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

 

zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktoré sa konalo 30. júna 2011.  

 

 

 Otvorenie zasadnutia                          str.   1 

     Vo ľba overovate ľov zápisnice a návrhovej  

     komisie                                       str.  2 

     Návrh programu, poznámky, doplnenia a  

     schválenie                                    str.  3 

 

BOD 1:                                             str. 33 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 201 1 a 

niektorých jeho ďalších uznesení 

 

BOD 2:                                             str. 35 

Návrh na vo ľbu námestníka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 

BOD 3:                                             str. 45 

Návrh na ur čenie právomoci námestní čok primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy a okruhov úkonov a činností, ktoré sú 

oprávnené vykonáva ť jeho námestní čky    

 

Novozaradený bod 4a):                              str. 46 

Návrh na schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bra tislavy 

do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných 
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spolo čností, konkrétne Bratislavská integrovaná doprava, 

a.s., Náro čné tenisové centrum, a.s., Slovenská plavba a 

prístavy, a.s., TEHELNÉ POLE, a.s., Halbart-Slovaki a, 

a.s., Incheba, a.s., Mestský parkovací systém, spol . s 

r.o., a KSP, s.r.o. 

 

Novozaradený bod 4b):                             s tr.  50 

Návrh na odvolanie a vymenovanie riadite ľov príspevkových 

organizácií celomestského charakteru, konkrétne Spr áva 

telovýchovných a rekrea čných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy (STaRZ), spolo čnosti 

Paming, spolo čnosti MARIANUM pohrebníctvo mesta Bratislavy 

a Generálny investor Bratislavy (GIB)      

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

 

 

BOD 5a) - presun bodu 15:                         s tr.  92 

Návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia  

 

BOD 4:                                            s tr. 167 

Návrh na ur čenie mesa čného platu primátorovi hlavného 

mesta SR Bratislavy 

 

BOD 5:                                            s tr. 169 

Návrh dodatku č. 6 rokovacieho poriadku Mestského zastupi- 

te ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

BOD 6:                                            s tr. 195 

Návrh závere čného ú čtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2 010 
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BOD 7:                                            s tr. 209 

Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na rok 2011 

 

BOD 8:                                            s tr. 215 

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bra tislavy  

Zmeny a doplnky 02 

 

BOD 9:                                            s tr. 344 

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

(Presun pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy ukl adať 

pokuty v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zá kona č. 

102/2010 Z.z.) 

 

BOD 10:                                           s tr. 345    

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o ur čení názvov 

novovzniknutých a premenovaných ulíc, nábrežia a ná mestia 

v mestských častiach Bratislava-Dúbravka, Bratislava-

Karlova Ves, Bratislava-Lama č, Bratislava-Nové Mesto, 

Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislav a-

Ružinov, Bratislava-Vajnory, Bratislava-Vraku ňa a 

Bratislava-Záhorská Bystrica 

 

BOD 11:                                           s tr. 346    

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa m ení VZN 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2011 o úhradách za 

poskytovanie sociálnych služieb 

 

BOD 12:                                           s tr. 348 
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Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o ur čení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umel eckej 

školy, posluchá ča jazykovej školy, die ťa materskej školy a 

die ťa školského zariadenia 

 

BOD 13:                                           s tr. 354  

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa m ení a 

dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2009 o ur čení 

výšky príspevku na čiasto čnú úhradu nákladov spojených so 

štúdiom v základnej umeleckej škole a na čiasto čnú úhradu 

nákladov spojených s činnos ťou centra vo ľného času 

 

BOD 14:                                           s tr. 356 

Návrh na realizáciu Nosného systému mestskej hromad nej 

dopravy mesta Bratislavy a jej regiónu 

 

BOD 18:                                           s tr. 385 

Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útva ru na 

II. polrok 2011 

 

 

Novozaradený bod 24a):                            s tr. 387 

Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci medzi hlavn ým 

mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava - 

Podunajské Biskupice 

 

Novozaradený bod 24b):                            s tr. 359 

Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní medzi spolo čnos ťou 

OMNIA 2000, a.s., a hlavným mestom SR Bratislava 
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BOD 25:                                           s tr. 397 

Návrh na schválenie dodatku č. 3 štatútu Pe ňažného fondu 

na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom mesta  SR  

Bratislave 

 

BOD 26:                                           s tr. 398 

Žiados ť o finan čnú dotáciu na mzdy a prevádzku na rok 2011 

 

BOD 27:                                           s tr. 401 

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

parc. č. 21585/5, parc. č. 21585/6 a parc. č. 21585/7, 

spolo čnosti Wildebrandt´s Estates, s.r.o., so sídlom v 

Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

 

BOD 28:                                           s tr. 405 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov , parc. 

č. 3237/1, spolo čnosti MARINER, spol. s r.o., so sídlom v 

Bratislave ako prípad hodný osobitného zrete ľa 

 

BOD 29:                                           s tr. 408 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohra dy, 

parc. č. 19477/43, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

 

BOD 30:                                           s tr. 409 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín,  parc. 

č. 1972/8, parc. č. 1966/1 a parc. č. 1966/2, ako prípadu 

hodného osobitného zrete ľa. 

 (S t i a h n u t ý   z rokovania.) 

 

BOD 31:                                           s tr. 409 
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa krátkodobého nájmu bazénov, ľadovej plochy a 

športovej haly na prevádzkach Správy telovýchovných  a 

rekrea čných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy   

 

BOD 32:                                           s tr. 411  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

Mesto, spolo čnosti C3X, s.r.o 

 

BOD 33:                                           s tr. 416 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Mesto, parc. č. 1957/9 spolo čnosti Bolinivio Holdings 

Limited, Anstasi Sioukri & Olympion, Themis T., Lim assol, 

Cyprus 

 

BOD 34:                                           s tr. 418 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bratisl ave, k. 

ú. Staré Mesto v podbrání objektu Starej radnice pr e 

občianske združenie Inklúzia so sídlom v Bratislave      

 

BOD 35:                                           s tr. 438 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ruž inov 

parc. č. 15533/1 spolo čnosti New City Development - 

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

 

BOD 36:                                           s tr. 439 
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa,  

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Trn ávka 

parc. č. 22241/2, spolo čnosti Stavomontáže Trnávka, a.s., 

so sídlom v Bratislave 

 

BOD 37:                                           s tr. 440  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 17323/1 v Bratislave, 

k. ú. Ra ča spolo čnosti Konstrukt Invest, s.r.o., so sídlom 

v Bratislave  

 

BOD 38:                                           s tr. 442 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 17330/13 v 

Bratislave, k. ú. Ra ča, Ing. Miloslavovi Urbanovi, Lucii 

Radvanskej, MVDr. Pavlovi Hluchá ňovi a manželke Ing. 

Martine Hluchá ňovej 

 

BOD 39:                                           s tr. 444 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

Dúbravka, parc. č. 1158/24 ob čianskemu združeniu LIMBA, so 

sídlom v Bratislave 

 (S t i a h n u t ý   z rokovania.) 

 

BOD 40:                                           s tr. 444 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúb ravka, 

parc. č. 3006, pod kontajnerovým stanoviš ťom 

 

BOD 41:                                           s tr. 445 
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 2558/1, parc. č. 2563, parc. č. 2564, 

parc. č. 2569 a parc. č. 2611/2, pre mestskú časť 

Bratislava-Petržalka 

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

 

BOD 42:                                           s tr. 446 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

parc. č. 5794/44 pre Ob čianske združenie ULITA, so sídlom 

v Bratislave  

 

BOD 43:                                           s tr. 449 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemkov v Bratislav e, k. 

ú. Petržalka, pre spolo čnosti AUPARK, a.s., a AUPARK Tower 

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

 

BOD 44:                                           s tr. 461 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytového priestoru na Laurinskej ul. č. 7 v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto    

 

BOD 45:                                           s tr. 462 

Návrh na vyhlásenie druhého kola obchodnej verejnej  sú ťaže 

na nájom nebytových priestorov na prízemí objektu n a 

Laurinskej ul. č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto  

 

BOD 46:                                           s tr. 464 



    
    
    
                                                                                                                                        OBSAH ZÁPISNICE MsZ 30.6.2011  

9 

Návrh na vyhlásenie druhého kola obchodnej verejnej  sú ťaže 

na nájom nebytových priestorov v objekte na Uršulín skej 

ul. č. 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

 

BOD 47:                                           s tr. 465 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov na ul. Hany Meli čkovej č. 11 A 

v Bratislave, k. ú. Karlova Ves 

 

BOD 48:                                           s tr. 466 

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 244/2007 zo d ňa 25. 10. 

2007 prijatého k návrhu na dlhodobý nájom nehnute ľností v 

Bratislave na Ivánskej ceste 21, k. ú. Trnávka Súkr omnej 

strednej umeleckej škole dizajnu so sídlom v Bratis lave 

 

BOD 53:                                           s tr. 467 

Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 2408/1, formou obchodnej 

verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže Slávi čie údolie  

 

BOD 59:                                           s tr. 469 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhors ká 

Bystrica, parc. č. 2236/1, parc. č. 2243/2, parc. č. 

2243/4, parc. č. 2247/2, parc. č. 2248/1 a parc. č. 

2472/1, Strmý v ŕšok, formou obchodnej verejnej sú ťaže a 

schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

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

 

BOD 67a):                                         s tr. 475                     

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 257/2007 v časti B bode 3 zo d ňa 

22. 11. 2007 v znení uznesenia Mestského zastupite ľstva a 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 861/2010 časť B bod 3 zo 

dňa 28. 1. 2010  

 

BOD 67b):                                         s tr. 483  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 32/2011 zo d ňa 31. 03. 2011 

 

K BODU 11: (Ing. P. Hanulík)                      s tr. 484 

 

BOD 67:                                           s tr. 491 

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ra ča, parc. 

č. 6044/1, parc. č. 6107/1, parc. č. 6107/2, parc. č. 

6107/5 a parc. č. 6109/1, do správy Mestských lesov v 

Bratislave 

 

BOD 75:                                           s tr. 496 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome Nedbalova 19, Solivarská 21, 23, 25, 2 7, 

Mileti čova 48, 50, 52, 54, Mileti čova 65, Nezabúdkova 4, 

Rumančeková 18, Mojmírova 2, Mojmírova 10, 12, Pári čkova 

19, 21, Staré záhrady 4, 6, 8, Golá ňova 7, Podlu činského 

13, Staré záhrady 10, 12, 14, Košická 36, 38, 40, 4 2, 44, 

46, 48, Latorická 19, Baltská 11, Korytnická 4, Kor ytnická 

5, Korytnická 6, Horná 5, Rustaveliho 3, 5, Gelnick á 16, 

18, Jána Stanislava 15, Veternicová 7, Bagarova 32,  
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Hradištná 9, Hradištná 25, Šev čenkova 25, Hálova 13, 

Markova 7, Zadunajská cesta 5, Černyševského 31, M. Curie 

- Sklodowskej 11, M. Curie - Sklodowskej 27, 29, Fu rdekova 

8, Hrobákova 7, Bradá čova 5, Medve ďovej 19, Šustekova 3, 

Šustekova 7, Vig ľašská 11, Znievska 9, 11, Znievska 7, 

Krásnohorská 1, Smolenická 12, Znievska 21, Krásnoh orská 

16, vlastníkom bytov a nebytových priestorov 

 

K bodu č. 80:                                     str. 498 

Návrh na doplnenie uznesenia mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 120/2011 zo d ňa 26. 5. 

2011 

 

BOD 16:                                           s tr. 499 

Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku 

kontroly ú čtovných a finan čných výkazov vo vz ťahu k 

vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjekto v 

verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia 

sprostredkovate ľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) 

v regióne 

 

INTERPELÁCIA poslanca Ing. S. D r o z d a:        s tr. 514 

 

Prijatie uznesenia, že neprerokované body zo      s tr. 515 

zasadnutia Maz budú prerokované na zasadnutí  

začiatkom septembra  

 

 Ukon čenie zasadnutia MsZ                     str. 516  
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STIAHNUTÉ BODY Z ROKOVANIA: 

4b), 30, 39, 41, 51, 56, 57, 59 

 

NEPREROKOVANÉ BODY: 

17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 49, 50, 52, 54, 55, 58,  60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,  76, 

77, 78, 79, 80. 
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K bodu:  

Otvorenie, vo ľba 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 

 (Otvorenie o 9.10 h.) 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

prosím, keby ste zaujali svoje miesta v rokovacej s ále. Po 

porade s predsedami klubov a spresnení niektorých v ecí, 

ktoré sme potrebovali vyjasni ť pred za čatím rokovania, 

pretože máme dnes na programe viacero vážnych bodov , 

pristúpime k otvoreniu rokovania dnešného zastupite ľstva.  

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, váž ené  

dámy a páni  o t v á r a m  zasadnutie Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, na ktorom vítam v prvom rade poslancov 

mestského zastupite ľstva, starostov mestských častí, a 

samozrejme aj ostatných prítomných.   

 

 Pod ľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina poslancov. Konkrétne, v čase ke ď som ja dostal 

informáciu, bolo prezentovaný 38; predpokladám, že prišli 

aj ďalší poslanci. Pani námestní čka mi hlási že 42; s tým, 

že sa na celý de ň ospravedlnila pani poslanky ňa Ondrašová, 

ktorá nebude prítomná.  

 A po čas zasadnutia odíde pán poslanec Šindler a pani 

poslanky ňa Černá. Takéto mám informácie. 
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  Čo sa týka overovate ľov zápisnice , za overovate ľov 

zápisnice z dnešného rokovania navrhujem 

 - pána poslanca Greksu a 

 - pani poslanky ňu Krištofi čovú.  

 

 Sú nejaké iné návrhy z vašej strany? 

 Ak nie sú, prosím, keby ste sa prezentovali a 

odsúhlasili overovate ľov z dnešnej schôdze; pána poslanca 

Greksu a pani poslanky ňu Krištofi čovú. 

 Prosím, keby ste spustili hlasovanie. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných  

 Tridsa ťosem za, nikto proti a jeden poslanec Greksa 

sa zdržal.  

 Ďakujem pekne. 

 

 

 Máme ešte schváli ť návrhovú komisiu , ktorá bude 

pripravova ť návrhy uznesení z dnešného zasadnutia. 

 Do nej navrhujem: 

 - pána poslanca Havrillu, pani poslanky ňu Reinerovú, 

ale tú nevidím, je tu prítomná? Ahá, prepá čte, ona už je 

pripravená, ve ľmi dobre. Pani poslanky ňu Dyttertovú, pána 

poslanca Panáka a pána poslanca Kríža.     

 

 Sú nejaké iné návrhy, prosím?  

 Ak nie sú, dávam hlasova ť o zložení návrhovej 

komisie. 

 Nech sa vám pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Prítomných štyridsa ť. 

 Tridsa ťdevä ť za, nikto proti, jeden poslanec sa 

zdržal hlasovania. 

 Konštatujem, že sme schválili zloženie návrhovej 

komisie a môže pracova ť v tom schválenom zložení.  

 

 

 Dámy a páni,  

 teraz sa pozrieme na program zastupite ľstva , ku 

ktorému mám nieko ľko poznámok: 

 

Otvorenie 

Voľba overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 

 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupit eľstva 

    hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5.  2011 a  

    niektorých jeho ďalších uznesení 

 2. Návrh na vo ľbu námestníka primátora hlavného mesta SR  

    Bratislavy 

 3. Návrh na ur čenie právomocí námestní čok primátora hlav- 

    ného mesta SR Bratislavy a okruhov úkonov a činností,  

    ktoré sú oprávnené vykonáva ť jeho námestní čky 

 4. Návrh na ur čenie mesa čného platu primátorovi hlavného  

    mesta SR Bratislavy   

 5. Návrh dodatku č. 6 rokovacieho poriadku Mestského za- 

    stupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 6. Návrh závere čného ú čtu hlavného mesta SR Bratislavy za  

    rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010 

 7. Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy  

    na rok 2011 

 8. Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy zmeny a do- 

    plnky 02 
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 9. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratisl avy 

    (Presun pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy  ukla- 

    da ť pokuty v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým  

    sa upravujú niektoré podmienky držania psov v z není  

    zákona č. 102/2010 Z.z., ktorým sa mením a dop ĺňa zá- 

    kon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

    neskorších predpisov a o zmene a doplnení niekt orých  

    zákonov, na mestské časti hlavného mesta SR Bratisla- 

    vy) 

10. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o ur čení názvov 

    novovzniknutých a premenovaných ulíc, nábrežia a náme- 

    stia v mestských častiach Bratislava-Dúbravka, Bratis- 

    lava-Karlova Ves, Bratislava-Lama č, Bratislava-Nové  

    Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce , Bra- 

    tislava-Ružinov, Bratislava-Vajnory, Bratislava -Vraku- 

    ňa a Bratislava-Záhorská Bystrica 

11. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení 

    VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2011 o úhradách 

    za poskytovanie sociálnych služieb 

12. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o ur čení výšky  

    dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umelec- 

    kej školy, posluchá ča jazykovej školy, die ťa materskej 

    školy a die ťa školského zariadenia 

13. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení 

    a dop ĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2009 o 

    ur čení výšky príspevku na čiasto čnú úhradu nákladov  

    spojených so štúdiom v základnej umeleckej škol e a na  

    čiasto čnú úhradu nákladov spojených s činnos ťou centra 

    vo ľného času 

14. Návrh na realizáciu Nosného systému mestskej hr omadnej 

    dopravy mesta Bratislava a jej regiónu 
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15. Návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia 

16. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR výsledk u kon- 

    troly ú čtovných a finan čných výkazov vo vz ťahu k vyká- 

    zaným výsledkom hospodárenia ostatných subjekto v ve- 

    rejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia s pro- 

    stredkovate ľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO)  

    v regióne  

17. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest- 

    ského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

18. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského  

    kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

19. Vyhodnotenie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 

    z poh ľadu hlavného mesta SR Bratislavy 

20. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, re alizo- 

    vaní separovaného zberu a recyklácie druhotných  suro- 

    vín  

21. Informácia o činnosti spolo čnosti s majoritnou ú časťou 

    hlavného mesta SR Bratislavy a ich dozorných rá d 

22. Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokovan é na  

    riadnom valnom zhromaždení obchodných spolo čností In- 

    cheba, a.s., Mestský parkovací systém, spol. s r.o.,  

    Bratislavská integrovaná doprava, a.s., a Česko aero- 

    línie, a.s. 

23. Informácia o realizácii Programu výstavby bytov  v Bra- 

    tislave 

24. Návrh dodatku č. 1 zria ďovacej listiny Centra vo ľného 

    času ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 

25. Návrh dodatku č. 3 štatútu Pe ňažného fondu na podporu  

    rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bra tislave 

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

    2011 
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27. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. St aré  

    Mesto, parc. č. 21585/5, parc. č. 21585/6 a parc. č. 

    21585/7, spolo čnosti Wildebrandt´ s Estates, s.r.o.,  

    so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného oso bitného 

    zrete ľa 

28. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ruž inov,  

    parc. č. 3237/1, spolo čnosti MARINER, spol. s r.o. so  

    sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného  zrete- 

    ľa 

29. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vin ohrady, 

    parc. č. 19477/43, ako prípadu hodného osobitného zre- 

    te ľa 

30. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. De vín,  

    parc. č. 1972/8, parc. č. 1966/1 a parc. č. 1966/2,  

    ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

31. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa krátkodobého nájmu bazénov, ľadovej plo- 

    chy a športovej haly na prevádzkach Správy telo výchov- 

    ných a rekrea čných zariadení hlavného mesta SR Bratis- 

    lavy 

32. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Mesto, spolo čnosti C3X, s. r. o.  

33. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Mesto, parc. č. 1957/9, spolo čnosti Bolinivio Hol- 

    dings Limited, Anstasi Sioukri & Olympion, Them is T.,  

    Limassol, Cyprus 

34. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bra tisla- 

    ve, k. ú. Staré Mesto, v podbrání objektu Stare j rad- 
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    nice pre ob čianske združenie Inklúzia so sídlom v Bra- 

    tislave 

35. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    nov, parc. č. 15533/1, spolo čnosti New City Develop- 

    ment - Ruman čeková, s. r. o., so sídlom v Bratislave 

36. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    ka, parc. č. 22241/2, spolo čnosti Stavomontáže Trnáv- 

    ka, a.s., so sídlom v Bratislave 

37. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú.  Ra ča,  

    parc. č. 17323/1, spolo čnosti Konstrukt Invest s.r.o.,  

    so sídlom v Bratislave 

38. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemku, parc. č. 17330/12 v Bra- 

    tislave, k. ú. Ra ča, Ing. Miloslavovi Urbanovi, Lucii 

    Radvanskej, MVDr. Pavlovi Hluchá ňovi a manželke Ing.  

    Martine Hluchá ňovej 

39. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemku v Bratis lave,  

    k. ú. Dúbravka, parc. č. 1158/24 ob čianskemu združeniu 

    LIMBA, so sídlom v Bratislave  

40. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    bravka, parc. č. 3006, pod kontajnerovým stanoviš ťom 

41. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa   

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

    žalka, parc. č. 2558/1, parc. č. 2563, parc. č. 2564, 

    parc. č. 2569 a parc. č. 2611/2, pre mestskú časť Bra- 

    tislava-Petržalka 
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42. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa  

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

    žalka, parc. č. 5794/44 pre Ob čianske združenie ULITA, 

    so sídlom v Bratislave 

43. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemkov v Brati slave,  

    k. ú. Petržalka, pre spolo čnosti AUPARK, a. s., a   

    AUPARK Tower Bratislava, s. r. o., so sídlom v Bratis- 

    lave 

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

    že na nájom nebytového priestoru na Laurinskej 7 v  

    Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

45. Návrh na vyhlásenie druhého kola obchodnej vere jnej  

    sú ťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí ob- 

    jektu na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré  Mesto 

46. Návrh na vyhlásenie druhého kola obchodnej vere jnej  

    sú ťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí ob- 

    jektu na Uršulínskej 6 v Bratislave, k. ú. Star é Mesto 

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

    že na nájom nebytových priestorov na ul. Hany M eli čko- 

    vej č. 11 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves 

48. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupit eľstva 

    hlavného mesta SR Bratislavy č. 244/2007 zo d ňa 25.  

    10. 2007, prijatého k návrhu na dlhodobý nájom nehnu- 

    te ľností v Bratislave na Ivánskej ceste 21, k. ú. Tr- 

    návka, Súkromnej strednej umeleckej škole dizaj nu, so  

    sídlom v Bratislave 

49. Návrh Štatútu Domu pre starších ob čanov na Rezedovej 

    3 

50. Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody 

51. Návrh na prerokovanie možností zú častnenia sa hlavného  
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    mesta SR Bratislavy na opakovanom ďalšom osobitnom po- 

    nukovom konaní vyhlásenom SR - Ministerstvom ob rany na 

    prevod nehnute ľností v k. ú. Vajnory 

52. Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Minist erstvom 

    hospodárstva SR, so sídlom v Bratislave, o maje tkovo- 

    právnom vysporiadaní pozemkov v Bratislave, k. ú. Kar- 

    lova Ves 

53. Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratisla- 

    ve, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 2408/1, formou 

    obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok ob- 

    chodnej verejnej sú ťaže, Slávi čie údolie  

54. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Sta ré Mes- 

    to, parc. č. 21640/4, spolo čnosti FRIVA Enterprises  

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

55. Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislav e, k.  

    ú. Staré Mesto, parc. č. 21700/44, formou priameho  

    predaja s cenovou ponukou, Dobšinského ulica 

56. Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratisla ve, k. 

    ú. Dúbravka, parc. č. 3400/158 a parc. č. 3400/160, 

    Na vrátkach, formou obchodnej verejnej sú ťaže a schvá- 

    lenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

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

    parc. č. 882/1, parc. č. 882/76 a parc. č. 882/77, Pod 

    záhradami, formou obchodnej verejnej sú ťaže a schvále- 

    nie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

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

    parc. č. 1304 a časti parc. č. 1306 

59. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Zá horská 

    Bystrica, parc. č. 2236/1, parc. č. 2243/2, parc. č.  

    2243/4, parc. č. 2247/2, parc. č. 2248/1 a parc. č.  

    2472/1, Strmý v ŕšok, formou obchodnej verejnej sú ťaže  
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    a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže  

60. Návrh na schválenie zámeru predaja stavby - gar áže v  

    Bratislave, súp. č. 8927, k. ú. Ružinov, na pozemku  

    parc. č. 275/14, formou priameho predaja s cenovou  

    ponukou 

61. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. No vé Mes- 

    to, spolo čnosti KERKU, a. s., so sídlom v Košiciach 

62. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ka rlova  

    Ves, parc. č. 1669/207 a parc. č. 1669/577, spolo čnos- 

    ti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratisla ve 

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

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

    s. r. o., so sídlom v Bratislave 

64. Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratisl ave, k.  

    ú. Petržalka, vlastníkom stavieb - garáží na Ná mestí 

    hrani čiarov 8a a 8b 

65. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Pet ržalka, 

    parc. č. 1860/18, spolo čnosti BILLA, s. r. o., so síd- 

    lom v Bratislave 

66. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbrav- 

    ka a k. ú. Lama č, do správy STARZ-u 

67. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača,  

    parc. č. 6044/1, parc. č. 6107/1, parc. č. 6107/2,  

    parc. č. 6107/5 a parc. č. 6109/1, do správy Mestských 

    lesov v Bratislave 

68. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy č. 122/2011 zo d ňa 26. 5. 

    2011 

69. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy č. 134/2011 zo d ňa 26. 5. 

    2011 
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70. Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 535,72 Eur 

71. Návrh na odpustenie dlhu v sume 788,- Eur 

72. Návrh na odpustenie dlhu v sume 9 678.21 Eur 

73. Návrh na odpustenie dlhu v sume 250,31 Eur 

74. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky v  

    sume 30 743,64 Eur 

75. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na po zemku v 

    obytnom dome Nedbalova 19, Solivarská 21, 23, 2 5, 27, 

    Mileti čova 48, 50, 52, 54, Mileti čova 65, Nezábudková  

    4, Ruman čekova 18, Mojmírova 2, Mojmírova 10, 12, Pá- 

    ri čková 19, 21, Staré záhrady 4, 6, 8, Golá ňova 7,  

    Podlu činského 13, Staré záhrady 10, 12, 14, Košická  

    36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, Latorická 19, Balts ká 11,  

    Korytnická 4, Korytnická 5, Korytnická 6, Horná  5, Ru- 

    staveliho 3, 5, Gelnická 16, 18, Jána Stanislav a 15,  

    Veternicova 7, Bagarova 32, Hradištná 9, Hradiš tná 25, 

    Šev čenkova 25, Hálova 13, Markova 7, Zádunajská cesta  

    5, Černyševského 31, M. Curie - Sklodowskej 11, M.  

    Curie Sklodowskej 27, 29, Furdekova 8, Hrobákov a 7, 

    Bradá čova 5, Medve ďovej 19, Šustekova 3, Šustekova 7, 

    Vig ľašská 11, Znievska 9, 11, Znievska 7, Krásnohorská 

    1, Smolenická 12, Znievska 21, Krásnohorská 16,  vlast- 

    níkom bytov a nebytových priestorov 

76. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 114/ 

    2007, č. 1210/2010 zo d ňa 4. 11. 2010, č. 17/2011 zo  

    d ňa 27. 01. 2011, č. 59/2011 zo d ňa 31. 3. 2011, č.  

    102/2011 zo d ňa 28. 4. 2011 

77. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy č. 1208/2010 zo d ňa 4.  

    11. 2010 
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78. Informácia o vybavených interpeláciách poslanco v Mest- 

    ského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

79. Interpelácie 

80. Rôzne.  

 

 

 Tá prvá je tá, celkom procedurálna, vyplýva z 

rokovacieho poriadku, že body ktoré sú zaradené ako  bod č. 

15, 16, 20, 21, 22, 23, 37, 51, 68 a 69 sú body, pr i 

ktorých chýbajú stanoviská bu ď mestskej rady alebo 

komisií. 

 

 Ke ďže náš rokovací  poriadok predpisuje, že o takýchto  

bodoch musíme hlasova ť samostatne o ich zaradení do 

programu, tak to teda musíme urobi ť v zmysle rokovacieho 

poriadku. 

 

 Sú časne upozor ňujem, že pri bode 57, 61 a 64 nám 

chýba stanovisko starostu. V prípade, že bude príto mný 

budeme si musie ť vypo čuť jeho stanovisko, aby sme mohli 

pristúpi ť ku rozhodnutiu, pretože tiež je to požiadavka, 

ktorá je obsiahnutá v rokovacom poriadku, že materi ál má 

obsahova ť stanovisko príslušnej mestskej časti, ktoré bude 

tlmo či ť pán starosta alebo pani starostka.  

 

 Čiže o tých bodoch, ktoré som vymenoval ako prvé, 

budeme hlasova ť samostatne o ich zaradení do programu.  

 

 Chcem vám ešte navrhnú ť zmeny, ktoré sa týkajú 

dnešného programu a vidím, že ste prihlásení aj vy,  s tým, 

aby ste navrhli ďalšie zmeny. 
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 Chcem vám navrhnú ť, aby sme v programe urobili takú 

zmenu, že za bod č. 3 - Návrh na ur čenie právomoci 

námestní čok primátora, zaradíme dva nové body programu.  

 

 Ten prvý sa volá: 

"Návrh na schválenie zástupcov hlavného mesta Slove nskej 

republiky Bratislavy do štatutárnych a kontrolných orgánov 

obchodných spolo čností Bratislavská integrovaná doprava, 

Národné tenisové centrum, Slovenská plavba a prísta vy, 

TEHELNÉ POLE, a.s., Halbart-Slovakia, a.s., Incheba , a.s., 

Mestský parkovací systém, spol. s r.o., a KSP, s.r. o."  

 To by bol bod č. 4. 

 

 

 Bod č. 5 je:  

"Návrh na vymenovanie a odvolanie riadite ľov príspevkových 

organizácií celomestského charakteru Správa telovýc hovných 

a rekrea čných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 

(STAaRZ), Paming, MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bra tislavy 

a Generálny investor Bratislavy (GIB)". 

 

 Toto sú moje dva návrhy do programu, na doplnenie 

programu. 

 

 Teraz tu vidím viacero prihlásených, ktorí chcú 

navrhnú ť úpravu programu z vašej strany.  

 

 Dám teda priestor pre vás. 

 Ako prvý je prihlásený pán poslanec Drozd, po ňom pán 

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

 Ďakujem pekne. Pán primátor, ja by som z takých 

pragmatických dôvodov; teda ak bude zaradený bod č. 15 - 

Návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia, tak ja  by som 

navrhoval, aby sme ho riešili pred bodom č. 8 - Územný 

plán hlavného mesta, lebo sú tam ur čité súvislosti. Ak 

prijmeme ur čité riešenie, ktoré je navrhované, myslím, že 

to má vplyv aj na zmeny a doplnky, ktoré budeme rie ši ť v 

ďalšom bode.  

 

 Čiže navrhujem tento bod pôvodný 15 da ť pred č. 8 - 

pred Územný plán. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Čiže pred územný plán zaradi ť bod č. 15. 

 

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

 Áno. Ďakujem.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa pripájam k tomuto návrhu. Bod 

PKO si zasluhuje samostatnú rozpravu a myslím si, ž e by 

sme nemali čaka ť až do bodu 8, pretože sú tu aj ob čania a 
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aktivisti, ktorí by chceli vystúpi ť. Myslím si, že by sme 

s tým sa mali zaobera ť skôr.  

 

 Takže navrhujem, aby sme ten bod PKO presunuli na 

začiatok programu, za tie dva vami navrhnuté nové body . To 

znamená, že bude nový bod č. 6. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Čiže za tie dva novonavrhované body by sa presunul 

bod č. 15 ak prijmete návrh pána poslanca Nesrovnala. Čiže 

bol by to bod č. 6. 

 Pán poslanec Za ťovi č má návrh.  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Dobrý de ň. Ja by som rád dal stiahnu ť body č. 39 - 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

združeniu LIMBA so sídlom v Bratislave. Bolo to 

prerokované aj na komisii školstva, kde sa jednomys eľne 

všetci uzniesli, že tento bod by mal by ť najprv 

prerokovaný v miestnom zastupite ľstve.  

 

 Tento bod bol už na meste dvakrát, minimálne, aleb o 

až trikrát, a bol už trikrát zamietnutý na meste. Čiže ja 

by som poprosil, aby sa k tomu vyjadrilo najprv mie stne 

zastupite ľstvo a potom by sme sa mohli vyjadri ť na meste.    
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 

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

 Ďalej prosím ešte. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 O stiahnutie bodov č. 56 a 57; jedná sa, návrh na 

schválenie predaja pozemkov v Dúbravke.  

 Prvý bod č. 56 je pozemok pri novom kostole. Je to 

jedna z mála posledných zelených oblastí, ktoré sú v 

Dúbravke a ob čania sú zásadne proti tomu, aby sa tento 

pozemok zatia ľ predával, nako ľko tam je to oblas ť, kde by 

mala by ť ve ľká výstavba a je to úplne zahustené. 

 

 A podobne číslo bod 57, je to oblas ť tiež v Dúbravke, 

kde už tak prehustená zástavba a opä ť ďalším predajom by 

sa tam mohla tá zástavba zhusti ť. 

  

 Opä ť by som bol rád, keby sa najprv k tomu vyjadrilo 

miestne zastupite ľstvo a komisia. A potom by sme to dali 

sem do mesta. Ve ľmi pekne ďakujem. Aj ke ď sú to, 

samozrejme, mestské pozemky len vyjadrenie miestnej  časti 

mi tam chýba. Aj ke ď pán starosta dal súhlas na to, ale 
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mnohí poslanci sú tiež proti tomu, ako aj tuná niek torí, 

ktorí z nich sedia. Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Je tam naozaj vyslovený súhlas starostu, ale budem e 

sa tou vašou požiadavkou, vašim návrhom zaobera ť. Čiže 

tento návrh máme zaprotokolovaný.   

 Pani námestní čka Kimerlingová, nech sa pá či. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Ja mám návrh na doplnenie programu. Týka sa zmeny 

uznesenia mestského zastupite ľstva z 31. 3. 2011. Je to 

petržalský pozemok, námestie. Týka sa to revitalizá cie 

námestia a my sme schválili zverenie tohto pozemku 

Petržalke na dobu neur čitú.  

 Z ministerstva im však prišlo, že musia tam ma ť 

vložené, že najmenej do 31. 12. 2016 ten pozemok bu de 

zverený mestskej časti tak kvôli udržate ľnosti toho 

projektu.  

 

 Tak dávam návrh na zmenu tohto uznesenia s tým, že  do 

textu sa vsunie iba to, že zveruje sa na dobu neur čitú, 

najmenej však do 31. 12. 2016 s podmienkou, že musi a 

získa ť tie prostriedky do ur čitého dátumu. Oni už splnili, 

tie finan čné prostriedky už získali, musia splni ť ešte 

poslednú podmienku. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

18 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Aký bod by to mal by ť, pani námestní čka?  

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Navrhujem zaradi ť za bod 67, kde sa kon čia zverovania 

pozemkov mestským častiam a za čínajú zmeny uznesení. Čiže 

v podstate to tak ladí.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre.  

 Ďakujem pani námestní čke Kimerlingovej.  

 Slovo má pani poslanky ňa Jégh. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Takisto by som chcela doplni ť dnešný 

bohatý program a takisto o krátku zmenu návrhu uzne senia 

mestského zastupite ľstva z roku 2010; je to číslo 861 zo 

dňa 28. 1. 2010.  

 Jedná sa o platenie nájmov hrobových, kryptových a  

urnových miest; týka sa to Marianumu.  

 

 Ke ďže toto uznesenie ustanovuje platenie nájmu do 

konca roku 2011, chcela by som navrhnú ť pred ĺži ť platenie 

nájmu, iba proste tú textovú časť zmeni ť na rok 2016.  
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 Materiál je pripravený. Akonáhle sa to zasunie, ta m 

jak pani prvá námestní čka povedala, tam kde za čínajú zmeny 

uznesení. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže môžme to da ť po tom bode, ktorý navrhla pani 

námestní čka, ako bod číslo 68.  

 

 

Izbabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Áno, hej, aby sa pokra čovalo s tým, aby sme nemali 

ďalších neplati čov. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nový bod 68. Ďakujem.  

 Možno to budeme ma ť 67a) a 67b), ale myslím, že to je 

len technická stránka veci. Rozumiem tomu návrhu, p ani 

poslanky ňa. Viem, že ten materiál je pripravený. 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Áno. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Budaj je ďalší prihlásený do programu. 
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Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem.  

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Janko, môžeš hovori ť.  

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie? S ťahuješ hej? 

 Čiže pán poslanec Budaj stiahol svoju prihlášku do 

diskusie.  

 Pán riadite ľ Strom ček a po ňom ešte raz pán poslanec 

Drozd.      

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor. Dovolil by som poprosi ť o 

stiahnutie bodu č. 30. Je to materiál osobitný zrete ľ a 

nebol zverený na webe, čiže nesplnil podmienky.  

 

 Ďalej bod č. 51, ktorý nebol prerokovaný ani vo 

finan čnej komisii, ani v operatívnej porade pána 

primátora.  

 Bod č. 41, takisto stiahnu ť po dohode s pánom 

starostom Bajanom, ktorý by; 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ktoré s ťahujeme? 

 

 

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

 Čiže bod č. 30, bod č. 51 a bod č. 41.  

 A zárove ň by som vás poprosil o doplnenie programu, a 

to je. 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prosím k ľud.  

 

 

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

 Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci; jedná sa o 

spoluprácu s mestskou časťou Podunajské Biskupice.  

 

 A zárove ň návrh na uzavretie dohody o urovnaní medzi 

hlavným mestom a spolo čnos ťou OMNIA: Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 A toto navrhuješ ako ktoré body? Čísla. 

 

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

 Áno. Cesty, čiže spolupráca s Podunajskými 

Biskupicami, ako bod č. 25. 
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 Návrh dohody o urovnaní ako bod č. 26. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Je ešte prihlásený pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. My sme sa s pánom 

predsedom klubu SDKÚ dohodli, že by som stiahol ten  môj 

návrh, nech vzh ľadom na ľudí, ktorí sú tu kvôli PKO nech 

ide tento bod skôr. Čiže ja svoj návrh s ťahujem a budeme 

hlasova ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Toto boli všetky pozme ňujúce a dopl ňujúce návrhy ku 

programu. Beriem to tak, že o tom mojom návrhu bude te 

hlasova ť v programe ako celku? Pretože je to sú časť 

programu akoby, ktorú predkladám pri návrhu program u zo 

strany zvolávate ľa. Prejdeme na tie vaše dopl ňujúce 

návrhy. Čiže budeme hlasova ť v tom závere čnom aj o novom 

bode 4 a 5, ktoré som navrhol tak ako som ich pre čítal. 

 

 Je tu teda návrh pána poslanca Nesrovnala, zaradi ť 

bod 15 ako bod č. 6. Tým zárove ň rozhodneme, že vôbec 

budeme o tom rokova ť, lebo bolo teba samostatne. Týmto 
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pádom by to bolo jasné, že chceme rokova ť, a to ako bod 6. 

Čiže prosím, to hlasovanie bude o tom, že rokujeme a  

zara ďujeme ako bod č. 6.  

 

 Prosím, vyjadríte sa hlasovaním.  

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťtri prítomných.  

 Štyridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden poslanec nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme prijali tento návrh pána posla nca 

Nesrovnala a budeme rokova ť o PKO ako o bode č. 6. 

 

 

 Bod č. 39. Pán riadite ľ, mali by sme sa vyjadri ť k 

tomu návrhu pána poslanca Za ťovi ča. Je to ten problém 

LIMBA. Ja som za to, by sa to dorokovalo v miestnom  

zastupite ľstve, to je prenájom ob čianskemu združeniu. Ak 

je to problematická vec, tak to s ťahujem a požiadame o 

stanovisko miestne zastupite ľstvo. Vrátime sa k tomu v 

septembri.  

 

  

 Čo sa týka vašich ďalších dvoch návrhov 56 a 57, tam 

by ste sa mali vyjadri ť hlasovaním, pretože my sme to 

predložili s tým, že h ľadáme cestou obchodnej verejnej 

súťaže prostriedky pre mesto. Ni č viac, ni č menej, prešlo 

to komisiami. Ak máte návrh, aby sa to rokovalo naj skôr v 

miestnom zastupite ľstve, musí to vyjadri ť zastupite ľstvo.   

 

 Čiže dávam hlasova ť o bode 56. 
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 Kto je za to, aby bol stiahnutý; návrh pána poslan ca 

Zaťovi ča je, aby bol stiahnutý bod 56. 

 Kto je za?  

 Prosím, vyjadríte sa hlasovaním. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto proti, dvanásti sa zdržali, dvaja 

nehlasovali. 

 Konštatujem, že sme návrh prijali.  

 

 

 Druhý návrh pána poslanca Za ťovi ča je, aby sme 

nerokovali ani o bode 57; čiže stiahnutie bodu 57.  

 Prosím, vyjadríte sa hlasovaním, kto je za, podpor í 

návrh pána poslanca Za ťovi ča, kto má iný názor, tak ho 

vyjadrí hlasovaním.  

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Opä ť je tu štyridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto proti, dvanásti sa zdržali, jeden 

poslanec nehlasoval.  

 Konštatujem, že sme schválili aj tento návrh a 

nebudeme rokova ť o bode 57. 

 

 Návrh pani námestní čky Kimerlingovej na zaradenie 

nového bodu 67; akceptujem autoremedúrou, aby sme n emuseli 

o ňom hlasova ť.  

 

 Takisto návrh pani poslanky ňa Jégh na úpravu platieb 

za hrobové miesta. Ten návrh poznám. Myslím si, že je 
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potrebné, aby sme sa ním zaoberali, a vy sa k nemu 

vyjadríte hlasovaním. 

 Čiže tieto dva návrhy akceptujem.  

 

 

 Zostali nám posledné dva body: 

 Je to návrh pána riadite ľa magistrátu na to, aby sme 

zaradili nový bod 25: To je zmluva o spolupráci med zi 

mestom a mestskou časťou Podunajské Biskupice o využití 

prostriedkov a príspevku mesta na využitie prostrie dkov z 

európskych fondov, ktoré získala mestská časť a my tam 

potrebujeme nie čo doloži ť. A je k tomu predložená zmluva o 

spolupráci.  

 Čiže zaradenie nového bodu 25: Zmluva o spolupráci 

medzi mestom a mestskou časťou. 

 Prosím, spustíme hlasovanie.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Štyridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme tento návrh schválili.  

 

 

 Posledný návrh, ktorý dopl ňuje náš program je návrh 

na zaradenie bodu č. 26. Návrh dohody o urovnaní medzi 

mestom a spolo čnos ťou OMNIA, kde sa rieši problém 

majetkový, že mestské pozemky predal Obvodný úrad p ráve 

tejto spolo čnosti a tam sa dostala do nejakého zložitého 

vz ťahu. A je tu návrh na usporiadanie toho.  

 

 Na mestskej rade sme o tom rokovali. Ja som vtedy 

navrhoval, aby sme o tom nerokovali.  
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 Pán riadite ľ má názor, že malo by sa k tomu 

zastupite ľstvo vyjadri ť. Čiže navrhujeme zaradenie nového 

bodu programu OMNIA, ktorý bol už predložený. Pozná  ho aj 

finan čná komisia.   

 Prosím, vyjadríte sa. 

 My sme sa dohodli, že zaradíme ten bod do programu . 

To znamená, že hlasujete, či vy s tým súhlasíte. 

 

 Ja chcem, aby sme o tom rokovali, pretože treba sa  

vecne vyjadri ť. Nesta čí poveda ť, že nám sa to nepá či. 

Treba o tom vecne rozhodnú ť. Tie dôvody vysvetlíme pri tom 

samotnom bode programu. 

 Čiže som za to, aby sme odsúhlasili zaradenie. 

 Prosím, spúš ťam hlasovanie. 

 

 Vyjadríte sa, kto je za, aby sme rokovali o bode 

OMNIA.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ťšes ť poslancov hlasovalo za, dvaja boli proti, 

piati sa zdržali a jeden poslanec nehlasoval.   

 Konštatujem, že budeme rokova ť aj o bode číslo 26, 

ktorým bude OMNIA. A teda návrh na usporiadanie ale bo 

dohody o urovnaní medzi touto spolo čnos ťou a hlavným 

mestom. 

 

 Dámy a páni, teraz musíme rozhodnú ť ešte o tých 

jednotlivých bodoch, ktoré neprešli tou procedúrou ako 

mali a vy musíte súhlas, či súhlasíte aby sme o nich 

rokovali.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

27 

 

  Bod č. 16: Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o 

výsledku kontroly ú čtovných a finan čných výkazov vo vz ťahu 

k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjek tov 

verejnej správy za rok 2010.  

 Toto je návrh, aby sme zaradili tento bod.  

 Teda máme ho zaradený, ale vy musíte vyslovi ť súhlas, 

pretože nemá súhlas mestskej rady. 

 

 Čiže prosím, hlasujeme o bode č. 16. 

 Kto je za zaradenie alebo rokovanie o bode č. 16. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťštyri prítomných 

 Štyridsa ťdva za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

 Konštatujem, že 16 bol schválený. 

 

 

 Bod 20 je: Informácia o nakladaní s komunálnym 

odpadom, realizovaní separovaného zberu a recykláci e 

druhotných surovín.  

 Chýba tam stanovisko komisie. 

 Mestská rada to prerokovala, odporu čila. 

 Pýtam sa vás, kto je za to, aby sme rokovali o tom to 

bode, ktorý je štandardne predmetom rokovania mests kého 

zastupite ľstva. 

 Čiže 20; hlasujeme o tom, že budeme o ňom rokova ť. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťštyri prítomných. 

 Štyridsa ťtri za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Schválené.  
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 Bod 21: Informácia o činnosti spolo čnosti s 

majoritnou ú časťou hlavného mesta SR Bratislavy a ich 

dozorných rád.  

 Opä ť chýba stanovisko komisie. 

 Mestská rada prerokovala, odporu čila, aby sme o tom 

rokovali. Komisia sa k tomu nevyjadrila. Materiál b ol 

spracovaný až na mestskú radu.  

 

 Pýtam sa, kto je za? 

 Nech sa pá či, vyjadríte sa hlasovaním.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, šiesti sa hlasovania 

zdržali. 

 Konštatujem, že sme schválili tento návrh.  

 

 

 Teraz tu mám informáciu o materiáloch, ktoré boli 

prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnýc h 

spolo čností Incheba, Mestský parkovací systém, 

Bratislavská integrovaná doprava a České aerolínie. 

 Tieto materiály sme vám nevedeli predloži ť v 

predstihu, pretože sme ich nemali k dispozícii na o statnom 

mestskom zastupite ľstve a predkladáme vám ich dodato čne. 

Nemáme stanovisko mestskej rady ani komisie mestské ho 

zastupite ľstva, lebo niektoré z nich boli len celkom 

nedávno.  

 

 Pýtam sa, kto je za to, aby sme rokovali o bode 22 ? 

 Vyjadríte sa, prosím, hlasovaním. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťtri prítomných. 

 Dvadsa ťosem za, jeden proti, štrnásti sa zdržali 

hlasovania.  

 Konštatujem, že budeme rokova ť aj o tomto materiáli. 

 

 

 Bod č. 23 je Informácia o realizácii Programu 

výstavby bytov, kde chýba stanovisko komisie mestsk ého 

zastupite ľstva.  

 Prosím, hlasujte o tom, či budeme o tomto bode 

rokova ť. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Štyridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval.  

 Konštatujem, že sme schválili tento návrh. 

 

 

 Bod 37: Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemku v k. ú. 

Rača spolo čnosti Konstrukt Invest. 

 Chýba stanovisko mestskej rady.  

 

 Nech sa pá či, prosím, hlasujme o bode 37.  

 Pán starosta, je to v poriadku, môžme o tom rokova ť?  

 Lebo tvoje signály sú také, že áno, len nechcel so m. 

 Áno, pán starosta si myslí, že by sme mali o tom 

rokova ť.  
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 Čiže to len dávam vám na vedomie, aby ste sa mohli 

rozhodnú ť.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťdevä ť za, nikto proti, traja sa zdržali. 

 Konštatujem, že budeme rokova ť aj o bode 37.  

 

 

 Bod 51: Návrh na prerokovanie možnosti zú častnenia sa 

hlavného mesta SR Bratislavy na opakovanom ďalšom 

osobitnom ponukovom konaní vyhlásenom SR - Minister stvom 

obrany na prevod nehnute ľností v k. ú. Vajnory.  

 Navrhujem, aby ste sa vyjadrili hlasovaním k tomut o 

bodu. 

 Nemáme stanovisko mestskej rady, ani komisie.  

 Ale vec je taká, že musíme sa vyjadri ť v nejakom 

čase, preto chceme aby ste to vyjadrili pri samotnom  bode.  

 (Poznámky z pléna.) 

 Prosím? Ahá, zlé, 51 von; tak už potom robím zmäto k.  

Prepá čte mi, takže 51 je dole.  

 Ďakujem, že ste ma na to upozornili.  

 

 

 Sme v bode 68: Návrh na zmenu uznesenia Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 122/2011 zo 

dňa 26.5.2011.  

 Chýba nám stanovisko mestskej rady a stanovisko 

komisie.  

 Nech sa pá či, vyjadríte sa hlasovaním. 

 Bod 68. 
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 Čiže navrhujem zaradi ť bod 68; návrh na zmenu 

uznesenia. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťtri prítomných. 

 Dvadsa ťšes ť za, nikto proti, šestnásti sa zdržali, 

jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že budeme rokova ť aj o bode 68.  

 

 

 Posledná takáto zmena je 69: Návrh na zmenu uznese nia 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

134/2011 zo d ňa 26. 5. 2011. 

 Nech sa pá či, vyjadríte sa hlasovaním. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, dvanásti sa zdržali.  

 Budeme rokova ť aj o bode 69. 

 

 

 A teraz čisto len pre zachovanie procedúry som si 

uvedomil, že musíme aj o tom novom bode 4 a 5 preds a len 

rozhodnú ť, lebo neboli v mestskej rade, ani v komisiách, 

aby sme nemali potom pochybností, či sme mali rokova ť 

alebo nemali.  

 

 Navrhujem, aby sme rozhodli o bode č. 4; teda novo-

zaradenom bode č. 4:  

 To je návrh na zastúpenie hlavného mesta v šiestic h 

podnikoch, tak ako som ich pre čítal.  

 Prosím, vyjadríte sa k tomuto bodu hlasovaním. 

 Nech sa pá či. 
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 Kto je za to, aby sme rokovali. Kto má, samozrejme , 

iný názor, vyjadrí to prostredníctvom hlasovacieho 

zariadenia.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ťdevä ť za, nikto proti, štyria sa zdržali. 

 Konštatujem, že sme súhlasili s tým, aby sme rokov ali 

o novom bode č. 4. 

 

 

 A ešte je tu nový bod č. 5:  

 Návrh na odvolanie a vymenovanie riadite ľov 

príspevkových organizácií celo-mestského charakteru . 

 Prosím, keby ste sa hlasovaním vyjadrili k zaraden iu 

tohto bodu programu. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťtri prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, dvaja proti, štrnásti sa hlasovania 

zdržali. 

 Konštatujem, že sme schválili aj tento bod.  

 

 

 A teraz budeme hlasova ť o programe ako celku , že sa 

bude naše zasadnutie dnes riadi ť programom tak, ako sme ho 

doplnili, upravili.  

 Hlasovanie o programe ako celku; nech sa pá či, teraz.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Štyridsa ť za, nikto nebol proti, dvaja sa hlasovania 

zdržali.  
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 Konštatujem, že sme schválili program dnešného 

zasadnutia a budeme postupova ť pod ľa tohto programu.  

 

 Bod č. 1 nášho dnešného rokovania. 

 

 

BOD 1:  

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 201 1 a 

niektorých jeho ďalších uznesení.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál máte predložený písomne.  

 Predpokladám, pán riadite ľ, že netreba k nemu 

osobitné úvodné slovo. 

 Takže otváram diskusiu o tomto bode programu.  

 Bod č. 1 - otváram rozpravu.  

 

 Ke ďže sa nikto do diskusie nehlási uzatváram; a hlási 

predsa len, pán poslanec Len č. 

 Nech sa vám pá či, pán poslanec. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ospravedl ňujem sa, pán primátor, 

skoro som to nestihol. Ja sa chcem spýta ť na bod B, ktorý 

je konštata čný. Ja si nepamätám, že takýto bod niekedy v 

takom materiáli bol, keby ste to mohli vysvetli ť.   
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 Pod ľa môjho názoru teda uznesenie bu ď je splnené, 

alebo nie je splnené, alebo sa žiada o nejaké presu ny jeho 

termínu. Ale konštatovanie, to som tú ešte teda nev idel; 

keby ste to mohli nejako vysvetli ť. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, mohli sme to rieši ť samozrejme tak, že 

by sme do príslušného uznesenia tento text napísali  a 

povedali, že to je náš poh ľad na vec, a vy by ste bu ď s 

tým súhlasili alebo nie. Tu vám to dávame ako 

konštatovanie zastupite ľstva, že áno, takto to uznesenie 

bolo naplnené. Viac sa z neho neurobilo. Uznesenie je 

splnené čiasto čne, to je tam konštatované. Splnili sme ho 

čiasto čne a hovoríme, čo sme z neho splnili a čo sme z 

neho nesplnili.  

 To je konštatovanie pod bodom B. 

 Ke ďže sa nikto ďalej nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

 Dávam slovo návrhovej komisii. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ:    

 Ďakujem pekne.  

 Návrh uznesenia znie v zmysle predloženého materiá lu: 

 Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

 za A. berie na vedomie 
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 za B. konštatuje 

 za C. schva ľuje. 

 Text máte pred sebou. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 Prosím, vyjadríte sa hlasovaním k uzneseniu bodu č. 

1. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Tridsa ťštyri za, nikto nebol proti, piati sa 

hlasovania zdržali, jeden poslanec nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu č. 1. 

  

 Bod č. 2. 

 

 

BOD 2:  

Návrh na vo ľbu námestníka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené poslankyne a poslanci, tento návrh predklad ám 

ja s tým, že tak ako sme pred chví ľou o tom diskutovali, 

schválili sme na mimoriadnom zastupite ľstve 2. 6. dva 

návrhy, ktoré som predložil na funkciu prvej námest ní čky 
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primátora a námestní čky primátora. Tak ako som tie návrhy   

predložil, tak ste o tom rozhodli tajným hlasovaním .  

 Predložil som vtedy aj tretí návrh, ktorý nezískal  

podporu.  

 

 Zhodnotil som tú situáciu tak, že mesto má v zákon e o 

Bratislave stanovené, že má ma ť 3 námestníkov. Vychádzam z 

toho, že je možné, aby sme dospeli k vo ľbe námestníka tým 

spôsobom, že znovu predložím návrh.  

 

 Preto som si povedal, že predložím návrh na 

kandidáta, o ktorom si myslím, že má šancu získa ť podporu 

tohto zastupite ľstva a plni ť funkciu námestníka primátora 

hlavného mesta. Je na túto funkciu pripravený. Mysl ím si, 

že ho poznáte a netreba vám ho osobitne predstavova ť. 

 

 Navrhujem, aby za námestníka primátora hlavného me sta 

bol zvolený pán poslanec Ján BUDAJ.   

 Toto je môj návrh.  

 

 S tým, že teraz otváram rozpravu k tomuto bodu 

programu. 

 A budeme musie ť aj postupova ť pod ľa príslušnej 

procedúry. To znamená volebnú komisiu a všetky tie veci. 

Najprv chcem, ale ak chcete sa vyjadri ť vecne, aby ste sa 

vyjadrili. Ak nie, tak prejdeme na ten príslušný sc enár, 

ktorý súvisí s tajnou vo ľbou.  

 

 Ke ďže sa nikto nehlási, prosím, pod ľa článku 9 ods. 1 

písm. a) rokovacieho poriadku mestského zastupite ľstva, 

voľba námestníkov sa uskuto čňuje tajným hlasovaním.  
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 Pod ľa článku 10 ods. 1 rokovacieho poriadku vo ľby 

riadi volebná komisia, ktorú zvolí mestské zastupit eľstvo. 

Tá si ur čí svojho predsedu. 

 

 A následne jeho meno oznámi mestskému zastupite ľstvu 

s tým, že potom predseda a celá komisia riadia samo tné 

tajné vo ľby.  

 

 Poprosím, keby tajné vo ľby boli naozaj tajné, lebo 

minule to malo taký zaujímavý priebeh, že urna bola  za 

plentou, čo ma teda zna čne pobavilo, ke ď som sa tam bol 

pozrie ť, pretože za plentou je miesto ur čené na úpravu 

hlasovacích lístkov; nie urna. Urna môže by ť kdeko ľvek, 

lebo do nej už vkladáme výsledok svojej vo ľby. Ale na to, 

aby vo ľba mohla by ť tajná, malo by sa to tak, že každý 

vojde za plentu, urobí svoje slobodné rozhodnutie t ak, aby 

ho mohol urobi ť tajne a bez cudzieho zásahu, a potom teda 

vloží svoj lístok do urny.  

 

 To len, prosím, pripomínam volebnej komisii, aby s a 

to náhodou nezopakovalo. Lebo našiel som urnu, ktor á bola 

vo vnútri za tou plentou.  

 

 Poprosím teraz poslanecké kluby, keby navrhli do 

volebnej komisie svoje návrhy. 

Poslanecký klub SDKÚ-DS a MOST-HÍD: pán Ladislav Ku gler 

Poslanecký klub KDH: pán poslanec Milan Šindler 

Poslanecký klub SaS a OKS; pani predsední čka Augustini č, 

potrebujem návrh do volebnej komisie pani predsední čka za 

váš klub.           
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 Pán poslanec Michal Muránsky. 

Poslanecký klub SMER-SD: pani poslanky ňa Farkašovská 

Poslanecký klub Strany zelených a nezávislých posla ncov:

 pán poslanec Peter Pilinský. 

 

 Prosím, sú nejaké iné návrhy? 

 Ke ďže iné návrhy nemáme, dám hlasova ť o zložení 

volebnej komisie.  

 Poprosím, keby ste spustili hlasovanie, aby sme 

rozhodli o zložení volebnej komisie. 

 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjedna prítomných poslancov. 

 Štyridsa ťjedna za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 Konštatujem, že sme schválili volebnú komisiu.  

 

 Prosím, keby sa odobrala do priestoru tu vpravo od  

mikrofónu, aby si mohla zvoli ť svojho predsedu, oznámila  

jeho meno poslancom.  

 

 Ja zatia ľ požiadam pán poslanca Budaja, aby vyjadril 

svoj súhlas s kandidatúrou, pretože to sa zatia ľ nestalo.   

 Čiže využijeme ten čas, ktorý má volebná komisia na 

to, aby sa pustila do svojej práce a splnila tú úlo hu, 

ktorú má pod ľa rokovacieho poriadku.  

 

 Požiadam pána poslanca Budaja, aby sa vyjadril ku 

svojej kandidatúre. 

 Prosím, keby ste zapli mikrofón pre pána poslanca 

Budaja. Je s tým nejaký problém, prosím? 

 Zapnite mikrofón pre pána poslanca Budaja. 
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 Zdá sa, že je tam nejaký technický problém. Už nie .  

 Pán poslanec, nech sa pá či. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Prijímam. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Čiže splnili sme tú záležitos ť, ktorú vyžaduje 

rokovací poriadok od kandidáta.  

 Teraz po čkáme na rokovanie volebnej komisie. 

 Prosím, keby ste sa nerozchádzali, ale po čkáme na 

postup, ktorý nám odporu čí volebná komisia.  

 Prosím, keby ste sa nerozchádzali, ale po čkali na 

postup, ktorý nám odporu čí volebná komisia.  

 

 

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

volebnej komisie a poslanky ňa MsZ: 

 Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovo ľte, aby 

sme pristúpili k vo ľbe námestníka. Môžem poprosi ť?  

 Môžem poprosi ť o pozornos ť a ticho v sále?  

 

 Od volebnej komisie pri stolíku ved ľa tohto pultu, 

dostanete zvláš ť obálku, prázdnu obálku, a zvláš ť 

hlasovací lístok.  

 Jeden hlasovací lístok ur čený na vo ľbu námestníka 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Brati slavy.  
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 V zmysle článku 10 ods. 2 rokovacieho poriadku 

mestského zastupite ľstva je na tomto hlasovacom lístku 

uvedené priezvisko a meno kandidáta ozna čené poradovým 

číslom. 

 

 Hlasovanie sa uskuto ční tak, že na hlasovacom lístku 

zakrúžkujete poradové číslo kandidáta ak mu dávate svoj 

hlas. Za platný hlas sa považuje iba zakrúžkovanie 

poradového čísla kandidáta.  

 

 Hlasovací lístok, ktorý upravíte iným spôsobom ale bo 

lístok, ktorý nebude vôbec upravený, sa považuje za  

neplatný.  

 

 Hlasovacie je platné, ak sa na ňom zú častnila 

nadpolovi čná vä čšina všetkých poslancov. Kandidát je 

zvolený, ak získal nadpolovi čný po čet hlasov prítomných 

poslancov.  

 

 Volebný akt sa, tak ako je zvykom uskuto ční v zasáli 

zrkadlovej siete po mojej pravici.  

 Nech sa pá či, môžeme pristúpi ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Sekundu, sekundu, sú nejaké otázky? 

 Prosím, všetci vedia postup? Netreba ni č vysvetli ť? 

 Ďakujem ve ľmi pekne pani predsední čke. 

 Spúš ťame tajné hlasovanie. 
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 Prosím, aby ste si prebrali lístky. 

 Bude nasledova ť krátka, možno 5 - 10 minútová 

prestávka na spo čítanie hlasov.  

 Potom vás budem vola ť na vyhlásenie výsledkov volieb.  

 Nech sa pá či, hlasujeme.  

 

 (Akt volieb námestníka primátora.)    

 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,  

 volebná komisie ukon čila svoju prácu a je pripravená 

vás informova ť o výsledku tajnej vo ľby. 

 

 Prosím, keby ste zaujali svoje miesta v rokovacej 

sále, aby sme mohli vyhlási ť výsledky volieb, tajného 

hlasovania na vo ľbu námestníka primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy.  

 

 Vidím, že poslanci sa vracajú naspä ť do rokovacej 

sály, takže ešte chví ľu vydržíme.  

 Prosím, vážených pánov poslancov, keby zaujali svo je 

miesta v rokovacej sále. 

 

 V sále je 26 poslancov, takže poprosím predsední čku 

volebnej komisie, aby vyhlásila výsledky tajného 

hlasovania. 

 

 

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

volebnej komisie a poslanky ňa MsZ:  
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 Takže vážení kolegovia a kolegyne, pre čítam zápisnicu 

o výsledkoch tajného hlasovania zo d ňa 30. 6. 2011 na 

voľbu námestníka primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy.  

 

 Vo ľba Jána Budaja do funkcie námestníka primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: 

 Po čet prítomných poslancov        44 

 Po čet zú častnených na hlasovaní   44 

 Po čet platných hlasov             21 

 Po čet neplatných hlasov           23 

 Po čet hlasov za                   21 

 

 Za námestníka primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy Jána Budaja hlasovalo 21 posla ncov 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta Bratislavy.  

 

 V zmysle článku 10 ods. 5 Rokovacieho poriadku 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy hlasovanie je platné, ak sa ho  

zúčastnila nadpolovi čná vä čšina všetkých poslancov 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

 Zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovi čný 

počet hlasov prítomných poslancov Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

 Preto konštatujem, že Ján Budaj nebol zvolený za 

námestníka primátora hlavného mesta Slovenskej repu bliky 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne predsední čke volebnej komisie.  

 Pýtam sa, či máte nejaké vyjadrenia k tomuto bodu 

programu, ktorý je stále otvorený?  

 Ak nie, uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby sme uzatvorili tent o 

bod uznesením, že mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

výsledky volieb. A budú uvedené po čty hlasov, ktoré 

hlasovali za, resp. boli neplatné v tejto tajnej vo ľbe.  

 Môžme to tak urobi ť, pani predsední čka? 

 Prosím, keby ste to uviedli. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ:  

 Áno. Áno.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže prosím, hlasujeme o uznesení: 

 Mestské zastupite ľstvo berie na vedomie výsledky 

volieb, v ktorých kandidát Ján Budaj získal 21 hlas ov s 

tým, že 23 hlasov bolo neplatných.  

 Toto je uznesenie.  

 Prosím, vyjadríte svoj názor na toto uznesenie 

hlasovaním.  

 A nebol zvolený.  
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 Áno, to je dôležitá konštatácia, ktorú predniesla 

predsední čka volebnej komisie a je v súlade s rokovacím 

poriadkom.  

 

 Čiže získal to ľko hlasov a nebol zvolený za 

námestníka primátora.  

 

 Prosím, hlasujeme o tomto návrhu uznesenia. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, jeden proti, traja sa zdržali 

hlasovania.  

 Prijali sme toto uznesenie. 

 

 

 Ešte k tomu chcem poveda ť dve vety.  

 Poviem úprimne, že mi je ľúto, že sme takýmto 

spôsobom uzatvorili otázku vo ľby námestníkov, resp. 

námestníka, pretože máme dve námestní čky zvolené.  

 

 Je mi to naozaj ľúto, pretože si myslím, že tu mohla 

byť istá ve ľkorysos ť zo strany koalície. Samozrejme, je to 

vaše právo vyjadri ť sa ku kandidátovi takým spôsobom, ako 

to považujete za vhodné.  

 Naozaj mi je to ľúto.  

 

 Kon čím teda rokovanie o bode č. 2.  

 

 Bod č. 3. 

 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

45 

 

BOD 3:  

Návrh na ur čenie právomoci námestní čok primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy a okruhov úkonov a činností, ktoré sú 

oprávnené vykonáva ť jeho námestní čky  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Tento materiál predkladám po dohode s oboma 

námestní čkami a v súlade so zákonom o Bratislave a zákonom 

o obecnom zriadení, ktoré odlišne riešia situáciu, keď je 

primátor neprítomný, resp. ke ď je primátor prítomný. Tak 

je koncipovaný aj tento materiál, ktorý stanovuje o kruhy 

činnosti alebo okruhy právomoci, tak ako to bolo obv yklé 

doteraz. Ale hovorí aj ďalšie povinnosti a práva oboch 

zvolených námestní čok, zastupova ť primátora v čase jeho 

prítomnosti, resp. neprítomnosti. 

 

 Predkladám vám materiál na schválenie tak, aby sme  

potom už mohli postupova ť pod ľa neho v praktickom živote. 

 Otváram diskusiu k bodu č. 3.  

 Konštatujem, že sa nikto nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Návrh uznesenia znie: 

 Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje okruh právomocí námestní čok a okruh úkonov a 
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činností, ktoré sú oprávnené vykonáva ť námestní čky 

primátora.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, vyjadríte sa hlasovaním. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, štyria sa zdržali.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 3. 

 

 Novozaradeným bodom č. 4 je bod, alebo môžme ho 

nazva ť 4a), ak chcete, aby sme potom nerušili čísla tých 

ostatných bodov. 

 Čiže 4a) budeme rokova ť: 

 

 

BOD 4a):  

Návrh na schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bra tislavy 

do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných 

spolo čností, konkrétne Bratislavská integrovaná doprava, 

a.s., Národné tenisové centrum, a.s., Slovenská pla vba a 

prístavy, a.s., TEHELNÉ POLE, a.s., Halbart-Slovaki a, 

a.s., Incheba, a.s., Mestský parkovací systém, spol . s 

r.o., a KSP, s.r.o.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

47 

 

 Vážené panie poslankyne a páni poslanci, tento 

materiál je takisto ako materiál, ktorý sme predkla dali 

pred 3 týžd ňami na mimoriadne zastupite ľstvo výsledkom 

rokovania poslaneckých klubov a snahy dospie ť k dohode o 

tom, aké má by ť zastúpenie mesta v jednotlivých podnikoch. 

 

 Vzh ľadom na to, že sa uskuto čnili vo ľby je potrebné 

zmeni ť zastúpenie mesta, pretože v mnohých orgánoch týcht o 

spolo čností boli poslanci, ktorí už nie sú poslancami 

zastupite ľstva. A tá dohoda, ktorá bola dosiahnutá je 

obsiahnutá v tomto materiáli. Rešpektuje výsledky v olieb a 

istú zhodu, ktorá nastala medzi poslaneckými klubmi  v 

konštituovaní orgánov spolo čností, v ktorých mesto nemá 

väčšinovú ú časť, ale je dôležité, aby v nich svoje 

akcionárske práva vykonávalo s plnou vážnos ťou. 

 

 Preto vám predkladám tento materiál na schválenie.  

 Následne sa tie príslušné zmeny premietnu do 

rokovania valných zhromaždení príslušných spolo čností, kde 

síce sme menšinovými akcionármi ale budeme si uplat ňova ť 

snahu o zmenu nášho zastúpenia v zmysle uznesenia, pokia ľ 

sa s ním stotožníte.  

 Otváram diskusiu k bodu 4a). 

 Nech sa pá či.  

 Pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Ja mám jednu technickú zmenu v bode D. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

48 

 Pri spolo čnosti TEHELNÉ POLE navrhujem ešte vymeni ť 

Martina Za ťovi ča za Milana Černého.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže, prosím, keby ste si pozna čili do materiálu v 

bode D, je to na strane 5. Pôvodne navrhovaný bol p án 

poslanec Martin Za ťovi č, teraz je návrh, aby jeho meno 

bolo vyškrtnuté a zastupovanie mesta v tejto spolo čnosti 

mal na starosti a na zodpovednosti pán poslanec Mil an 

Černý. Môžem aj titul, pán poslanec, aby sme to mali . 

"Inžinier". Ja som si to presne myslel, len som nec hcel to 

poveda ť za vás.  

 Čiže Ing. Milana Černého si tam vymeníme. 

 To je návrh pána poslanca Nesrovnala. 

 Pán poslanec He čko.   

 

 

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

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

vyjadri ť k mojej nominácii do dozornej rady spolo čnosti 

Incheba.  

 A chcel by som tu verejne deklarova ť, že z odmeny za 

vykonávanie činnosti v dozornej rade by som rád sa 

podelil, a to takým k ľúčom, že 50 % by som rád venoval 

Nadácii Bratislava a z tej druhej časti ur čitú časť by som 

dal na dobro činné ú čely. Ďakujem.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ve ľmi pekne vám ďakujem, pán poslanec, za toto 

vyhlásenie.  

 Ke ďže sa k materiálu nikto nehlási, poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Návrhová komisia navrhuje mestskému zastupite ľstvu 

schváli ť návrh uznesenia v zmysle predloženého materiálu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prosím, budeme hlasova ť s tým, že tam došlo k jednej 

zmene, ktorú navrhol pán poslanec Nesrovnal a bola 

opravená autoremedúrou. To je nahradenie pána posla nca 

Zaťovi ča pánom poslancom Černým.  

 V tomto znení budeme hlasova ť o uznesení tak ako ho 

teraz uviedla návrhová komisia. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjeden prítomných. 

 Štyridsa ťjeden za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k b odu 

4a).  

 

 Otváram rokovanie o bode 4b). 
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BOD 4b):  

Návrh na odvolanie a vymenovanie riadite ľov príspevkových 

organizácií celomestského charakteru, konkrétne Spr áva 

telovýchovných a rekrea čných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy (STaRZ), spolo čnosti 

Paming, spolo čnosti MARIANUM pohrebníctvo mesta Bratislavy 

a Generálny investor Bratislavy (GIB)  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ak teda dovolíte, mením názov tohto materiálu; naj prv 

je odvolanie a potom vymenovanie. Ten návrh je konc ipovaný 

opačne, ale to je len technická vec.  

 

 Tu prosím potrebujem urobi ť jednu technickú zmenu v 

bode B uznesenia. Keby ste si opravili, sú tam zlé uvedené 

mená. A ja sa ospravedl ňujem obidvom pánom, ktorí sú tam 

uvedení nesprávne.  

 

 Najprv je to otázka riadite ľa. Teda bod B.1 odvoláva 

dňom 30. júna z funkcie RNDr. Jozefa "Hrabinu". Nie 

Harabína ale Hrabinu. On je Hrabina, a ke ďže ho 

odvolávame, že 4. pád je Hrabinu. Niekto si to pomý lil 

iným pánom, ale to nie je naša právomoc; takto to p oviem.  

 

 Čiže prosím, keby ste si opravili meno na Jozefa 

Hrabinu, aby to bolo správne.      
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 A v bode B.2 došlo tiež k istému nedorozumeniu, za  

ktoré sa pánovi Ing. Schwabovi ospravedl ňujem, pretože sa 

píše nemecký: Schwaba; čiže Ing. Mária Schwaba.  

 Doplníme titul a to slovenský prepis jeho mena, 

prosím, ospravedl ňte, je to chyba na našej strane.  

 Čiže tieto dve technické veci.  

 

 Teraz, prosím, k veci samej. 

 Mestské zastupite ľstvo volí a odvoláva zástupcov 

mesta, resp. riadite ľov mestských príspevkových a 

rozpo čtových organizácií procedúrou, ktorá predpokladá, ž e 

dôjde k dohode opä ť; tak ako sme o nej hovorili pred 

chví ľou, pretože návrh predkladá primátor a rozhoduje o 

ňom zastupite ľstvo. 

 

 Predkladám vám tieto návrhy v dobrej viere, že bud ú 

na prospech fungovania tých jednotlivých organizáci í. Máme 

v diskusii aj niektoré ďalšie spolo čnosti, ktoré vám 

predložíme na ďalšie zastupite ľstvo. S tým, že tieto 4 

návrhy sú pripravené tak, aby bolo možné posunú ť ďalej 

činnos ť spolo čnosti STaRZ, Paming, Marianum a Generálneho 

investora Bratislava, ktorý dlhodobo nemal zvolenéh o 

riadite ľa. 

 

 U tých 3 organizácií prichádza k výmene, ktorá z 

môjho poh ľadu je v prospech fungovania tých troch 

mestských organizácií.  

 To ľko, prosím, na úvod k bodu 4b). 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Greksa a potom ďalší poslanci. Nech sa pá či.    
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Marian  G r e k s a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem, pán primátor. Ja osobne za tento návrh 

nebudem hlasova ť, pretože mne sa nepá či, že ja ke ď mám za 

nie čo hlasova ť, neviem čo tí ľudia spravili, pre čo by mali 

odís ť? Nie som za to, ani proti tomu proste, ale týmto 

spôsobom nebudem hlasova ť. Proste nepá či sa mi takýto 

spôsob. 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 Oliver Kríž.   

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Ja by som sa pridal k 

pánovi Greksovi v tom, že ide o ve ľmi vážnu vec. Pevne 

verím, že je to v záujme fungovania týchto spolo čností. 

Napriek tomu sme nemali možnos ť sa zoznámi ť ani s tými 

kandidátmi, ktorí sú navrhovaní. 

 

 Ja by som, ke ď už teda sme nepristúpili k výberovým 

konaniam, ktoré by boli asi najférovejšou cestou, m ožno že 

by som si dovolil navrhnú ť, aby sme o týchto bodoch 

hlasovali osobitne.  

 

 To znamená, aby sme nešli v jednom balík za všetky  

spolo čnosti, ale osobitne o každom jednom z nich.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou na vaše vystúpenie chce reagov ať 

pani starostka Kolková. 

 

 

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

Bratislava-Devín:  

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela ako pripoji ť k 

tomu čo bolo teraz pred chví ľou povedané hlavne z dôvodu 

akejsi, zachovania akejsi kontinuity vo firme, teda  v 

organizácii STaRZ. Máme tam nejaké dohodnuté, rozbe hnuté 

projekty. A to ani nie je že som za alebo proti, al e 

zaujímalo by ma, že teda či novonavrhovaný riadite ľ 

STaRZu, kto je to, ako vidí riešenie týchto, naprík lad 

cyklotrás do Devína? 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 Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. Ja by som sa rád 

ešte vrátil k tomu STaRZu a informoval aj kolegov o  tom, 

že vlastne od za čiatku beží diskusia o tom, že štadión 

Ondreja Nepelu, ktorý je v majetku STaRZu je jednot kou 

takého charakteru a takej kapacity, a perspektívy, že do 
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toho STaRZu v podstate tak nejak ako keby organiza čne 

nepatrí. Pretože STaRZ spravuje telovýchovné zariad enia, 

tenisové kurty, Zlaté piesky, ale štadión je perspe ktívne 

úplne iná jednotka, ktorá vyžaduje úplne iných ľudí, 

profesionálne vedenie, za členenie do medzinárodnej siete, 

at ď., aby bola naplno využitá jeho kapacita. 

 

 O tomto sme hovorili; myslím, že o tom panuje aj 

zhoda. 

 

 My sme navrhovali, aby ten štadión bol organiza čne 

vy členený, pri čom tú právnu formu a právnu štruktúru sme 

prenechávali magistrátu. Finan čná komisia v tomto zmysle 

aj navrhla uznesenie, aj ho prijala, aby sa postupo valo 

týmto spôsobom. Doteraz sa tak nestalo. 

 

 My na tom trváme, aby magistrát sa zapodieval s to uto 

myšlienkou a budeme chcie ť, aby štadión mal také vedenie, 

ktoré naplno využije jeho profesionálnu kapacitu, a by 

mesto malo z neho plný osoh. Pretože si myslíme, že  z 

pôsobenia STaRZu, resp. tá štruktúra Správy telovýc hovných 

zariadení je úplne inak nastavená a ide iným smerom , a 

nedosta čuje.  

 

 A teraz pri všetkej úcte k všetkým ľuďom, to nie je 

osobné, ale nedosta čuje na zaradenie takýchto kapacít a 

takýchto vlastností.  

 Takže budeme trva ť na tom, aby tento štadión vo 

finan čnom záujme mesta a v záujme využitia jeho kapacity 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y       

 Ďakujem pekne.  

 Ja sa k tomu vyjadrím, lebo sme naozaj k tomu 

diskutovali.  

 Pán poslanec Fiala.  

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Tento materiál naoza j 

považujem za ve ľmi dôležitý, aj ke ď ur čite neuzrel svetlo 

sveta z ve čera do rána, aj ke ď sa to tak niekedy môže 

javi ť. Ale ten termín odvolania a nástupu nových 

riadite ľov je dnes a zajtra. A pýtam sa predkladate ľa, že 

či to naozaj? Ja to viem akceptova ť. Či to naozaj takto je 

potrebné, tí ľudia možno majú dovolenky, potrebujú 

odovzda ť agendu, či by bolo užito čné alebo nebolo užito čné 

ten termín posunú ť o "x" dní? To je otázka.  

 

 Ale môže to spôsobi ť aj pre tie organizácie vážne 

problémy; či aj toto všetko si predkladatelia uvedomujú? 

Ďakujem.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Havrilla.  

 

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

 Ďakujem za slovo.  
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 Ke ďže som trošku neskôr stla čil to tla čidlo, tak 

všetci moji predre čníci už povedali. Ja len dodám jednu 

vec, že naozaj je to ve ľmi šité horúcou ihlou, pretože ja 

pána Chynoranského poznám. A ke ďže sa pohybujem v športe, 

poznám prácu STaRZu. A skôr, ke ď už ideme odvoláva ť 

niekoho, tak vy čítajme chyby a dajme to poslancom na 

vedomie, aby sa vedeli rozhodnú ť ako hlasova ť.  

 Ja som proti. 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 starosta Šramko.  

 

 

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

Bratislava-Lama č:  

 Ďakujem, pán primátor. Bol by som rád, keby ste sa 

vyjadrili; bola tu taká otázka, či sa nám títo noví 

riaditelia ozaj predtým než sa bude hlasova ť, predstavia? 

Veľmi ma to zaujíma. Ve ľa bolo povedané, áno, sú tu 

rozbehnuté veci a vo všetkých mestských častiach máme také 

otázky: Bude to kontinuita alebo to bude zásadná zm ena? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Len č. 
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Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Kolega Šramko ma 

troška predbehol, ale bolo dobrým zvykom v tomto 

zastupite ľstve, že kandidáti na takéto funkcie sa 

predstavovali, povedali nejakú svoju predstavu o te j 

budúcej práci.  

 Ja by som vás poprosil, ak je to možné, predtým ne ž 

sa vyjadríme hlasovaním, keby sa nám ukázali a pove dal 

zopár slov. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ja prosím ešte máme dvoch prihlásených. Chcel som 

zareagova ť ešte v diskusii, nebudem ju uzatvára ť, pretože 

chcete o tom hovori ť.  

 Pani poslanky ňa Dyttertová má faktickú poznámku na 

pána poslanca Len ča. 

 A potom chce diskutova ť pán poslanec Kor ček. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pridávam sa k pánovi poslancovi 

Lenčovi aj predchádzajúcemu pánovi poslancovi Fialovi.  

 

 A chcela som sa opýta ť, či dáva návrh na zmenu dátumu 

nástupu, lebo si takisto myslím, že 1. júla je 

neprijate ľný dátum. 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. Zatia ľ taký návrh nezaznel.  

 Čiže je to v tejto chvíli otvorené. 

 Pán poslanec Kor ček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Taktiež ako moji 

predre čníci, myslím si, že ide o materiál ve ľmi závažného 

charakteru. Z môjho poh ľadu taktiež si myslím, že ľudia, 

ktorí by mali nastúpi ť do funkcie riadite ľov, minimálne 

mali by ť predložené životopisy týchto ľudí. Najlepšie by 

bolo, keby sa aj predstavili a predložili zastupite ľstvu 

víziu rozvoja týchto organizácií.  

 

 Ke ďže tento materiál už tu máme na stole, myslím si, 

že bolo by korektné, keby sme hlasovali o každej 

organizácii zvláš ť, a zvláš ť o odvolaní a o menovaní.  

 Takýto návrh dám aj návrhovej komisii. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ke ďže sa nikto nehlási, dovo ľte, aby som zareagoval 

na niektoré pripomienky alebo otázky.  

 

 Ten návrh na samostatné hlasovanie dal pán poslane c 

Kríž, dal ho pán poslanec Kor ček.  
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 A v rokovacom poriadku máme, že ak niekto navrhne 

samostatné hlasovanie o častiach, tak sa hlasuje 

samostatne. Čiže toto berme, že budeme o každej tej 

organizácii rozhodova ť samostatne, aby ste sa mohli 

vyjadri ť hlasovaním. V tom nemáme spor a myslím si, že je 

to korektné aj vo vz ťahu k tým jednotlivým návrhom. 

 

 Čo sa týka výberových konaní, ja osobne zastávam 

myšlienku výberových konaní, pretože si myslím, že to je  

cesta akou by sme mali obsadzova ť riadite ľov jednotlivých 

organizácií. Navrhol som to aj pri diskusiách s 

poslaneckými klubmi, s ktorými sme h ľadali dohodu nad 

týmito zmenami.  

 

 Poslanci vyjadrili presved čenie, že to nie je 

nevyhnutné, a že mali by sme to urobi ť rýchlo, pretože tie 

zmeny sú pod ľa nich potrebné. Čiže tu sme tak trošku 

ustúpili z princípu, ktorý sme avizovali spolo čne, že 

budeme aplikova ť; to znamená, že budeme robi ť výberové 

konania.  

 

 Nerobili sme ich na riadite ľov podnikov, nerobili sme 

ich na tieto, čiže tá poznámka pána poslanca Kríža je na 

mieste. Nemali by sme toto zavádza ť ako prax, mali by sme 

urobi ť postup, kde bude jasné, že ten kandidát alebo 

kandidátka vzišiel alebo vzišla z výberového konani a.  

 

 

 Čo sa týka kontinuity v STaRZe, ja myslím, že pani 

starostovia ani pani starostky nemusia ma ť nejaké obavy. 
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Veci, ktoré sú rozbehnuté, napríklad cyklotrasy, ri eši 

STaRZ z poverenia hlavného mesta. Čiže to by muselo dôjs ť 

k zmene politiky na úrovni hlavného mesta.  

 

 My sme za čali ve ľmi intenzívnu diskusiu o komisii 

cyklistickej, v ktorej sa riešia otázky cyklotrás a  

podobne. Čiže ja v tomto neo čakávam, že by nastala nejaká 

zmena politiky, lebo tá by musela nasta ť tu. V 

zastupite ľstve by museli poslanci poveda ť, že nechceme 

rieši ť cyklotrasy, nebudeme na to dáva ť peniaze, a 

podobne. A takúto kontinuitu alebo diskontinuitu 

nepredpokladám. 

 

 Čo sa týka štadióna, a či má by ť samostatný alebo 

nesamostatný, o tom sme mali viacero diskusií. V zm ysle 

zmluvy, ktorú sme uzatvorili so štátom, to znamená s 

Vládou Slovenskej republiky a s Ministerstvom škols tva, 

štadión musí zosta ť stanovené obdobie vo vlastníctve 

mesta. A  má by ť spravovaný rozpo čtovou alebo príspevkovou 

organizáciou mesta.   

 

 Ak by sme ho vy členili zo samostatnej organizácie, 

tak v tej samostatnej organizácii by nemohol by ť 

príspevkovou organizáciou, pretože tá má ma ť viac ako 50 % 

príspevku od zria ďovate ľa. Tak hovorí zákon o rozpo čtových 

pravidlách, čo teda pre tento štadión by dobrý cie ľový 

stav nebol.  

 Ten štadión by mal smerova ť k tomu, aby sa svojou 

činnos ťou minimálne dokázal zaplati ť. Prípadne by bolo 

ideálne, keby v nejakom horizonte dokázal pre mesto  

vyrobi ť zisk. 
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 To, že ten štadión je silnou jednotkou v rámci toh o 

STaRZu, to si samozrejme všetci uvedomujeme a bude treba 

procesy vo vnútri STaRZu nastavi ť tak, aby bolo sledované 

akým spôsobom sa plnia príjmy a výdaje štadióna. Za tia ľ sú 

to najmä výdaje, pretože sme ho za čali používa ť naozaj a 

skuto čne, a naplno až po čas majstrovstiev sveta.  

 

 Čiže máme už nejakú predstavu napríklad o jeho 

energetickej spotrebe, ke ď je pustený naplno a svietia, 

používajú sa tam aj iné zariadenia v plnom rozsahu.  Čiže 

my potrebujeme získa ť istú predstavu ako ten štadión beží. 

Už sa tam uskuto čnilo aj nieko ľko kultúrnych podujatí, 

naposledy v čera a štadión bol plný, alebo takmer plný. 

Myslím si, že toto je presne to, čo mal na mysli pán 

poslanec Nesrovnal, záujem o to, aby štadión slúžil  na 

veľké podujatia v našom meste v letných alebo najmä v 

zimných mesiacoch.  

 To už bude otázka toho vedenia. 

 

 Ja predpokladám, že pán Pukalovi č, ktorý je skúsený 

organizátor športových podujatí v našom meste a moh li ste 

ho vidie ť pri organizovaní napríklad ČSOB maratónu, ktorý 

organizoval spolo čne s mestom Bratislava už v minulých 

rokoch, aj tento rok, pri organizovaní behu Pre živ ot, pri 

organizovaní ďalších športových podujatí. To je jeho 

kredibilita ktorú má a s ktorou teda prichádza do t ejto 

funkcie s tým, že už po čas majstrovstiev sveta vlastne 

vypomáhal organizácii STaRZ zvládnu ť všetky tie veci, 

ktoré súviseli so zabezpe čím chodu Zimného štadióna pre 

potreby majstrovstiev sveta. 
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 To len dávam na vysvetlenie k tomu menu, pretože j eho 

príbeh poznám. A predkladám ho v dobrej viere, že j e to 

profesionálne pripravený človek.  

 

 

 Čo sa týka toho dátumu nástupu, ja si myslím, že to 

je zvládnute ľné v takom režime, ako je to navrhnuté. 

Samozrejme, nie je to ideálne, pretože to bude treb a v 

priebehu dnešného d ňa vlastne všetko zabezpe či ť, aby mohol 

nastúpi ť k zajtrajšiemu dátumu nový riadite ľ. Ak 

predložíte iný návrh; ja si myslím, že je to vecou 

poslancov, aby to posúdili a posunuli povedzme o dv a 

týždne. Ten návrh vychádza z rokovania zastupite ľstva. 

Zastupite ľstvo rozhodne a povie, že to takto bude. A 

proste takým spôsobom to urobíme s tým, že my sme t en 

návrh vlastne alebo ten dátum nekonzultovali nejako  

osobitne.  

 

 Vychádzali sme z rokovania mestského zastupite ľstva. 

Čiže nemám na to nejaké zdôvodnenie, pre čo to tak musí 

byť.  

 Môže to by ť aj inak, ak sa zastupite ľstvo rozhodne.  

 

 Chápem aj vašu pripomienku, pán poslanec, ale ten 

návrh vychádza z toho, dnes padne rozhodnutie, zajt ra 

nastupuje nový riadite ľ a musí si veci zariadi ť tak, aby 

mohol zvládnu ť činnos ť tej organizácie. 

 To ľko z mojej strany. 

 Mám tu dve faktické poznámky na moje vystúpenie: p án 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Dovo ľte mi, aby som 

sa na chví ľku zamyslel nad vašimi princípmi. Je zaujímavé, 

že niektoré z princípov ve ľmi dôsledne dodržujete, iné 

nie. V obchodných spolo čnostiach by som tomu rozumel. Tam 

proste nás tla čil čas, kon čilo sa obdobie, na ktoré boli 

zvolení tí zástupcovia, O.K. V tomto prípade to ale  

neobstojí vôbec, pretože tu je to plne vo vašich ru kách. 

Bolo na to dos ť času. A taká výhovorka, že, že poslanecké 

kluby alebo neviem kto.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Poslanecké kluby si žiadajú, aby to bolo teraz a b ez 

výberového konania. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Že si žiadajú, tak toto pod ľa mňa neobstojí. Trvajte 

na svojich princípoch, toto ste deklarovali pred vo ľbami, 

že to takto bude; toto je plne vo vašich rukách. Do  toho 

vám nemôže nikto ni č hovori ť. Ja si myslím, že bolo dos ť 

času na vyhlásenie tých výberových konaní, dneska tu  mohli 

byť výsledky, mohli sme sa rozhodova ť na základe toho. 

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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 Pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem. Dve poznámky ešte k tomu štadiónu. Pán 

primátor, my nehovoríme, že to musí by ť samostatná 

jednotka príspevková. Ja som povedal samostatná 

organiza čná jednotka, tá právna forma je možná aj v rámci 

existujúcej štruktúry. Takže len to treba za čať pripravi ť, 

a to sa dá. Ja nehovorím, že to musí by ť samostatná 

jednotka teda príspevková. 

 

 A z tej našej diskusie jasne vyplynulo, že my 

ponúkame úplne inú dimenziu využitia tohto steady b iznis. 

Pán Pukalovi č vie zorganizova ť Beh Bratislava - Devín 

alebo maratón, ale toto naplni ť štadión biznisom, športom, 

kultúrou a ďalšími vecami, je úplne iná dimenzia, a tento 

projekt, alebo táto vízia tam úplne chýba; táto sch opnos ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, neviem teda z čoho to súdite, pretože 

toto ste nejakým spôsobom nemerali. Ale nebudeme to  teraz 

rozvíja ť, pretože máme predložený návrh. A to čo ste 

avizovali, je predmetom ďalšej diskusie. Budeme diskutova ť 

o tom, ako čo najlepšie využi ť štadión. Je to rovnako 

záujem môj ako váš, pretože je to cenný priestor, k torý 

sme získali ako mesto, a chceme ho čo najekonomickejšie 

využi ť v prospech mesta.  
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 Ale spochyb ňova ť kvalifikáciu kandidáta na to, aby to 

urobil, by som robil vtedy, keby ste videli, že to 

nefunguje. Takže dovtedy si myslím, že to nie je na  

mieste. 

 Pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Samozrejme, pridávam sa k hlasom, ktoré zdôraz ňujú, 

že mali by ť výberové konania, a stále je na ne priestor, 

pán primátor. Apelujem na zváženie našich spolo čných 

volebných s ľubov, ktoré dávali mnohí poslanci a mnohí 

kandidáti. 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. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. No, nalejme si 

čistého vína. Zatia ľ jediné výberové konanie bolo na 

hlavnú architektku a myslím si že, asi to tak vyzer á, že 

aj posledné. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
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 Myslím, že to nie je pravda, pretože už v septembr i 

sa vy budete všetci, ako tu sedíte, vyjadrova ť k tomu, že 

výberové konania sa stanú princípom. A ke ď to odhlasujeme 

všetci, že takto to chceme robi ť, pretože som to naozaj ja 

pris ľúbil, vy neviem čo ste s ľubovali. 

 

 Ale pánovi poslancovi Len čovi chcem poveda ť, že to sa 

musí obráti ť aj na svojich šéfov klubov. Vás zastupuje 

predsední čka, ktorá povedala, že trvá na tom, že teraz.  A 

my pol roka to ladíme, a ja nechcem zneis ťova ť ľudí, o 

ktorých sa hovorí, že budú odvolaní, nebudú, a príd e, a 

nepríde. Ja som presne navrhoval ten postup, čo ste 

povedali. Dohodnime sa, urobme výberové konania a p otom 

poďme do zastupite ľstva. Ale v septembri je neskoro. To 

bola reakcia z vašej strany. 

 

 Čiže, ako ten kto ustupuje z princípov, sú skôr 

poslanci. Ja viem, že aj ja na tom mám svoj podiel,  

pretože môžem poveda ť, že nie. 

 

 Potom sa dohodnime, že to stiahneme, že to dnes 

nebudeme rokova ť, že prejde to výberovými konaniami, 

ktorých výsledok predložíme v septembri. To je druh á 

alternatíva, žiadnu inú nemáme. Takže ako ľahko sa 

kritizuje.  

 

 Ale ja si pamätám na to, čo ste vy tu urobili. Presne 

riadite ľa STaRZu a niektorých ďalších organizácií ste 

vymenili tak, že priamo na zastupite ľstve bez ďalšieho, 

nikto neprišiel, proste bum, bum, a bolo po všetkom . 

Pamätám sa na to, to bolo v uplynulom období. Ja vi em, aj 
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vy ste s ľubovali voli čom. Takže len aby ste sa pozreli aj 

do vlastných radov, aby ste sa pozreli aj do vlastn ých 

radov.  

 Pán poslanec Kor ček má faktickú poznámku.  

 Po ňom pán poslanec Kali ňák.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. No, pán primátor, vy sa tej 

zodpovednosti nemôžte zbavi ť, pretože ste predkladate ľ. 

Pokia ľ by ste s tým nesúhlasili, tak asi by som nemohol s i 

pre číta ť, že vy ste predkladate ľ tohto materiálu. A pýtam 

sa najprv všetkých odvoláme, bez výberových konaní si 

navolíme do organizácií, do podnikov, a potom sa bu deme 

rozpráva ť o princípoch? No, tak to je asi postavené na 

hlavu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Musím poveda ť aj to, že mali sme tuná výberové 

konanie na 3 riadite ľky v zariadení sociálnych služieb, 

ktoré prebehlo plne v súlade s princípmi, o ktorých  sme 

hovorili. Tam nikto necítil žiadny politický alebo iný 

tlak. Dali sme komisiu, v ktorej boli zastúpení pos lanci, 

boli predložené návrhy do tohto zastupite ľstva, a išlo to 

presne v súlade s tým, čo ste povedali.  

 A k ľudne sa môže sta ť, že zajtra odstúpi riadite ľ 

základnej umeleckej školy alebo riadite ľka iného 

zariadenia ktoré máme a budeme musie ť rozhodnú ť, čo s tým 

urobíme.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

68 

 Výberové konanie, to je moja odpove ď.  

 

 Tu cítim, že je možno viacej aj nejakého politické ho 

záujmu. A z mojej strany je to možno cena za dohodu , ktorú 

sa snažím dosiahnu ť so zastupite ľstvom. A tá cena je 

niekedy spojená aj s tým, že ustúpite od istého pri ncípu, 

pretože inak tú dohodu nedosiahnete.  

 

 Snažím sa ju dosiahnu ť trpezlivo už pol roka. Zdá sa 

mi, že sa nám to darí, že sme sa niekam dostali na 

zastupite ľstve 2. júna, aj dnes. A týmto ja ten okruh tej 

dohody, v ktorej sme ustupovali od princípov, považ ujem za 

uzavretý, pretože si myslím, že to nemá by ť pravidlo.  

 

 Hovorím to s ve ľmi zodpovedným pocitom, pretože tiež 

sa mi to nerobí ľahko. Ja som tú myšlienku výberových 

konaní, a kolegovia to môžu potvrdi ť, otvoril. Hne ď ako 

sme sa dostali k tomu, že áno, je tu vô ľa, tak som 

povedal: Po ďme na výberové konania. Nedohodli sme sa na 

tom. Bol záujem o dohodu. Povedali sme si, dobre, j e to 

možno viac ako tento princíp. To je otázka vždy pos údi ť čo 

je viac. To budú súdi ť voli či a tí ľudia, ktorí hodnotia 

naše konanie a správanie. Ale je to naša spolo čná 

zodpovednos ť v tomto prípade.  

 Pán poslanec Kali ňák. 

 

 

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

 Ja som si vypo čul názory poslancov, ktorí sa dnes 

zobudili a zistili, že je dôležité urobi ť pri tomto návrhu 

výberové konania. Nechcem to nazýva ť hrubším slovom ako 
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pokrytectvo, pretože to je falošné výberové konanie , ktoré 

navrhujete.        

 

 Vtedy by bolo naozaj dobrým výberovým konaním, ak by 

už potom mestské zastupite ľstvo nevolilo takto 

predložených ľudí, pretože to je ví ťaz sú ťaže. Ví ťaz 

súťaže sa stáva riadite ľom podniku. A nie, že vyhrá sú ťaž, 

ale nebude to ten, ktorý by sa vám pá čil, a vy si ho 

nezvolíte. Tak potom na čo tá sú ťaž bola? To je naozaj 

nezmyslom, aj právnym, aj logickým nezmyslom toho čo 

chcete hovori ť.  

 

 Na druhej strane chcem poveda ť, že to bola dohoda 

všetkých, ktorí sme tam sedeli, a ktorí sme tu. A d nes 

naozaj nechápem, že sa niekto snaží by ť lepší, krajší, 

horší, alebo populistickejší. Jednoducho, na tej do hode 

boli všetci zástupcovia vrátane nezávislých, pán Ko r ček, 

ktorí jasne povedali, že tá dohoda teraz bude uzavr etá 

taká.  

 

 Dôvody sa diskutovali. Diskutovalo sa tuším 4 aleb o 5 

týžd ňov, tak som dnes ve ľmi prekvapený, že kto sa chce 

robi ť krajším ako v skuto čnosti je, hoci ten jeho vlastný 

návrh je aj logickým aj právnym nezmyslom, ke ď sa za to 

chcem postavi ť. Lebo, ak výberové konanie, tak potom 

žiadny ďalší zásah mestského zastupite ľstva. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.   
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 Do diskusie sa hlási pán poslanec Fiala. 

 A mám ešte jednu prihlášku od verejnosti. To zname ná, 

dám vám potom na rozhodnutie vyslovenie súhlasu, či 

súhlasíte, aby vystúpila pani Pätoprstá k bodu 4b).   

 Pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja som vám ako 

predkladate ľovi položil otázku čo sa týka toho dátumu. Vy 

ste mohli autoremedúrou ten dátum posunú ť, mne by sa to 

javilo ako logické a dobré. Ke ďže ste to neurobili, dávam 

pozmeňovací návrh. Mal som rozhovor s pani kolegy ňou, či 

to má by ť september; myslím si, že by to bolo neskoro. 

Možno aj mesiac je ve ľa, ale korektné 2 týždne pre 

dorokovanie a odovzdanie veci, považujem za správne . 

 

 To znamená, dám návrh na odvolanie 14. ktorí prejd ú a 

nástup nových na 15. Dám to písomne.  

 

 

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 hlavný kontrolór. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór:  

 Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené dámy a  

páni, ja sa pripájam len k technickým otázkam, tak jak v 
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prípade vo ľby pána Budaja za viceprimátora. By som sa 

chcel opýta ť, v diskusii to neodznelo a nezaregistroval 

som to ani v tom písomnom materiáli, že či nominované 

osoby na funkcie riadite ľov príspevkových organizácií 

prijali túto kandidatúru a či sú pripravení nastúpi ť na 

miesta, ktoré by dnešnou vo ľbou poslanci potvrdili? Patrí 

to medzi základné právne náležitosti, takže v rámci  

kontrolórstva takúto otázku kladiem. Ďakujem pekne.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 V tomto nemám žiadne pochybnosti. Mám informácie, že 

všetci navrhovaní kandidáti so svojou vo ľbou do funkcie 

riadite ľa súhlasia.  

 Prosím, ešte mám 2 prihlášky do diskusie. 

 Predtým, než dáme hlasova ť o vystúpení pani 

Pätoprstej, pani poslanky ňa Černá a pán poslanec Havrilla.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Prepá čte, musela som sta ť frontu 

dole na záchode, pretože tam akurát bola nejaká výp rava, a 

tuto tento ved ľa v živote nemôže by ť aspo ň po čas 

zasadnutia otvorený, tak možno budem trochu z cesty .  

 

 Pýtam sa, rozbombardujeme totálne všetko?  

 Mne sa nezdá teda, že teda Hrádek to robí zlé. Tie  

cintoríny sú v poriadku, udržiavané, dos ť často chodím na 

to pozera ť. A neviem, kto zase si myslí, že smr ť je síce 
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fakt dobrý kšeft, ale dobrý kšeft je kradnutie m ŕtvol a 

také veci, ale údržba cintorínov zaru čene nie.  

 

 Takže pre čo vlastne usilujete, priatelia, o to, aby 

sa za každú cenu tam dostal niekto iný? 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 Havrilla. 

 

 

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

 Ja si dovolím da ť, ďakujem za slovo. Ja si dovolím 

dať kontranávrh na pána Stanislava Fialu. Ja si myslím , že 

dva týždne je ve ľmi krátka doba, ve ľmi krátky čas, preto 

dávam návrh, aby noví prípadní riaditelia nastúpili  od 1. 

augusta, teda mesiac najskôr. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Čiže od 1. augusta, lebo to nemôže by ť že najskôr. 

Jeden de ň odvoláva, druhý de ň volí, aby sme zase zachovali 

nejakú logiku toho celého návrhu. 

 

 Prosím, vyjadríte sa k tomu, či môže vystúpi ť pani 

Pätoprstá, ktorá je poslanky ňou Miestneho zastupite ľstva 
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Mestskej časti Bratislava-Petržalka a chce vystúpi ť ako 

občianka Bratislavy k bodu 4b). 

 

 Kto súhlasí, prosím, s týmto návrhom, môžte zdvihn úť 

ruku, aby som videl, že či je tu súhlas alebo nie. 

 

 Až taký jasný súhlas nevidím, takže dám o tom 

hlasova ť, aby to bolo jasné, aby sa to nedalo spochybni ť. 

 Prosím, spustíme hlasovanie ku vystúpeniu pani 

Pätoprstej, k bodu 4b). 

 Čiže kto súhlasí s vystúpením, bude hlasova ť za. 

 Kto má iný názor, tak ho vyjadrí hlasovaním. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Už to vyzerá zrozumite ľnejšie. 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Tridsa ťdva za, jeden proti, šiesti sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

 Poprosím pani Pätoprstú o jej vystúpenie.  

 Nech sa pá či. 

 

 

OBČIANKA: PhDr. E. P ä t o p r s t á  

 Ďakujem vám za dôveru. Chcela by som sa vám 

prihovori ť aj ako vedúca protikorup čnej pracovnej skupiny, 

ktorá spolupracovala na prioritách alebo teda PHSR,  kde 

bola transparentná samospráva, ve ľa z tých vecí sa prijalo 

potom do priorít hlavného mesta. A jedna z k ľúčových vecí 

bolo verejné obstarávanie, a to nielen príspevkovýc h ale 

aj obchodných spolo čností. A tento princíp považujeme za 

zásadný. 
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 A výberové konania, kde bude prítomná verejnos ť, to 

znamená že po skon čení výberového konania príde zvolený 

kandidát do zastupite ľstva, kde sa schváli poslancami, 

prípadne sa okomentuje verejnos ťou, považujem za jediný 

možný a správny, ktorý sa robí v celej Európe. Odst úpi ť od 

takýchto princípov pre verejnos ť znamená ve ľmi vážny znak.  

 

 A mali by ste si to zváži ť, či nie je dobré týchto 

navrhovaných kandidátov bra ť ako do časné zastúpenie a 

potom urobi ť normálne výberové konania, kde budú 

odborníci, ktorí posúdia či tento človek je zodpovedný, 

kde môžu ma ť zástupcov samozrejme strany. Verejnos ť bude 

mať o tom preh ľad a všetci budú ma ť korektný prístup k 

tomuto človeku, pretože akú dôveru budú ma ť títo ľudia? 

Žiadnu.  

 Pod ľa môjho názoru žiadnu, pretože tu neprebehlo to, 

čo sa s ľubovalo verejnosti. A odstupova ť od zásadných 

princípov, to by ste si mali zváži ť. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pani Pätoprstej.     

 Ke ďže sa nikto do diskusie k tomuto bodu nehlási; 

ešte faktickou poznámkou na jej vystúpenie chce zar eagova ť 

pán poslanec Kali ňák. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ja len naozaj sa vrátim k tomu, čo som povedal.  
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 A v tom sa mýlila pani Pätoprstá.  

 Nikde v Európe nie je zvykom, aby po výberovom kon aní 

ví ťaz musel podstupova ť volebnú tortúru. Bu ď sa volí 

zástupcami, ktorí boli zvolení tiež vo výberovom ko naní, 

ktoré sa volajú vo ľby a je na nich tá zodpovednos ť, aby 

vyberali ďalších.  

 

 Alebo potom výberové konanie je také, s ktorým ja 

súhlasím, samozrejme, že nech je výberové konanie, ale 

ví ťaz výberového konania verejného, s prítomnos ťou 

verejnosti, sa už musí sta ť potom tým riadite ľom. Pretože 

potom netreba robi ť výberové konanie, ke ď ho má možnos ť 

niekto ešte odmietnu ť. Tá sú ťaž potom bola zbyto čná, ke ď 

je možné že takýto ví ťaz výberového konania, bude opätovne 

odmietnutý. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Faktickou poznámkou na vystúpenie pani Pätoprstej 

reaguje pani námestní čka Kimerlingová. 

 Prosím, diskutuje pani námestní čka Kimerlingová. 

 Nech sa pá či. 

    

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Nepo čula som dobre tú reakciu pani Pätoprstej. Možno, 

že to trošku aj súviselo s tým, čo chcem ja poveda ť. Je 

zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Tam je jas ne 

povedané, že sú niektoré funkcie, ktoré idú výberov ým 
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konaním striktne a nemožno kona ť inak. A potom sú tí 

pracovníci, alebo teda tí vysú ťažení, tí ví ťazi výberového 

konania naozaj ustanovení na svoje miesto, a sme po vinní 

prija ť ich na pomer na dobu neur čitú. 

 

 Ale v tých prípadoch, kde je kolektívny orgán 

ustanovený na to, aby tých pracovníkov inštaloval n a ich 

vedúce miesta, výberové konanie môže by ť iba pomocným 

nástrojom. Ale vždy to musí ís ť do toho kolektívneho 

orgánu na rozhodnutie.  

 

 A čudujem sa pánu Kali ňákovi, že bol aj ministrom 

vnútra a takúto vec akosi nepostrehol. To nie je 

pokrytecké, jednoducho taký je zákon. Ak sa vám to nepáči, 

tak ste to mali zmeni ť. Zákon o výkone práce vo verejnom 

záujme, tam je jeden bod, druhý bod. Čiže tu; 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, faktická poznámka má trvanie jednej minúty .  

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Čiže tu nemôžeme postupova ť inak alebo nemôžete nás 

ani núti ť postupova ť inak. Jednoducho, ak chceme niekoho 

si vysú ťaži ť, dobre, ale vždy musí ís ť do zastupite ľstva 

na schva ľovanie.  

 Je to čisté.  

 A ak nezvolíme výberové konanie, tiež je to čisté. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.        

 Pani starostka Kolková s faktickou poznámkou na pa ni 

Pätoprstú.  

 

 

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

Bratislava-Devín: 

 To nebolo na pani Pätoprstú, ja som len skôr na pá na 

Kali ňáka chcela reagova ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak to nemôžte, to nemôžte.  

 Faktickou na faktickú sa nemôže, pod ľa rokovacieho 

poriadku. Už som to akceptoval u pani námestní čky, ale som 

si uvedomil, že je to v rozpore.  

 

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

primátor a poslanky ňa MsZ: 

 Ja som reagovala na pani Pätoprstú. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Na pani Pätoprstú, ve ľmi dobré, jasne.  

 Pán poslanec Kali ňák s druhou faktickou na pani 

Pätoprstú nemôže, nemôže. Jedna faktická už bola. 
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 (Poznámka poslanca JUDr. R. Kali ňáka.) 

 Nie. Keby bola na teba reakcia, keby ty si bol 

re čník, potom by boli faktické a ty na konci môžeš 

faktickou reagova ť na faktické. 

 Ja by som to nena ťahoval. 

 Slovo má pani poslanky ňa Tvrdá. 

 (Poznámka poslanca JUDr. R. Kali ňáka.) 

 Tak, to môžeš urobi ť. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Boli tu návrhy na zmeny termínov. 

Ja ale chcem podotknú ť, že v návrhu uznesenia bod D, pani 

Ing. Zálešáková od 1. 12. 2010 je poverená vedením 

organizácie GIB, čiže nemyslím si, že je v rozpore alebo 

nejaký problém, aby bola zajtra vymenovaná. Ďakujem. 

Respektíve dnes vymenovaná so zajtrajším dátumom.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 To je možno poznámka na kolegu, že tam by sa to 

urobilo inak. 

 Pán poslanec Kali ňák má slovo na vystúpenie.  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Predovšetkým neviem čo chcem reagova ť na pani 

námestní čku; neviem čo ste povedali inak ako ja.  
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 Bu ď ste to neporozumeli, alebo teda ma treba lepšie 

počúva ť.  

 

 A po druhé, na tej, nechcem poveda ť schôdzi, ale na 

tom sedení, kde sa to dohodlo ste sedeli a súhlasil i ste s 

tým, pani námestní čka. Čiže teraz sa robi ť krajšou je 

úplne zbyto čné, a hlavne trápne.  

 

 Čiže, aby som bol úplne presný, bu ď sú výberové 

konania, s ktorými ja súhlasím, a my sme ich presad zovali, 

vrátane primátora ktorý ich presadzoval proti tomu že ste 

boli proti. Tak sa k tomu vrá ťme a bu ďme úprimní, ako to 

tam prebiehalo s tým, že ale tí potom by mali tú fu nkciu 

obsadi ť, lebo to je spravodlivé, ke ď chcete by ť 

transparentní.    

 

 Lebo ak vyhrá sú ťaž, potom má právo na to, aby tam 

sedel. Áno, sú funkcie, ktoré automaticky sme povin ní 

vymenova ť.  

 A v tejto chvíli je tu systém, že volí zastupite ľstvo 

tých, ktorí majú by ť na čele týchto podnikov.  

 A dohodou všetkých politických subjektov sa dohodl o, 

čiže všetci tam máme zodpovednos ť. A teraz už zbyto čne sa 

hra ť krajším, ke ď je problém.  

 

 Treba si prizna ť, ako tá dohoda bola. Bu ďme úprimní, 

že sme sa všetci dohodli, a to je jedno kto pod ľahol a kto 

to navrhoval. Že sme sa všetci dohodli, a všetci st e s tým 

súhlasili, aj vy, pani námestní čka, ste s tým súhlasili, 

áno, boli ste tam. A povedali ste áno, tomu, že tak ýmto 

spôsobom ten návrh prebehne.  
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 Preto ja len nechápem, že dnes tu ideme hra ť súboj, 

že niekto je lepší, niekto je horší. Musíme nies ť tú 

zodpovednos ť za to, čo sme si tam povedali. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

  Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pani starostka 

Kolková. 

 

 

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

Bratislava-Devín: 

 Ďakujem. Ja sa chcem len prihovori ť za to, či by sa 

skuto čne celá táto otázka alebo táto problematika nedala 

niekde niekomu zada ť, aby ju spracoval, vyložil. Je to 

trošku, vnímam to ako laik, nepochopite ľné, hej, že ke ď 

niekto prejde nejakou sú ťažou a potom ešte ho musí 

schva ľova ť zastupite ľstvo.  

 

 Čiže už sa to raz stalo, napríklad aj nie v 

súvislosti s personálnym obsadením ale s nejakým 

výberovým, proste išlo o prenájom divadla, ktoré je dna 

firma vyhrala, napriek tomu poslanci ju neschválili ; na čo 

bolo potom to výberové konanie?  

 

 Takže ja by som poprosila, skuto čne nejako 

rozanalyzova ť zákony a jednozna čne to vyloži ť, vysvetli ť a 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je to pod ľa mňa zrozumite ľne a jasne vysvetlené. 

 Mali sme tu vo ľbu hlavnej architektky. Predtým 

nasledovalo výberové konanie, z 27 sme sa snažili n ájs ť 

najlepšieho kandidáta. Výberové konanie je na to, a by ste 

získali preh ľad o tom, aké možností máte na to 

rozhodnutie. Ale rozhodnutie zákonom je dané 

zastupite ľstvu, je to v prípade riadite ľov organizácií, v 

prípade architekta, alebo architektky, aj v prípade  

ďalších funkcií. A to z nás nikto nesníme. To je to,  čo 

povedala pani námestní čka.  

 

 A ja si myslím, že k tým výberovým konaniam sa 

vrátime, pretože tá diskusia neskon čila.  

 Pán poslanec Greksa. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja sa nebudem teraz rozpráva ť o nejakých 

výberových konaniach alebo neviem o nie čom, ale proste mne 

sa nepá či to, že tu sa bavíme o ľuďoch, ktorých 

odvolávame. A tí ľudia ani nevedeli o tom, že ich 

odvolávame. Mne sa to nepozdáva. Pod ľa mňa to nie je 

kóšer, ke ď sa človek dozvie dnes, že zajtra je odvolaný. 

Nepáči sa mi to.  

 

 Neviem teda, ja to mám teda vedomos ť, že to tí ľudia 

nevedeli doteraz, aj ke ď možno že to mohli tuši ť, ale 

oficiálne to nevedeli. Preto sa mi to nepá či.  
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 A čo sa týka výberových konaní alebo nejakého 

odhlasovania, že týchto rušíme a týchto si berieme,  O.K., 

nech je to ako chce, ale v tom prípade ja by som ch cel 

vedie ť o tých ľuďoch nie čo, ktorých rušíme a pre čo ich 

rušíme. A chcel by som vedie ť o tých ľuďoch, ktorých máme 

zobra ť, pre čo ich berieme vlastne, aspo ň nejaké základné 

vedomostí.  

 

 Je možné, že aj mojou vinou, že som sa nedozvedel vo 

vlastnom klube, že sa toto už celé nejak dohodlo. J e 

možné, že som tam bu ď nebol, alebo nejak som sa 

nedozvedel, čiže sa ospravedl ňujem, že sa nejak vymedzujem 

teraz zo spolo čnej dohody. Ale nesnažím sa robi ť pekný. 

Proste, fakt sa mi to nepá či, to je celý fór. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou na vás chce reagova ť pán poslanec 

Osuský. 

 

 

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

 Ja by som len všeobecne chcel poveda ť k tejto 

diskusii, že to že niektoré inštitúcie, ktoré majú i 

samosprávny charakter a majú tu takúto právomoc, mô žu v 

zásade vybera ť, aj vyberajú. Ale potom iným podlieha ich 

výber k schváleniu. Aby sme nechodili ďaleko, i rektora 

volí akademická obec, ale vymenúva ho prezident.  
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 I profesora schváli vedecká rada ale minister ho 

predkladá a prezident ho vymenúva, ktorý zdanlivo s  tým 

ni č spolo čné nemajú. To znamená, len hovorím, že existujú 

precedensy alebo zákonné postupy, ktoré vymedzujú n apriek 

výberu zainteresovaným grémiom potvrdzovanie vo fun kcii 

inou štruktúrou. Tak to ľkoto len k tej téme.       

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca 

Greksu chce reagova ť pán poslanec Kali ňák. 

 

 

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

 Chcem sa k tomu vráti ť, že naozaj to prebehlo proste 

asi v priebehu mesiaca. Dokonca my sme boli za to, aby to 

bolo ešte ďalej, aby sa možno robili výberové konania. Len 

jednoducho teraz som proste prekvapený, že aký bol tlak na 

to, aby to bolo hne ď, a teraz zrazu všetci sa s tým chcú 

bojova ť.  

 

 A to isté platí, tu už len poznámka k tomu čo povedal 

pán Osuský, že to je pravda, len je rozdiel medzi 

vymenovaním a vo ľbou. A my toho čo vyhrá sú ťaž volíme, nie 

vymenúvame. To je ten celý problém.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Pán poslanec Greksa chce reagova ť na faktické 

poznámky na jeho adresu. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Tak teraz som sa informoval u svojej 

predsední čky. A dohoda síce bola, ale nehovorilo sa o 

žiadnych menách. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Chce ešte niekto vystúpi ť ku bodu 4b)?  

 Ak nie, uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Poprosím návrhovú komisiu.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne. Práve sa tu radím s odborní čkami. 

 Máme návrh na zmenu uznesenia čo sa týka termínu. A 

samozrejme, musíme akceptova ť návrh, ktorý tu bol a 

hlasova ť o každom jednom prípade zvláš ť. To znamená aj o 

odvolaniach zvláš ť, aj o menovaniach.  

 

 Čiže možno moja otázka na vás, pán primátor, že je t u 

návrh na zmenu termínu od pána Havrillu, lebo odvol áva pán 

Fiala, teda s ťahuje svoj návrh a stotožnil sa s návrhom 

pána Havrillu, ktorý znie: 

 Odvoláva d ňom 31. júla a menuje d ňom 1. augusta. 
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 Moja otázka je taká, že či zakomponova ť do 

jednotlivých hlasovaní už aj tento dátum, tento náv rh? 

 Alebo to urobi ť tak, že najprv hlasova ť o menách 

jednotlivo a nakoniec toho všetkého hlasova ť o zmene 

termínu?  

 

  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja rozmýš ľam nad tým, že logickejšie je najprv 

poveda ť termín, lebo to neovplyvní rozhodnutie o osobe. To  

je otázka, že kedy nastupuje.  

 Ale môžme to urobi ť aj tak, ako ste navrhli. 

 To znamená najprv rozhodnú ť o zmene a potom poveda ť, 

že odkedy tá zmena je ú činná. Lebo návrh je 30. jún a 1. 

júla. Vy navrhujete, aby sa po rozhodnutí o menách 

povedalo, nastupujú odvtedy a odvtedy. Tak?  

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ: 

 Áno. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak boli predložené návrhy. Áno, je to pravda.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Môže to tak by ť, áno. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

86 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Najprv sa hlasuje o pozme ňujúcich a dopl ňujúcich 

návrhoch a potom sa hlasuje o pôvodnom návrhu. 

 Čiže ja by som dal rozhodnú ť o tom termíne, potom o 

menách. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Dobre. Takže môžeme hlasova ť teda najprv o zmene 

návrhu čo sa týka termínu.  

 Nový návrh pána poslanca Havrillu znie: 

 Odvoláva d ňom 31. júla, menuje d ňom 1. augusta. 

 V bode A, B, C a v bode D ostáva dátum nezmenený.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Najprv bol ale návrh pána poslanca Fialu. Ten ste 

stiahli?  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre, dobre, to som nevedel. 
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 Čiže máme jeden návrh, aby to bolo o mesiac posunuté . 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Prepá čte. A v prípade teda GIBu v bode D ostáva dátum 

nezmenený. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Rozumiem. Zmena je v bode A, B, C 31. júl dátum 

odvolania. 1. august dátum nástupu.  

 Dávam hlasova ť o tomto pozme ňujúcom; chceš k 

procedúre?  

 Čiže prosím, ešte predtým než dáme hlasovanie, hlási  

sa pán poslanec Kali ňák.  

 Ale už len k veciam okolo hlasovania, predpokladám .  

 Nech sa pá či, pán poslanec Kali ňák má slovo. 

 

 

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

 Pán primátor, ja si myslím, že by bolo ve ľmi vhodné, 

aby sa vedenie klubov mohlo s vami stretnú ť ešte pred 

hlasovaním v tejto veci.  

 

 Lebo je to aj v rozpore s dohodou nás, aj tá zmena , 

aj tie ostatné veci. Potom bu ď je dohoda alebo nie je 

dohoda. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

88 

 Dobre.  

 Čiže návrh je na krátku poradu predsedov klubov. 

 Poprosím, keby ste všetci zostali na svojich 

miestach.  

 Po ďte, prosím, predsedovia klubov ku mne, aby sme si 

povedali, čo s tým urobíme.  

 

 

 Vážené kolegyne, kolegovia, viem, že máme naplánov anú 

na pol jednu obednú prestávku.   

 Teraz je požiadavka na 10 minútovú prestávku na 

poradu klubov. 

 Takže vyhlasujem 10 minútovú prestávku; pokra čujeme 

11.35 h. 

 

 (Prestávka od 11.25 h do 11.35 h. Po nej:) 

 

 Vážené poslankyne a poslanci, konštatujem, že 

prestávka sa nám skon čila.    

 Pekne vás poprosím, aby ste sa vrátili, aby sme do  

pol jednej, do obednej prestávky stihli ešte prerok ova ť 

ďalšie body programu.  

 Sme v bode č. 4b), ku ktorému sa uskuto čnila porada 

klubov.  

 Budeme pokra čova ť rokovaním o tomto bode programu. 

 Boli sme pred hlasovaním, ešte sme o ni čom 

nehlasovali.  

 

 Prosím, vážených poslancov a poslankyne, ktorí sa 

nachádzajú mimo rokovacej sály, aby sa vrátili do t ejto 

miestnosti, aby sme mohli pokra čova ť v rokovaní.  
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 Porozumel som tomu tak, že poslanci si urobili mal ú 

prestávku, čo sa mi samozrejme pá či, lebo obed je vraj 

naplánovaný až na pol druhú. To znamená, že aby sme  držali 

nejakú hygienu a životosprávu, tak by sme tú malú 

prestávku mali akceptova ť.  

 

 Dám ešte 10 minút?   

 Dobre, takže prosím, 11.43 a 11.55 pokra čujeme; o 5 

minút dvanás ť.  

 

 (Prestávka od 11.43 h do 11.55 h. Po nej:) 

 

 

 Vážené poslankyne a poslanci, prosím, keby ste sa 

usadili. 

 Pán poslanec Nesrovnal sa prihlásil ale s tým, že sme 

ukon čili diskusiu. Čiže je to len k tomu, že sme mali 

stretnutie a poradu klubov.  

 Predpokladám, že chcete informova ť o stanovisku 

poslaneckého klubu.  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Áno, rád by som sa k tomu, ešte 

k tej procesnej stránke vyjadril. Ja chápem, že z t ých 

vystúpení ktoré boli, možno poci ťujete istú neistotu, 

alebo ste rozhor čení. Ale chcem znovu upozorni ť na to, že 

o tomto materiáli, o týchto podnikoch hovoríme v po dstate 

už od za čiatku roku.  
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 Vždy sme to považovali za jeden súvisiaci balík, a  

iba z dôvodu časového tlaku a komplexu tých veci, ktoré 

bolo treba rieši ť ešte mimo, sa to oddialilo. Ale vždy sme 

chceli, a to bola taká tá dohoda, aby sa to najrých lejšie 

spravilo, aby tie podniky netrpeli bezvládím. Preto že 

vieme, že ke ď tam nie je pevná ruka, alebo ke ď tam nie je 

ten šéf, tak majetok mesta môže teoreticky utrpie ť. A toto 

nikto z nás nechce. 

 

 A preto aj my sme navrhovali, aby to išlo čo najskôr. 

Preto sme sa dohodli spolu, že to pôjde teraz. My z a tým 

stojíme tak, aby to šlo v tomto balíku. A sme pripr avení 

ten balík tak ako je všetky 4 body podpori ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím o vyjadrenia aj ďalších predsedov, aby bolo 

jasné, lebo toto bolo stanovisko poslaneckého klubu  SDKÚ-

DS a MOST-HÍD. Poprosím, keby ste sa vyjadrili ďalší. 

 Pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Za poslanecký klub zelených a nezávislých chcem 

poveda ť, že po argumentoch, ktoré odzneli, aj situácii 

ktorá sa vytvorila, kedy nemám tu ani predstavite ľov ktorí 

ašpirujú, nemáme zhodnotenie tých ktorí majú by ť odvolaní 

a chýbajú nám dokonca ich životopisy, v každom príp ade 

navrhujeme vypusti ť tento bod z dnešného rokovania. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.,      

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Ďalší, prosím?  

 Ja len dávam priestor na stanoviská klubov. Pokia ľ sa 

nevyjadria; pán poslanec Kali ňák. 

 

 

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

 Ja si myslím, že si máme stá ť za jednotlivými našimi 

politickými rozhodnutiami ktoré robíme. A rovnako t ak to 

platí aj v tomto prípade. Naozaj, je to polro čná dlhá 

cesta, ktorou sme prešli, kde aj pán poslanec Budaj  s tým 

systémom, aký sa teraz volil, súhlasil.  

 

 A ja si myslím, že je korektné, ak všetci povieme,  že     

tak ako to bolo popísané, čo povedal pán poslanec 

Nesrovnal, tak sa tá dohoda zrodila, aby mesto sa s talo 

funk čným. Všetky ďalšie kroky smerom k otváraniu, všetci 

plne podporíme, aj ku kontrole verejnej, aj ku všet kému.  

 

 Len takto sa vlastne uzatvára ten prvý kruh a taká  

bola všeobecná dohoda. A nikto nebol proti, preto s om 

prekvapený z toho, ako to dnes vyzerá.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte niekto? 
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 Teraz je to na mne, prosím pekne. Ja som bol 

rozhodnutý, že stiahnem ten materiál, pretože si my slím, 

že by to bola lepšia cesta a že by to celej veci po mohlo, 

a že by sme urobili výberové konania a predložili t en 

materiál znovu. 

 

 Čiže s ťahujem materiál. S ťahujem. (Potlesk.) 

  

 

 Pokra čujeme v rokovaní o bode č. 5, resp. budeme ho 

vola ť 5a), pretože sa volá PKO.  

 (Poznámky.) 

 Nie štvorka ešte nie je na programe.  

 My sme hne ď za vo ľbu podnikov zaradili materiál, 

ktorý sa týka Parku kultúry a oddychu - Návrh na ri ešenie 

budúcnosti PKO a nábrežia, ktorý ste dostali pôvodn e pod  

č. 15. 

 

 Na návrh pána poslanca Nesrovnala sme ho predradil i, 

aby sme pred rozhodovaním o zmenách a doplnkoch mal i 

rozhodnutie v tejto veci jasné.  

 

 Ja vám chcem predloži ť materiál, ktorý sa takisto 

nerodil ľahko, pretože, prepá čte, skúsme sa po čúva ť, 

pretože máme pred sebou ve ľmi vážnu tému. 

 

 

BOD 5a):  

Návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia sa 

nerodil ľahko, pretože sme diskutovali o rôznych 

alternatívach a možnostiach, ktoré máme v situácii,  kedy 

naši predchodcovia v roku 2005 predali pozemok pod PKO a 

ešte aj pod pri ľahlou budovou VKP. A predali to za ú čelom 

výstavby v tejto lokalite.  

 

 Potom sa z toho stála téma, pretože bolo 

pokra čovanie, ktoré smerovalo ku búraniu PKO. Vychádzalo 

to zo zmluvy, ktorú uzatvoril pán primátor Ďurkovský bez 

zastupite ľstva v minulom volebnom období. Túto zmluvu 

využil investor na to, aby prikro čil k búraniu. To búranie 

bolo zastavené. 

 

 A potom boli podpísané ďalšie dodatky tejto 

spolupráce; zmluvy o spolupráci pri búraní, ktoré 

smerovali k tomu, že mesto Bratislava vydá objekt P KO do 

rúk investora hne ď po komunálnych vo ľbách v roku 2010. S 

tým, že sa predpokladalo, že objekt bude zbúraný, 

asanovaný ešte do nástupu nového zastupite ľstva, nového 

primátora. To sa nepodarilo.  

 

 Nepodarilo sa to v ďaka tomu, že prakticky hne ď po 

voľbách v priestore za čali hliadkova ť aktivisti, ktorí 

chceli zabráni ť takýmto spôsobom, aby sa PKO nebúralo. Do 

toho priestoru prišla aj predsední čka vlády, pán minister 

vnútra. Bol som tam aj ja nieko ľkokrát a myslím si, že 

bola to zásluha všetkých tých aktívnych ľudí, ktorí si 
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povedali, že nie je možné takýmto spôsobom naklada ť s 

majetkom mesta. Že mali záujem a snahu zachráni ť tento 

objekt pre mesto Bratislava, pretože ho považujú is tým 

spôsobom za jedine čný. 

 

 Potom bola diskusia, že áno, dohodnime sa o tom, ž e 

sa nebude meni ť status quo. To sme sa snažili dohodnú ť s 

investorom, aj sa nám to podarilo s tým, že mestské  

zastupite ľstvo do istého času, pôvodne sme mysleli do 

konca februára, povie čo chce s tou lokalitou urobi ť. 

 

 Vychádzame zo stavu, že budova je mestská, pozemok  je 

súkromný a tento vz ťah, ke ď sme dvaja vlastne na tom istom 

priestore, treba nejako vyrieši ť a poveda ť, čo si o tom 

myslíme. 

 

 Povedali sme sú časne, že to chceme to rozhodnutie 

urobi ť po verejnej diskusii. A do verejnej diskusie sme 

predložili 3 alternatívy:  

 

 Jedna bola zachova ť PKO tak, ako ho poznáme dnes s 

tým, že by prešlo ur čitou rekonštrukciou. 

 

 Druhá alternatíva bola snaha o h ľadanie nejakého 

kompromisu, akési čiasto čné zachovanie PKO; samozrejme, aj 

čiasto čné zbúranie. To je jedno, a to isté, teda jedno ide  

ruka v ruke s druhým, to znamená zachovanie časti PKO, či 

vstupnej budovy, ktorá je z toho poh ľadu historického a 

architektonického najcennejšia, alebo vstupnej budo vy a 

spolo čenskej sály, tam bolo viacero možností, viacero 

alternatív.  
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 Tretiu možnos ť, ktorú sme dali do verejnej diskusie, 

bola myšlienka s ktorou prichádzal a prichádza inve stor, a 

to bolo zbúranie PKO a postavenie nového kultúrneho  

stánku, ale v inom priestore na nábreží PKO.  

 

 Tieto veci prešli verejnou diskusiou z ktorej 

vyplynulo to že vä čšina, alebo takmer polovica obyvate ľov 

mesta si želá zachovanie Parku kultúry a oddychu v 

celosti. A sú časne skoro tri štvrtiny opýtaných si želajú 

to, aby sme sa nejakým spôsobom dohodli s investoro m.  

 

 Výsledky tej diskusie, ktorá bola prvá takéhoto 

rozsahu a takého významu po dlhom, dlhom čase v živote 

mesta Bratislavy, máte uvedené v materiáli.  

 

 Sú časne sú v materiáli uvedené právne a ekonomické 

súvislostí rozhodovania o PKO, pretože nie sme v to m 

rozhodovaní úplne slobodní. Keby sme boli v roku 20 05, kde 

nemáme predaný pozemok, kde nemáme žiadne záväzky, zrejme 

by naše uvažovanie naozaj bolo slobodnejšie.  

 

 Ke ďže tu sú záväzky, podpísané zmluvy o ktorých 

investor tvrdí, že sú platné, my na základe právnyc h 

analýz tvrdíme že tie záväzky ktoré podpísal pán bý valý 

primátor bez zastupite ľstva sú neplatné. Pravdivos ť toho 

či onoho tvrdenia môže urobi ť len súd.  

 

 Takže sú tu aj riziká. Tie riziká sú spojené aj s 

tým, že nás zažaloval investor troma žalobami, v kt orých 

žiada vyslovenie platnosti týchto zmlúv.  
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 A žiada spätne, aby sme mu doplatili nájom za 

pozemok, ktorý sme od apríla 2009 užívali bez právn eho 

vz ťahu.  

 

 A potom žiada, aby sme mu zaplatili ušli zisk, to 

znamená škodu, ktorú mu mesto spôsobilo pod ľa neho tým, že 

mu predalo pozemok a nedovolilo mu na tom pozemku s tava ť. 

 Toto je realita. 

 To súvisí s tým právnym a ekonomickým posúdením, 

ktoré v materiáli vychádza tak, že najlepšia by bol a 

dohoda. Dohoda, ktorá by nás zbavila súdnych sporov , ale 

ktorá by zase zachovala našu predstavu o tom priest ore.  

 

 Preto prichádzam s riešením, ktoré smeruje k ur čitej 

dohode.    

 

 Je v materiáli obsiahnutá aj architektonicko alebo  

urbanistická analýza, ktorá znamená, že sa posúdil ten 

priestor z h ľadiska jeho možného prínosu pre život mesta, 

z h ľadiska verejného priestoru ktorý obsahuje a z h ľadiska 

možností ktoré máme. 

 

 Priznávam úprimne, že po dlhých rozmýš ľaniach čo máme 

urobi ť, sme prakticky pred 2 týžd ňami prišli na riešenie, 

ktoré je obsiahnuté v uznesení tohto materiálu a po tom aj 

v samotnom materiáli, kde navrhujeme zachova ť PKO v takej 

podobe v akej ho teraz máme. A snaži ť sa dohodu s 

investorom získa ť tým, že sa budeme pokúša ť presunú ť jeho 

investi čné aktivity do priestoru vpravo od PKO, to znamená 
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tam kde dnes stojí VKP, a tam kde dnes stojí Výskum ný 

ústav vodného hospodárstva. 

 

 Tým pádom sa tla číme do priestoru, ktorý v tejto 

chvíli vlastní štát. A to je vlastne ako keby sme r obili 

istým spôsobom ú čet bez hostinského. Preto som v čera 

telefonicky hovoril s pani predsední čkou vlády a pýtal som 

sa jej na to, či si vie predstavi ť diskusiu o tejto téme? 

To sa, samozrejme, nedá vyrieši ť po telefóne. Jej názor 

bol taký, že v prvom rade je to vecou mesta. Mesto si musí 

vyrieši ť problém, ktorý si spôsobilo. Štát by bol ochotný 

diskutova ť o nejakých zámenách.  

 

 Ale je pravda, že je tam postavený, alebo časť toho 

priestoru zaberajú laboratóriá Výskumného ústavu vo dného 

hospodárstva, ktoré sú pomerne unikátne. Nie je jed noduché 

takéto laboratóriá získa ť. To mi zase povedal pán minister 

životného prostredia, s ktorým som mal možnos ť hovori ť 

dnes ráno ve ľmi krátko, pretože som chcel ma ť aspo ň 

základnú informáciu. A tieto laboratóriá sú využíva né tak, 

že sa v nich aj konajú veci, ktoré sú na objednávku  zo 

zahrani čia, pretože majú istú kvalitu.   

 

 Detaily ďalšie o tom priestore neviem. A muselo by to 

byť predmetom ďalšieho rokovania. 

 

 Čiže návrh, aby sme sa posunuli do priestoru, kde by  

sme museli urobi ť dohodu so štátom, predpokladá, že máme 

vlastne dvoch partnerov. Na to, aby sme to definití vne 

riešenie riešili dohodou, museli by sme sa dohodnú ť so 

štátom a museli by sme sa dohodnú ť s investorom.  
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 Ke ď som sa stretol s investorom, povedal, že pre neho 

by ten návrh bol prijate ľný, ak by bolo mesto tým 

subjektom, ktoré by vysporiadalo pozemky. To znamen á, že 

by sme ponúkli za naše pozemky výmenu za pozemky, k toré by 

sme my zase zamenili so štátom. Že nebola by to doh oda 

medzi štátom a investorom, ale medzi nami a štátom,  a 

potom zase nami a investorom.  

 

 Takto nejako sa ten priestor rysuje na možnú dohod u s 

tým, že jeho sú časťou je aj bod g). V uznesení máte, 

schva ľuje alternatívu zachovania celého PKO s tým, že sa 

navrhuje, aby sme v rámci územného plánu, a preto j e 

rozumné urobi ť to skôr, než rozhodujeme o územnom pláne, 

zvýšili intenzitu zástavby v tom zvyšnom priestore mimo 

objektu PKO z kódu H na kód L, ktorý by znamenal, ž e sa 

tam dá postavi ť vä čší po čet m2 objektov polyfunk čných, 

pretože tam je predpokladaná ob čianska vybavenos ť 

mestského a nadmestského významu s podielom bývania  10 až 

30 %. To je platný územný plán.  

 

 Ten návrh je tu predložený s tým, že sú časne 

navrhujeme regulova ť to územie lokality územným plánom 

zóny. To znamená tým obmedzi ť to, čo sa tam môže a čo sa 

tam nemôže urobi ť, aby nevznikli tam obavy, že tam budeme 

mať RIVER PARK II v tej kvalite alebo nekvalite, ako t o 

niektorí hovoria, v akej poznáme RIVER PARK I. To b y asi 

nikto z nás nechcel. 

 

 Predložili sme vám materiály, aj posúdenie, aká by  

bola priemerná podlažnos ť priestoru, ktorý by takto 
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vznikol. V prípade, že by mal takú h ĺbku ako má dnes 

vstupná budova do PKO, lebo v tej druhej časti je dvoji čka 

tejto budovy, tak by tam bolo priemerne osem a pol 

nadzemných podlaží pri tom zvýšenom kóde. 

 

 Je pravda, že územný plán zóny by mohol obmedzi ť tú 

výšku a obmedzi ť aj to využitie m2 niekde medzi ten kód H 

a kód L, pretože s týmto návrhom už hýba ť nevieme. Bu ď ho 

akceptujeme v územnom pláne alebo nie. 

 Môj návrh je taký, aby sme ho akceptovali.  

 Ak myslíme vážne dohodu s investorom, aby sme ho 

akceptovali.  

 A ak teda pôjdeme na iné riešenie, máme stále možn osť 

prostredníctvom územného plánu zóny tú situáciu zvl ádnuť. 

 

 Najprv tam vyhlási ť stavebnú uzáveru a potom teda 

urobi ť územný plán zóny tak, aby sme my mali istotu, že s a 

v tom území nestanú veci, ktoré by boli mínusom pre  rozvoj 

nábrežia, ale skôr budú plusom. A samozrejme, nám u možnia 

zachova ť priestor PKO. 

 

 Vzh ľadom na tie odpovede ktoré som získal od pána 

ministra životného prostredia, od pani predsední čky vlády, 

chcem vám navrhnú ť, aby sme uznesenie koncipovali tak ako 

je navrhnuté písomne v texte. S tým, že tam bude po známka, 

že ak nebude dosiahnutá dohoda, tak potom zastupite ľstvo 

stojí za alternatívou zachovania PKO a riešenia cel ého  

problému nábrežia právnou cestou. 

 

 Tie kroky sú vymenované v dôvodovej správe, čo to 

znamená. Sú to súdne spory, sú to žaloby, sú to rôz ne 
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kroky, ktoré by sme museli urobi ť a mali urobi ť na to, aby 

sme obhájili svoje práva a dokázali v tom území ope rova ť 

tak ako si to predstavujeme s tým, že zostane zacho vané 

PKO.  

 

 Dohoda by bola jednoduchšia, pretože by sme nemali  

právne spory. Ale ak tá dohoda nebude možná z 

najrôznejších dôvodov, chcem aby zastupite ľstvo vyslovilo 

názor, že stále má zosta ť zachované PKO s tým, že je 

pripravené zastupite ľstvo pusti ť sa s tým investorom ako 

partnerom do právnych sporov, v ktorých budeme obha jova ť 

záujem mesta. A tie kroky sú tam nazna čené, čo to znamená.  

 

 To ľko, prosím, na úvod z mojej strany k materiálu, 

ktorý je predložený k bodu číslo, nazvime ho 4c), lebo 

lepší nemáme. Čiže, alebo 5 a), už vidím že tu je 5a), 

takže budeme rokova ť o bode 5a). 

 

 Teraz otváram diskusiu, do ktorej vidím že sa 

prihlásili zatia ľ 4 poslanci. 

 Ako prvý sa hlási pán poslanec Budaj, po ňom ďalší 

poslanci. Neviem, pre čo im svieti červená? To je pre pána 

Nesrovnala ve ľmi taká zložitá farba, s ktorou má niekedy 

problémy. Ale predpokladám, že by tam mohla svieti ť aj 

veľmi taká sympatická modrá. Ke ď si dáte faktickú 

poznámku, ešte stále ju tam budete ma ť.  

 

 Toto vyplýva z toho, že vás to registruje, akože s me 

ešte v tom minulom bode diskutovali, aj pán poslane c 

Budaj, aj vy, a že by ste už diskutova ť nemali. My sme v 

novom bode. To naše zariadenie to nestihlo zaregist rova ť, 
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čiže preto vás ozna čilo červenou. Je to aj na župe takýto 

systém, že ke ď človek prekro čí po čet prihlásení, tak už sa 

hlási červeným, pretože vlastne sa signalizuje, že už 

nemôže hovori ť. Vy, samozrejme môžte, pán poslanec, lebo 

sa hlásite prvýkrát v tejto rozprave, ktorú teraz o tváram. 

 Pán poslanec Budaj má slovo ako prvý. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Vy, najmä starší poslanci sa odo m ňa 

napočúvali o PKO v tejto sále dos ť. Preto vás nebudem 

obťažova ť dlhými tirádami. Argumenty všetky už boli 

vyslovené. Verejnos ť sa postavila, nielen politici, nielen 

mnohí poslanci, mnohí odborníci - verejnos ť sa postavila 

na stranu nielen PKO ako budovy, ale korektného nak ladania 

s majetkom mesta. 

 

 Chcel by som, aby sme na túto výzvu verejnosti 

dôsledne odpovedali.  

  

 Pán primátor, návrhy, ktoré predkladáte, majú ako to 

občas v živote býva dobré, ale majú aj polemické strán ky, 

a preto by som si dovolil navrhnú ť a stru čne to zdôvodni ť, 

aby sa body od f), čiže body f), g), h) a i) z bodu B, 

kedy zastupite ľstvo ich už teraz vopred schva ľuje, 

preniesli do bodu C, kde vás poverí v bode C.1 roko vať s 

obchodnou spolo čnos ťou Henbury Development, s.r.o., o 

dohode a podmienkach dohody, kde tieto 4 písmená bu dú 

rámcova ť vaše poverenie na tomto rokovaní, ako je naozaj 

pre každého vyjednáva ča aj najvýhodnejšie.  
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 Ak by sme totiž už teraz schválili to, čo Henbury 

chce, navýšenie na nábreží tak, aby RIVER PARK II v yzeral 

ako RIVER PARK I, tak by táto spolo čnos ť už nemala dôvod 

na ve ľké kompromisy.  

 

 Predstava, že by nižší územný plán, čiže územný plán 

zóny mohol potom zabráni ť vyššej výstavbe, ja nevidím 

právnu oporu pre takúto domnienku.  

 

 Nakoniec územný plán sa definitívne schváli až na 

jese ň. A myslím, že aj pri politických poradách predsedo v 

poslaneckých klubov ja si pamätám taký záver, že tr eba vám 

dať, treba da ť primátorovi do rúk silnú páku na 

vyjednávanie, aby bol rovnocenným partnerom. Tých v yhrážok 

a tlaku od investora alebo developera sme si užili za toho 

pol roka dos ť.  

 

 Naposledy zaúto čil aj na primátora, aj m ňa, v čera 

lživým tvrdením v médiách. Je to špecifický štýl, a ko by 

chcel vždy, ke ď sa schy ľuje k dohode urazi ť tých, s 

ktorými chce dohodu urobi ť. Urazi ť poslancov, urazi ť 

zastupite ľstvo a akýmsi spôsobom predlžova ť konflikt. 

 

 Dajme primátorovi pevný mandát, nech sa potom s 

developerom riešia jeho výhody, ke ď nám odpovie na otázku, 

či vôbec nejaký kompromis chce urobi ť. Zatia ľ nedal 

najmenšiu ponuku. Zatia ľ stále na mesto podáva žaloby, 

zatia ľ verejne úto čí na poslanca alebo predstavite ľa 

mesta. Zatia ľ jeho podaná ruka nie je vidie ť. Pre čo by sme 

my mali zvýši ť RIVER PARK II na územie toho, čo tu sme 
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kritizovali a kritizujú mnohí odborníci, kritizujú aj 

občania Bratislavy na tú zahustenos ť, aká tam je. 

 

 A najmä, pre čo by sme to robili skôr kým nie je 

jasné, či naozaj kone čne akúsi ruku k dohode vôbec 

uvidíme?  

 

 Čiže vecný návrh je, navrhujem, pán primátor, aby 

bod, ako som už povedal, body f), g), h) a i) sa pr esunuli 

z ods. B do ods. C, kde budú tieto body zaradené po d písm. 

C/1 s touto úvodnou vetou. 

 Rokovania budú rámcované týmito podmienkami:  

 A tam tieto body budú definova ť primátorovu silu a 

primátorove kompetencie, zjedna ť pre nás všetkých, pre 

Bratislav čanov, pre toto mesto dôstojné podmienky, ak k 

tej dohode má prís ť.  

 

 Ak developer aj do jesene, kedy budeme schva ľova ť 

definitívne zmeny a doplnky bude pokra čova ť v odmietavej 

kampani a bude pokra čova ť v tom, že vlastne všetko alebo 

ni č, tak potom samozrejme zostáva, potom je koniec pok usov 

o mimosúdnu dohodu.  

 

 Posledná veta k tomuto len chcem len, pán primátor , a 

všetci ako tu sedíme, vieme, že mimosúdne dohody sú  

vachrlatá vec. Sú ve ľmi šmyk ľavá vec. Mimosúdna dohoda 

znamená, že verejní predstavitelia urobia dohodu be z toho, 

že by súd jasne povedal, kto má vo veci pravdu. 

 

 Preto pamätajme na túto možnos ť. Treba, aby konanie o 

mimosúdnej dohode malo naozaj silnú podporu, aj sil nú 
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podporu verejnosti, aby bolo o čividne suverénne, 

sebavedomé, a aby zjednaná dohoda bola obhajite ľná. Lebo 

neobhajite ľnú dohodu už developer núkal. Núkal za zhruba 

myslím 700 miliónov vrátenie pozemkov; hovorím v ko runách.  

 

 No, také dohody, alebo taký pokus tu už bol. Ale t o 

nebola podaná ruka na dohodu, ale podaná ruka do me stskej 

kasy. Samozrejme, poslanci vtedy takúto ponuku zami etli. A 

ak by vyjednávanie bolo vedené neúspešne, tak 

nepochybujem, že ani títo poslanci, ani v tomto vol ebnom 

období sa nenechajú zneuži ť na nejakú naozaj nevýhodnú 

(gong) mimosúdnu dohodu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Návrh, ktorý som predniesol predkladám návrhovej 

komisii. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Čas na vystúpenie uplynul. 

 Pán poslanec Muránsky má slovo. 

 Nech sa vám pá či. 

 

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

 Ďakujem.  
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 Presne k tomu bodu g) umožni ť zvýši ť intenzitu 

zástavby. Chcel by som iba poveda ť k tomu, že naozaj k 

tomuto bodu sa komisia ve ľmi jednozna čne vyjadrila. 

Vyjadrila sa všetkými prítomnými členmi za to, aby naozaj 

táto intenzita nebola zvýšená práve v tomto priesto re.  

 

 Môžme samozrejme teraz, ke ď máme na programe to, že 

ideme jedna ť, ktoré pozemky za aké sa zmenia, tak môžme 

naozaj sa pozrie ť spä ť na to, že či tá intenzita na tom 

území naozaj bude za alebo nebude za. Každopádne te nto 

priestor v takej podobe, aký je dneska, nevedia si ani 

občania predstavi ť, že by tam bola tá intenzifikácia tej 

výstavby tak povolená až na ten kód L.  

 

 Preto mám s týmto bodom ve ľmi vážne problémy. A v 

tomto momente ho odmietam, pretože výstup z komisie  bol 

úplne jasný v tomto bode. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Len aby sme vysvetlili, pre čo sa to tam dostalo.   

 Ak chceme dohodu, a o tom je to uznesenie B, tak a ko 

som ho formuloval, tak nejakým spôsobom musíme h ľadať 

výhodný priestor pre jednu aj druhú stranu.  

 

 Ak povieme investorovi, že nezvyšujeme kód, tak v tom 

momente sme povedali, že nechceme dohodu. Toto je j edna z 

jeho požiadaviek preto, a vysvetlím to aj urbanisti cky. V 

RIVER PARKU I išiel s 3 podzemnými podlažiami. Zist il, že 
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je to nesmierne drahé na dotyku s Dunajom, v násype , v 

násypovom území robi ť podzemné parkoviská. To parkovisko 

tam vyšlo omnoho viac ako vychádza bežne parkovacie  miesto 

kdeko ľvek inde.  

 

 Čiže jeho predstava bola, že preto tiež potrebuje 

zvýši ť, aby mohol niekde umiestni ť parkovacie miesta, 

ktoré nemôže da ť pod zem.  

 

 Hovorím len argumenty, ktoré poznám z tých rokovan í. 

Nemusíme sa s nimi stotožni ť. 

 

 Druhú vec chcem poveda ť k tomu, čo povedal Jano 

Budaj. Pôvodná predstava o RIVER PARKU I na mestsko m 

zastupite ľstve bola 5 až 8 nadzemných podlaží. Potom 

údajne si pamätá pán prof. Š ľachta, že sa tu hlasovalo o 

11 a skon čilo to na 14. Ja hovorím, že priemerná 

podlažnos ť v šírke, takú akú sme vám nakreslili, ktorá 

nevyužije celú plochu toho nábrežia, takú ako je po stavený 

RIVER PARK I je osem a pol pri kóde L. Šes ť alebo pä ť a 

pol pri kóde H.  

 

 Len aby ste si to vedeli predstavi ť. To hovorím teraz 

nielen pre vás pán poslanec, ale pre všetkých, ktor í 

rozmýš ľajú, že akým smerom vlastne tú diskusiu pusti ť.  

 

 Ak povieme, že nechceme zvýši ť a vypustíme tú zmenu a 

doplnok, tak potom sa k nej môžme niekedy vráti ť, to je 

pravda, ak by ste našli dohodu.  

 To je to, čo navrhuje pán poslanec Budaj, ale je to 

už na časovo iné obdobie.  
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 Čiže len vysvet ľujem vecne, pre čo som to tam vložil. 

Pretože si myslím, že bez toho tá dohoda s investor om 

nebude možná, ke ďže je to jedna z jeho požiadaviek.       

 Pán poslanec Muránsky faktickou poznámkou chce 

reagova ť na m ňa. 

 Potom pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

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

 Ja iba chcem poveda ť, že tomuto investorovi sa 

skuto čne nedá veri ť. Mali sme ho na komisii a veci, ktoré 

nám boli prednesené priamo na komisii, potom pri sp ätnom 

overovaní si niektorých faktov, sme zistili, že sú v 

úplnom rozpore s tým, aká je realita. Čiže, treba si aj na 

toto da ť pozor, že investor, tento konkrétny, má naozaj 

veľmi zaujímavý spôsob rétorického prejavu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktická poznámka pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Podpisujem sa pod to, čo predre čník 

pred chví ľkou povedal. Ale chcela by som len na vás 

zareagova ť, pán primátor, že áno, ja sa na to dobre 

pamätám, v roku 2003 sa hlasovalo o zvýšení tej hmo ty a 

prešlo to o jeden, maximálne o dva hlasy. A pod ľa mojich 
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informácií a vedomostí, na základe tohto hlasovania  a teda 

zmeny projektu, odstúpil pôvodný holandský architek t. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Slovo má pani poslanky ňa Augustini č.  

 

 

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

 Ďakujem. V podstate čo sa týka toho návrhu uznesenia, 

samozrejme súhlasím s tým, že vy ako primátor musít e mať 

silný mandát na vyjednávanie. A preto sme za to, ab y sa 

zachovalo vlastne celé PKO a išlo do tej dohody. 

 

 Ale stále mám pocit, že sme to my, ktorí ustupujem e a 

znova im ideme schváli ť, chápem to navýšenie podlažnosti, 

zatia ľ čo investor nám zasa dal do schránok vyjadrenie 

spolo čnosti k žalobám. Takže nemám pocit, že ide on s 

nejakou cestou s nami. My stále h ľadáme možnosti, stále sa 

snažíme h ľadať riešenia, kdežto on stále stojí na svojich 

veciach.  

 

 Čiže ja som tiež za to aby sme, lebo ke ď schválime 

toto navýšenie z H na L, tak akú máme potom ďalšiu možnos ť 

to rieši ť iným spôsobom, ke ď nedôjde k dohode?  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 To je dobrá otázka, na ktorú odpovedia moje kolegy ne, 

aj pani hlavná architektka, ktorá predpokladám, že 

vystúpi. A možno pani Ing. Plencnerová, ktorá by ti ež 

vysvetlila, aké máme možnosti cez územný plán zóny.  Ako 

chcem, aby tu zazneli odborné odpovede na vaše otáz ky. 

Lebo nie som ja ten, ktorý má detailne tie veci 

formulova ť.  

 

 Prosím kolegyne, keby ste si toto poznamenali a ok rem 

iných vecí, ku ktorým treba aby ste zaujali stanovi sko, 

aby bola zrozumite ľná odpove ď na túto otázku, lebo zaznela 

už viackrát. 

 Pani poslanky ňa Feren čáková. 

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava- Čunovo a poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem, pán primátor. Ja by som mala len nejakú tak ú 

otázku, postreh.  

 Za prvé, by som chcela oceni ť to, že teraz nastal 

zvrat v tejto kauze PKO. Vieme, ako to vlani vyzera lo, a 

teda tento rok sme niekde úplne inde. Čiže aj aktivisti sa 

veľmi, ve ľmi nejakým spôsobom do toho zapojili a aj v ďaka 

ním teda došlo k tomuto. 

 

 Ja by som mala ale otázku k inej veci?  

 Pán primátor, sám ste povedal, alebo máme to aj v 

materiáli a v uznesení, že pozemky pod budovou Výsk umného 

ústavu vodného hospodárstva teda sú predmetom zámen y, sú 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Nie sú predmetom zámeny, sú vo vlastníctve štátu; to 

je dnešný stav. 

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava- Čnovo a poslanky ňa MsZ: 

 Sú vo vlastníctve štátu a sú predmetom zámeny s 

magistrátom. Teda magistrát; 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Mohli by by ť.  

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava- Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

  Chce získa ť pozemky a následne ich zameni ť za 

pozemky, teda pod jestvujúcim PKO.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta  SR Bratisla vy 

 Tak.  

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava- Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Chcem sa len spýta ť, nepríde zas k ďalšej kauze, 

pretože ako sám ste povedal, že na tých pozemkoch; 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 "Povedali". Povedali, sloven čina.  

 Musím, musím, ja to nemôžem po čúva ť. 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava- Čunovo a poslanky ňa MsZ:  

 Áno, áno. 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy   

 U poslancov mi to vadí. U úradníkov ešte viac.  

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava- Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Čiže sám ste povedali, že pozemky pod Výskumným 

ústavom vodného hospodárstva sú vo vlastníctve štát u, 

resp. budú vo vlastníctve mesta a sú na nich postav ené 

laboratóriá, ktoré sú ve ľmi vzácne. Nepríde k ďalšej kauze 

do budúcna, kde investor, ktorý získa tieto pozemky , bude 

tla či ť alebo bude ma ť záujem zlikvidova ť to čo tam je?  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, bude ma ť záujem, to je zrozumite ľné. Ve ď to je 

súčasť toho. 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava- Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Čiže pokra čujeme v kauze? 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Nebude to kauza, ak sa na tom dohodneme.  

 Ak sa na tom nedohodneme, tak sa to nikdy nestane.  

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava- Čunovo a poslanky ňa MsZ:  

 Nuž len to ľko. A ešte ďalšiu vec: Ekonomické náklady 

v podstate nie sú, pretože keby došlo k výmene so š tátom, 

tak. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. Ďakujem pekne pani poslankyni. 

 Slovo má pán poslanec Nesrovnal, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, z môjho 

pohľadu chcem poveda ť k PKO, že táto kauza už pomaly 

začína traumatizova ť nielen Bratislav čanov, ale aj 

poslancov, alebo všetkých. A nielen preto, že je ve ľa 

riešení a všetky sú horšie, ale preto, že sa to nek onečne 

ťahá. Je 7 mesiacov po vo ľbách a my stále nemáme 

rozhodnutú jednu otázku, o ktorej tu hovoríme od za čiatku.  

 

 A hovoríme so všetkým, na ľavo, na pravo, s médiami, 

s tými, s tými, ale to líderstvo, pán primátor, kto ré sme 

od vás o čakávali v tejto veci, a to je aktívne bráni ť 
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záujmy mesta, záujmy Bratislav čanov, to postrádame v tejto 

kauze, pretože sa dostávame k tomu až teraz. 

 

 Je samozrejmé ve ľmi dobré, že sa mala možnos ť 

verejnos ť vyjadri ť k tomuto, k tejto kauze, ale závery, 

ktoré sme zistili za milión korún z pe ňazí da ňových 

poplatníkov zrejme asi nikoho neprekvapia. A ten zá ver je, 

že verejnos ť chce tento verejný priestor zachova ť.  

 

 Myslím si, že nám to bolo jasné už v januári, to b olo 

jasné v decembri a v novembri minulého roku, že ver ejnos ť 

chce tento priestor zachova ť. A to je v podstate  aj to, čo 

hovoríme my a čo hovorí aj náš klub, že sme za zachovanie 

tohto verejného priestoru pre Bratislavu, za jeho k ultúrnu 

funkciu, za to aby mesto nevyhadzovalo zbyto čné peniaze, a 

za to aby sa nezopakovala kauza RIVER PARK I.  

 

 My sme sa stretli aj s pani hlavnou architektkou o  

tomto, ktorá dúfam že nám k tomu nie čo povie, pevne v to 

verím, ktorá predostrela to riešenie, ktoré diskutu je a 

diskutujete ho aj vy spolu s tým, že existuje nejak á vô ľa 

aj zo strany investora dohodnú ť sa na nejakých 

alternatívach.   

 

 Ale zase sa musím opýta ť, máme nejaký záväzok, že ke ď 

my pustíme vyšší kód do tohto územia, že investor s a s 

nami dohodne? 

 Inými slovami, aká je skúsenos ť s týmto investorom? 

 

 A tu sa musím prikloni ť k mojim predre čníkom, ktorí 

hovoria, že skúsenos ť s týmto investorom je ve ľmi zlá. A 
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tú šancu, tú jedine čnú šancu ktorú mal, okrášli ť 

bratislavské nábrežie, tento identitotvorný prvok t u 

premrhal. Pretože tam svojou aroganciou a nenásytno sťou 

navýšil tie indexy tak, že z tej perly čo tam mohla by ť, 

je tam neperla. 

 

 Takže ja si nemyslím, že posúva ť alebo schva ľova ť 

vyššie intenzity je dobrý nápad. 

 

 Tiež neverím tomu, že ten územný plán zóny, ktorý by 

sme museli robi ť, keby sme posunuli tú vec zachráni. 

Myslím si, že tento tromf by sme si mali necha ť. A ak 

investor má dobrú vô ľu, tak nech sa pá či, po ďme sa 

dohodnú ť, a potom to môžeme zmeni ť. Ale myslím si, že prvý 

krok po tomto, po RIVER PARK I je prvý krok na stra ne 

investora. 

 

 A preto sa pripájam k návrhu pána Budaja, resp. ho  

chcem posunú ť trochu ďalej a predkladám vlastný návrh na 

vašom základe, ktorý aj posúva ďalej návrh pána Budaja. S 

tým, že ten text uznesenia by znel nasledovne:  

 

 Mestské zastupite ľstvo 

1) Berie na vedomie návrh na riešenie budúcnosti PK O a  

   nábrežia. 

 

2) Schva ľuje zachovanie celého PKO. 

 

3) Žiada primátora, aby zabezpe čil uvedenie PKO do verej- 

   nej prevádzky v súlade s jeho využívaním do dece mbra  

   2010, samozrejme na základe dohody s vlastníkom pozem- 
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   ku, spolo čnos ťou Henbury Development, o vecnom bremene 

   (t.j. o užívaní pozemku za odplatu). V prípade, že  

   nedôjde k dohode, poda ť ur čovaciu žalobu na vysporia- 

   danie vlastníckych vz ťahov v dotknutom území (nábre- 

   žie PKO). 

 

4) Súhlasí s vyhlásením stavebnej uzávery v dotknut om úze- 

   mí po dobu obstarávania územného plánu zóny až d o pri- 

   jatia ÚPZ, s cie ľom zaregulova ť územie z h ľadiska ve- 

   rejného záujmu. V tomto zmysle žiada primátora p odnik- 

   nú ť v danej veci potrebné kroky. 

 

5) V rokovaniach s vlastníkom pozemku, spolo čnos ťou Henbu- 

   ry Development, žiada primátora: 

   a) Rokova ť z pozície neplatnosti zmluvy o spolupráci  

      uzavretej predchádzajúcim primátorom, v zmysl e práv- 

      nej analýzy, ktorú predložili aktivisti, to z namená  

      Advokátska kancelária Babiaková & Wilfling. 

   b) Navrhnú ť vlastníkovi pozemku zámenu pozemkov v areá- 

      li PKO s pozemkami mimo dotknutého územia, to  zname- 

      ná mimo toho nábrežia, či to bude; ke ď to bude, to  

      už je potom iná vec. 

   c) Neuzatvára ť so spolo čnos ťou Henbury Development  

      žiadnu dohodu týkajúcu sa dotknutého územia p red  

      predložením projektu zástavby na nábreží zo s trany  

      Henbury Development mestskému zastupite ľstvu na  

      vyjadrenie. 

   d) Informova ť o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury De- 

      velopment na najbližšom zasadnutí mestského z astupi- 

      te ľstva a potom pravidelne na každých ďalších zasad- 

      nutiach. 
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Toto je náš pozme ňovací návrh.  

 Myslíme si, pán primátor, že prišiel čas na aktívne 

líderstvo, ktoré teraz od vás o čakávame. Aktívne 

zastupova ť záujmy mesta. Ďakujem. (Potlesk.) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ďakujem vám za to vystúpenie. Sú v ňom 

asi dve nepresnosti, ktoré nemôžem ja ovplyvni ť ani 

mestské zastupite ľstvo o nich rozhodnú ť.  

 

 Chcem vás informova ť, že rokovanie alebo konanie o 

stavebnej uzávere už beží. Ob čianska aktivita, ktorej meno 

si presne nepamätám, ale podala na stavebnom úrade Staré 

Mesto žiados ť o vyhlásenie stavebnej uzávery. Mesto 

Bratislava sa k nej má vyjadri ť. Ja to urobím, pretože sme 

sa o tom bavili na urbanistickej komisii. A stanovi sko 

naše bolo také, aby sme prikro čili alebo dali súhlas k 

vyhláseniu stavebnej uzávery. To nemôže rozhodnú ť 

zastupite ľstvo, ale samozrejme, že to tam môže by ť.     

 

 Len tá cesta, ktorú ponúka pán poslanec Nesrovnal je 

iná. Tá hovorí, že nebude investor už v tom priesto re  

realizova ť vôbec ni č. Ale chceme s ním dohodnú ť zámenu. 

Zámenu, aby sa z toho územia pobral pre č. Takto ja 

rozumiem tomu, čo tu zaznelo. 

 

 To znamená, to riešenie, ktoré my sme navrhli, je 

posunú ť investora na tom nábreží ďalej za podmienky, že sa 

dohodneme so štátom. Toto by som bral ako alternatí vu, ke ď 
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sa nám to nepodarí. Samozrejme, môžte poveda ť, že len toto 

je alternatíva. Žiadnu dohodu neh ľadáme, len zameni ť a 

posla ť investora pre č. To je možné, to je možné tiež, ale 

je to iná cesta. Iná cesta. 

 

 A ja som, tak ako som povedal v úvodnom slove, sa 

snažil vyhnú ť sa sporom, pretože toto k ľudne môže skon či ť 

sporom. Záujem o zámenu nebude, investor chce využi ť svoje 

vlastníctvo.  

 

 Ur čovacia žaloba, pán poslanec. Vy ste dali, že 

ur čovacia žaloba o vlastnícke pomery v tom mieste. Maj etok 

je, teda pozemok je súkromný, budova je mestská. Čo tam 

máme dať ako ur čovaciu žalobu? Nerozumiem celkom čo to má 

byť. 

 

 Čiže len vás nabádam, aby ste si spresnili to 

uznesenie, aby potom bolo možné pod ľa neho kona ť. Ale 

avizujem, že bu ď môže by ť alternatívou k sú časnému B alebo 

ho nahradí. To by som tiež chcel vedie ť, že čo vlastne 

navrhujete? 

 

 Nahradi ť. Čiže vy vôbec nechcete dohodu s investorom?  

 Nechcete, lebo ste to pre čítali úplne inak.  

 Dohodu o inom chcete navrhnú ť, tak to poviem. Vy 

chcete, aby sme sa dohodli o zámene pozemku a s tým , že 

investor v tej lokalite už nikdy ni č robi ť nebude. To je 

vlastne zmysel toho, čo ste navrhli. Má to, samozrejme, 

svoje body a podbody.  

 

 Diskutujeme ďalej. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

118  

 Pán poslanec Uhler je prihlásený. 

 Po ňom pani námestní čka Kimerlingová.  

 Potom pán poslanec Hanulík a potom čakám vystúpenie 

pani hlavnej architektky.  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Riešenie, ktoré máme na stole len 

posúva problém o 300 metrov ďalej. A namiesto toho, aby 

sme zbúrali budovu PKO navrhujeme zbúra ť jej dvoji čku, čo 

sa mi zdá, že nevyrieši ten problém, pretože znovu sa 

nájdu aktivisti a ľudia, ktorým záleží na športovej hale. 

Možno sa nájde vedecká obec, ktorej záleží na tom 

unikátnom laboratóriu, ktoré je tam.  

 

 Takže ja si myslím, že to takýmto spôsobom naozaj 

nevyriešime, a priklá ňam sa skôr k návrhu pána Nesrovnala. 

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: 

 Vážené kolegyne, kolegovia, ja mám ve ľký problém s 

bodom g) a h) v tomto materiáli, pretože v minulost i som 
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hlasovala za predaj týchto pozemkov a boli tam ur čité 

gentlemanské dohody a prís ľuby. A ako tu už bolo povedené 

u predre čníkov, oni sa nenaplnili.  

 

 To znamená, ja sa cítim oklamaná, a už nikdy tomu 

investorovi neumožním upravi ť územný plán pod ľa toho ako 

si on želá a dokonca ho necha ť, alebo už teraz mu 

sľubova ť, že bude môc ť investi čné zámery tam pod ľa takého 

upraveného územného plánu realizova ť. To sú body g) a h) v 

tom bode B. Takže nemôžem by ť za to. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som chcel, vidím,  

že to tu má takú ako ve ľkú podporu, že stojíme za 

verejnos ťou. Viete, nemôžem zabudnú ť na to, že my sme to 

boli a za aktívneho líderstva SDKÚ, KDH, ktoré sme tie 

pozemky predali.  

 

 Bolo každému jasné, každému, že tam nebudú pestova ť 

ani mrkvu, ani kapustu, že tam budú stava ť. Ke ď už som raz 

vlastníkom pozemku, tak predsa nebude mi nikto dikt ova ť, 

že mrkvy viac alebo kapusty menej. 

 Preto som ve ľmi sklamaný, že dneska tí istí, alebo 

mnohí z nich, ktorí boli za to aby sa to predalo a tým 
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umožnila výstavba, teraz stojíme presne opa čne a chceme, 

aby tam boli zachované sály, ktoré dneska naozaj, t reba sa 

tam ís ť pozrie ť, nestoja možno ani za to. Ďakujem.   

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Faktickou poznámkou na toto vystúpenie chce reagov ať 

pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Hanulík, musím reagova ť, 

nebolo každému jasné, pretože pri tom hlasovaní bol i dané 

isté podmienky, ktoré predpokladali ďalej zmluvy, ktoré 

sme my nemali predložené. Predpokladali ďalšie písomné 

dohody primátora a investora. A bolo povedané, že j edine v 

tom prípade sa pristúpi k zbúraniu PKO, ak bude stá ť 

adekvátna náhrada.  

 To bol jeden dôvod. 

 

 Ďalší bol ten, že sa tam malo sú časne pristúpi ť k 

územnému plánu zóny. A bola tam ešte podmienka, aby  

primátor rokoval o predaji budov. 

 

 Ke ďže sa ni č z toho nenaplnilo tak, a nikde vtedy v 

tom čase sme nehlasovali nikdy zastupite ľstvo o búraní, 

tak je jasné, že nestoja ani dodnes, adekvátna náhr ada 

nestojí. Situácia sa totálne zmenila a preto istí 

poslanci, možno že niektorí hlasovali s tým vedomím , že to 

chceli zbúra ť, ale jednoducho situácia sa zmenila a tí 
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poslanci neboli, už dlhodobo nie sú za to, aby sme 

zbúrali.  

 

 Pretože, ako tu bolo povedané, žiadna dôvera, my s me 

boli ve ľmi sklamaní postupom investora, a absolútne žiadna 

dôvera z našej strany v neho nie je. Teda moja, par don, 

aby som hovorila teraz sama za seba. A už nikdy via c ja 

nemôžem tiež pristúpi ť v zmysle tom ako povedala pani 

námestní čka Kimerlingová, nemôžem pristúpi ť k tomuto 

navrhovanému riešeniu. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Na pána poslanca Hanulíka sú ešte dve faktické 

poznámky; pán poslanec Budaj a pán poslanec Osuský.  A 

potom sa bude môc ť k tým faktickým poznámkam vyjadri ť sám 

pán poslanec.  

 Nech sa pá či, pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Ja som z tej množiny vä čšiny Bratislav čanov, 

ktorí nemali šancu v roku 2005 sa vyjadri ť k návrhu na 

odpredaj tohto verejného priestoru. Ale chcem zdôra zni ť, 

že poslanci, ktorí nakoniec ten odpredaj odsúhlasil i, 

naozaj ho viazali na dve rozhodujúce k ľúčové podmienky.  

 

 Jedna, nech si investor odkúpi aj budovy, ke ď chce 

nám ich búra ť. Nech nám za ne povie a zaplatí čestnú cenu. 
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A nech sa skôr než sa zaryjú bagre do toho územia, nech je  

územný plán zóny, aby Bratislav čania vedeli ako má vyzera ť 

nábrežie.  

 

 Toto investor nenaplnil a bývalý primátor nedokáza l 

predstúpi ť pred zastupite ľstvo a poveda ť im pravdu. 

Poveda ť im, že nemali sme to preda ť alebo nepredávajme tie 

pozemky, ve ď investor nechce vlastne vysporiada ť 

nehnute ľný majetok, ktorý na tých pozemkoch stojí.  

 

 Normálny postup mal by ť taký, že ke ď bol neúspešný 

pri predaji (gong), mal sa postavi ť pred poslancov a 

pozemky nepredáva ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne pán poslanec za faktickú 

poznámku. 

 Pán poslanec Osuský.  

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ja patrím k tej časti 

Bratislav čanov, ktorá zrejme považuje PKO za nie čo, čo je 

veľmi symbolické, k čomu máme iný vz ťah ako vz ťah k 

zhrdzavenej konštrukcii pavilónov, ako nie čo čo je 

dokumentom doby dobrej a zlej. Dokumentom, ktorý ne sie 

pečať Vasila Bi ľaka a Helenky Vondrá čkovej a všetkého, 

našich tane čných u majstra Remišovského. A musím poveda ť 

ale, že racio toho čo povedal kolega Hanulík je také.  
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 To znamená tí, ktorí tvrdili, že netušili, že sa t o 

bude búra ť, ale zárove ň tvrdia, že však malo sa postavi ť 

nie čo iné, implicitne tvrdia, že vedeli že sa bude búra ť. 

A v tomto prípade má kolega Hanulík, aj ke ď je z opa čného 

brehu pravdu.  

 Jednoducho vtedy, ke ď sa to odhlasovalo bolo jasné, 

čo to znamená, že je to rozsudok nad PKO. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou pán poslanec Kor ček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Mám faktickú poznámk u 

na pána poslanca Hanulíka. Pán poslanec Hanulík, ja  som tu 

sedel v tomto zastupite ľstve, ke ď sa rozhodovalo o predaji 

pozemkov pod PKO.  

 Bol som vtedy členom klubu SDKÚ-DS a vtedajší klub 

SDKÚ-DS nepodporil takýto predaj.  

 Ďakujem.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Hanulík sa už nehlási, čiže nehlási.  

 Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Šov čík.  
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Mgr. Sven Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 Vážený pán primátor, vážené zastupite ľstvo, boj za 

zachovanie PKO nie je len bojom za zachovanie tých 

architektonických historických hodnôt, ktoré PKO 

predstavuje a Bratislav čania jasne preukázali, že táto 

budova pre nich predstavuje hodnotu, a myslíme si t o aj 

mnohí tu novozvolení poslanci, ktorí zobrali zodpov ednos ť 

v tomto volebnom období. 

 

 Ale boj za zachovanie PKO je celkovo pre m ňa aj bojom 

o charaktere krajiny, v ktorej žijeme, aby sme nast úpili 

inú cestu nakladania s verejnými dohrami. Pre m ňa tento 

bod, som rád, že sme ho v programe predradili pred bodom 

Zmeny a doplnky 02 územného plánu má presah na tent o bod 

rokovania dnešného zastupite ľstva.  

 

 Ja dos ť dobre nerozumiem tomuto jednému aspektu, o 

ktorý by som potom poprosil vyjadrenie aj novozvole nej 

hlavnej architektky mesta Bratislavy, aj iných odbo rných 

pracovníkov, ako keby tá dohoda s investorom, a s t ým sa, 

žia ľ, musíme dohodnú ť, pretože nám ni č iné neostáva. 

Pretože, ke ď sa nedohodneme, tak túto dohodu vygenerujú 

slovenské súdy. A pri stave slovenského súdnictva n emám 

veľkú istotu o výsledku tejto dohody.  

 

 Ako keby jediným aspektom tej dohody s investorom 

bolo to, že či dnes zahlasujem za zvýšenie intenzity 

zástavby v tomto území v rámci Zmien a doplnkov 02 

územného plánu. A ja sa pýtam, pretože mesto je org ánom 

územného plánovania, čo sa zmenilo za posledného pol roka 
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v postoji mesta ako orgánu územného plánovania? Ve ď toto 

bolo zaradené, to samo mesto zaradilo do tých zmien  a 

doplnkov?  

 Ve ď to nebolo na žiados ť niekoho iného. 

 

 Ako sa zmenil odborný postoj odborných pracovníkov  

magistrátu, že zrazu hovoríme, že jediná cesta doho dy s 

investorom je to, že zvýšime intenzitu zástavby?  

 No, ja nemám tú ľahkos ť bytia, že nejaká stavebná 

uzávera to v tejto chvíli vyrieši. Lebo ja sledujem , ako 

sa vyvíja územná uzávera oh ľadom zóny Chalúpkovej. Ani 

toto nie je istota, ktorú by som chcel ma ť pri zachovaní 

tejto hodnoty Bratislavy a Bratislav čanov.  

 

 Čiže ja chcem jednozna čné vyjadrenie mesta ako orgánu 

územného plánovania, aby som ako poslanec mal túto istotu, 

lebo jednoducho to vnímam tak, že celá dohoda stojí  a padá 

na tom, že či ja zahlasujem za Zmeny a doplnky 02, 

konkrétne v tomto prípade.  

 To ja chcem na to odpove ď. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pánovi poslancovi Šov číkovi. 

 Do diskusie sa prihlásila pani poslanky ňa 

Farkašovská. 

 Nech sa pá či.  

 

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

 Ďakujem za slovo.  
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 Vážené kolegyne, kolegovia, ja sa chcem pripoji ť k 

hlasom, ktoré tu už zazneli aj od pani poslankyne, pani 

starostky Feren čákovej, že ani vo mne nevzbudzuje dôveru 

ďalšia zámena pozemkov. A už vôbec nie v rovnakom ar eáli. 

Mám pocit, že tým ni č nezískame a že situáciu len 

skomplikujeme. 

 

 Chcem sa tiež spýta ť, pre čo, alebo či mesto tiež 

podalo nejakú žalobu za ušli zisk na Henbury Develo pment, 

resp. na investora?  

 Lebo napríklad aj preto, že pre nemožnos ť ďalej 

využíva ť PKO sme museli za takmer milión Eur prekry ť 

ľadovú plochu na Zimnom štadióne. Nemáme to ušli zis k? 

Pre čo sa mesto stále správa defenzívne?  

 Kto je viac, majite ľ pozemkov, alebo majite ľ budov? 

Ďakujem. (Potlesk.) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ja chcem odpoveda ť, že sme nepodali žiadnu žalobu 

preto lebo sme si mysleli, a ja si stále myslím, že  lepšia 

cesta ako sa súdi ť, a povedal to aj pán poslanec Šov čík, 

je dohodnú ť sa.  

 

 Ak my budeme takí, že podáme žaloby; áno, dá sa 

dohadova ť aj tak, že buchnem po stole, dám štyri žaloby a 

potom po ďme sa dohodnú ť. To robí investor a všetci ho tu 

za to kritizujete. My sme túto cestu nezvolili. 
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 Ak poviete dnes, že cesta je právne riešenie, áno,  

máme aj my premyslené, aké kroky urobíme, aby sme b ránili 

svoje záujmy. Zdalo sa nám, že lepšie je to urobi ť 

dohodou. Ak tu nie je vô ľa, presne o tom je táto diskusia: 

Čo teda má urobi ť mesto? 

 

 Ja si myslím že lepšie, a pre mesto jednozna čnejšie 

je dohodnú ť sa a stanovi ť podmienky tej dohody. Ak nebudú 

podporené a budú podporené iné podmienky, presne ta k 

budeme kona ť. Ale zdalo sa mi, že pre mesto je toto 

výhodnejšie.  

 

 A môžme vytiahnu ť aj ušli zisk mesta, aj mnohé iné 

veci, ktoré sú sú časťou toho právneho súboja, do ktorého 

sa pustíme, ak sa takto rozhodnete.  

 Nech sa pá či, faktickou poznámkou na toto vystúpenie, 

pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som zase naopak nevylu čoval 

zámenu pozemkov, lebo myslím, že to je o dohode s 

partnerom, ktorý vlastní pozemky. Ale, samozrejme, v inom 

priestore a za pozemky, ktoré v podstate mesto má v  

rukách. Ďakujem pekne. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem.  

 Slovo má pán poslanec Fiala. 
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Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Chcel som si vypýta ť od pána kolegu 

poslanec Nesrovnala ten návrh, ktorý predniesol. Me dzi tým 

začal kolova ť alebo teda mne bol doru čený, aj ostatným 

poslancom návrh Bratislavy otvorene. Pravdepodobne je to 

ten návrh, ktorý predniesol pán kolega Nesrovnal, p retože 

považujem za dôležité, aby sme ho mali pred sebou, aby sme 

neurobili možno opä ť nejakú, aj ke ď drobnú chybu. Pretože 

sa tu vy ťahujú hlasovania z minulosti.  

  

 A nie som si istý, že či všetko tak ako tu máme pred 

sebou, či to možno netreba dolepši ť. Napríklad aj ten 

text, ďalšie návrhy, at ď. má by ť.  

 (Poznámka.) 

 Dobre, takže nechám si vysvetli ť od pána kolegu 

Nesrovnala. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Musím poveda ť, že som 

nie navyknutý pri často v živote by ť medzi vä čšinou. Ke ď 

som pred mnohými mesiacmi podpísal petíciu za zacho vanie 

PKO, priznám sa, že som netušil, že nás bude vä čšina. A 

možno naopak som sa domnieval, že tak ako starneme a ako 

odchádzajú tí, pre ktorých má PKO ten zvláštny význ am, o 
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ktorom som už hovoril vo faktickej poznámke, že nás  bude 

menej. 

  

 Som rád, a ešte raz hovorím, že môžem aj ja nieked y 

byť vä čšinou, a je to fajn. Ak teda ale prijmeme v rámci 

zápasu o zachovanie PKO to, že platí "salus patriae  

suprema lex", teda blaho vlasti najvyšší zákon, a p re 

tých, ktorí podpísali kedysi peti čné hárky a dnes stoja na 

zachovaní PKO ako Lutter, tak musíme poveda ť zárove ň, že 

si nerobím ilúzie o ni čom ďalšom, čo sa s tým spája.  

 

 Presne ako povedal kolega Šov čík, nie som presved čený 

ako dopadnú v tejto krajine súdne konania. Ak je op cia 

zachova ť PKO tak, ako ho chápeme, a tak ako ho vnímame my 

ktorí ho tak vnímame, tak by mali existova ť opcie. 

Pochopite ľne, že najlepšou opciou je vyhna ť investora, o 

ktorom si nerobím nepochybne žiadne ilúzie; najlepš ie 

niekam popri Dunaji ďalej.  

 

 Ale nerobím si ilúzie o jeho vôli opusti ť to, čo mu 

bolo predané. Čo mu bolo vedomé jasne predané.  

  

 Nerobím si ilúzie o rozsudkoch, ktoré môžu nasta ť. A 

preto sa prihováram za to, aby sme nevylu čovali i iné 

ústupové lokality, do ktorých sa držia stále na zre teli 

zachovanie PKO, budeme môc ť stiahnu ť.  

 

 Lebo, ak to postavíme na hranu, a samozrejme, 

pravdepodobne to investor neprijme, tak pod vlajúci mi 

zástavami prehráme zrejme, alebo pravdepodobne spor  o to 

čo chceme zachova ť a čo je našim cie ľom. 
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 Ja nie som architekt, aj ke ď sa o architektúru celý 

život laicky a diletansky zaujímam. Vypo čul som si spolu s 

poslancami a vedením Starého Mesta prezentáciu pani  

hlavnej architektky. Musím poveda ť, že to bola dobrá 

prezentácia, že mala nepochybné racio, že samozrejm e 

ponúkala v ďalších rovinách i veci, ktoré boli možno mimo 

dnešnú úvahu. Ale každopádne táto prezentácia nap ĺňala to, 

o čo by malo ís ť nám, ktorí chceme zachova ť PKO. To jest, 

že PKO bude zachované, ale jeho zachovanie neviažem e na 

úspešné vyhnanie brutálneho investora kamsi do čerta.  

 

 To znamená, že ak chcem nie čo udrža ť, necítim sa ako 

zradca ak si myslím, že možno kvôli tomu nie čo budem 

púš ťať. A ak to mienim postavi ť na hranu, musí mi by ť v 

tej istej chvíli jasné, že môžem prehra ť všetko. I PKO. A 

ako som povedal, nie že neverte súdom, ale naša sit uácia 

po tom, čo takéto zastupite ľstvo tie pozemky predalo, je 

pre m ňa i laika a nie právnika, právne ve ľmi otázna.     

 

 A nemám istotu, že bude ma ť mesto zdroje na prípadné 

spätné vykúpenie tých pozemkov, pretože vieme čo nám 

povyvádzali súdruhovia Široký a spol. To znamená, ž e nemám 

ilúzie o tom, že budeme ma ť reálnu silu vyplati ť ho.  

 A tak treba ma ť nachystané ústupové pozície, ktoré 

môžu bolie ť, a ktoré zachovajú to, o čo aktivisti i my 

oby čajní ob čania bojujeme. Ďakujem. 

 

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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 Faktickou poznámkou na vaše vystúpenie pán poslane c 

Budaj.    

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Názor pána Osuského mi bol zrejmý z jeho prvého 

vystúpenia, hoci na prvý poh ľad by sa zdalo, že v druhom 

vystúpení úplne oto čil, nie je to celkom tak. Ja si pán 

kolega odmietam necha ť nahna ť strach. Obhajca právneho 

štátu, za akého vás považujem, by nemal si ani ú čelovo 

poži čiava ť ako hlavnú agendu argument "neverte súdom". 

(Potlesk.) 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem ve ľmi pekne.     

 Slovo má pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, nechal som 

odfoti ť návrh, ktorý som tu predniesol. Pre rýchlos ť času, 

samozrejme je tam dole poznámka, ďalšie návrhy. To sú 

poznámky, ktoré nie sú sú časťou návrhu, takže tými sa 

prosím neria ďte. Je to tam preto, lebo už som nemal kedy 

to odtia ľ da ť pre č. 

 

 Čo sa týka otázok, ktoré tu zazneli, samozrejme nie 

je nikoho cie ľom brutálne vyhá ňať investora, ani hore 

prúdom, ani dole prúdom, ani krížom cez vodu.  
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 Cie ľom tohto návrhu je, aktívnejší a sebavedomejší 

prístup vedenia mesta pri presadzovaní verejných zá ujmov, 

pri obhajobe majetku mesta a pri ochrane práv Brati -

slav čanov. To znamená, že samozrejme je prednostná dohod a. 

My tu hovoríme v tomto návrhu; nehovoríme že neuzat vára ť 

žiadne dohody, ale hovoríme ak dohody, tak pred 

predložením projektu zástavby, aby ob čania a poslanci mali 

jasnú predstavu o tom, čo tam bude a ako stá ť. 

 

 A ten projekt zástavby nech nie sú obrázky, 

fotografie a grafické simulácie, tak ako to vždycky  býva, 

z ktorých nakoniec sa ukáže, že ni č z toho nie je pravda. 

Takýmto štýlom ďalej ís ť nechceme, a preto tento návrh.  

 

 

 Čo sa týka ur čovacej žaloby, tam platí, ke ď je, platí 

ak smiem nadviaza ť na latinika pána MUDr. Osuského  "a 

super ficio sole cedit", hovoríme my latinici, to z namená 

pozemky sú spojené s tými nehnute ľnos ťami pod tým, to 

komunisti rozrušili, takže teraz máme iného vlastní ka 

pozemku a iného vlastníka na jednej strane nehnute ľností. 

Keď sa títo dvaja nevedia dohodnú ť, tak jeden alebo druhý 

môže poda ť tzv. ur čovaciu žalobu na súd, aby súd prikázal 

vlastníctvo tomu ktorému. Takže o tejto ur čovacej žalobe 

my hovoríme.  

 

 Takže zmyslom tohto návrhu nie je vyhá ňať.  

 Zmyslom toho návrhu je aktívne a sebavedomejšie, a  

iniciatívnejšie zastupova ť Bratislav čanov v ich ochrane 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec, len sa chcem opýta ť, aby som tomu 

rozumel.  

 

 Ten bod 5 písm. c) neuzatvára ť žiadnu dohodu pred 

tým, než nám ukážu projekt zástavby; kde by teda ma li 

podľa vás stava ť?  

 Ako, kde to myslíte? 

 Totižto ke ď povieme, že zachováme PKO, to je váš bod 

č. 2, tak tá výstavba je možná len v priestore haly VKP, 

nikde inde.  

 Čiže to chcete?  

 Tam aby sa stavalo, kým sa bude stava ť, aby vám 

niekto ukázal ako to tam bude vyzera ť. 

 

 

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

 Tak navrhovala pani architektka. To je sú časť tých 

kompozícií, ktoré sme po čuli.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Dobre. Len aby som tomu rozumel. Čiže to 

myslíte. 

 Ďakujem pekne.   

 Na vaše vystúpenie pán poslanec Drozd s faktickou 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som zareagoval na ten návrh, 

lebo ho mám pred sebou. Tam v bode 4) súhlasí s vyh lásením 

stavebnej uzávery v dotknutom území.  

 Neviem, či to môžme takto formulova ť, lebo nevieme 

prejudikova ť tú stavebnú uzáveru. Lebo ja by som to 

nakoncipoval tak; súhlasíme so za čatím konania o stavebnej 

uzávere, lebo ako vieš pán primátor, si bol starost om, je 

to konanie o stavebnej uzávere, ktorá má za čiatok a 

koniec. A my to nevieme prejudikova ť, že tá stavebná 

uzávera bude vyhlásená. 

 Čiže, ja by som tam dal, konanie. Ďakujem.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou na túto faktickú poznámku chce  

zareagova ť pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Áno, tomuto rozumiem. Ale my ju nevyhlasujeme, my sa 

k nej iba vyjadrujeme. A my sa k nej budeme aj ako 

účastník konania vyjadrova ť. To znamená, že týmto dávame 

súhlas aj zastupite ľstva k tomu. To nie je jej vyhlásenie, 

samozrejme.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 To konanie beží. Ja som to tu vysvetlil, že konani e 

beží, iniciovali ho ob čania. Stavebný úrad Staré Mesto 

koná. A toto ja chápem skôr ako také politické vyhl ásenie, 

pretože zastupite ľstvo v tom nemá priamo nejakú úlohu. Ale 

je to akoby povedané, že áno, my by sme chceli, aby  to tak 

bolo. To je názor zastupite ľstva. 

 

 Čiže ja ho beriem ako politické vyhlásenie. Je to 

deklarácia. Nechcem to znevažova ť, je to dôležitá 

deklarácia, ale v rovine právnej je to deklarácia. Pretože 

to stanovisko vydá primátor a bude vedie ť, ako si tento 

názor vlastne formujú poslanci.  

 Pani starostka Kolková. 

 

 

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

Bratislava-Devín:  

 Ďakujem. Viackrát tu odznela nejaká úvaha o vymáhaní  

si škody v súvislosti s prehodnotením možností využ itia 

územia, teda so zmenou územného plánu. Chcem sa opý ta ť, že 

či v tomto vlastne je nejaký jednozna čný názor právny, že 

ak niekto nadobudne pozemok, to je taká dos ť všeobecná 

otázka, ale napríklad týka sa to aj územia Krá ľovej hory, 

ak niekto nadobudne pozemok, že či automaticky má 

garantované akési práva nemennosti toho, čo sa s územím dá 

robi ť. Poviem to ve ľmi zjednodušene taký príklad: 

 

 Ja ke ď si kúpim nožík, tak nemôžem automaticky získa ť 

právo vraždi ť, lebo táto spolo čnos ť inými zákonmi upravuje 

akýsi ten verejný záujem. Takže či kúpou, či kúpou, teda 
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získaním vlastníckych práv získavam, hovorím, aj ne menné 

právo naklada ť s územím ako chcem ja? A či tam ten verejný 

záujem kon čí?    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pani starostke. 

 Slovo má pán poslanec Uhler. 

 A potom pani hlavná architektka. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Hovorilo sa tu o vyhá ňaní 

investora. Ja si myslím, že v žiadnom prípade o vyh áňaní 

investora tu nemôže by ť žiadna re č. Toto mesto nie je tak 

bohaté, aby si mohlo dovoli ť budova ť si, vybudova ť a 

rozvíja ť toto mesto ďalej. My potrebujeme investorov, 

potrebujeme s nimi dohodu, potrebujeme s nimi vychá dza ť, 

aby nám budovali toto mesto a budovali ho tak ako t o 

chceme my, v súlade s ich zámermi. Preto si myslím,  že 

toto môže celé spie ť len a len k dohode. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ale návrh pána poslanca Nesrovnala je úplne iný.  

 Nech sa pá či, pani hlavná architektka.  

 Po čkajte, po čkajte, po ďte tu k mikrofónu, vy ešte ste 

tu nikdy s nami nehovorili.  

 Nech sa pá či, tu máte re čnícky pultík.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

137  

 

 Poslanci majú svoje mikrofóny, ale pani hlavná 

architektka vystúpi tu z re čníckeho pultu, lebo inak vás 

nebude po čuť.  

 Mobilný mikrofón, neviem, to možno kolegovia vedia . 

 Tak celkom to tak nebude, pretože musíte prís ť k 

re čníckemu pultu, inak vás nikto nebude po čuť. 

 Ten za pultom je tam na pevno, možno sa dá da ť dole, 

neviem, to viete vy, kolega. Nedá sa, hej.   

 

 Takže, pani architekta po ďte sem k nám a my vám 

pomôžeme s preklikávaním obrázkov. To si myslím, že  

dokážeme zvládnu ť. Nech sa vám pá či. 

 

 

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

Bratislavy: 

 Takže ešte raz.  

 Vážené dámy, vážení páni, využívam túto príležitos ť a 

trošku sa vrátim do minulého zastupite ľstva. A dovo ľte mi, 

aby som vám aj touto cestou prejavila moju v ďaku za vašu 

dôveru, ktorú ste mi prejavili vo ľbou mojej osoby do 

funkcie hlavnej architektky mesta Bratislavy.  

 

 Do mojej funkcie som sa snažila po zvolení nastúpi ť v 

čo najkratšom čase a stal sa tým pondelok 13. 6. 2011. 

Dôvodov som mala viacero. Jednak som sa chcela ešte  pred 

letom zú častni ť rokovania mestskej rady, aj tohto 

zasadnutia mestského zastupite ľstva, a jednak som chcela 

aktívne vstúpi ť do diskusie o budúcnosti PKO.  
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 Do procesu snahy za zachovanie PKO, a teraz budem 

hovori ť o takzvanej variante A, ktorá bola predložená 

verejnej diskusii, to jest vestibulu, estrádnej a 

spolo čenskej sály, som vstúpila ešte pred nástupom do 

mojej funkcie. Sama som rozdávala tie, alebo zvoláv ala 

ľudí, aby podpisovali na hlavnom námestí petíciu za 

zachovanie PKO. A pochopila som, že v minulosti vo vz ťahu 

k investorovi zo strany mesta, nevstupovali do toht o 

procesu rozvoja lokalít odborníci z oblasti archite ktúry a 

urbanizmu, ktorí by koncepty s investorom diskutova li, 

rozvíjali a svojou prácou v kone čnom dôsledku hájili 

verejný záujem. 

 

 Za prínos funkcie hlavného architekta, ako ju v 

súčasnosti chápem ja, som považovala zaobera ť sa územím v 

širšom kontexte. Každé územie, v každom meste má sv oj 

historicko-spolo čenský a architektonicko-urbanistický 

potenciál, a v tomto duchu som vstúpila na magistrá te do 

rozbehnutého vlaku.  

 

 Kolegovia z územného plánu pod vedením Ing. arch. 

Plencnerovej vypracovali návrh, akým smerom by sa m ohla 

ubera ť diskusia s investorom. Popri pôvodných 

diskutovaných variantných riešeniach tak vznikol no vý 

aspekt celkového poh ľadu na lokalitu nábrežia v zmysle 

riešeného územia tak, ako bolo požadované v Zmenách  a 

doplnkoch 02 spolo čnos ťou Henbury Development.  

 

 Ja som v princípe ako architektka vždy presved čená, 

že sú riešenia, ktoré neboli prediskutované, a že p okia ľ 
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je vô ľa, a pokia ľ diskutova ť chceme a môžeme, tak ich 

treba diskutova ť a h ľadať.  

 

 Čiže treba zváži ť všetky možnosti rozvoja v tomto 

území v súvislosti so sú časným právnym stavom. To bol 

vlastne, to som považovala za taký prvý krok. Samoz rejme, 

že sú ďalšie možností, boli tu aj spomenuté, ale hovorme o  

súčasnom právnom stave, lebo som bola presved čená, že tie 

možnosti rozvoja tohto územia neboli deklarované a 

nevstupovali do tohto procesu úvah o možných riešen iach,  

resp. o možných dohodách s investorom.  

 

 Ja som sa orientovala v analýze teda na celkový 

potenciál územia, pretože v danej lokalite boli opo menuté 

mnohé faktory jej vývoja, ako napríklad aký bude vp lyv 

novej zástavby na cestnú komunikáciu nábrežia armád neho 

generála L. Svobodu, dôkazom čoho je tá situáciu, ktorú 

teraz s RIVER PARKOM I zažívame, celkovú dopravnú 

situáciu, územie pri komunikácii z druhej strany, a ko aj 

celý svah a celé územie, celá zástavba na tomto sva hu 

oproti nábrežiu. 

 

 Sú tu totiž dôležité východiská mesta v danej 

lokalite, a ja si takýto prístup v spolupráci s odb ornou 

verejnos ťou predstavujem ku všetkým dôležitým lokalitám v 

meste.    

 Prosím od za čiatku, pretože ja vám chcem trošku 

poveda ť k tým obrázkom. 

 (Obrázok) 

 Čo sa týka hodnoty PKO nebudeme teraz toto 

diskutova ť, poznáte tú situáciu. Ja osobne mám názor, že 
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treba zachova ť celé PKO. Je to ur čitým spôsobom symbol, 

symbol doby.  

 

 Ako viete, toto PKO ako také, tento areál, nebol 

postavený pod ľa pôvodných plánov architekta Grossa. Mala 

tam by ť výšková budova 13 podlažná. Mala tam by ť kaviare ň 

nad vodou, ale nie taká vysoká budova ako máme tera z, ale 

mala by ť trojpodlažná, že vlastne na tomto diele 

participovali Bratislav čania. Boli to tie, ja neviem ako 

to vtedy volali v tých 50. rokoch, my sme zažili ak cie "Z" 

a tie subotníky, ale proste že tam robili ľudia a ur čitým 

spôsobom to zdeklarovalo aj také to budovate ľské mylné 

nadšenie tej doby. Proste súvisí to s tou históriou  

Bratislavy. 

 

 A ja vidím vlastne PKO naozaj ako takú čerešni čku na 

torte a nebudem teraz diskutova ť o pamiatkovej, alebo teda 

o potrebe ochrany to ako pamiatky, pretože na to ni e som 

kompetentná.  

 Tu ide skôr už o to, že sa tu pobúralo to ľko budov, a 

to ľko naozaj hodnotných stavieb, a že som ve ľmi rada, že 

verejnos ť dokázala na toto reagova ť, hoci teda uplynulo od 

89 dvadsa ť, vyše dvadsa ť rokov.  

 

 (Obrázok) 

 Ke ď sa pozrieme na Bratislavu v roku 1958, boli trhy 

na Rybnom námestí.  

 Bratislava sa na rozdiel od Viedne, to je také 

zaujímavé porovnanie, rozkladá na severnom brehu Du naja, 

na úpätí Karpát. Zase tu je datovaný vlastne geogra fický 

začiatok Karpatského územia.  
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 (Obrázok) 

 A v roku, ke ď sa presunieme do roku, sko číme do roku 

1960, si predstavme Bratislavu, kde už stálo PKO, a le ešte 

stála synagóga, ešte stála vydrica.  

 

 (Obrázok) 

 Bratislava rok 1895, sa posunieme trošku ďalej, 

chcela som sa pozrie ť na históriu, vlastne pre čo to PKO 

vzniklo tam kde vzniklo? Trošku si to pripome ňme, lebo to 

súvisí s históriou Bratislavy, a ke ď chceme by ť 

Bratislav čanmi, musíme tieto veci vlastne nejak si 

akceptova ť, nejak si ich uvedomova ť. 

 

 Bratislava vždy mala dôležitú rolu ako taká, dokon ca 

ju chápali ako takú bránu, bránu na východ. A vlast ne v 

dnešnom Zimnom prístave bol v rokoch 21 až 42 takzv aný 

orientálny trh, alebo neskôr medzinárodný dunajský veľtrh. 

Boli to také drevené baraky. A kým to nebolo 

zbombardované, tak sa neuvažovalo o nejakej ďalšej 

zástavbe. Ale ke ď sa toto teda vo vojne zni čilo, tak sa 

začalo uvažova ť (obrázky) a h ľadala sa lokalita, kde by 

stal takýto ve ľtrh.  

 

 Čiže toto si musíme uvedomi ť, že vlastne Bratislava 

bola chápaná už v tom období predvojnovom ako ve ľtržné   

mesto, kde by sa mohol takýto ve ľtrh v Bratislave usadi ť. 

A vtedy sa diskutovalo aj o Tehelnom poli. Ale poto m 

prevládol názor, že práve pri stavbe tunela, at ď., 

dosypané nábrežie, dnešná lokalita PKO je tou vhodn ou 

lokalitou na takúto funkciu, na takúto dôležitú fun kciu. 

Čiže otvorená Dunaju, malo to viaceré dôvody. Bola t eda aj 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

142  

urobená architektonická sú ťaž, ako som spomínala. Vlastne 

tie realizované projekty z ďaleka nesp ĺňajú tú kvalitu, 

ktorú výsledky tejto sú ťaže deklarovali. 

 

 (Obrázok) 

 Rok 1990 je už situácia iná. PKO medzitým zažilo 

prístavbu Milu čkého, teda pavilón od architekta Milu čkého, 

ktoré boli zbúrané. Iste si pamätáte Útvar hlavného  

architekta, budovu krásneho projektu, zlej realizác ie, 

ktorá bola v roku 2000 tiež zbúraná, a ktorú by som  dneska 

rada pre môj úrad iste mala, keby bola kvalitne pos tavená. 

A vlastne pres ťahovalo sa, vlastne tie výstavné priestory 

sa pres ťahovali na druhú stranu Dunaja Expo Incheba. A v 

tom čase už bola Petržalka.  

 

 V tom čase už bol nárast obyvate ľov o tých 100 - 115 

tisíc, čiže Bratislava sa nám takto do roku 1990 

rozrástla.  

 

 Za čínam preto tak zoširoka, pretože Bratislava sa 

rozrastala na tom severnom brehu Dunaja a mala na ňom 

ur čité dominanty. Sú časný stav vygoglovaného poh ľadu 

vyzerá takto. 

 

 (Obrázok) 

 A vlastne sa nám tu zrazu dostala po roku 89 nová 

dominanta. Tak sa Bratislav čania ňou zapodievajú. Už nie 

je problém Bratislavy len vlastne vyústenie Nového mosta k 

Dómu, ale už máme ako keby ďalšieho nepriate ľa. Len si 

uvedomme jedno, že tento nepriate ľ vyrástol po roku 89. 
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 A ja sa budem snaži ť, aby my sme nechali, aby sme 

konali tak, aby sme nemali takýchto nepriate ľov vlastne z 

tejto novej doby, ktorým by sme najradšej odpíloval i 

podlažia, a podobne.  

 

 Čiže hmota RIVER PARKU I v porovnaní s pôvodnými 

dominantami.  

 

 (Obrázok) 

 Hradom a novšou dominantou Slovenskou národnou rad ou 

vidíte, že v akých objemoch sa tieto tri stavby poh ybujú.  

 

 (Obrázok) 

 No, a teraz cie ľom mojim bolo, že zachováme PKO, tú 

kultúrnu inštitúciu. Je to proste teoretický názor,  môže 

ich by ť viac, zaoberala som sa týmto spôsobom.  

 

 (Obrázok) 

 Upozor ňujem aj na to, že problém RIVER PARKU I je 

problém zaberania verejného priestoru ako takého. V idíte 

ten pôvodný verejný priestor pri PKO a ten minimali zovaný 

verejný priestor pri RIVER PARKU I. Je to dôsledkom  tej 

hmoty, toho objemu. 

 

 (Obrázok) 

 No, ale ke ď sa pozrieme na sú časnú situáciu z toho 

kultúrno-historického potenciálu územia, tak zrazu 

vnímame, že nad nábrežím armádneho generála L. Svob odu sa 

nachádzajú neuverite ľné kvalitné ale zanedbané plochy 

židovských cintorínov, ktoré sa vyvíjali od tých 

najstarších dôb, Chatama Sófera, ktorý bol zrealizo vaný a 
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ktorý je teraz ako keby v tieni toho RIVER PARKU I.  A 

vlastne tá kvalita toho územia (Obrázok) nie je nij akým 

spôsobom v kontexte investorského zámeru na nábreží  

koordinovaná. 

 

 (Obrázok) 

 Čiže ke ď si zoberiem Chatam Sófer ako jeden bod 

dôležitý, výjazd z bratislavského tunela. Ďalším bodom, 

tam tým fialovým, je vstup do samotného reálu PKO, ktorý 

vznikal postupne. Nebol tam vraj, pôvodne som bola 

informovaná, ale toto nehrá rolu. 

 

 Proste na tomto nábreží sú ur čité body, ktoré sú 

veľmi dôležité a ktoré sú v tieni teda sú časného 

investi čného zámeru.  

 

 A za cestou sú aj pozemky, ktoré patria mestu, na 

ktorých je v sú časnom územnom pláne momentálne zele ň. 

Nikto neuvažoval že by tam; je tam parkovisko samoz rejme 

oproti vstupu do PKO, a nikto neuvažoval že či by sa, že 

by sa mohli vlastne tieto pozemky využi ť ako pre mesto a 

pre ďalšie ú čely v rámci rozvoja tohto celého územia.  

 

 (Obrázok) 

 No, a ke ď sme si teda zobrali Žiškovu, ťah nábrežie 

Svobodu, celý ten historicko-kultúrny potenciál, ta k 

rozmýš ľajme, aké to územie má architektonicko-urbanistický  

potenciál. 

 

 My kým si nevy čerpáme všetky možností, tak nevieme 

reagova ť na podnety zvonka. Toto považujem za jeden zo 
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základných problémov minulosti, že vlastne vždy bol i 

iniciátormi investori a že mesto nedokázalo proste 

reagova ť, a čeli ť, a vlastne vyslovi ť svoje požiadavky v 

súvislosti s novými investorskými zámermi.   

 

 Čiže vidíte, čo vlastne my si vieme predstavi ť ako 

architekti, urbanisti, zachova ť PKO. Vieme si v tých 

modrých hmotách predstavi ť nejakú hmotu aj na druhej 

strane cesty. Vieme si predstavi ť v tých žltých hmotách 

hmotu nad cestou. Dokonca také, lebo ten problém te j 

výškovitosti, ke ď vlastne my to odkrojíme a prídeme 

vlastne do tej nízkej zástavby PKO, tak vlastne 

potrebujeme nejaký k ĺb prepojenia výškovitosti. 

 

 My potrebujeme dosiahnu ť nejakú harmóniu v tom. Toto 

by som naozaj chcela zdôrazni ť.     

 

 (Obrázok) 

 Čiže koridor vám ve ľmi dobré známy. By sa teoreticky 

mohol meni ť do ďalekej budúcnosti takýmto spôsobom.  

 

 Trošku sa zorientujte, je tam PKO, Dvo řákovo 

nábrežie, Svobodovo nábrežie kde chodia elektri čky a svah 

k Žiškovej ulici. Čiže vieme si predstavi ť zastava ť svah v 

Žiškovej ulici. Chápeme, že vlastne rástli terén, n eviem 

či tam v územiach nie je niekde aj skala, toto prost e my 

neriešime. My uvažujeme o potenciáli územia, že ist e je v 

tom území jednoduchšie stava ť garážové priestory ako v 

území nasýpanom na Dvo řákovom nábreží, čo tu už dneska 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pani architektka, viem, že vy ste nastavená na 45 

minút, ale poslanci tak jako to majú inak stanovené . Takže 

ja vás pekne poprosím, keby ste nejakým spôsobom 

sumarizovali tie ďalšie vaše úvahy. 

 

 

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

Bratislavy: 

 Ja už kon čím vlastne, ja už som na konci. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem.  

 

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

Bratislavy: 

 A ďalej sme to rozvíjali vlastne aj s pánom dopravným 

inžinierom Schlosserom, ktorý navrhol, že keby sa v  

budúcnosti dostala mobilná doprava pod elektri čkovú dráhu, 

tak by vlastne medzi Žiškovou a sú časným PKO, alebo RIVER 

PARKOM alebo ktorouko ľvek budovou tam vznikne, vzniklo 

námestie a vznikol úplne iný priestor a dodal by vl astne 

tomuto PKO tvár aj zo strany nábrežia Svobodu.  

 

 (Obrázok) 

 Až na to, že nie čo by mohlo vzniknú ť aj nad cestou a 

mohlo by to by ť takým, aj takým deliacim prvkom vlastne v 
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celom koridore tejto ve ľmi rušnej a ve ľmi monotónnej, a 

veľmi rýchlo užívanej rýchlostnej komunikácie.  

 

 (Obrázok) 

 Takže "Svet je tvoj", máme teraz takúto výzdobu na d 

dunajským portálom bratislavského mostu. A ja by so m rada 

predala slovo ešte pani Ing. Plencnerovej, ktorá by  krátko 

reagovala. Vy tie schémy máte v materiáloch a zodpo vedali 

by sme spolo čnými silami na otázky a podnety, ktoré boli z 

vašich radov. 

 Ja vám ve ľmi pekne ďakujem za pozornos ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne pani hlavnej architektke. 

 Poprosím pani Ing. Plencnerovú, keby zodpovedala n a 

otázku územný plán zóny, stavebná uzávera, zvýšenie  kódov, 

pretože na to sa pýtali viacerí poslanci. Prosím ko nkrétne 

odpovede na tieto otázky. 

 

 

Ing. arch. Jela  P l e n c n e r o v á, vedúca odde lenia 

koordinácie územných systémov:  

 Pokia ľ sa týka vlastne tej nadväznosti medzi územným 

plánom mesta a územným plánom zóny, v zásade ten úz emný 

plán zóny ve ľmi spodrob ňuje územný plán mesta. To znamená, 

že ke ď územný plán mesta stanovuje nejaké maximálne 

hodnoty indexu podlažných plôch, alebo zjednodušene  

povedané stavebného objemu, územný plán zóny má man dát na 

to, aby primerane znížil tento objem stavebný, nako ľko 
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vlastne jeho úlohou je spodrobni ť riešenie územného plánu 

mesta.   

 

 Avšak v tomto konkrétnom prípade si aj my 

uvedomujeme, že vzh ľadom na časovú nadväznos ť, všetky 

spracovania územného plánu mesta, zmien a doplnkov a 

územného plánu zóny, by bolo podstatne výhodnejšie a 

istejšie pre mesto, aby došlo dopredu k dohode s 

investorom o objeme budúcej výstavby ešte pred spra covaním 

územného plánu zóny, ktorý by vlastne ten objem len  

potvrdil, prípadne jemne len kreoval vzh ľadom na 

architektúru a urbanizmus.  

 To je asi odpove ď na tú prvú otázku pani Augustini č.  

 

 Potom tam padla otázka od pani starostky Kolkovej.   

 V zásade to je otázka na chránenie akoby verejného  

záujmu vo vz ťahu k vlastníctvu pozemku. V zásade ide o to, 

že územný plán mesta aj územný plán zóny sú tie pra vé 

nástroje, ktoré by mali vytvára ť priestor pre ochranu 

verejných záujmov.  

 

 To znamená, že definovanie, čo sa môže stava ť na 

pozemku, jasne by malo vyplýva ť z územného plánu mesta a 

územného plánu zóny. To je jednoduchá odpove ď.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Prosím, máme 4 minúty do pol. Ja by som bol ve ľmi 

rád, keby sme urobili obednú prestávku, ale v tej d iskusii 
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mám ešte 4 diskusné príspevky, do ktorých sa hlásia  do 

diskusie ob čania. 

 

 Čiže máme dve možností: urobi ť prestávku, potom 

dokon či ť. 

 Alebo teraz dokon či ť diskusiu a potom urobi ť 

prestávku. 

 

 Hlási sa do diskusie pán Branislav Liška, pán Mart in 

Gajdoš, pani Katarína Šimon či čová a pani Ľubica 

Trubíniová.  

 Môžem sa opýta ť, kto súhlasí, aby mohli vystúpi ť v 

trojminútovom rozsahu, tak ako to máme stanovené v 

rokovacom poriadku?   

 Ja to vidím tak, že je tu súhlas. 

 Čiže urobíme 4 krát trojminútové vystúpenia a potom 

vyhlásim obednú prestávku. 

 Nech sa pá či; ba, ešte tu mám piate, prepá čte, pani 

Ondreji čková. 

 

 Takže, nech sa pá či, pán Liška. 

 

 

OBČAN: Branislav  L i š k a  

 Môžem hovori ť?  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

OBČAN: doc. Branislav  L i š k a  
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 Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, váže ní 

páni poslanci, za chví ľu rozhodnete v hlasovaní o osude 

PKO. Už dávno to nie je osud jednej budovy. Tento k šeft s 

touto budovou je kšeftom s nábrežím, kšeftom so zát okou 

dajunsko-karloveskou, kšeftom možno s ramenom do bu dúcna.  

 

 Je modelovou situáciou, kde nejde o predaj budovy.  A, 

bohužia ľ, sa mi zdá, že už tu teraz zaznieva diskusia nie 

o hlavnom probléme, ale o národnom probléme PKO. Už  sme na 

hrisku niekoho iného.  

 

 Ke ď pani hlavná architektka hovorila o tom, čo je tu 

limitujúce, sa bavíme o plochách, stavbe, súvislost iach, 

prosím vás, tu v tejto sále vo ľakedy prebiehalo 

pripomienkovanie územného plánu. Visela tu mapa, kd e 

Dunaj, modrý Dunaj bol šperkom na tele Bratislavy. Ten 

Dunaj je tou najvä čšou hodnotou. Ale ten Dunaj nie ako 

stoka medzi nejakými sklenenými krabicami, uzavretý m 

územím.  

 

 K tej rieke historicky a ľudsky patrí zelený 

priestor, vo ľnos ť, patrí areál pre šport, rekreáciu, pre 

hry detí a nie baraky s nepredate ľnými bytmi. Toto je 

limit. 

 

 A to by som sa chcel spýta ť, to má by ť to čo ur čuje 

ten stav a nie teraz sme v ťahu teda úplne iného boja. 

Prosím vás, ve ď o čo tu ide?  

 S pomocou mesta J&T získa, alebo ten investor, či jak 

sa volá, ďalší priestor na nábreží Dunaja?  
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 Ako povedal Peter Osuský, po toku alebo proti toku  5 

kilometrov, a nech si stavajú. To je môj názor. Leb o inak 

nám zoberú ten priestor.  

 

 Ale tam je ešte jedna vec. Ke ď toto dovolíme predáva ť 

a s týmto kšeftova ť, tak ten kšeft ide o čo?  

 O naše väzby na historické územie, našu minulos ť, 

väzba na krajinu. Ak sa predá krajina, tak predáme svoju 

dušu. A tu v Bratislave sa bude o tom rozhodova ť.  

 

 Každý sa môže už pozrie ť dnes ako to dopadne. Na 

úbočiach Kobyly ako sa pozriete na svahy k Devínu, 

dominanta tisícro čí našej histórie, a ved ľa?  

 Latifundia s plotmi, bazénmi, a ved ľa rastú vlastne 

ďalšie budovy. Takto predávame seba a svoju dušu. 

 

 Takto sa môžte ís ť pozrie ť na Lintavy, za Lozorno, do 

Karpát, také lúky nie sú v Karpátoch, málo kde. Môž te sa 

ís ť pozrie ť na Geldek, na ploty, všade narazíte. Na 

Lozorno k priehrade, súkromné betónové ploty s lamp ami. A 

ploty s nápismi, súkromný majetok, vstup zakázaný.  

 

 Ak toto predávame, tak nepredáme len seba, ale 

budúcnos ť tých ktorí prídu po nás, svoje  väzby na mesto.  

 

 Ako dopadne argument ošarpaných budov štúrovskej 

Bratislavy, kde sa formoval národ?  

 To padne. Padne Martin, ke ď sa toto presadí. Lebo 

nájdu sa tí šikovní chlapci, ktorí nám ukážu ako vy zerá 

svet, ktorého sú oni majitelia.   
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 Takže tento spor je hodnotovým sporom. Je sporom o  

tom, teraz sa na Bratislavu díva celé Slovensko mož no, ako 

dopadne. A je to skúška. Program otvoreného magistr átu, je 

to skúška Bratislavy. A ke ď sa nepodarí toto zlomi ť, tak 

predáme hájovne (gong) v Národnom parku.  

 

 Nesta čil som všetko, ale budete rozhodova ť o tom, či 

si mnoho ľudí na Slovensku povie: Do š ťastnejších dní 

Slovensko. Alebo sa to zafixuje, zvykneme si na to a 

budeme my sa bavi ť o tom čo investorovi vyhovuje, čo 

investorovi nevyhovuje. Ve ď peniaze majú by ť rozvojom, 

majú slúži ť ľuďom a nie by ť zradou na ľuďoch. Prepá čte, že 

som zdržal.  

 Inak k všetkým tým problémom kedyko ľvek som k 

dispozícii, čo som nesta čil. Ďakujem. (Potlesk.) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou chce zareagova ť pán poslanec 

Osuský. 

 

 

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

 Je mi c ťou, že som bol študentom tohto človeka, ktorý 

je meradlom stato čnosti. Problém je ten, že sa rozhodujeme 

medzi samými zlými riešeniami, a toto je to čo by malo 

byť, ako hovorí Ján Budaj, ako ochranca právneho štátu . 

Áno, mám rád právny štát, a bol by som hrozne rád, keby 
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som žil v spolo čnosti tvorenej ľuďmi ako je doc. Liška. 

Bol mojim celoživotným vzorom a jednotkou stato čnosti.  

 

 Iná vec je, že sa musíme rozhodnú ť o tom, čo udržíme 

a čo neudržíme. A ja si želám, aby to bolo tak ako hov orí, 

aby sme ich vyhnali za Zimný prístav. Ale musíme ve die ť, 

čo nás to bude stá ť. Viem si živo predstavi ť, že sa dajú 

kúpi ť, lebo to je ich svet. Ale musíme vedie ť, čo za to 

dáme, a čo potom nebudeme môc ť da ť na ni č iné. Samozrejme, 

toto je, by som povedal, žiarivý, triumfalistický p rístup 

spravodlivosti (gong) a bolo by to tak dobré. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Vážené kolegyne, kolegovia, urobíme si prestávku. 

 Vyzerá to tak, že mali by sme urobi ť prestávku, drža ť 

nejaké princípy. 

 Budeme pokra čova ť 14.05. 

 14.05 je čas, keby bude pokra čova ť táto diskusia.  

  

 (Prestávka od 13.30 h do 14.05 h. Po nej:) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y                 

 Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, prosím, 

keby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti, aby sm e mohli 

pokra čova ť v rokovaní o bode č. 5a). 

 Čiže prosím, aby ste zaujali svoje miesta.  
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 Sme stále v časti diskusia, v ktorej vystupujú 

zástupcovia ob čanov.  

 Poprosím, keby sa prítomní poslanci posadili.  

 Sedemnás ť; ešte nás je málo. Takže volám ďalších 

poslancov, aby sa vrátili do rokovacej miestnosti, aby sme 

mohli pokra čova ť v rokovaní o PKO, o budúcnosti PKO a 

nábrežia. (gong) 

 Prišiel osemnásty poslanec, a zatia ľ žiadny ďalší. 

 Je nás tu devätnás ť, ahá ešte traja. Devätnás ť a tri 

je dvadsa ť dva. Ešte jedna duša a sme dobre. Už je tu. 

 

 Prosím, sme uznášaniaschopní. 

 Pokra čujeme v diskusii k bodu 5a). 

 

 Do diskusie pozývam pána Ing. arch. Martina Gajdoš a, 

ktorý sa prihlásil na svoje vystúpenie ako zástupca  

občanov.  

 Pán architekt Gajdoš; konštatujem, že asi nie je 

prítomný. Je tu? Ahá, prepá čte, prepá čte. 

 

 Nech sa pá či, pán architekt, máte priestor na 

trojminútové vystúpenie. Máte slovo. 

 

 

OBČAN: Ing. arch. Martin  G a j d o š  

 Ďakujem pekne za slovo. Vážení prítomní, dovo ľte, aby 

som vás všetkých pozdravil.  

 

 Môj príspevok bude ma ť názov: PKO a porušovanie 

zákonov.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

155  

 

 Vzh ľadom na posledné informácie oh ľadom podaných 

troch žalôb zo strany žalobcu Henbury Development, s.r.o., 

ktorý žaluje hlavné mesto Bratislavu, celkovo činí 30,5 

milióna Eur s príslušenstvom, čo môže dosiahnu ť 33,5 

milióna, 38 miliónov, 40 miliónov Eur.  

 

 Otázka prostá, od koho vlastne tie peniaze žiadajú ? 

 Odpove ď jednoduchá: Od nás všetkých da ňových platcov, 

a to v období, kedy každý vie, že mesto sa topí v d lhoch.  

 

 Prejdem na inú tému: Ohrozenie bezpe čnosti, zdravia a 

života ob čanov.   

 Sta čí si pripomenú ť stretnutie 17. 12. 2010 v piatok, 

v ktorom v no čných hodinách sa zú častnila premiérka vlády 

pani Iveta Radi čová, minister vnútra Daniel Lipšic, 

primátor Milan Ftá čnik, poslanec Ján Budaj, ob čianski 

aktivisti a developeri Peter Korba čka a Ján Krná č, 

spolo čného stretnutia. Zaujímavé na veci je, že developer  

pustil ľudí do životu nebezpe čného prostredia bez použitia 

ochranných prostriedkov.  

 

 Netíska sa otázka, jednalo sa o nevedomos ť, 

zanedbanie profesionálnych povinností, nekompetentn osť 

alebo zlá organizácia práce?  

 Na odpove ď si po čkáme, a predpokladám, že bude 

riešená súdnou dohrou.  

 

 Sta čí si pozrie ť napríklad doklad Obvodného úradu 

životného prostredia z Bratislavy. Tabu ľka odpadov 

jednozna čne hovorí: množstvo izola čných materiálov 
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pozostávajúcich z nebezpe čných odpadov, alebo 0,2 tony, čo 

znamená 200 kilogramov ortuti na stavenisku. Oplote nie, 

priame ohrozenie života. Je to téma, o ktorej som h ovoril 

minule. Myslím, že odvtedy sa absolútne ni č nevykonalo 

preto, aby o bezpe čnos ť ob čanov bolo postarané. Situácia 

sa stáva na ďalej taká istá.  

 

 Bod č. 3: Kolosálny podvod od za čiatku do konca.  

 Vypracované posudky zo strany magistrátu na zmluvn é 

vz ťahy deklarujú jednozna čné porušovanie zákonov. Ako 

príklad spomeniem. Základný doklad; je to doh ľad nad 

výtvarnými dielami, kde v žiadosti o povolenie na b úracie 

povolenie bolo napísané: Existujúce výtvarné diela budú 

odborne demontované (gong) a prezentované. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán architekt, je to kruté, ale 3 minúty uplynuli.  

Takže obávam sa, že to nebudete môc ť dokon či ť, lebo zdá sa 

mi, že to máte pripravené na dlhšie.   

     

OBČAN: Ing. arch. Martin  G a j d o š  

 Pardon, ten materiál je dlhší. Samozrejme, čas ve ľmi 

rýchlo plynie. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ak môžete, tak ho odovzdajte, my ho zaprotokulujem e, 

pretože dáme do zápisu to, že ste ho odovzdali píso mné 

znenie a bude priložené k zápisu z dnešného rokovan ia.  
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OBČAN: Ing. arch. Martin  G a j d o š  

 Áno, môžem odovzda ť.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, ve ľmi vás poprosím, kolegyne. Miško, poprosím, 

že by ste zobrali od pána architekta Gajdoša materi ál, aby 

sa mohol zaprotokolova ť vlastne v súvislosti s dnešným 

zasadnutím.  

 

 Ďalšia prihlásená je pani Katarína Šimon či čová. 

 Katarína Šimon či čová. (Neprítomná) Čiže stráca 

poradie, poviem to takto, ako sa to zvykne hovori ť.  

 

 Slovo má pani Ľubica Trubíniová, nech sa pá či. 

 

 

OBČIANKA: Ľubica  T r u b í n i o v á 

 Ďakujem aj za túto výmenu, ďakujem aj za slovo.  

 Vážení prítomní, som ve ľmi rada, že po 

predchádzajúcich volebných obdobiach môžem asi aj v  mene 

našej Iniciatívy skonštatova ť, že kone čne ako ob čania tu 

máme zastupite ľstvo a vedenie mesta, ktoré aj vníma hlas 

občanov, hlas verejnosti a berie ho seriózne. Ve ľmi sme 

radi, a ďakujeme aj za verejnú diskusiu, aj za priebeh 

dnešného rokovania.  

 

 My si tiež myslíme, že tomuto investorovi nemožno 

dôverova ť z dvoch dôvodov. Jeden dôvod napríklad ilustruje 

tento fakt: 
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 2. apríla 2009 mestské zastupite ľstvo dostalo 

oficiálny materiál, v ktorom sa doslova píše: "Vlas tník 

areálu PKO prehlásil, že akceptuje zotrvanie a 

prevádzkovanie stavieb PKO na pozemkoch v jeho vlas tníctve 

do doby, kým nebude zabezpe čená adekvátna náhrada PKO". 

 

 Už o 12 dní za čal búra ť PKO. To je prvá ilustrácia.  

 Druhý dôvod je výsledok jeho práce na nábreží. Je to 

doslova nádor. A vo verejnej diskusii som zaznamena la 

Bastila so zapichnutým Titanicom. 

 

 Ale málo sa hovorí v tejto kauze o morálnej rovine . 

Investor vedel čo kupuje, vedel že kupuje pozemky s 

budovami. Napriek tomu, že došiel k tým pozemkom ne čestným 

a naozaj podvodným spôsobom, napriek tomu ignoroval  

verejnú diskusiu a na ďalej celý čas tvrdým nátlakom sa 

snaží v podstate zbavi ť tých budov a zrealizova ť si svoje 

kšefty. 

 

 Pre nás je morálne neprijate ľné ustupova ť takémuto 

investorovi. A myslíme si, že ak chce mesto uspie ť v tejto 

kauze, tak by malo zauja ť ve ľmi jasný a korektný, ale 

tvrdý, nekompromisný postoj.  

 

 Jednoducho, ke ď napriek tomu, že mesto sa snaží 

rokova ť a urobilo ve ľa ústretových krokov smerom k 

investorovi, ke ď napriek tomu investor podal žalobu na 

mesto za vlastne vymyslené sumy, ktoré nijako nepod ložil, 

a tých 30 miliónov je po právnej stránke na vode, d oslova 

číslom, potom aj mesto môže k ľudne poda ť svoje žaloby na 

investora.  
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 Napríklad žalobu na protiprávne búranie PKO v roku  

2009, a tým spôsobené ujmy.  

 Žalobu za poškodenie cudzieho majetku, napríklad 

výtvarných diel, ktoré boli neodborne odstránené. A  

prípadne ďalšie škody na budovách, ktoré za tohto pol 

roka, čo sa PKO nepoužíva, mohli vzniknú ť.  

 Žalobu takisto za nemožnos ť využíva ť budovy PKO v 

súčasnosti, a za ušli zisk v nemožnosti organizova ť tam 

kultúrne a spolo čenské podujatia. Tomuto jazyku bude 

investor rozumie ť.  

 

 Myslíme si, že jedine takýmto spôsobom je možné s ním 

komunikova ť. Mesto už dos ť ustupovalo a napriek stavu 

slovenského súdnictva, gaunerom sa jednoducho neust upuje.  

 

 Posledná moja poznámka. Myslíme si, že ak mesto 

seriózne navrhne investorovi zámenu pozemkov na opa čnej 

strane, teda na opa čnom brehu Dunaja, napríklad pre tzv. 

Lido park, ktoré boli plánované (gong), že je to se riózny 

návrh.  

 A jednoducho v tomto zmysle sa treba snaži ť o tú 

dohodu a da ť jasne najavo, že gaunerom sa naozaj 

neustupuje. Ďakujem. (Potlesk.) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pani Trubíniovej za jej vystúpenie. 

 Je tu priestor na vystúpenie pani Kataríny 

Šimonči čovej. 

 Nech sa vám pá či, pani Šimon či čová. 
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OBČIANKA: Ing. Katarína  Š i m o n č i č o v á  

 Dobrý de ň prajem a ďakujem pekne za možnos ť vystúpi ť.  

 V tejto sále pred 6 rokmi, presne 30. júna 2005 do šlo 

k tomu, čo 6 rokov je pre nás no čnou morou. 30. júna 2005 

34 poslancov mestského zastupite ľstva schválilo predaj 

pozemkov, ktorými sa potom prenechalo aj na vás, ab y ste 

ďalej o tom rozhodovali. 30. júna za čala kauza a za čala 

klamstvom. Osobne som sa toho zú častnila, preto vám chcem 

poveda ť moju osobnú výpove ď. 

 

 Vlastne na verejnos ť prenikla informácia o tom, že sa 

idú predáva ť pozemky na nábreží, nie PKO, pozemky na 

nábreží. 29. júna, na Petra a Pavla, vtedajší primá tor 

Ďurkovský a ja ako predsední čka Mestského výboru SZOPK sme 

boli pozvaní televíziou spravodajskou do relácie Té ma dňa 

večer od ôsmej hodiny. Primátor sedel v štúdiu, m ňa 

nechali vonku pred PKO. Bolo to dos ť nevhodné, lebo 

netušila som kedy som v zábere a nemohla som hne ď 

reagova ť. Preto možno aj takto dopadla tá diskusia.  

 

 V tej diskusii sa moderátor pýtal primátora: Pre čo sa 

tie pozemky nepredávajú verejnou sú ťažou?  

 Jeho prvá odpove ď bola: No, keby sme to predávali 

verejnou sú ťažou, tak ten čo by najviac ponúkol, by si tam 

mohol postavi ť nekone čne vysokú budovu, a nemali by sme na 

to žiaden dosah.  

 

 Ja som sa chytala za hlavu, lenže to v televízii 

nebolo vidie ť, nebola som v zábere, ani som sko či ť do re či 

nemohla. Pritom už rok a pol mal uznesenie mestskéh o 
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zastupite ľstva, že územný plán zóny na tom nábreží; to už 

ani nehovorím. 

 

 Redaktorovi to nedalo pokoja, znovu sa vrátil k to mu. 

No, ale predsa len, bolo by to, proste predáva sa i nde 

verejnou sú ťažou?  

 Na to povedal pán Ďurkovský: No, ale ve ď prihlásilo 

sa viacero záujemcov.  

 Pán Grendel, moderátor ožil a hovorí: Áno, tak 

prezra ďte, ktorí sú to?  

 A Ďurkovský hovorí: Že, prepá čte, poviem to až 

mestskému zastupite ľstvu na druhý de ň.  

 

 Na druhý de ň tuná ráno som stála a čakala čo povie. 

Nepovedal ni č, predložil iba mesiac a pol predtým 

vzniknutú spolo čnos ť Henbury Development ako jediného 

kupcu, záujemcu o tento pozemok.  

 

 Čiže za čalo to klamstvom a tak sa to potom ďalej 

odvíjalo. Hromadili sa utajovania, klamstvá. Je to pre 

nás, a pre m ňa osobne 6 ro čná no čná mora.  

 

 Možno je to symbolom, že sa to vrátilo práve 30. 6 ., 

že budete o tom rozhodova ť vy teraz. A ja verím, že to 

skon čí a že rozhodnete pozitívne. A že nábrežie bude zas e 

patri ť Bratislav čanom vrátane Parku kultúry a oddychu 

(gong) a budeme tam môc ť užíva ť priestory ako doteraz. 

Ďakujem vám ve ľmi pekne. (Potlesk.) 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem ve ľmi pekne pani Šimon či čovej. 

 Ako posledná prihlásená do diskusie za obyvate ľov je 

pani Viera Ondeji čková. Poprosím ju, aby predniesla svoj  

príspevok.  

 Nech sa pá či. 

 

 

OBČIANKA:  Viera  O n d r e j i č k o v á  

 Dobrý de ň prajem. No, ja som tuná druhýkrát 

vystupujem v tejto problematike. Prvýkrát som tu bo la v 

čase, ke ď ešte PKO vyzeralo tak ako je to na výstavke. Bol 

tam krásny zdravý sad so zelenými stromami. Prosila  som 

poslancov, vtedy aj pána primátora Morav číka, aby mali 

cit, hlavne cit, aby zobrali deti za ruky a manželk y, a 

opačne manželov manželky poslankyne a išli sa prejs ť a 

pozrie ť sa na ten park, čo im povie srdce. Čo im povie tá 

ľudskos ť, ak ju v sebe majú. Stratilo sa to. 

 

 A ja vás chcem poprosi ť druhýkrát, možno už iných, 

lebo ako som po čula, tí čo tu sedia, a čo tu sedeli aj 

predtým a zdvihli ruky za to čo tam je, tá hrôza, tak tých 

to už mrzí; aspo ň tak.  

 

 Zvažujte, aj s citom. Ale zasa zárove ň nech to netrvá 

dlho, nech odtia ľ zmizne to oplotenie. Asi to bude musie ť 

byť aj spolu s tým investorom. Hádam majú trošku citu aj 

oni v sebe, azda nie sú úplne zahmlení len materiál no. 

 

 Takže je tu treba nejakú dohodu. Ale dohodu, ktorá  

zachová kontinuitu urbanistického celku. A zachovaj te nám 
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to PKO. No, so som vás chcela vlastne poprosi ť. A 

nedopus ťte, aby tu boli o pár rokov obrázky, ktoré už budú 

len spomienkou. Ďakujem vám pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 

 To boli vystúpenia obyvate ľov.  

 Chcem sa opýta ť, či ešte niekto sa hlási do diskusie 

k bodu 5a)?   

 Konštatujem, že nikto sa nehlási.  

 

 Dám priestor pre návrhovú komisiu.  

 Ideme rozhodova ť; teraz? (Hlásila sa p. Pätoprstá.) 

 

 Bohužia ľ, diskusia je uzatvorená. Ja sa ve ľmi 

ospravedl ňujem pani Pätoprstej, ale diskusia je 

uzatvorená. 

 Takže prosím, priestor má návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne.  

 Návrhová komisia dostala 2 návrhy.  

 Prvý návrh podal pán poslanec Budaj a druhý návrh pán 

poslanec Nesrovnal.  

 Pre čítam; budeme v poradí hlasova ť, pod ľa toho ako ho 

podali.  
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 Pán Budaj navrhuje body f), teda v bode B schva ľuje 

alternatívu, písm. f), g), h) a i) posunú ť do ods. C, kde 

budú tieto body zaradené pod písm. C/1 s touto veto u 

úvodnou: Rokovania budú rámcované týmito podmienkam i. 

 

 Pri čom ešte je tu doplnené, že z bodu g) sa vynecháva 

kód zastavanosti, teda kód H na kód L, ako je to ta m 

uvedené.  

 Čiže z toho bodu sa vynecháva ten kód zastavanosti a  

presúva sa to spolu s týmito 4 písmenami f), g), h) , i) do 

bodu C. A to je vlastne všetko. 

 A bod C znie potom ďalej, poveruje primátora hlavného 

mesta, at ď.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Rozumieme, prosím, že o čom sa ide hlasova ť? 

 Čiže pán poslanec navrhuje zmeni ť bod g) v tom 

pôvodnom texte, v písm. B, takže tam bude iba - reg ulova ť 

územie lokality územným plánom zóny. Tak som to roz umel. 

 A všetky písmená f), g), h), i) v tom novom znení to 

g) sa dajú ako podmienky rokovania so spolo čnos ťou 

Henbury.  

 S tým, že tá myšlienka posunú ť ten zámer na tie 

pozemky štátu, tá zostáva v tom návrhu pána poslanc a 

Budaja zachovaná.  

 Môžme, prosím, hlasova ť?  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte teraz. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

165  

 

 Pätnás ť hlasovalo za, jeden bol proti, devätnásti sa 

hlasovania zdržali, jeden poslanec nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme neprijali tento návrh uzneseni a, 

alebo toto pozme ňujúce uznesenie.    

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. Ďalší návrh podal pán poslanec Nesrovnal a znie; 

mám ho pre číta ť celý, asi áno?  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Poslanci ho majú pred sebou. Pán poslanec na ňom ni č 

nezmenil. Pre čítal ho v tom znení, ktoré bolo vám 

poslancom rozdané. 

 Ak niekto žiada, samozrejme, ten text dole bol 

vyškrtnutý, to pán poslanec upozornil, že ten sa ta m 

dostal omylom. 

 

 Čiže budeme hlasova ť o tom texte, ktorý má 5 bodov.  

 Mestské zastupite ľstvo berie na vedomie, schva ľuje 

zachovanie, at ď.  

 Bod 5 má a) až d), tam sa ten text uznesenia kon čí. 

 Vieme, prosím, o čom ideme hlasova ť? (Áno.) 

 Čiže spúš ťam hlasovanie o pozme ňujúcom alebo; áno, 

pozmeňujúci návrh, pretože pozme ňuje to pôvodné uznesenie.       

 Nech sa pá či. 
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 Takže hlasujeme o návrhu pána poslanca Nesrovnala,  

ktorý nahrádza a pozme ňuje celé to pôvodne navrhované 

uznesenie.  

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Tridsa ťjedna za, nikto nebol proti, piati sa zdržali. 

 

 Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo sa postavilo 

za zachovanie PKO.  

 (Potlesk.) 

 

 To je vážna vec. Ja si myslím, že je to vážna vec.  

Naozaj je to mandát, ktorý vyslovili poslanci. Na z áklade 

toho mandátu budeme kona ť. My sme si niektoré veci ešte 

dopovedali s pánom poslancom Nesrovnalom cez prestá vku.  

 

 O výsledku rokovania s investorom budete informova ní, 

pretože to je obsiahnuté v texte uznesenia. 

 

 Čiže konštatujem, že malo zmysel diskutova ť. Malo 

zmysel hovori ť s verejnos ťou, malo zmysel sa tomu venova ť. 

Všetko toto vytvára istý nový prístup ku vážnym otá zkam, 

ktoré sú sú časťou života nášho mesta.  

  

 A ja chcem po ďakova ť všetkým tým, ktorí sa na tom 

podie ľali, pretože ten výsledok je tu, a vy ste ho dnes 

schválili svojim rozhodnutím.  

 Takže ešte raz ve ľmi pekne ďakujem. 

 Kon čím rokovanie o bode 5a). 
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 Teraz sa vrátim k tomu pôvodnému programu, kde 

nasleduje bod č. 4. 

 

 

 

BOD 4:  

Návrh na ur čenie mesa čného platu primátorovi hlavného 

mesta SR Bratislavy   

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Návrh predkladá pani prvá námestní čka primátora 

hlavného mesta, ktorej teraz odovzdávam slovo.  

 Nech sa pá či. 

 Prosím, keby ste zapli pani námestní čku Kimerlingovú. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Vážení kolegovia, na základe novely zákona 253 z r oku 

1994 o právnom postavení a platových pomeroch staro stov 

obcí a primátorov miest je mestské zastupite ľstvo povinné 

rozhodnú ť o plate primátora v súlade s týmto zákonom do 

30. 6. 

 

 Ako vieme, plat primátora je sú činom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vy číslenej na základe údajov Štatistického úradu za 

predchádzajúce obdobie a násobku, ktorý je daný v z ákone.   
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 Primátorovi sme schválili plat vo výške 4 741 Eur 

mesačne a bol mu zvýšený o 60 %. V sú časnosti sme povinní 

tento plat upravi ť, zníži ť ho o 10 %. 

 

 Preto predkladám tento návrh, kde sa znižuje plat 

primátora o 10 % a výsledná suma, plat bude ma ť primátor  

4 405 Eur mesa čne. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

 Ke ďže sa nikto do tejto diskusie nehlási, poprosím 

návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Návrh uznesenia znie: 

 Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu  

 u r č u j e   doc. RNDr. Milanovi Ftá čnikovi, CSc., 

primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím k ľud. 
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Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Ďalšie znenie: mesa čný plat vo výške 4 405,- Eur 

mesačne.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, dávam hlasova ť o tomto návrhu.  

 (Poznámka.) 

 Je tam v tom uznesení napísané. 

 Hlasujeme pod ľa materiálu. Pani predsední čka komisie 

len pre čítala tie podstatné časti toho uznesenia. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

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

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Budeme sa touto témou zaobera ť pravidelne, lebo zákon 

hovorí, že raz ro čne má zastupite ľstvo rokova ť o návrhu na 

plat primátora. Čiže znovu potom zrejme v januári alebo v 

decembri, tak ako to predpokladá zákon.  

 Ďakujem ve ľmi pekne za toto uznesenie.  

 

 Bod č. 5. 

 

 

BOD 5:  

Návrh dodatku č. 6 rokovacieho poriadku Mestského zastupi-

te ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
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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 magistrátu, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o dodatok č. 6, ktorý 

prioritne rieši elektronickú formu vedenia mestskéh o 

zastupite ľstva, ktoré by sme chceli spusti ť v septembri. K 

tomu samozrejme upravujeme aj normu rokovacieho por iadku. 

 To ľko, prosím, na úvodné slovo.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. Čiže je to najmä v súvislosti s 

elektronizáciou.  

 Otváram diskusiu k bodu č. 5. 

 Hlásia sa do nej traja poslanci.  

 

 Ako prvý pán poslanec Kríž; už vidím, že aj ďalší.  

 Nech sa vám pá či. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:  

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja, samozrejme, oce ňujem to, že 

momentálne vedenie mesta pristupuje k tomu, že sa v eci 

elektronizujú. Je zbyto čné množstvo papierov, pod ľa môjho 

názoru. Už som to povedal aj na prvom zastupite ľstve, to 

kvantum, ktoré my spotrebujeme na každé jedno 
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zastupite ľstvo je enormné množstvo. Ja by som bol ve ľmi 

rád, keby tie klasické papierové formy už vôbec neb oli.  

 

 Chcem sa však v tejto súvislosti opýta ť, ako to 

vyzerá aj s elektronizáciou? Lebo to sme si povedal i, že 

jednak bude A, bude v elektronickej podobe. A násle dne sme 

si odsúhlasili, že bude aj B, to znamená, že budeme  mať 

nejaké vybavenie zapoži čané k tomu, aby sme si to mohli 

preštudova ť. Pretože inak toto vôbec nemá ten želaný 

efekt. Ja si to viem naštudova ť doma cez pevný po číta č, 

ale ke ď si to neviem pozrie ť tu priamo na mieste, v sále, 

tak som stále odkázaný na papierovú formu materiálo v.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 K tomu musím poveda ť, že na stretnutí s predsedami 

poslaneckých klubov sa všetky kluby zhodli na tom, že 

cestou nejakého osobitného vybavenia technického vo  vz ťahu 

k poslancom sa nejde. Že teda je zámer, aby každý p oslanec 

si to riešil individuálne. Tento návrh sme akceptov ali.  

 

 My sme mali pripravenú sú ťaž, ponuku na typ toho 

notebooku, ktorý by bol vyhovujúci. Vä čšinový názor bol 

taký, ako som povedal. To len pre fakticitu hovorím . A 

takto sa na tom zhodli vä čšinou predsedovia poslaneckých 

klubov.  

 Pán poslanec Kríž faktickou poznámkou chce na m ňa 

reagova ť. 

 Nech sa pá či. 
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Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 To je síce pekné, ja som na takomto stretnutí nebo l. 

A pod ľa môjho názoru platí uznesenie, ktoré bolo riadne 

prijaté. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O.K. Budeme sa mu venova ť, samozrejme.  

 Pán poslanec Len č má slovo. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja sa ospravedl ňujem, 

že sme vám narušili idylku. A ja chcem poukáza ť na to, že 

zmena rokovacieho poriadku je len jednou časťou toho 

uznesenia, ktoré bolo prijaté svojho času. Ďalšími časťami 

je zabezpe či ť vypísanie výberového konania, zabezpe či ť 

softvér, zabezpe či ť predkladanie materiálov v takej 

zostave ako tam bolo, zabezpe či ť elektrické prípojky, 

zisti ť medzi poslancami záujem.  

 

 Dnes je 30. júna, čiže termín, kedy toto uznesenie 

malo by ť splnené. Ja vidím splnený iba bod č. 5, čiže je 

predložená zmena rokovacieho poriadku. Žiadne elekt rické 

prípojky tu nevidím, softvér samozrejme že tiež nie . 

 

 Pod ľa mojich vedomostí bol vykonaný istý prieskum 

medzi poslancami o záujme a asi ten zoznam niekde e šte 

existuje stále. A proste nepracovalo sa s tým ďalej.  
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 Ja teraz nehovorím za poslancov iných iba nášho 

klubu, ale zachytil som také pripomienky aj od inýc h; pani 

Černá myslím že mala, alebo niekto iný. Ale v podsta te čo 

chcem poveda ť, je v tých intenciách ako predo mnou pán 

kolega Kríž, že elektronizácia je pekná vec, ale ke ď sa 

nedá použi ť, tak je to k ni čomu.  

 

 Čiže treba zabezpe či ť aj všetky tie ostatné 

náležitostí k tomu, vrátane aj po číta čov pre tých, ktorí 

sa nejakým spôsobom nevedia k tomu dosta ť.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. S faktickou; 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Chcem to ešte dokon či ť.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prepá čte. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ. 

 Ja by som, ja by som mal taký návrh, aby sa istým 

spôsobom spustila nejaká skúšobná prevádzka, lebo j e 

naozaj ve ľa pochybností o tom, ako to bude fungova ť. Len 

taký malý príklad poviem: Ke ď niektorý z poslancov sa 

odvolá na nejakú časť v tom materiáli, ja som zvedavý ako 
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tu budeme fungova ť, ako si tí ostatní nájdu tam rýchlo; a 

tieto detaily mám na mysli.  

 

 Takže bol by som rád, keby sa to overilo istou 

skúšobnou prevádzkou a naplno by sme mohli k tomu 

pristúpi ť až potom, ke ď budeme vidie ť že to funguje.  

 

 Čiže, ja by som si dovolil da ť pozme ňujúci návrh, v 

ktorom by sa istým spôsobom odložila ú činnos ť tej časti, 

myslím že, teda je to článok 6 ods. 1, ktorý to natvrdo 

zavádza túto povinnos ť iba v elektronickej forme 

predklada ť materiály.  

 

 A to pôvodné uznesenie by som ozna čil ako A, čiže 

schva ľuje. 

 

 A B. by som dal, žiada primátora hlavného mesta SR  

Bratislavy, aby po čnúc septembrovým zastupite ľstvom 

spustil skúšobnú prevádzku elektronizácie materiálo v 

predkladaných na rokovanie komisií, MsR, Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 A termín kontroly by bol september 2011.  

 Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou na vás chcú reagova ť dvaja 

poslanci.  

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

 Ja s prvou faktickou, že elektronické prípojky do 

elektriny tu sú zabezpe čené. Neviem, aký ďalší softvér je 

na to treba, ale tá skúšobná prevádzka tu už dávno 

funguje. Dávno už na tom fungujeme. Naozaj, pokia ľ by som 

nechcel tento posledný materiál číta ť aj vo vani, tak by 

som ho už naozaj nepotreboval už.  

 

 A ďalej čo chcem poveda ť ako faktickú poznámku, že 

netreba sa toho bá ť. Ke ď niekto chce nie čo nájs ť v tom 

dokumente, či je v papierovej podobe alebo v 

elektronickej, pokia ľ má to š ťastie, nalistuje to rýchlo, 

tak to ide rýchlo. Pokia ľ nemá to š ťastie, tak mu to 

chví ľku trvá, ale vždycky sa v tom dá vyzna ť. Pod ľa mňa to 

platí medzi, patrí medzi základnú elektronickú gram otnos ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslanky ňa Augustini č. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja ako predsední čka klubu som sa zú častnila 

tých rokovaní a teda my sme boli iniciátori toho, ž e 

notebooky, 90 % poslancov notebooky majú, alebo má.  A tých 

10 % ktoré nemá, si myslíme, že si ich môže zakúpi ť zo 

svojich odmien, ktoré dostáva. Čiže preto sme pristúpili 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pani predsední čke klubu. 

 Pán riadite ľ, chceš faktickou zareagova ť alebo teda 

vysvetlením zareagova ť na pána poslanca, ktorý čítal celé 

to pôvodné uznesenie; a pod ľa mňa sme konali presne pod ľa 

toho. 

 Nech sa ti pá či.      

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Aj ke ď podstatnú časť už 

zodpovedal potom za m ňa pán poslanec Muránsky, tá skúšobná 

prevádzka funguje. Softvér ako taký my už žiaden šp eciálny 

nepotrebujeme. Posilnili sme tu WiFi, aby sa dalo b ez 

problémov komunikova ť.  

 

 Ten prieskum nie vraj bol urobený, ale bol urobený . 

Máme menovitý preh ľad. Ale potom prišla dohoda z 

politických rokovaní, kedy sa povedalo, že nebudeme  

obstaráva ť tie notebooky, a tým pádom sme ich 

neobstarávali.  

 

 Jedna jediná vec, ktorá je otvorená v rámci toho 

uznesenia, ktoré bolo prijaté, a to sme komunikoval i s 

pani Plencnerovou a chceme to predloži ť i na najbližšej 

komisii pre územné plánovanie, sú tam skaly, ktoré sa 

dávali 1 : 250 000 alebo takým nie čím. Ke ď sme to zobrali 

do reálu, tak skoro vôbec to potom z toho poslanci ni č 

neuvidia. Ale to najprv chceme vyrieši ť na komisii. A v 
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zapätí by sme to do septembra ako takého absolútne 

doladili.  

 

 Čiže my to uznesenie považujeme za splnené len s tým , 

že tam treba upresni ť ešte tento jeden detail. Čisto len z 

prevádzkovaného h ľadiska. My, samozrejme, aj ke ď bude 

beža ť elektronický parlament, tak necháme tuná pár kópií  

na každý bod vytla čených, keby že niekto si ho potrebuje 

pozrie ť alebo jednoducho nejakým spôsobom, že by mu 

zlyhalo jeho hardvérové vybavenie.  

 

 A pokia ľ sa dohodnete nejako inak čo sa týka 

počíta čov, resp. vybavenia, tak samozrejme my ako 

magistrát sme pripravení na to reagova ť. Ale zatia ľ 

rešpektujeme tú politickú dohodu, ktorá je platná a  ktorú 

my evidujeme.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takto naozaj, ja pridám ešte informáciu, že máme 

pripravené nové stoly, ktorý elektronickú prípojku bude 

mať. Elektrickú prípojku bude ma ť každý jeden pri svojom 

stole. Tie nové stoly sú objednané.  

  

 Mám informáciu, že aj tá technika, ktorá je na to 

potrebná, už je na ceste sem. Čiže nemôžem poveda ť, že 

dnes je splnené, ale k tomu dnešnému d ňu sme všetko 

situovali. Pán poslanec, máme vyskúšané. Aj za ú časti pána 

poslanca Greksu sme skúšali stoly a proste tak, aby  to 

naozaj zodpovedalo. Ale ide do toho aj tá technika,  ktorá 
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je potrebná na to, aby ste mohli si zapnú ť notebook, 

pokia ľ budete potrebova ť.  

 

 Čiže všetky tie časti uznesenia, tak ako ste ich 

čítali, sme riešili. A záver bol cez poslanecké klub y. Ak 

sa poslanci vyjadria inak, ak sa vyjadria poslanci inak, 

my budeme pripravení to zvládnu ť.  

 Faktickou poznámkou na pána riadite ľa Strom čeka, 

traja poslanci: pán poslanec Kríž, Hanulík a pani 

poslanky ňa Tvrdá. 

 Nech sa pá či.  

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ja som sa hlásil ešte na pani Augustini č. Neviem, či 

teda môžem k tomu. Ja som to vtedy stla čil. 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ona mala faktickú; čiže nemôžte.  

 

Mgr. Oliver K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ahá. 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

     Takže to je zrušená poznámka. 

 Pán poslanec Hanulík. 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja by som chcel takto.  
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 Ja som bol ten záujemca, ktorý chcel ten laptop, l ebo 

nevlastním po číta č. Ale týmto pádom by som chcel požiada ť, 

ja chcem všetky materiály písomne, v papierovej pod obe. Ja 

nemám záujem ma ť po číta č, nie je mi ho treba ani v práci. 

 

 A ďalšiu vec: Takisto by som chcel oznámi ť, že nemám 

e-mailovú adresu. Čiže akéko ľvek pozvánky mi prichádzajú  

na e-mailovú adresu, sú vlastne není odo m ňa možné 

vyzdvihnú ť si. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Non comment. Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ja chcem poveda ť za našu politickú stranu. Zrejme som 

sa ešte nezú čast ňovala rokovaní v tom čase, ale my nemáme 

takú vedomos ť, že by sme sa pripojili k tomuto 

konštatovaniu.  

 U nás 90 % poslancov nevlastní notebooky, a my sme  

ich žiadali. A v tom sa ni č nezmenilo. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 O.K. Znovu to prerokujeme spolo čne. Aký bude 

väčšinový názor, tak budeme postupova ť.  

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Vážení kolegovia, ak sa pamätáte vtedy, ke ď sme o tom 

hovorili ako za čínajúci poslanci v tomto volebnom období, 

tak som pripomínala, že v minulom volebnom období s me to 

už skúšali a že tie súbory, jednotlivé body program u, boli 

veľmi nešikovne, neobratne urobené. Pán primátor 

skonštatoval to isté, že niekedy k jednému bodu bol o treba 

pootvára ť nieko ľko súborov, a že ťažko sa naozaj medzi 

nimi preklikávalo. Na zastupite ľstve to ur čite už možné 

nebude. A ja mám ten dojem, že tie súbory sa dotera z 

neupravili.  

 Čiže tiež je to taká moja výhrada, a vlastne to 

doplnenie k tomu čo povedal poslanec Len č.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Pán poslanec Greksa faktickou poznámkou na pána 

riadite ľa Strom čeka. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ:  

 Ja len chcem poveda ť, že ja ke ď som, m ňa vlastne, 

čakal som, kedy kone čne sa dostaneme k tomu, že to budeme 

naozaj robi ť všetko elektronicky, dovtedy som si tiež ni č 

nenosil so sebou. A ke ď som bol naposledy v skrinke a 

videl som tie 3 obrovské obálky, ktoré som si prácn e 
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odniesol domov, tak som si to celé nasypal do tohto  

stroja, ktorý tu používam, a všetko funguje. Neviem , aký 

je problém? Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Slovo má pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Chcel by som poveda ť, že do tohto projektu 

elektronizácie sa môžeme pusti ť, ke ď tu budú elektrické 

zástr čky. Tie tu zatia ľ nie sú, tie sú niekde vzadu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie, nie, nie, budú. Budete ma ť na stole. 

 

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

 Kedy? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Už sú objednané stoly, pán poslanec, a teraz nám 

príde tá technická časť. V septembri bude. 

 

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

 Takže už v septembri to bude? 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Stopercentne. Máme to objednané a je to na ceste. 

 

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

 A druhá vec; myslím, že by sme mali necha ť možnos ť 

tým, ktorí požiadajú o papierové podklady, aby tiet o 

podklady mali.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Uhler. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa vrátil k materiálu, 

ktorý máme na stole. A na strane 4 je tam navrhnutá  zmena, 

článku 7 ods. 11, v ktorom mne chýba informácia o to m, že 

trojpätinovou vä čšinou hlasov budeme schva ľova ť všeobecne 

záväzné nariadenia. Alebo mám tomu rozumie ť tedda tak, že 

nebudeme ich takto schva ľova ť alebo sa subsidiárne 

spo ľahneme na nadradený zákon, alebo pre čo to odtia ľ 

zmizlo?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, keby sme si toto vysvetlili.  
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 Pani JUDr. Hajdúchová nám možno pomôže alebo pani 

JUDr. Viš ňovská. 

 Pán poslanec Muránsky má slovo. 

 

 

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

 Ja iba chcel by som k tomuto materiálu poveda ť to, že 

možno ani nie presne k tomu materiálu, ale že by bo lo 

možno fajn, aby tie súbory, ktoré sú dneska posiela né v 

elektronickej podobe, aby mohol človek do nich vstupova ť. 

A ke ď si ich študuje pred zastupite ľstvom, aby mohol robi ť 

do nich nejaké poznámky.  

 To je možno iba taký nejaký námet na vylepšenie to ho 

celého. Inak ja som mimoriadne spokojný.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja by som nadviazal na to, čo 

hovorila aj pani Kimerlingová. Presne toto mne chýb a. Ja 

keď si to doma pozerám, tak je to ve ľmi nepreh ľadné cez 

ten portál. A tiež som to pochopil tak, že ten soft vér, 

ktorý sa má nakúpi ť, to nemá by ť len opera čný systém do 

tých jednotlivých po číta čov, ale že získame nejaký typ 

softvéru, ktorý umožní ve ľmi preh ľadné a jednoduché 

preh ľadanie tých dokumentov tak, aby to bolo naozaj na 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

184  

plnohodnotnej báze. Podobne, ako je to v tej papier ovej 

podobe, len ekologickejšie.         

 

 No, a chcel som ešte k tomu vystúpeniu pani 

poslankyne Augustini č, 90 % poslancov vraj vlastní takéto 

prenosné po číta če. Ja patrím k tým desiatim pravdepodobne 

percentám, ja také nevlastním. A chcem poveda ť len to ľko, 

ja to nepotrebujem na normálnu prácu, a využíval by  som to 

len čisto na prácu v zastupite ľstve.  

 

 Z tohto poh ľadu sa mne takáto investícia nevyplatí. A 

keď nebudem ma ť takúto vec zapoži čanú, tak v tom prípade 

radšej budem žiada ť o papierové materiály. To je pre m ňa 

taká istá vec ako hlasovacie zariadenie alebo tento  

mikrofón, lebo ja ho využívam len tu raz mesa čne. To 

znamená, to je taká istá vec, ako by sme si povedal i, že 

kúpme si vlastné mikrofóny a nosme si ich. Pretože ja, to 

je môj pracovný nástroj len v tejto miestnosti.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Inak to nebol zlý nápad, ale teraz dávam slovo pán ovi 

poslancovi Fialovi. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Nieko ľko pokúsim sa krátkych 

poznámok. Kolegovi Muránskemu, možno že sa mu dobre  

pracuje; nechcem by ť zlý, ale pracuje na jeden a pol 

miesta , dúfam, že tie stoly budú vä čšie ako sú teraz.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Budú. 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 To je jedna poznámka, takže verím.  

 Ďalej, tých 90 %. Ak by to bolo pravda, tak sa 

prihlásili 4 a pol človeka na ten notebook. A moje 

presved čenie je také, že sa asi prihlásilo viac. To 

znamená, že asi neplatí ten predpoklad, pani kolegy ňa 

Augustini č, že 90 % nepožiada.  

 

 A potom, pán primátor, nejaká krátka poznámka. Sú tu, 

alebo boli nezávislí poslanci, možno majú nejaký kl ub. 

Akáko ľvek dohoda je menej ako uznesenie zastupite ľstva, a 

skúsme sa drža ť tých. A to uznesenie hovorí, že malo by ť 

zabezpe čené aj nejaké iné vybavenie, a to v tejto chvíli 

zabezpe čené nie je. Možno nejaké výberové konanie. Obávam 

sa, neviem, či sa to stihne. Ak áno, dobre, nerobí mi to 

nejakú rados ť, viem sa prispôsobi ť aj k tejto novej forme.  

 

 Isto odporú čanie pánovi kolegovi Hanulíkovi, je tu 

presne bod, článok 3, ak nemá e-mailovú adresu, ja som na 

to myslel nie za seba, ale aj technika môže zlyha ť a 

naozaj ten bod by mal by ť pravdepodobne upravený, alebo 

vypustený.  

 "Ak sa termín na pokra čovanie zasadnutia ur čí ihne ď 

na zasadnutí, pozvánky v elektronickej forme zašle 

organiza čné oddelenie magistrátu iba neprítomným 

poslancom."  
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 Dávam mu to do pozornosti, nech toto požiada, aby 

bolo vypustené. Ja to viem akceptova ť, ale toto by malo 

byť asi vypustené. Tie pozvánky by mohli by ť, v každom 

prípade ís ť, pretože potom dokazova ť, že tá pozvánka išla, 

vy by ste to museli robi ť, alebo magistrát, ak by si to 

niekto neprevzal. A ke ď niekto už vopred avizuje, že tú e-

mailovú adresu nepoužíva, tak by bolo nekorektné vo či tomu 

kolegovi ma ť toto iba ako jedinú šancu na to, aby sme ho 

pozvali.  

 

 A potom ešte poslanci pracujú aj na poslaneckých 

kluboch. Aj tam by mal by ť priestor ur čený pre poslanecké 

kluby, možno nejaké prípojky. Sú to možno drobností , ale 

nemalo by to by ť vecou, alebo malo by sa i v tomto 

materiáli na to pamäta ť, že tí poslanci sa chcú aj poradi ť 

a aj tam aby to mohli urobi ť. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Iná č čo sa týka toho obstarávania, my sme ho naozaj 

urobili. My sme pripravili podklady na obstarávanie , 

poslanci to zastavili. Odpo čtujeme uznesenie. Ke ď nám to 

úplne zrušíte, bude to tak ako to je doteraz. Ke ď poviete, 

že na ňom trváte, a to povie vä čšina, budete ma ť 

notebooky. Nepovedali. Odpove ď bola, ke ď sme vám 

predložili podklady na obstarávanie - neobstarávajt e! Tak 

čo mal riadite ľ obstara ť? Potom by ste tu hovorili, že 

obstarával proti vašej vôli. 
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 Ja som taký signál dostal od vä čšiny klubov. Sedeli 

tam vaši kolegovia, spýtajte sa ich na to. Nemám k tomu čo 

viac poveda ť. 

 Pani poslanky ňa Dyttertová chce reagova ť na pána 

poslanca Fialu. 

 Potom pani poslanky ňa Farkašovská.    

 

 

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

 Ja len k tej časti, že pán poslanec Fiala hovoril, že 

dostaneme nové stoly. A ja vidím tuná nové stoly. A  mám 

informácie, že to už sú tie stoly, tak by som rada 

potvrdi ť túto informáciu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, áno, boli ma upozorni ť, že to sú tie nové stoly, 

len nemajú prípojky. Všimnite si, že tie stoly majú  

priestor tuná napríklad kadia ľ môže ís ť kábel, at ď., čiže 

tam uvidíte viac. Takže také stoly, ktoré boli odsú hlasené 

poslancami. Testovali sme to aj na silných a ve ľkých 

chlapoch, ale našli sme kompromis, lebo nedá sa vše tko, 

akože tá sála má svoje limity. Takže to ľko. 

 Poprosím pani poslanky ňu Farkašovskú. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja som chcela presne to isté čo pani 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem.  

 Pán poslanec Len č na pána poslanca Fialu. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Celý môj návrh viedo l 

v podstate k tomu, aby bolo umožnené tým, ktorí nem ajú to 

technické vybavenie, proste požiada ť o tie materiály v 

papierovej forme. Pokia ľ sa tam vloží do toho znenia totho 

rokovacieho poriadku aj nie čo takéhoto, tak som pripravený 

to stiahnu ť ten môj návrh. 

 

 A ešte sa vyjadrím k tomu rokovaniu.  

 Ja som tam vtedy totižto bol za nás klub a ja som,  

tam vtedy boli navrhnuté podmienky, že majú tie not ebooky 

stá ť 700 - 800 Eur, a už sa to rozoberalo zase v tla či. Ja 

som vtedy povedal, že ak ten notebook má sta ť to ľko, takže 

ja si taký neprosím. To bolo všetko z mojej strany.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ur čite to ľko nemal stá ť. My vám môžeme da ť presne tie 

podklady, čo nám boli predložené. Bolo to 400 až 600, 

pokia ľ si pamätám, to znamená bežná, obvyklá cena za bežn ý 

štandardný notebook. 

 Čo sa týka návrhu do zmeny rokovacieho poriadku, 

musíte da ť vy, nikto ho nedal.  
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 Ak hovoríte, ak bude prijaté, zatia ľ ni č také 

nezaznelo, iba ústne slovo pána poslanca Nesrovnala . Nikto 

to nenavrhol.  

 Takže slovo dávam pánovi poslancovi Šramkovi.  

 Pánovi starostovi. Prepá č, pán starosta.  

 

 

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

Bratislava-Lama č:  

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, kolegovia, chcel  

by som poveda ť. Práve tak ako ste ma oslovili, celkom 

dobre to bolo, lebo práve môj brat ako poslanec Bor is 

Šramko bol v tých prípravných fázach a potom ako 

zamestnanec tu takisto pripravoval materiál v 

predchádzajúcom volebnom období. A radil sa so mnou  a ve ľa 

veci som mu poradil.  

 

 A tak ako som na mestskej rade vám povedal, pán 

primátor, že sú veci, ktoré sa ukážu až potom, ke ď to 

začnú poslanci tu rieši ť, tak treba by ť tolerantní. Ja som 

presved čený, že chví ľu sa tu možno bude tak pokrikova ť, že 

mne sa to ešte neotvorilo, a vy ukon číte už možnos ť 

prihlási ť sa do rozpravy, a podobne. Budú tu takéto ur čite 

stavy, lebo seba lepší po číta č, ak sa trebárs uspí tým, že 

sa ho nedotkne 3 minúty poslanec, tak v tú ranu mus í sa 

najprv prebra ť. Je to úplne iné. 

 

 Tak ako sú teraz pripravované a distribuované 

materiály na CD, nie sú pripravené na to, aby sa v nich 

dalo ľahko listova ť. Len k bodu PKO bolo dokopy 13 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

190  

súborov. Medzi týmto sa pohybova ť, to je ove ľa ťažšie ako 

listova ť na papieroch.  

 

 Takže chcem poveda ť: Som za to, aby sa to dialo 

elektronickou formou, lebo som v podstate na túto s tranu 

zameraný. Na druhej strane som presved čený, že ten 

začiatok by mal by ť trochu aj o tolerancii. A bol som v 

duchu za to, čo povedal pán Len č, že pán poslanec, že 

treba možno na za čiatok takú kombináciu.  

 

 Na druhej strane dnes viem presne, ke ď som sa u čil 

pláva ť, tak 10 ro čnému mu hodili topánku do Seneckého 

jazera a plav. Keby mi dali aj koleso, tak sa asi n enaučím 

pláva ť. Jednoducho, áno, musí dôjs ť k tej nejakej situácii 

zlomovej, ale tak ako pán riadite ľ povedal, tu musia by ť 

pripravené aj vytla čené, lebo niektorým to nepôjde 

otvára ť, nebudú sa vedie ť orientova ť. Takže také prechodné 

obdobie po zvážení. 

 A aby ste citlivo vnímali pripomienky poslancov, ž e 

čo treba robi ť, aké zmeny. Ďakujem.     

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Hlási sa faktickou poznámkou pán poslanec Greksa. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja by som reagoval na 

predre čníka, teda v podstate má pravdu.  
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 Ale na druhej strane si myslím, že ke ď sa to ťažko 

otvára, nie je to zlé, pretože človek bystrí si myse ľ. A 

každá proste nejaká skúška pomáha tomu mozgu. Ďakujem.  

 A ešte by som vás poprosil, ja si ten notebook kúp im 

sám. Ako slávnostne to tu vyhlasujem, pred všetkými . 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Ešte máme jedného prihláseného. Faktickou poznámko u 

na pána starostu Šramka chce reagova ť pán poslanec 

Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja si všetkých vážim, čo majú vlastný 

počíta č, ale už ho majú niektorí ten notebook; aspo ň mi ho 

ukazovali. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, kon čím diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Dávam slovo návrhovej komisii.  

 Ešte, prosím, sme chceli reagova ť na otázku pána 

poslanca Uhlera, ktorý sa pýtal, že tri pätiny sme nejakým 

spôsobom zúžili. Nie je to pravda. Vysvetlili sme s i, že v 
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odseku 10 tá trojpätinová vä čšina na mnohé rozhodnutia 

mestského zastupite ľstva zostala.  

 

 A ten odsek 11 je koncipovaný na novo, pretože sa 

týkal majetkových vecí, prelomenia veta starostu. T eraz je 

to koncipované v súlade so zákonom 138. 

 

 Čiže len pre poriadok hovorím, že túto pripomienku 

sme si s pánom poslancom vysvetlili. A hovorím ju a j pre 

vás, že tam nie je žiadny problém. 

 Takže, nech sa pá či, hlasujeme. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno, ja čakám na návrh pána poslanca.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Už smeruje k vám pán poslanec, pretože predložil s voj 

návrh teraz písomne, takže môžme o ňom hlasova ť.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. Takže prišiel návrh od pána poslanca Len ča, 

ktorý vám teraz, v predloženom materiáli, na strane  10 do 

bodu 4 doplni ť bod 4, a ten bude znie ť takto: 

 "Poslancom, ktorí prejavia záujem sa materiály na 

rokovanie mestského zastupite ľstva zasielajú aj v písomnej 

podobe." 
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 Takže toto je vlastne doplnenie.  

 Iba jediná zmena v celom tomto materiáli, ktorý má me 

pred sebou  - návrh dodatku č. 6. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Je jasné, kde sa to doplní, prosím?   

 Či je jasné, kde sa to má doplni ť v tom texte? Áno, 

dobre. Čiže je to jasné. 

 Pani poslanky ňa Reinerová, k tomuto návrhu alebo k 

hlasovaniu? Nech sa pá či. 

 

 

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

 Áno, k tomuto návrhu, pán primátor. To mám rozumie ť 

tomu, že sa nám budú posiela ť poštou v písomnej forme? Ve ď 

to je hlúpos ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Po čkajte, tak ako doteraz sa budú zasiela ť, lebo my 

teraz vypúš ťame slovo "rozoslanom". To znamená, žiadne 

materiály do schránok dostáva ť nebudete. A pán poslanec 

navrhuje, že tí ktorí požiadajú, na ďalej budú písomne 

dostáva ť.  

 Takto tomu návrhu rozumiem.  

 

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

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ur čite nie domov. Tou obvyklou formou, ktorou ste 

dostávali aj doteraz. Áno, iste 

 

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

 Áno. Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Myslím, že toto je pánom poslancom jasné.  

 Ešte pani poslanky ňa Augustini č, ale len k tomu 

návrhu, prosím. 

 

 

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

 Áno, k tomu návrhu, že potom v prípade, že títo 

poslanci si budú dáva ť doru čova ť materiály, tak potom by 

nemali žiada ť o notebook.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Myslím, že toto je zrozumite ľné. Od tých 

nenotebookových poslancov to zaznelo jasne, že oni chcú 

mať bu ď alternatívu papier alebo notebook. Toto asi 

rozumieme všetci. 

 Môžme, prosím, da ť hlasova ť o návrhu pána poslanca 

Lenča? (Áno.) 

 Vyjadríte sa hlasovaním teraz. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto nebol proti, ôsmi sa zdržali. 

 Takže elektronizácia áno, ale s výhradou. 

 Pani predsední čka návrhovej komisie, nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. A teraz budeme hlasova ť o celom materiáli s 

touto zmenou. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže prosím, hlasujeme o materiáli ako celku.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných.  

 Tridsa ťpäť za, nikto nebol proti, dvaja sa zdržali. 

 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k b odu 

č. 5. 

 

 Bod č. 6. 

 

 

BOD 6:  

Návrh závere čného ú čtu hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2 010  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené poslankyne a poslanci, materiál vám predkla dám 

ja, pretože súvisí s rozpo čtovým hospodárením mesta, a to 

je vec, ktorá je dôležitá a vážna. Preto, aby sme s i možno 

zobrali z tohto materiálu aj pou čenie pre tento rozpo čtový 

rok a roky, ktoré nás čakajú.  

 

 Obraz hospodárenia, ktorý podáva tento materiál 

ukazuje, že opticky sme skon čili v pluse. 4,4 milióna Eur 

máme plus a zdalo by sa, že môžme by ť spokojní, však sme 

dobre hospodárili. My sme hospodárili zle, ve ľmi, ve ľmi 

zlé sme hospodárili, pretože ke ď sa pozrieme na to bližšie 

tak zistíme, že na bežnom ú čte máme deficit 8,9 milióna. 

To znamená, že sme viacej vydali ako sme získali pe ňazí.  

 

 Na ospravedlnenie minulého roku a bývalého vedenia  

môžem poveda ť to, že výpadok príjmov, ktorý bol spôsobený 

výpadkom dane z príjmov fyzických osôb dosahoval zh ruba 

túto hodnotu. 

 

 To znamená, keby sa boli dane plnili tak, ako sa 

plni ť mali, ako bolo rozpo čtované a odhadované 

Ministerstvom financií pre tok 2010, tak by to bolo  sedelo 

a na tom bežnom ú čte, to znamená príjmoch a výdajoch by 

sme mali nulu. Teraz tam máme 8,9 milión mínus. 

 

 Čo sa týka kapitálového rozpo čtu, tam tá situácia je 

ešte zložitejšia. Tam si mesto naplánovalo nerealis ticky 

vysoké príjmy z predaja majetku vo výške 46 milióno v Eur.   
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Dokázalo preda ť majetok za 19 miliónov Eur a tých 27 

miliónov Eur bol deficit.  

 

 Ten deficit sa prejavil v tom, že sme si 

naobjednávali výkony, ktoré sme za tieto peniaze 

objednali, ale neboli schopní zaplati ť. A tie nám teraz 

ležia na stole v rámci sumy asi 50 miliónov nezapla tených 

faktúr, ktoré sme získali z minulého roku do tohto 

rozpo čtového roku.  

 

 To je realita hospodárenia v úrovni kapitálového 

rozpo čtu, kde formálne je schodok 9,6 milióna, čiže omnoho 

menší. Ale to preto, že štát bol ve ľkorysý v minulom roku 

a po zmene vlády reagoval na našu požiadavku, aby v yplatil 

peniaze za Zimný štadión už v roku 2010 a nie v rok u 2011. 

A poslal nám dodato čných 14 miliónov. Čiže ke ď si tých 14 

prirátate k tým 10 toho deficitu, tak sme na 24 a u ž sa to 

podobá na ten výpadok kapitálových príjmov. Nejaké 3 

milióny sú schované vo výkonoch Dopravného podniku,  

ktorému až v septembri povedali, že nebude ma ť peniaze na 

kapitálové výdavky, lebo nie sú. 

 

 Ten rok bol vedený takým spôsobom, že na krízu sa 

reagovalo, a to je vlastne to pre čo máme prebytok, 

presunom pe ňazí z rezervného fondu a z fondu rozvoja 

bývania vo výške 20 miliónov Eur.  

 

 A pomohla nám ve ľmi aj dotácia, ktorú poslal štát 

ešte v roku 2009, koncom roku v decembri vo výške 6 ,6 

milióna Eur, ktoré sme dostali do rozpo čtu mesta, a mohli 

sme nimi sanova ť výdavky, ktoré by sme inak nemohli.  
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 To znamená, keby sme týchto 6 miliónov nemali, vše tko 

z rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania miniem e, 

pretože dnes máme na rezervnom fonde pri prechode z  roku 

do roku 1 a pol milióna Eur. Ešte pred rokom sme ta m mali 

100 miliónov Eur. 

 

 Čiže to hospodárenie bolo také, ke ď je kríza, mí ňame 

rezervy. A ke ď už nemáme rezervy tak povieme, že to 

zaplatia tí po nás. To je, prosím, tento rozpo čet. A tento 

obraz hospodárenia roku 2010. 

 

 Dá sa to doloži ť aj ďalšími číslami, ale nebudem vás 

unavova ť. Už len poviem, že okrem toho zostatku z roku 

2009 ešte mesto získalo dodato čné peniaze v I. polroku 

ešte od bývalej vlády, ktorá všetkým samosprávam uv oľnila 

ur čité zdroje v rámci toho, že tiež vypadli príjmy v I . 

polroku a ve ľmi dramatický.  

 

 Podobná situácia sa opakuje aj tento rok. Nie je a ž 

taká dramatická, ale máme nižšie príjmy na dani z p ríjmov 

fyzických osôb ako bol plánovaný rozpo čet. 

 

 A ve ľmi trpezlivo čakáme na prognózu, ktorú by malo 

Ministerstvo financií zverejni ť v júli tohto roku, aby sme 

vedeli čo nás čaká do konca roku. A tomu budeme musie ť 

prispôsobi ť aj naše správanie a naše konanie smerom ku 

rozpo čtu, prípadne jeho úpravám na septembrovom zasadnutí  

mestského zastupite ľstva.  

 

 To ľko, prosím úvod k tomu materiálu. 
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 Pomerne rozsiahle uznesenie navrhuje, aby sme 

schválili rozpo čtové hospodárenie v roku 2010 bez výhrad. 

To slovo "bez výhrad" znamená, že nemáme ú čtovne proti 

tomu ni č. Ja som isté výhrady k tomu postupu minulého roku 

sformuloval. 

 

 A potom hovorí o tom, že ten prebytok sa vráti do 

rezervného fondu a fondu rozvoja bývania, pretože o dtia ľ 

boli vä čšinou peniaze použité. A je dobré, že si máme 

možnosť nie čo odloži ť, pretože nevieme ako sa situácia 

bude vyvíja ť v tomto roku.  

 To ľko z mojej strany na úvod ku materiálu pod bodom 

č. 6. 

 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Drozd. 

 A potom pani poslanky ňa Farkašovská.       

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, ja by som pár 

slov k závere čnému ú čtu a k hospodáreniu celkovo, lebo som 

aj v minulom volebnom období bol poslancom tohto za stu-

pite ľstva.   

 

 Závere čný ú čet hospodárenia mestského zastupite ľstva 

za rok 2010 pod vedením pána Andreja Ďurkovského za KDH, 

zastupite ľstva s vä čšinovým obsadením poslancov za KDH, 

SDKÚ nám ukazuje, ako sa pristupovalo k príprave ro zpo čtu 

na rok 2010 ešte v roku 2009.  
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 Nadnesené kapitálové príjmy, na ktoré sme 

upozor ňovali už pri schva ľovaní rozpo čtu sa síce v 

priebehu roka zmenou rozpo čtu znižovali, no napriek tomu 

sa rozbehli projekty ako Zimný štadión, Stará radni ca, 

Starý most, at ď., ktoré ale v podstate nemali finan čné 

krytie a muselo sa siahnu ť na rezervný fond, v ktorom bolo 

predtým približne okolo 100 miliónov Eur a ktorý sa  za 

toto obdobie v podstate celý minul. 

 

 Závere čný ú čet bez finan čných operácií vykazuje, ako 

si to hovoril, pán primátor, v bežnom aj v kapitálo vom 

rozpo čte schodok 18 592 539 Eur.  

 

 Som si pre čítal detailnejšie celý materiál a potom 

som sa pristavil pri správe nezávislého audítora.  

 

 Na základe tejto správy, ako aj stanoviska hlavnéh o 

kontrolóra sú tu výhrady k inventarizácii majetku a  

záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nebola vykon aná 

účtovnou jednotkou v dostato čnej miere a nebola úplne v 

súlade s § 29 a 30, § 6 ods. 3 zákona č. 4311/2002 Z.z. o 

účtovníctve v znení nasledujúcich zákonov. Jej 

uskuto čnenie je jednou z hlavných podmienok zabezpe-

čujúcich preukázate ľnos ť ú čtovníctva.  

 

 V sú časnosti zostalo sledované uznesenie č. 985/2010 

zo d ňa 27. 5. 2010, v ktorom bolo uložené pani riadite ľke 

magistrátu vykona ť mimoriadnu inventarizáciu majetku vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy s termínom  k 31. 

10. 2010. 
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 Jednotlivé mestské časti pracovali na mimoriadnej 

inventarizácii majetku aj k 31. 10. 2010, neskôr aj  k 31. 

12. 2010 a magistrát si túto námahu sumarizova ť majetok 

nedal. 

 

 Čiže na základe toho ja navrhujem, aby celoro čné 

rozpo čtové hospodárenie hlavného mesta Bratislavy za rok 

2010 bolo schválené ale s výhradami, kde v podstate  ako si 

povedal v bode C sú vlastne prijaté opatrenia na ná pravu 

zistených pochybení. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som chcel nadviaza ť na svojho 

predre čníka pána Drozda, lebo hovorím rovnako ako on, 

začal v úvode svojho slova, že bol poslanec aj v minul om 

volebnom období, rovnako som bol aj ja poslancom mi nulé 

volebného obdobia za SDKÚ-DS. A dovolím si poveda ť, že náš 

klub SDKÚ-DS v roku; teda v rozpo čte pre tok 2010 

nehlasoval za tento rozpo čet, takže mylne uvádza teda, že 

bol náš klub za to zodpovedný. A to najmä z toho dô vodu, 

lebo sme práve pripomienkovali nereálnos ť rozpo čtových 

príjmov kapitálových v tej výške 46 miliónov.  
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 A preto celý klub vtedy nehlasoval za rozpo čet. Takže 

pokia ľ chce, musí sa pozrie ť bližšie na hlasovanie v 

minulom volebnom období, resp. v predminulom roku, že kto 

hlasoval za ten rozpo čet, aby teda nedával tieto 

zavádzajúce informácie do pléna. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou na túto faktickú poznámku chce  

reagova ť pán poslanec Drozd.  

 Na neho bola faktická a on môže na faktické 

zareagova ť na konci všetkých faktických; ten re čník sám 

reaguje na faktické. 

 Nech sa pá či.  

 

 

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

 Áno, máte pravdu. Ja som toto možno aj o čakával, ale 

ja stále beriem pána Mikuša ako, a jeho v podstate spolu 

poslancov družinu ako poslancov, ktorí boli zvolení  za 

SDKÚ. Takisto stále beriem pána Ďurkovského ako člena KDH 

keď bol, aj ke ď sa teraz od týchto ľudí všetci dištancujú. 

Ďakujem.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

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

 Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  

to čo teraz poviem mi leží na srdci už dva a pol roka. A 

dnes som sa definitívne odhodlala to poveda ť po upozornení 

pána primátora, pani starostke Feren čákovej, že pri zámene 

v množnom čísle sa používa sloveso tiež v množnom čísle. 

Teda "nie vy ste povedal" ale "vy ste povedali." 

 

 A to čo mi leží na srdci sa týka práve Eura, pán 

primátor a vážení poslanci a poslankyne, pretože Eu ro sa 

sklo ňuje. Je to sklonné v sloven čine, čiže nie jeden a pol 

milióna Euro, a nie 100 miliónov Euro, ale poprosím  pekne 

"Eur". Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou na toto vystúpenie pán poslane c 

Šovčík; nech sa pá či. 

 

 

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

 A aby sme to mali raz pre vždy komplet, Staré Mest o 

sa píše s ve ľkým "M".  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To je ve ľmi dôležité. Na tom ja trvám v každom liste 

ktorý vám píšeme. Musím poveda ť že aj Nové Mesto, aby sme 
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už boli spravodliví, aby sa tam necítili nejakí 

menejcenní.  

 Pani poslanky ňa a námestní čka pani Kimerlingová; nech 

sa pá či. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Vážené kolegyne, kolegovia, nemáme tu nášho poslan ca, 

ktorý na našom klube upozor ňoval, že v tomto materiáli 

nenašiel preh ľad poh ľadávok, ktoré sa vygenerovali v roku 

2010. Spomína sa síce v uznesení, že máme prehodnot i ť 

vymožite ľnos ť poh ľadávok po lehote splatnosti, at ď., ale 

nikde tu nenašiel preh ľad tých poh ľadávok, ktoré zostali. 

Minimálne by som rada videla aj ja preh ľad poh ľadávok za 

rok 2010 z nakladania s majetkom, povedzme neplati čov 

nájomného. Takže to je len taká moja poznámka, a má m už 

jednu úlohu do budúcnosti. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Myslím, že ste si to povedali, vy ste dnes dostali  

portfólio majetok a financie, aby ste sa o to zaují mali 

viac ako o ostatné veci, takže nech sa pá či máte možnos ť 

to zisti ť. Ak bude treba z toho nie čo predloži ť poslancom, 

ur čite to spolo čne urobíme.  

 Pán poslanec Kor ček má faktickú. 

 

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

 Pán primátor, ja mám iba takú praktickú radu.  
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 Možno by sme mohli zavola ť na budúce zastupite ľstvo 

expertov z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, aby tu 

boli prítomní. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ja som už jednu f ľašu vína vyhral tuná s pánom 

sloven činárom, ktorý bol námestníkom primátora, takže ja 

si za tou sloven činou stojím. Na to Euro sa pozrieme, a to 

ostatné uvidíme. Brúsi ť treba jazyk, pretože toto je 

zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. Takže dúfam, že cítite tú zodpovednos ť aj za 

jazykovú kultúru samosprávy nielen u nás v meste, a le na 

celom Slovensku. 

 Pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Ja skúsim z tej humornej roviny dosta ť tú diskusiu 

spä ť do vážnej, aj ke ď možno trošku humornejšie za čnem. 

Tak ako štáty dokážu gréckou cestou svoje hospodáre nie 

úplne zlikvidova ť, tak toto by som nazval " Ďurkovského 

cesta". Lebo ke ď si pozriete tieto výsledky, tak to je 

jednoducho katastrofa. A je to ve ľká hanba pravice tak ako 

hospodárila v posledných rokoch v tomto meste.  

 

 Skuto čnos ť ako to je, to nájdeme na strane 2, kde 

výsledky hospodárenia bez finan čných operácií, kde ke ď si 

pozrieme že za roky 2009 bolo hospodárenie v strate  mínus 
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76 miliónov Eur, a v roku 2010 mínus 18 miliónov Eu r, to 

znamená, že bývalé vedenie za 2 roky minulo 3 milia rdy 

slovenských korún. To je obrovská suma.  

 

 Napriek všetkým týmto ukazovate ľom objednávali 

rekonštrukcie Radnice, rekonštrukcie mostov, nakupo vali sa 

autobusy. Človek si tu naozaj pripadá ako v Kocúrkove.  

 

 Pán primátor, ja vás prosím a želám si, aby sme na še 

zastupite ľstvá; ja si to ani žela ť nemusím, ja viem, že 

pod vaším vedením my takúto hanbu ako pravica urobi la 

tomuto mestu, zažíva ť nebudeme. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja, prosím, k tomu musím urobi ť jednu poznámku, ktorá 

to len dokreslí. Tých 76 miliónov z roku 2009 súvis í s 

tým, že práve to ľko pe ňazí sa previedlo z rezervného fondu 

do hospodárenia mesta. V metodike SA 95, ktorou sa hodnotí 

hospodárenie verejnej správy, štátu aj samospráv, j e to 

čistý deficit. Čistý deficit.  

 

 Mesto vydalo o 76 miliónov viacej ako malo k 

dispozícii z bežných príjmov a z kapitálových príjm ov. V 

minulom roku to bolo 18 a pol milióna. Ke ď si to zrátate 

dokopy, my sme prispeli ku deficitu verejnej správy  a k 

zhoršeniu našej finan čnej pozície ako krajiny pomerne 

veľkou sumou. Neboli sme v tom sami, boli v tom aj iné  

samosprávy. Ale tá poznámka pána poslanca Borgu ľu ma aj 

tento kontext. Je to ve ľmi možno ťažké si uvedomi ť, ale 
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naozaj by sme mali by ť schopní sa zmesti ť do hospodárenia, 

koľko získame - to ľko vydáme. A peniaze, ktoré máme v 

rezervnom fonde používa ť na mimoriadne veci.  

 

 Tu sme ich používali možno aj na bežné veci, a v t om 

zmysle tá poznámka, ktorá tu zaznela, má svoju váhu . A má 

aj dopad na hospodárenie štátu. To nie je len to, ž e my 

sme si tu nie čo urobili, vchádza to aj do deficitu 

verejnej správy ako celku, a ovplyv ňuje to finan čnú 

pozíciu Slovenskej republiky pri získavaní zdrojov,  pri 

uplat ňovaní pe ňazí na trhu, alebo obligácií štátnych, a 

podobne, a podobne.  

 

 To ľko len faktická poznámka, ktorá je pod ľa mňa tiež 

veľmi dôležitá.  

 Ke ďže sa k materiálu už nikto nehlási, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. Bude to bez závere čného slova, 

pretože sme reagovali aj v priebehu diskusie.  

 Pani predsední čka návrhovej komisie má slovo.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ   

 Ďakujem pekne. K tomuto materiálu prišiel jeden 

pozmeňujúci návrh od pána poslanca Drozda, ktorý navrhuje  

zmenu v texte materiálu v bode B, za slovným spojen ím za 

rok 2010 zmeni ť slovné spojenie "bez výhrad" za "s 

výhradami".  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Čiže prosím, v B.1 by sa zmenil text: schva ľuje 

celoro čné hospodárenie mesta za rok 2010 bez výhrad; pán 

poslanec navrhuje schváli ť "s výhradami".    

 Toto je pozme ňujúci návrh, o ktorom musíme rozhodnú ť 

hlasovaním.  

 Dávam hlasova ť, kto je za návrh pána poslanca Drozda, 

aby sa zmenil text uznesenia B.1. 

 Nech sa pá či, prosím, vyjadríte sa. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Desa ť za, traja proti, devätnásti sa zdržali. 

 Konštatujem, že sme neschválili tento návrh.  

 Pani predsední čka.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Teraz ideme hlasova ť o materiáli v predloženom znení; 

o uznesení v predloženom znení. 

  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O uznesení v predloženom znení bez zmien. 

 Nech sa pá či, vyjadríte sa hlasovaním, teraz.  

 Je tam bez výhrad, to je v pôvodnom texte.  

 

 My sme to nezmenili, čiže hlasujeme o pôvodnom texte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 
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 Dvadsa ťpäť za, nikto proti, siedmi sa hlasovania 

zdržali. 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k b odu 

č. 6.  

 

 Prechádzame do bodu 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  

 Materiál vám predkladám s tým, že vám navrhujem 

upravi ť rozpo čet najmä z dôvodov použitia finan čných 

prostriedkov na financovanie projektov z európskych  

fondov. To je vlastne zmysel toho čo tu máme. Takisto 

reagujeme na predchádzajúci bod, kde sme navýšili r ozpo čet 

zo 467 tisíc, čiže odvod z finan čného usporiadania za rok 

2010 by sa mal sta ť sú časťou rozpo čtu. 

 

 A je tu aj posledná odrážka, ktorá hovorí, že chce me 

uvo ľni ť pre STaRZ finan čné prostriedky na budovanie 

cyklotrás. Síce možno v malej sume, ale ve ľmi dôležitej, 

pretože chceme ukáza ť, že to s programom budovania 

cyklistických trás myslíme vážne.  

 Vecný materiál k tomu ste dostali myslím v 

informa čných materiáloch.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

210  

 

 To ostatné je napísané v samotnom materiáli, pre čo je 

nutné upravi ť rozpo čet v tých jednotlivých položkách a 

klasifikáciách.  

 Otváram diskusiu k bodu č. 7. 

 Pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Ja len na doplnenie, 

pre čítal som si v informa čných materiáloch tú časť, kde sa 

rozpráva o tých cyklotrásach. Ve ľmi vítam túto iniciatívu. 

Myslím si, že ve ľakrát sa dá robi ť mnoho aj bez obrovských 

finan čných prostriedkov.  

 

 V tom materiáli, a myslím si že mnohí to čítali, je 

detailne rozpísané, akým spôsobom sa podarilo vykre sli ť, 

nakresli ť, jednoducho vytvori ť priestor pre cyklistickú 

dopravu bez toho, aby to nejakým zásadným spôsobom 

zaťažilo rozpo čet hlavného mesta. Čiže toto ve ľmi vítam a 

dúfam, že sa v tomto bude pokra čova ť. A som presved čený, 

že aj obyvatelia to ocenia.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja sa len chcem spýta ť, resp. 

očakávala som nejaký komentár k materiálu.  
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 Totižto vo finan čnej komisii ako i v mestskej rade 

bol iný materiál, a na zastupite ľstvo je iný materiál. 

Takže by som potrebovala, keby ste to skomentovali.  Iný aj 

rozsahom. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, rozumiem. Ja rozumiem tomu tak, že tam sú 

pridané tie cyklistické trasy. To je to, čo sme avizovali, 

že to chceme urobi ť. Nemali sme to pripravené na mestskú 

radu, pretože sme finalizovali diskusiu v tej cykli stickej 

komisii alebo v komisii pre cyklistickú dopravu. Pr iznám 

sa, že iné rozdiely teraz neviem akoby zaevidova ť, že 

ktoré to sú.  

 Takže ak máte vy pocit, že sa chcete na nie čo 

konkrétne opýta ť, sme schopní odpoveda ť.  

 Pán inžinier, ak viete zareagova ť vy. 

 Pán vedúci oddelenia finan čného, pán vedúci Bulík, 

nech sa vám pá či.  

 

 

Ing. Juraj  B u l í k, vedúci finan čného oddelenia: 

 Vážený pán primátor, vážené mestské zastupite ľstvo, 

zhrnuli sme 3 druhy zmien rozpo čtu do jedného materiálu, 

aby to nebolo rozhádzané vo všetkých možných.  

 

 Je tam ešte navyše premietnutá zmena súvisiaca so 

zúčtovaním dotácie a príspevkov mestským organizáciám;  v 

závere čnom ú čte to je uvedené. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže, pani poslanky ňa, preto je tam ten STaRZ, BKIS a 

podobne, lebo sme v predošlom bode rozhodli, ako zú čtujeme 

ich vz ťahy s mestským rozpo čtom. To ste tam videli, a to 

sme premietli tu do uznesenia. Čiže týmto narástlo. Tam to 

opticky vytvára vä čší materiál, to ostatné je to čo ste 

videli.  

 Takže to ľko, prosím, na vysvetlenie.  

 Pán poslanec Nesrovnal má slovo. 

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor. Ale nehnevajte sa, toto je 

absolútne neprípustný postoj, aby si poslanci sami museli 

všíma ť rozdiely v materiáloch, ktoré sú do mestskej rady a 

do mestského zastupite ľstva. Nehnevajte sa, na to ste mali 

upozorni ť. A ja teraz neviem, či si mám za čať porovnáva ť  

riadok od riadku každý materiál, ktorý sme mali do 

mestskej rady a do mestského zastupite ľstva? Či tam nie sú 

náhodou iné údaje? Kde sme? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, mohol som na to upozorni ť, ale beriem 

to tak, že o cyklistických veciach sme hovorili a 

premietli sme tam len veci, ktoré ste v predošlom b ode 

videli. Ni č iné. Mohli sme vám da ť 3 materiály: úpravu 

kvôli európskym fondom, úpravu kvôli cyklistom, úpr avu 
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kvôli rozpo čtu. Pán Ing. Bulík navrhol, aby sme to urobili 

v jednom materiáli. Ni č viac.  

 

 Ospravedl ňujem sa. Na budúce to urobím, aby ste 

nemali pocit, že je tu nejaký posun. Ni č také nerobíme. 

Keď to robíme, len v súvislosti s uzneseniami mestskej  

rady. Vtedy upravujeme materiál medzi radou a 

zastupite ľstvom. Ak na to dá mandát mestská rada alebo 

nejaké pripomienky. Čiže ospravedl ňujem sa. 

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Pán primátor, ja sa len chcem opýta ť, že či môžme 

terajším nejakým uznesením reagova ť na uznesenie, ktoré 

sme prijali v predošlom materiáli, lebo to uzneseni e ešte 

nie je platné; ve ď ste ho ešte nepodpísali?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie, nie, nie, my hovoríme o zmene rozpo čtu, pretože 

tam sme rozhodli o tom, že chceme takto vysporiada ť tie 

vz ťahy. A my nadväzne na toto naozaj robíme. Upravujem e 

rozpo čet a celé to dokopy vytvára jeden celok.  

 

 Lebo ak to neurobíme, tak budeme ma ť peniaze, ktoré 

síce te čú, ale nebudú schválené v našom rozpo čte. Čiže ja 

myslím, že je to úplne v poriadku. A podpíšem obe t ie 

uznesenia. Alebo ak by som ich nepodpísal, tak obid ve 
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naraz. Na to ma upozor ňujete, že spolu vecne súvisia. Ni č 

viac.  

 

 Ale schváli ť ich musíte najprv vy, a potom sa môžu 

stá ť ú činnými. Ale vecne jeden z druhého vychádzajú.  

 

 Prosím, ak nemáme ďalšie pripomienky, ešte raz sa 

ospravedl ňujem za to, že ste nemali informáciu, že sa 

premietli tam zmeny, ktoré boli vo viacerých materi áloch. 

Prejdeme na hlasovanie o uznesení.  

 Návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno, hlasujeme o návrhu materiálu, návrhu uzneseni a v 

predloženom znení.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte, teraz. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k b odu 

č. 7. 

 

 Otváram rokovanie o bode č. 8. 
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BOD 8:  

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bra tislavy   

Zmeny a doplnky 02  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál vám predkladám s takým komentárom, že tot o 

je materiál, ktorý vznikol ešte v minulom volebnom období. 

Vznikol ako reakcia na uznesenie, ktoré bolo prijat é v 

roku 2007. Hne ď po schválení nového územného plánu mesta 

Bratislavy, aby sa zhromaždili pripomienky k tomuto  plánu, 

ktorý sa pripravoval 7 alebo 8 rokov a bolo možné 

zareagova ť na niektoré už prekonané veci zmenami a 

doplnkami. To sa naozaj stalo. 

 

 Pozbierali sa podnety mestských častí, pozbierali sa 

podnety mesta, ale pozbierali sa aj podnety súkromn ých 

investorov a vznikol jeden velikánsky materiál, kto rý bol 

predložený poslancom v júli minulého roku. Poslanci  ho 

odložili, potom ho v septembri neschválili a zostal a nám 

otázka, čo s tým? 

 

 Ja som v januári tohto roku predložil poslancom 

komisie územného plánu, výstavby a životného prostr edia, 

aby sa vyjadrili k postupu, či budeme sa týmto materiálom 

zaobera ť v takom zmysle, že budeme smerova ť k tomu, aby 

sme z neho vypustili veci pre č, pre ktoré pravdepodobne 

nebol schválený v minulom volebnom období. A ak tie  veci 

vypustíme, bude možné potom schváli ť vlastne výsledné 
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zmeny a doplnky, ktoré v mnohých oblastiach prináša jú aj 

pozitívne impulzy pre územný rozvoj mesta.     

 

 Komisia sa touto otázkou zaoberala, odsúhlasila te n 

postup, a potom vykonala ve ľmi ve ľkú prácu na tom, aby 

posúdila jednotlivé zmeny, ktoré boli z jej poh ľadu 

problematické. Tie zmeny sú premietnuté v uznesení,  ktoré 

máte priložené v uznesení komisie. A prerokovala as i 25 

návrhov na úpravu tohto materiálu, z ktorých niekto ré boli 

prijaté, niektoré nie. A predpokladám, že s niektor ými z 

nich sa budeme zaobera ť aj na dnešnom rokovaní s tým, že 

cie ľom dnešnej schôdze nie je to, aby sme schválili 

výsledné všeobecne záväzné nariadenie. 

 

 Cie ľom je posúdi ť navrhované zmeny. V prípade, že s 

niektorými poslanci nesúhlasia, tak ich vypusti ť. Možnos ť 

dopĺňať do tohto materiálu nemáme žiadnu, pretože by sme 

tým porušili zákon. To sa stalo na Starom Meste a 

prokurátor to napadol a zrušil príslušné všeobecne záväzné 

nariadenie. 

 

 Čiže vypúš ťať môžme v takom rozsahu, aby sme 

nenarušili vecnú súvislos ť, to znamená vz ťahy tých 

jednotlivých zmien a doplnkov tak ako sú koncipovan é. 

Pretože ak by sa nám to podarilo, tak by aj náš mat eriál 

mohol by ť napadnutý na súde, resp. na prokuratúre.  

 

 Navrhujem teda, aby sme otvorili rokovanie o tomto  

bode, a aby sme dospeli k takej podobe toho materiá lu, 

ktorá potom, po príslušnom prerokovaní a dorokovaní , bude 

možno v podobe výsledného materiálu, alebo priprave ná na 
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predloženie do mestského zastupite ľstva niekedy na jese ň 

tohto roku, aby sme kone čne uzatvorili Zmeny a doplnky č. 

2 a za čali tieto veci rieši ť úplne inak.  

 

 To znamená tak, aby tu nevznikali pochybností o 

jednotlivých návrhoch, aby tie súvislostí ktoré tu sú dané 

do jedného balíka boli jasne oddelite ľné a bolo možné 

slobodnejšie narába ť s tými jednotlivými zmenami a 

doplnkami, ktorých je tuná predložené ve ľké množstvo. A 

myslím si, že to tvorí hlavnú zložitos ť toho celého 

materiálu. 

 To ľko, prosím, z mojej strany na úvod. 

 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Šovčík. 

 Pán starosta, nemôžeš ešte faktickú, lebo ešte bol a 

rozprava.  

 Takže pán poslanec Šov čík, pán poslanec Muránsky, a 

potom pán starosta Šramko.  

 Takže pán poslanec Šov čík ako prvý. 

 

 

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

 Vážený pán primátor, vážené zastupite ľstvo, 

uvedomujem si, že som tu mestský poslanec. To zname ná so 

zodpovednos ťou za celé mesto, ale vystúpim ako poslanec za 

Staré Mesto, z poh ľadu Starého Mesta k predloženému 

dokumentu.  

 

 Na podklade množstva uplatnených pripomienok a 

požiadaviek mestskej časti na úpravu materiálu Zmeny a 
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doplnky územného plánu hlavného mesta Slovenskej re publiky 

Bratislavy, Zmeny a doplnky 02, musím konštatova ť, že sa 

naplnili všetky prognózy odborných pracovníkov z ob lasti 

územnoplánovacej praxe, ktoré odzneli už pri prerok ovaní, 

resp. schva ľovaní pôvodného dokumentu územného plánu. 

 

 To znamená, že dokument vo forme, ako bol predlože ný 

a schválený bude vyvoláva ť permanentné požiadavky na zmeny 

a doplnky územného plánu mesta, ktoré však nevyplýv ajú z 

titulu zmenených podmienok v území, ale na podklade  

nesprávne nastavenej regulácie funk čného a priestorového 

usporiadania.  

 

 Z ve ľkého po čtu nárokovaných zmien v celomestskom 

kontexte, resp. ich charakteru je zrejmé, že z meto dického 

hľadiska bola regulácia územia stanovená neadekvátne v 

stupni územnoplánovacej dokumentácie a k miere pozn ania 

územia celého mesta. A zárove ň je absolútne nepružná až 

rigidná z h ľadiska skuto čných meniacich sa potrieb územia, 

resp. alokácia aktivít v čase a priestore. Vo vz ťahu k 

uvedeným výhradám nepriniesol žiaduci efekt.   

 

 To znamená systémové, logické úpravy preregulovane j 

regulácie územného plánu, ktoré sú potrebné v záujm e 

spreh ľadnenia a zjednodušenia práce s dokumentom, ani 

predložený návrh zmien a doplnkov Územného plánu hl avného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Zmeny a dopl nky 02. 

V daných súvislostiach neboli zoh ľadnené ani všetky vecné 

pripomienky a požiadavky mestskej časti Staré Mesto. A na 

druhej strane boli zaradené do dokumentu také, ktor é sme 

ani nežiadali. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

219  

 

 Ak bol cie ľ predloženého materiálu zlepši ť kvalitu 

tohto strategického dokumentu so zrete ľom na jeho primárnu 

funkciu, to znamená efektívneho a ú činného nástroja, 

územnej politiky mesta v procese územného plánovani a, tak 

sme tento cie ľ nedosiahli. 

 

 Predložený materiál nedokáže eliminova ť ani následné 

aktualizácie, ktoré vzh ľadom na avíza o príprave ďalších 

balíkov zmien a doplnkov, budú na ďalej pokra čova ť.  

 

 Nako ľko nie som členom komisie územného plánovania, 

je to vlastne prvý oficiálny priestor, kde sa k tom u môžem 

vyjadri ť, i ke ď to čo hovorím, hovorím od za čiatku, od 

januára ako sme nastúpili noví poslanci, v neformál nych 

rozhovoroch s poslancami, aj v poslaneckých kluboch .  

 

 S plnou vážnos ťou a zodpovednos ťou dávam návrh 

uznesenia, a síce, že: 

 Mestské zastupite ľstvo žiada primátor hlavného mesta 

Slovenskej republiky, aby obstaral a na rokovanie 

mestského zastupite ľstva predložil nový územný plán s 

jednoduchšou a právne jednozna čnou textovou a grafickou 

časťou.  

 

 Zmeny a doplnky, o ktorých ideme rokova ť, nevyriešia 

náš problém. V prípade, že čoko ľvek z týchto zmien 

vypustíme, môžme naruši ť interaktívne a kauzálne vz ťahy, 

čo môže ma ť za následok to, že priamou cestou sa dostaneme 

na prokuratúru, ktorá následne môže zruši ť alebo vyda ť 

protest a všeobecne záväzné nariadenie nám zruši ť. 
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 Čiže, pán primátor, predtým než sa vydáme cestou, že  

budeme akéko ľvek zmeny a doplnky z tohto dokumentu 

vypúš ťať, chcem požiada ť, aby sa mestské zastupite ľstvo 

najprv vyjadrilo hlasovaním o návrhu môjho uzneseni a. Toto 

máme veľkú možnos ť. Skuto čne zmeni ť metodiku prípravy 

územného plánu.  

 

 A ke ď to urobíme dobré, máme šancu, aby do 2 rokov 

toto mesto malo jeden kvalitný územný plán, ktorý b y bol 

aj pre odbornú, aj pre laickú verejnos ť pochopite ľný a 

jednozna čne aplikovate ľný bez možností rôznych postranných 

interpretácií. Proste dobrý nástroj riadenia tohto mesta.        

 Vyzývam kolegov, aby podporili tento môj názor. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Na pána poslanca Šov číka sú 4 faktické poznámky. 

Takže prosím, keby zazneli teraz. 

 Pán poslanec Muránsky. 

 

 

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

 Pán poslanec, nechcel by som sa vás dotknú ť, akurát 

že niektoré tie vaše vyjadrenia mi skuto čne nedajú. A 

pokia ľ vyhlasujete, že dneska s plnou vážnos ťou a vážnou 

tvárou, že do 2 rokov je možné prija ť nový územný plán, 

tak naozaj to iba sved čí o tom, že ste nielen že neboli 

členom komisie územného a strategického plánovania, ale v 

tejto oblasti sa skuto čne nepohybujete. 
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 Chcel by som iba da ť do pozornosti to, že nový územný 

plán podobne ve ľkého mesta ako je Bratislava, v Brne sa 

teraz robí už 8. rokom. A tak ako naozaj, pokia ľ si 

spomeniete ko ľko trvalo prijatie minulého územného plánu; 

bolo to rovných 10 rokov. Tak ak mi niekto povie, ž e toto 

dokážeme prija ť do 2 rokov s tým, tak potom neviem či je 

na stole tento prehnaný optimizmus. (gong) 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Vaša faktická uplynula. A ostatné zrejme poviete v o 

svojom vystúpení, ktoré máte avizované v prihláške.  

 Pán poslanec Borgu ľa má faktickú poznámku. 

 

 

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

 Chcem reagova ť na pána Šov číka. Takisto ako on, ani 

ja nesúhlasím s tými zmenami a doplnkami 2. Zo za čiatku sa 

mi ve ľmi pozdával navrhovaný spôsob vypúš ťania, ale potom 

čo som ako laik absolvoval diskusie s odborníkmi a d okonca 

dal si robi ť právnu analýzu, som zistil že, alebo som 

nadobudol presved čenie, že vypúš ťať jednotlivé časti 

týchto zmien a doplnkov nie je možné.  

 

 Myslím si, na rozdiel od pána Šov číka, že nie je 

dobré robi ť nový územný plán. Ja si myslím, že by sme sa 

zmenami a doplnkami 2 nemali vôbec zaobera ť a mali by sme 

začať robi ť zmeny a doplnky 3, ktoré môžu by ť ďaleko, 

ďaleko rýchlejšie hotové ako nový územný plán. Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Drozd, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som tiež zareagoval faktickou. 

Zhruba pred 4 rokmi a mesiacom bol schválený nový ú zemný 

plán, kde primátor pán Ďurkovský konštatoval, že tento 

územný plán naozaj nie je zlý, ale vyzval nás, aby sme ho 

podporili, že pôjdeme urýchlene do zmien a doplnkov  tohto 

územného plánu. 

 

 Ja som vtedy hovoril, aby sme súbežne za čali pracova ť 

aj na novom územnom pláne, čo by nevylu čovalo tieto zmeny 

a doplnky. A v podstate vidíme, že sme prešli 4 rok y a 

naozaj mohli sme ma ť zmeny a doplnky, ale súbežne mohli 

sme pracova ť na novom územnom pláne, ktorý by bol v úplne 

inom štádiu, ako sme teraz. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pán poslanec, aj ja chcem faktickou poznámkou 

zareagova ť, lebo ste hovorili ve ľmi múdro aj 

kvalifikovane, ale ten záver ktorý ste urobili znie  tak, 

že vlastne toto nemusíme prija ť lebo budeme ma ť nový. Nový 

budeme mať o 8 rokov. A neodpovedali ste na otázku alebo o 

10, alebo o 5, a dovtedy sa život zastaví? To chcet e?  
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 Máme územný plán, ale je taký, že v mnohých 

oblastiach nevyhovuje realite, lebo bol prijatý po 10 

rokoch prerokovávania. Čiže on zodpovedá rozmýš ľaniu o 

tomto meste z roku 97, keby som to tak povedal. A p rešlo 

veľa, ve ľa času a bola snaha ho nejakým spôsobom vylepši ť. 

A je normálne prispôsobova ť ho.  

 

 Mali sme tu hlavného architekta Viedne, ke ď to tak 

poviem, aj ke ď tam sa presne tá funkcia tak nevolá. Tam sa 

mení územný plán, oni majú územné plány zón asi 40 do 

roka. Proste bežne lokalita - zmena, lokalita - zme na; 

samozrejme prerokovaná s ob čanmi tak ako sa to všetko má 

urobi ť. Čiže taký normálny postup k tomu že život sa mení, 

a požiadavky sa menia tiež.  

 

 Ja neobhajujem ten návrh, ktorý je predložený, 

pretože to je dedi čstvo z minulého obdobia. My sme mohli 

urobi ť to, že ho rozbijeme na kusy a budeme rok a pol 

znovu obstaráva ť a prerokováva ť, a všetko to čo zákon 

vyžaduje. 

 

 Na druhej strane sme povedali, že skúsime to 

rýchlejšou cestou. Ak sa ukáže, že nie je schodná, budeme 

musie ť za čať.  

 

 Ale nový územný plán nie je odpove ď na to čo robi ť.  

 Nemôžme poveda ť, že ten sú časný vo všetkom a vo 

všetkých oblastiach vyhovuje. Sú tu aj názory mests kých 

častí, ktoré samé vkladali do tohto dokumentu návrhy , 

ktoré by bolo rozumné a potrebné prija ť, aj z ich poh ľadu.  
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 Na moje vystúpenie dvaja poslanci; pán poslanec 

Budaj, pán poslanec Nesrovnal faktickými poznámkami .  

 Nech sa pá či. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne. Ja myslím, že táto metodika, že celé 

desa ťro čie sa pripravuje územný plán a potom to dopadne 

tak ako minule, kedy územný plán vlastne ni č neplánoval a 

on bol iba zhrnutím toho čo už bolo postavené; myslím ten 

územný plán z roku 2007, že táto metodika je neprij ate ľná. 

Ak by sme mali desa ťro čie obstaráva ť územný plán, tak v 

okamihu prijatia bude k ni čomu, tak jak je to absolútne 

logické.  

 

 Čiže, či už to robia vo Viedni alebo New Yorku, ale 

trvalé obstarávanie zmien a doplnkov, tak ako ich ž ivot 

vyžaduje, by si malo toto zastupite ľstvo osvoji ť. A to čo 

má možno pán poslanec na mysli, a to čo tu chýba vo 

vzduchu, je akýsi koncep čný materiál, ktorý netvorí 

detaily územného plánu, ale hovorí o sociálnom a 

hospodárskom rozvoji tej ktorej časti mesta, alebo čo tam 

chýba v školstve, čo tam chýba vo verejných stavbách, čo 

sa tam musí robi ť v dopravných stavbách. (gong) A takýto 

materiál v podobe povedzme generelov a koncep čných 

materiálov verím, že bude na meste vznika ť bez oh ľadu na 

to, že vonkoncom nemusí ís ť tou procedúrou akou ide územný 

plán mesta.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne.  

 Slovo na faktickú poznámku má pán poslanec Nesrovn al. 

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor. Návrh kolegu Šov číka vôbec 

neznamená zamrazenie akéhoko ľvek stavu. Neviem, pre čo to 

rozprávate, to vôbec nie je pravda, vy to sám musít e 

vedie ť ako bývalý starosta, pretože existuje územný plán a 

mestské časti majú všetky nástroje ktoré majú doteraz. 

Napríklad územné plány zón, ktoré môžu použi ť. Napríklad 

váš návrh dvoch razítok, spolupráce magistrátu a me stských 

častí na záväzných stanoviskách, napríklad váš návrh  na 

zverej ňovanie tých záväzných stanovísk. 

 

 Takže myslím že inštrumentárium tu je a ni č nebráni 

tomu, aby sa okamžite za čalo robi ť napríklad 03, kde sa 

tieto metodologické veci dajú a za pár mesiacov ju môžme 

mať. A za pár mesiacov jumôže ma ť tak magistrát ako aj 

mestské časti kvalitný nástroj na to, aby reguloval 

územie.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To je ďalší, ktorý nepracuje v komisii územného plánu 

keď si takto povzdychnem, lebo územné plány zón sa mus ia 

drža ť tej funk čnej regulácie, ktorá je v územnom pláne. Ak 

ju chcete zmeni ť tak ni č územným plánom zóny nedosiahnete. 

To nie je odpove ď pán poslanec. Život nás posunul v 

niektorých lokalitách inde, treba zmeni ť.  
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 A vy hovoríte, netreba, lebo bude nový územný plán .  

 Ani pár mesiacov na zmeny a doplnky číslo 3; tých pár 

mesiacov je 12 až 16, možno 18 mesiacov. To je doln á 

hranica. Takže ako o tomto sa rozprávame.  

 

 Ja vôbec nie som proti návrhu pána poslanca, aby s me 

povedali, že chceme obstaráva ť nový územný plán. Ja s tým 

nemám problém. Ale nevyrieši to problém toho aktuál neho 

života dovtedy, kým ten nový územný plán budeme ma ť. Čiže 

mne vôbec neprekáža ten návrh. Ja som reagoval len na to, 

čo bude v medziobdobí. Ni č viac.  

 

 Ja tomu návrhu pána poslanca Šov číka rozumiem, 

viackrát sme o ňom hovorili, a budem rád ke ď bude prijatý. 

Bude tu mandát na to, aby sme niektoré veci za čali 

pripravova ť a uchádzali sa o finan čné zdroje, ktoré na to 

tiež bude treba.   

 Pán poslanec Muránsky. 

 

 

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

 Ja som chcel teda za čať, mal som pripravenú re č nie čo 

ako úvodné slovo k tomuto materiálu, ale vidím, že tá 

diskusia sa už postupne posunula niekam inam. Tak b y som 

možno iba v takých hrubých rysoch povedal to, že vl astne 

naozaj komisia sa týmto materiálom zaoberala 5 mesi acov. 

Veľmi zodpovedne sme k tomu pristupovali s tým, že nao zaj 

o každej jednej zmene sme viedli niekedy až hodinov é 

diskusie, debaty. Pozývali sme si ľudí, ktorí boli 
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zodpovední za jednotlivé tie územia, ako aj za text ovú 

stránku tohto dokumentu.  

 

 Môžem poveda ť, že ur čite že nie je stopercentná 

spokojnos ť s týmto dokumentom, a ur čite do budúcnosti 

treba pripravova ť nový územný plán. Akurát že naozaj 

posledné 4 roky, ak by sme tento materiál zmietli z o 

stola, tak by sme naozaj zmietli zo stola 4-ro čné snaženie 

sa mnohých ľudí spolu s týmito, pokia ľ by sme odmietli 

niektoré tie veci, ktoré nám vadia, a odmietli napr íklad 

aj vypúš ťanie tých niektorých jednotlivých zmien. Tak by 

sme naozaj dostali materiál, za ktorý by som sa ja ur čite 

nemohol postavi ť. 

 

 Preto navrhujem týchto 17 pozme ňujúcich návrhov, 

ktoré teraz poviem, ktoré už som odovzdal aj návrho vej 

komisii. A poviem k ním len ve ľmi krátko. Ako výstup z 

komisie; 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, prepá čte, kým budete hovori ť, nie je 

možné tie návrhy rozmnoži ť? To sa len pýtam kolegý ň, že by 

ste zobrali, neviem ko ľko je toho textu. 

 (Poznámky.) 

 Áno, máme v materiáloch. Dobre. O.K. Čiže máme to, čo 

máš z komisie? Dobre. 

 

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

 Áno. Je tam materiál z komisie.  
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 V 15 bodoch je to materiál z komisie, a vlastne sú  

tam ešte dva ďalšie pozme ňujúce návrhy. Tie dva ďalšie 

pozmeňujúce návrhy môžme rozmnoži ť alebo môžme nejakým 

spôsobom si o nich poveda ť viacej.   

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Dobre. Nech sa pá či, pán poslanec. Ja som len chcel 

technicky u ľahči ť veci, ale každý vlastne to má. Má to v 

materiáloch, čiže je to v poriadku. O.K.  

 

 

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

 Technicky ešte chcem poveda ť, že komisia sa zaoberala 

vyše 29 konkrétnymi návrhmi na vypustenie. Z toho 

odporu čila vypusti ť 14 a preto si môžte priamo do tohto 

dokumentu pozna či ť tie, resp. tuná už sami vidíte, ktoré 

komisia navrhla na vylú čenie.  

 

 

 Ja to pre správnos ť pre čítam, tak ako je pozme ňujúci 

návrh, ktorý má svoje vlastné číslo, tak ich aj v poradí 

pre čítam.  

 

 Ako jeden; komisia územného a strategického 

plánovania navrhla na vylú čenie lokalitu v regula čnom 

výkrese zapísanú ako RV/VR/2, mestská časť Vraku ňa, 

letisko Cardo, IV. kvadrant Letisko Milana Rastisla va 

Štefánika. 
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 Ako druhý bod, RV/SM/33, Staré Mesto PKO. 

 Ako tretí bod, RV/PE/2, mestská časť Petržalka, 

Artmedia. 

 Ako štvrtý bod, RV/LA/1, mestská časť Lama č, Devínska 

Nová Ves, Lama čská brána.  

 Ako piaty bod, RV/RU/31, mestská časť Ružinov, Vl čie 

hrdlo. 

 Ako šiesty bod, RV/VR/8, mestská časť Vraku ňa, 

Kazanská. 

 Ako siedmy bod, RV/VR/9, mestská časť Vraku ňa, 

Kazanská. 

 Ako ôsmy bod,  RV/VR/7, mestská časť Vraku ňa, 

Slatinská.  

 Ako deviaty bod, KR/RA/9, mestská časť Ra ča, Ohnavy. 

 Ako desiaty bod, mestská časť Karlova Ves RV/KV/2, 

Staré Grunty. 

 Ako jedenásty bod, RV/KV/3, mestská časť Karlova Ves, 

Mlynská dolina - Patrónka. 

 Ako dvanásty bod, RV/KV/12, Karlova Ves, Molecova.   

 Ako trinásty bod, RV/RA/10, mestská časť Ra ča, Vin-

Vin. 

 Ako štrnásty bod, RV/SM/3, mestská časť Staré Mesto, 

Machnáč. 

 

 

 A ďalej ako pozme ňujúce návrhy, ktoré už, ktoré sú v 

textovej časti, a to je vy ňať z textovej časti pri položke 

1110 v časti garáže nad terénom, čím sa deklaruje že 

naozaj v parkoch, ktoré sú ozna čené kódom 1110 by nebolo 

prípustné robi ť garáže, resp. bolo by prípustné za 
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ur čitých podmienok ale nie pod terénom tak, aby park b ol 

vlastne nad nejakými parkoviskami. 

 

 

 Ďalej sú tu niektoré body, ktoré nezískali; ďalej sú 

tu niektoré pozme ňujúce návrhy, ktoré navrhujem, ktoré 

nezískali v komisii dostato čný po čet hlasov, resp. neboli 

navrhnuté do komisie. Ale aj tak si dovolím pre ich  

vážnos ť navrhnú ť ako poslanecký návrh, nie ako výstup z 

komisie.  

 

 A to je ozna čenie RV/SM/2, Staré Mesto, Amfiteáter. 

     RV/RU/33, mestská časť Ružinov, Prístavná. 

 RV/DU/2, Dúbravka, Strmé sady.  

 Tie nie sú v materiáli, tie asi budem musie ť 

rozmnoži ť, alebo nejak dosta ť bližšie, resp. môžme sa na 

ne pozrie ť konkrétnym slajdom alebo nejakým premietaním.       

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Všetko, pán poslanec? 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca 

Muránskeho chcú zareagova ť dvaja poslanci; pán poslanec 

Borgu ľa, pán poslanec Budaj.  

 

 

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

 Ako som už vo svojom prvom vystúpení povedal, tak 

Zmeny a doplnky 2 sú zlé a pod ľa mňa by sme mali pristúpi ť 
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k Zmenám a doplnkom 3. Vy sa ich snažíte zlepši ť tým, že 

budete vypúš ťať. A my sme toto zažili na Starom Meste, kde 

po prerokovaní a v závere čnej pe čiatke Krajského 

stavebného úradu sme dop ĺňali a teda menili materiál, 

menili materiál, následne sme dostali protesty 

prokurátora. A bolo blízko k žalobám investorov.  

 

 Myslím si, že ani v tomto prípade my po závere čnej 

pečiatke nemôžme meni ť tento materiál. A ak áno, tak ja, 

aby som zodpovedne mohol hlasova ť o vynímaní, žiadam o 

predloženie záväzného stanoviska Krajského stavebné ho 

úradu alebo iného kompetentného orgánu, ktorý mi po vie, že 

môžeme vyníma ť tieto veci zo Zmien a doplnkov 2. Toto je 

pre m ňa ve ľmi dôležité. Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec, takéto stanovisko predložíme, to čo 

máme k dispozícii od Ministerstva výstavby a od Kra jského 

stavebného úradu. Nie je to možno také jednozna čné ako by 

si chcel, alebo ako by sme chceli aj my. Ale to čo máme 

vám dáme k dispozícii a prednesieme, čo je možné pod ľa 

týchto orgánov urobi ť.    

 Pán poslanec Budaj, faktická poznámka. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Podobne ako kolega by som potreboval právnu istotu , 

že ideme dobrou cestou a aj svojim hlasovaním 

neskomplikujeme život mestu. To je jedna poznámka. 
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 Druhá, ešte stru čnejšia. 

 Postup, ktorý zvolila komisia mal všetky známky 

serióznosti. Moja otázka znie: Pre čo sú tu ešte návrhy, 

ktoré sa tam neprerokovali? Myslím 4 návrhy, ktoré sa majú 

zjavi ť mimo toho, ke ď tá  komisia si predsavzala, že každý 

mal termíny. Trvalo to pol roka, každý mal termíny 

predloži ť ten návrh.  

 Akým spôsobom sa s nimi môžme oboznámi ť a akým 

spôsobom, a na akom priestore sa vysvetlí, že pre čo sa 

pridávajú ďalšie vy ňatia?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Na toto predpokladám, že pán poslanec  

Muránsky odpovie. 

 Ešte faktickou poznámkou na jeho vystúpenie pán 

poslanec Uhler. 

 

 

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

 Ďakujem. V dôvodovej správe som sa do čítal, že návrhy 

na zmeny územnoplánovacej dokumentácie môžu smerova ť len k 

vypusteniu niektorých návrhov zmien a doplnkov, a t o 

takých, ktoré nemajú nadväznos ť na iné zmeny a doplnky. 

Lenže my nevieme, čo má a čo nemá nadväznos ť na iné zmeny 

a doplnky.  

 

 A kým toto nevieme, tak je nezodpovedné, aby sme 

vypúš ťali nie čo z toho materiálu. 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, my vieme. Lebo my sme písali tú 

dôvodovú správu a všetky výstupy z komisie sme ve ľmi 

podrobne hodnotili. Čiže aj k tomu sa vyjadríme. K tomu sa 

vyjadríme, čo o tom vieme, takto to poviem. Lebo možno 

nie čo nevieme. 

 Pán poslanec Drozd ešte chce reagova ť na pána 

poslanca Muránskeho. 

  

 

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

 Ja som chcel zareagova ť teraz na kolegu; on bol 

faktickou prihlásený?  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ty si faktickou prihlásený na pána poslanca 

Muránskeho. 

 

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

 Ja som chcel reagova ť na predre čníka. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nie je to možné. Nie je to možné. 

 

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

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán starosta Šramko má slovo. 

 

 

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

Bratislava-Lama č: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Len vysvetlím, že tá 

faktická moja úplne na úvode bola kvôli tomu, že st e mali 

dos ť dlhé úvodné slovo a chcel som na to reagova ť. Ale 

pravdepodobne sa nedá. Nevadí, ve ď som sa dostal k slovu.  

 

 Pre m ňa bola hlavná ozaj myšlienka, a to už tak medzi 

nami starostami chodí, že ke ď sa niekto zo starostov 

dostane na primátorskú stoli čku, tak sa hovorí že je tam 

nejaký vírus alebo čosi, lebo každý to potom si nejak 

osvojí.  

 

 Bol totiž problém s predchádzajúcim primátorom, že  

vyžiadali si poslanci stanovisko, že pokia ľ sa budú 

vypúš ťať niektoré doplnky, takže asi sa nezíska tá 25-ka z 

krajského, lebo to bude súvisie ť jedno s druhým. Bolo tu 

presne takéto vyjadrenie. Tak ako ste to povedali d nes, 

nie je problém, len to vyjadrenie nie je celkom tak é 

komplexné. 

 

 Jednoducho, ja si myslím, a treba to pre poslancov  

poveda ť, tá absolútna istota toho rozhodovania nebude 

nikdy. Ja mám, a to som presved čený, že ste si to teda 

preto osvojili na tej stoli čke, že áno, tá zodpovednos ť je 
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v tom rozhodovaní vždy, aj vás ako primátora, aj 

poslancov, ale tá istota, že ten krajský úrad to ta k 

schváli po tých zmenách, ako si to prajeme, no, ist ota 

není. Jedna jediná istota je, že umrieme. Všetko os tatné 

je len možno dohad. 

 

 Chcem vás teda poprosi ť, kolegov poslancov, že tá 

cesta, ktorá tu bola navrhnutá, že zabudnime na tie to 

zmeny číslo 2 a po ďme radšej do nového, je síce pekná 

vízia, ale dlhá. A mesto, bohužia ľ, potrebuje ži ť.  

 

 A som presved čený, že tieto zmeny, ktoré boli 

navrhnuté, boli navrhnuté na základe poznania, skut kového 

poznania, a to sa bude za tých 10 rokov, tak ako to  už 

niekto povedal, zase meni ť, zase prídu nové. Vlastne nové 

zmeny a nový plán by sa teoreticky asi nemal nikdy 

schváli ť, lebo prídu také zmeny, ktoré zmenili tie pôvodné 

nejaké predpoklady, a zase je nový život. No, ale t akto sa 

to nedá.  

 Jednoducho zmeny potrebujeme.  

 

 A som presved čený, že tie zmeny, ktoré sú v rozpore 

či so záujmami niektorých mestských častí, možno nejakých 

skupín, a sú ozaj problematické, tak ich vypustíte.  Ale 

dajte ozaj šancu tým, ktoré sú dobré, aby územný pl án sa 

mohol, a teda mesto aby sa mohlo na základe tejto z meny 

ďalej pohnú ť dopredu. Ve ľmi pekne vám vopred ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pán starosta, hovoril si o nejakých vírusoch, ale 

nepovedal si stanovisko k Lama čskej bráne, ktorú navrhuje 

pán poslanec Muránsky vypusti ť. A po čul som tvoje 

vyjadrenie na prezentácii pre poslancov, že máš na to iný 

názor. Tak by som bol rád, keby si sa vyjadril, ako  vnímaš 

tento návrh.  

 Poprosím ešte faktickou poznámkou keby bolo možné 

zapnú ť pána starostu Šramka. 

 

 

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

Bratislava-Lama č:  

 Ve ľmi pekne vám ďakujem. Pán primátor, áno, možno v 

tomto som mal teda poveda ť aj toto, že jedna z tých zmien, 

ktorá sa plánuje vypusti ť, ale my sme zásadne proti práve 

kvôli tomu, že ten návrh, ktorý je v tej zmene, je 

podstatne lepší nielen pre mestskú časť, ale práve pre 

mesto a pre obyvate ľov aj susedných mestských častí.  

 

 A som presved čený, že tak ako sme to odprezentovali, 

že je to lepšie využitie tých priestorov ved ľa hlavnej 

komunikácie, kde je predpoklad aby sa to využilo na  

obchodné priestory. Že pokia ľ by obchodné priestory boli 

za nejakými garážovými priestormi Dopravného podnik u, kde 

by nikto ani netušil, že sú nejaké obchody, tak to je 

jednozna čne lepšie riešenie. A preto sme zásadne proti 

tomu, aby sa táto  zmena vypustila. Ďakujem pekne. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Ďakujem pekne. 

 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: 

 Pán primátor, ďakujem. Ja by som sa tiež chcela 

pripoji ť, ve ľa z toho čo som mala; 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Musíš bližšie, Gabika, lebo ťa nepo čuť. Sú krátke 

tie. 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava- Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Máme nové stoly, žia ľ, a krátke ruky.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či.       

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava- Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja by som sa tiež chcela prida ť 

k tejto debate, a hlavne ve ľa veci už povedal teda môj 

predre čník, pán starosta z Lama ča. Vieme ve ľmi dobré, že 

územný plán kedy bol schválený. S ľubovali sa zmeny a 
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doplnky, do dnešného d ňa teda skuto čne k ich schváleniu 

nedošlo. Mnoho mestské časti to až pomaly paralyzuje. 

Nehovorím o investoroch, hovorím o mestských častiach. A 

týka sa to teda konkrétne aj nás. Nie sú to ve ľké veci, 

ale naozaj aj sa v minulosti hovorilo, že farbi čka ušla a 

tie farbi čky nám spôsobujú ve ľké problémy, pretože nám 

zaregulovali veci, ktoré sme mali rozvojové, 

nastabilizované, at ď., at ď., a kým teda tá zmena nebude 

schválená, tak máme problém.  

 

 Chcela by som, samozrejme chceme ma ť dobrý územný 

plán, chceme ma ť aj právnu istotu že postupujeme správne, 

čiže toto treba nejakým spôsobom si ujasni ť. A sama mám 

problém, napriek tomu že som v komisii územného a 

strategického plánovania, ako hlasova ť dnes. 

 

 Totižto, presne to, čo povedal pán starosta Šramko, 

má záujem aby niektorá zmena, ktorá je navrhnutá na  

vylú čenie, a z ich poh ľadu, ako poh ľadu mestskej časti má 

osta ť. Teda nemáme ju vypusti ť. 

 

 Takisto sa mi dostal do rúk list z mestskej časti 

Vraku ňa, iste aj vám všetkým ostatným, kde pani starostka  

takisto žiada, aby práve tá prvá zmena, ktorá je na vrhnutá 

na vypustenie, to znamená IV. kvadrant letisko Mila na 

Rastislava Štefánika, žiada listom z 27. 6., aby sa  táto 

zmena nevypustila.  

  

 Pretože ona tu píše, teda vo svojom vyjadrení, jed nak 

teda poslanci sú za a jednak teda toto má by ť ve ľkým 

prínosom práve pre Vraku ňu. 
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 Čiže naozaj viete v rámci teda, alebo z poh ľadu 

starostov je tu nejaká solidarita, čiže ťažko sa nám potom 

rozhoduje. Respektíve, samozrejme, musíme sa rozhod núť, 

ale skôr sa teda pridávame na tú stranu starostov, pretože 

tí asi vedia, čo v tej mestskej časti by malo alebo nemalo 

byť. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja verím, že túto informáciu poslanci tiež zoh ľadnia  

pri svojom hlasovaní, ale sme tu na to, aby sme 

rozhodovali. Bohužia ľ, takto je; nie bohužia ľ, takto je 

vymyslené. Nemôžu všetci. Páni starostovia sú zvole ní 

poslanci mesta, čiže oni rozhodujú.  

 

 

 Vážené kolegyne, kolegovia, poh ľad na hodiny mi 

hovorí, že je 16. hodín. Avizoval som, že ideme otv ára ť 

Frankovku. Máme dve možnosti, že tam pošlem pani 

námestní čku, ktorá to slávnostne otvorí bez nás a my 

pôjdeme ochutna ť frankovku v najbližšej prestávke a budeme 

pokra čova ť v tejto vážnej diskusii, pretože nechcem, aby 

sme ju narušili. A dávam skôr prednos ť tomu. 

 

 Ak by ste mali iný názor, že by ste predsa len chc eli 

byť na tom otvorení, tak môžme urobi ť 20 - 25 minútovú 

prestávku. Ale vidím to skôr tak, že by som vyslal pani 

námestní čku a ona sa tejto úlohy zhostí spolo čne myslím s 

pánom starostom Ra če a s pánom starostom Vrakune. Pardon, 
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Vrakune - Vajnor. Prepá č Janko, prepá č, to som urobil 

veľké faux, lebo tam žiadne víno nie je.  

 

 Takže ospravedlníme týchto kolegov, ktorí by urobi li 

tú spolo čenskú časť tej udalosti, ktorá sa odohráva tuná 

blízko nás. Ale myslím, že my by sme mali pokra čova ť. To 

som vám len chcel poveda ť. 

 

 Na vystúpenie pani poslankyne Feren čákovej dvaja 

poslanci chcú reagova ť; pán poslanec Pilinský, pán 

poslanec Budaj. 

 

 

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

Bratislava-Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ja som chcel na vaše, pán primátor. Chcel som teda  

tiež poprosi ť, aby sme tam išli všetci, ale teda vidím, 

že; 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prepá čte, život je zložitý. My by sme tam radi boli, 

ale bohužia ľ. 

 

 

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

Bratislava-Ra ča a poslanec MsZ:      

 Dobre. Lebo pripravili sme pre vás z Ra če nejaký 

dar ček, ale teda verím, že ten dar ček si poslanci nájdu.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. Ja viem, že by bolo veselšie, ale teraz to pr áve 

nepotrebujeme. 

 Pán poslanec Budaj.  

 Prosím, pán poslanec Budaj má faktickú poznámku. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Obidve faktické poznámky sú také pracovného proces u. 

Proste, ja sa chcem spýta ť, aby sme si mohli urobi ť; teraz 

sme pri bode 8. Ja ve ľmi rád obetujem prestávku s 

Račianskou frankovkou, ale proste ide sa až do záveru 

dnes? 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Zatia ľ je taká nálada, že áno. Myslím si, že by sme 

sa mali; 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Nejde o náladu; nálada bude, ke ď pôjdeme na 

frankovku. Ide o rozhodnutie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Janko, rozumiem tomu. Zatia ľ je to medzi poslancami, 

tak môžem da ť o tom hlasova ť. Ešte nie sme tak, že by sme 

prekra čovali nejaké normy. Ale signály, ktoré som mal cez 

prestávku boli také, že poslanci sú odhodlaní dokon či ť 
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dnes rokovanie, aj keby sme mali sedie ť dlhšie. Ja už som 

dal objedna ť nejakú náhradnú ve čeru. No, proste istíme sa 

tým, aby sme naozaj vytvorili podmienky na to rokov anie, 

pretože má to ma ť aj svoju psychohygienu. Ak máte ve čer 

nejaký program, skôr to vidím tak, že nie.  

 

 Takže s faktickou poznámkou; teraz neviem na koho?   

 Na pani Feren čákovú pán poslanec Greksa.     

 (Poznámka.) 

 Ja viem že na m ňa, ale teraz to dajme bokom. 

 Pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. Ja by som chcel k 

tomu tak poveda ť, že sami sme sa dnes presved čili, že 

bývalé zastupite ľstvo nekonalo vždy tak ako má povedzme 

predstavu toto nové zastupite ľstvo.  

 

 Prišlo v mnohých mestských častiach k zmenám na 

postoch poslancov a dokonca v posledných vo ľbách ve ľmi 

rezonovalo, že proti zahus ťovaniu, proti výstavbe. Mnohí 

títo poslanci išli s týmito témami.  

 

 Nechcem poveda ť, že samozrejme sú to veci, ktoré by 

sme prijali. Padla tu do re čí Západná brána. Ke ď sa 

zastaví Západná brána, zastaví sa rozvoj celej zápa dnej 

Bratislavy, hej, Dúbravka, Devínska Nová Ves a Lama č tam 

budú na stavenisku. Tam sa ni č nebude dia ť, je dneska 

naozaj za čatá len nejaká výstavba, nejakých mega 

obchodných stredísk.  
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 Ja si myslím, že už tu padol viackrát návrh, aby s me 

nespravili nejaký taký guláš, ale naozaj aby sa spr avili 

doplnky nejaké, ďalšie doplnky 3. Spraví sa to za pár 

mesiacov, naozaj len zásadné veci sa tam dajú. Nevi dím tam 

až taký problém a bude to zodpovedné. A bude to výs tup 

tohto zastupite ľstva a tých poslancov, ktorí sú zodpovední 

voči voli čom. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickými poznámkami na vaše vystúpenie pani 

poslanky ňa Augustini č.  

 

 

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

 Ja som len chcela poveda ť, že o každej tejto zmene sa 

bude hlasova ť samostatne. To znamená, že každý sa môže 

vyjadri ť ku konkrétnej zmene ako uzná za vhodné.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Muránsky.  

 

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

 Ja by som len chcel poveda ť, že toto je prístup, 

ktorý sme tu už mali.  
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 Ako v niektorých veciach sa na nás budete musie ť 

spo ľahnúť v tom, že naozaj sme si v tom spravili úplne 

jasno. A tento postup považujem za to, aby sme toto  

zmietli a za čali nejaké 03, to čo pod ľa mňa budeme musie ť 

aj tak spravi ť. Aj k novému územnému plánu sa budeme 

musie ť dosta ť. Ale toto zruši ť je naozaj pod ľa mňa 

nezodpovedné už len z poh ľadu tých 4 rokov, ktoré by boli 

úplne zabité. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kríž.    

 Slovo pre pána poslanca Kríža poprosím; nech sa pá či. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Chcem len krátko upozorni ť na jednu vec, 

ktorá sa tu možno opomenula. Zmeny a doplnky to nie  sú len 

developerské projekty a ve ľké investi čné akcie, a 

rozvojové projekty. Tam sú mnohokrát, ak si to niek to 

preštudoval veci, ktoré opa čne stabilizujú územie, at ď., 

at ď., aby to nikto nevnímal že sú to len veci na 

zahus ťovanie. Tie najkonfliktnejšie boli vypichnuté, možn o 

o tých sa hovorí naj častejšie v médiách, at ď., at ď., a tam 

sú stovky a stovky ďalších. My napríklad v Petržalke roky 

čakáme na to. Boli obrovské snahy stava ť zo strany 

investora na Ovsišskom námestí. A v prípade prijati a zmien 

a doplnkov sa takémuto nie čomu zamedzí, pretože tam sa ten 

kód územia bude meni ť v prospech zelene.  
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 Čiže mnohé sú lokality, ktoré my vítame a budú práve  

v prospech zachovania zelených plôch a "proti tomu 

zahus ťovaniu". 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Hanulík reaguje na faktické poznámky na 

jeho adresu. 

 

 

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

 Áno, ja by som tu chcel na kolegy ňu čo hovorila. 

Situácia totiž je napríklad taká, že kolega Muránsk y 

prihodil Dúbravku, myslím Strmé sady sa to volá. Kv ôli 

tejto lokalite bolo verejné zhromaždenie ob čanov. Ja som 

sa tam nezú častnil, neviem ako presne dopadlo, ale tí 

občania tam z toho okolia, z celej tej časti, jednozna čne 

vyjadrili názor k tejto problematike.  

 

 Ja ho teraz neviem, lebo nepredpokladal som, že tu  je 

možné, že ďalší poslanci navrhnú svoje osobné iniciatívy a 

začneme vyhadzova ť ďalšie a ďalšie tie lokality. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Michal Muránsky predniesol teraz 

zoznam, katalóg návrhov na vypustenie z tohto dokum entu. 

My sme k nemu za Ružinov pridali ďalších 5. Tie projekty, 

ktoré sme našli v podkladoch ktoré sme dostali, to znamená 

na tom CD. Michal ich tam našiel tiež.  

 

 Teraz tie ružinovské projekty nezazneli preto, 

pretože ako bolo Michalovi povedané zo strany magis trátu v 

nejakom ďalšom CD, v nejakom ďalšom dokumente už nie sú 

tieto veci.   

 Tak sa pýtam, ko ľko CD existuje a aké sú medzi nimi 

rozdiely? 

 

 Aký je rozdiel, resp. ja som pracoval s tým, ktorý  

som dostal na za čiatku. Aký je rozdiel medzi CD, ktorý som 

dostal na za čiatku a teraz? To by som rád vedel, či sú tam 

ešte aj iné rozdiely, o ktorých napríklad nevieme.  

 To je prvá vec. 

 

 Druhá vec, na viacerých rokovaniach som upozor ňoval 

na to, že zmeny a doplnky navrhujú vypusti ť grafické 

ozna čenie zón. Grafické ozna čenie, tú bodko čiarku plôch, 

kde sa má vypracova ť územná plánovacia dokumentácia zón. A 

osta ť má iba takéto nejasné slovné ozna čenie, napríklad 

zóna Chalupkova, pri čom nie je jasné, aké je územné 

ozna čenie tej zóny. Vysvetlenie je, že sa toto, magistrá tu 

bolo, že sa toto prenecháva mestským častiam v procese, 

stanovi ť si sami hranice zón v procese obstarania územných 

častí.  
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 My sme sa dohodli, pán primátor, že oslovíte 

starostov. A ak starostovia budú s týmto postupom 

konformní a súhlasi ť, že to tak necháme. V opa čnom 

prípade, ak nebudeme po čuť názor starostov, resp. súhlas 

starostov, ako sme sa dohodli, tak ja budem navrhov ať, aby 

aj táto zmena vypadla, pretože to je ve ľmi nebezpe čné.  

 

 Za tretie, čakám stále na stanovisko pani Konrád, 

hlavnej architektky, ktorá myslím že tu mala nám po veda ť, 

a takisto sme sa dohodli, že sa k tomu vyjadrí, ke ď už 

teda nie písomne tak aspo ň ústne, k postupu, ktorý ste 

zvolili a k tým projektom. Či tieto projekty sú v prospech 

Bratislavy alebo v neprospech Bratislavy. Ja myslím , že 

máme právo vedie ť takéto, pozna ť názor hlavného architekta 

na projekty, ktoré si pod ľa môjho názoru Bratislava; ktoré 

zmenia tvár Bratislavy na dobro.  

 

 A posledné, čo chcem poveda ť, že my, zaznelo tu už 

veľakrát, toto nie je dobrý dokument. Tento dokument m á 

genetickú vadu, a to je tá, že sú zmiešané metodolo gické a 

investi čné veci.  

 

 My nie sme zodpovední za prípravu tohto dokumentu.  

Ten vznikol v minulom volebnom období. Aj vy ste pr oti 

nemu bojovali, aj vy ste hlasovali proti spolu aj s  inými 

poslancami, ktorí tu boli aj za našu stranu, proti tomuto 

dokumentu.  

 

 Tým, že my o ňom takto rokujeme, tak vlastne ibas 

vstupujeme do tej pasce, ktorú nám nastavili naši 
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predchodcovia a nechávame sa do nej chyti ť, pretože s tým, 

keď to posunieme celé ďalej tak schválime aj tie veci, o 

ktorých nebola diskusia.  

 

 A chcem iba poveda ť, že aby sme si uvedomili tú 

zodpovednos ť. Že naša zodpovednos ť; my sme to 

nepripravovali a nie je naša zodpovednos ť, ak toto skon čí 

na prokuratúre alebo niekde inde. My sme to nepripr avovali 

a túto zodpovednos ť nenesieme. Ale je naša zodpovednos ť za 

každú jednu vec, ktorú dnes schválime, tú už nám ni kto 

neodpára. Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. Pani hlavná architekta samozrejme zaujme 

stanovisko, lebo som ju požiadal, tak ako sme sa do hodli. 

Čiže predpokladám, že v diskusii vystúpi. Možno by p án 

poslanec Kor ček ako bývalý námestník za SDKÚ-DS, tak bol 

zvolený, iste si to pamätáte v minulom volebnom obd obí, 

mohol vysvetli ť, že ako sa to celé dialo. Čiže je to 

masielko aj na vašej hlave; teraz hovorím politicke j.  

 

 Ale ako čo s tým urobíme? Ja som sa vám v januári 

pýtal komisie, vás všetkých: Ideme touto cestou, zo berieme 

si ten starý balvan a skúsime ho niekam dotla či ť s tým, že 

z neho vypustíme veci, ktoré tam nepatria? Alebo id eme 

rieši ť nie čo nové? 

 Odpove ď bola, súhlasíme. Áno, môžme ís ť touto cestou. 

 Teraz sme tu, aby sme urobili rozhodnutia, nikto z  

nás tú zodpovednos ť nevezme.  
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 Môžme neschváli ť celý ten dokument, môžme poveda ť že 

ho nechceme, a tiež je to nejaký výsledok, ktorý zo berieme    

do úvahy a budeme pod ľa neho kona ť. Pokúšali sme sa v čase 

čo najkratšom dospie ť k  takému výsledku, aby sme vedeli, 

čo so zmenami a doplnkami č. 2. Komisia na tom vykonala 

veľa práve a myslím si, že mali by sme sa niekam posun úť.  

 Pán poslanec Kor ček chce zareagova ť faktickou 

poznámkou. Asi som ho vyprovokoval.  

 Nech sa vám pá či, pán poslanec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som možno z 

histórie ozrejmil, ako tento dokument vznikal. V ro ku 2007 

bol schválený Územný plán hlavného mesta, kde posla nci, 

predchádzajúce zastupite ľstvo priamo v uznesení uložilo 

magistrátu, aby sa zbierali podnety na zmeny a dopl nky od 

mestských častí a od ďalších zú častnených osôb.  

 

 To takýmto spôsobom aj prebehlo a rozsah zmien a 

doplnkov, tak ako je teraz predložený, bol predlože ný 

mestskému zastupite ľstvu v rámci informácie o obstaraní 

zmien a doplnkov v decembri 2008. Ja som si zobral aj 

výpis hlasovania. Prítomných bolo 69 poslancov, za bolo 66 

vrátane vás, pán primátor, dvaja boli proti, jeden sa 

zdržal. Ďakujem.   

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
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 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Faktickou poznámkou na m ňa chce reagova ť aj pán 

poslanec Nesrovnal; nech sa vám pá či. 

 

 

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

 Ďakujem. Chcem vás opravi ť, pán primátor. Vy ste nás 

nežiadali o spoluprácu v tomto. Naopak, my sme boli  tí, 

ktorí sme žiadali, aby sme sa stretli a diskutovali  o 

tomto pláne. A až na naše ve ľké naliehanie sa tak za čalo 

až v marci alebo v apríli. A to sme sa stretli iba nad tým 

materiálom, čo navrhla komisia. A to viete, že to bolo iba 

také povšechné, iba objas ňovacie, a nie diskusia o tých 

projektoch.   

 

 Takže vy ste nás nechali tak, poslancov, aby sme s a 

sami s týmto trápili. A až na naše naliehanie sme n a tom 

začali pracova ť. Takže ten výsledok, táto dnešná diskusia, 

nehnevajte sa, nie je náš výsledok, našej práce.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte raz opakujem, že v januári som sa obrátil na 

komisiu územného plánu, územného a strategického 

plánovania k postupu. K postupu, pán poslanec. Na k omisiu. 

Na to sme si ju zriadili.  

 

 Ja som nevedel, že sa mám obraca ť na vás, že vy ste 

taký dôležitý poslanec aj pre túto oblas ť, lebo vy ste v 

dvoch komisiách. Ja sa môžem na budúce obráti ť aj na vás 
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ako na odborníka a vy poviete, či áno, či nie. Ale zdá sa 

mi, že to takto tu nemáme zariadené. 

 

 Potom si nezria ďujme komisie, adresujme všetko 

všetkým, dáme to na web, však sa o tom pobavte kde chcete. 

Ako takto to tu nefunguje. Ja som mal pocit že tá k omisia, 

potom sme o tom hovorili aj na politických rokovani ach. 

Pýtal som sa, čo so zmenami a doplnkami?  

 A povedali ste, O.K., komisia zaujala stanovisko, 

ideme tou cestou, že ste chceli predstavi ť. 

 

 Ja si za vás ten materiál neviem pre číta ť, pán 

poslanec. A na to ani žiadne predstavenie nemôže sl úži ť. 

Môže slúži ť na diskusiu. Pod ľa mňa bola ve ľmi užito čná, 

ale ni č viac, ni č menej.  

 Pán poslanec Muránsky ešte raz. 

 

 

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

 Ja možno iba tak trošku, že komisia územného a 

strategického plánovania má 19 členov, z toho 14 

poslancov. Čiže je to naozaj masívne teleso, kde práve 

takáto diskusia naozaj na všetky tieto témy a proje kty 

prebehla.  

 

 Ja som aj rokovací poriadok pripravil tak, že komi sia 

je úplne super liberálna. Každý má do nej prístup, ni čím a 

nikomu tento prístup na komisiu a na rokovania komi sie 

nelimitujeme. Naozaj, kto chce, môže prís ť. Naozaj to 

niektorí ľudia aj využívajú, chodia. Niekedy tam máme 

plno, že musia aj stá ť. Ale budíš. Sme ochotní robi ť toto 
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preto, že sú to dôležité veci a každému z nás zálež í, ako 

Bratislava bude vyzera ť do budúcna.  

 

 Postúpim kusok ďalej. Zostal mi ešte jeden rez, ešte 

jedno nenaplnené uznesenie komisie, kde sme sa uzni esli, 

že pokia ľ do termínu dnešného zastupite ľstva nedostaneme 

stanovisko Ministerstva dopravy, tak navrhneme aj n a 

vylú čenie bod RV/SM/25, zóna Chalupkova, kde naozaj 

Ministerstvo dopravy nám poslalo list so žiados ťou o 

vy ňatie tejto, tohto územia zo zmien a doplnkov, práve  na 

základe toho, že tam boli v konflikte záujmy invest ora, 

developera, ktorý chcel stava ť nadzemnú stavbu a záujmy 

Železníc, ktoré tadia ľ mali vies ť podzemný tunel. 

 

 Ja viem, že naozaj prišlo k nejakému, prišlo k 

riešeniu tohto problému, ale do dnešného d ňa nebolo toto 

potvrdené práve ministerstvom. Čiže si plním záväzok a 

navrhujem aj túto zmenu na vylú čenie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Chcem len poveda ť dve faktické poznámky. K zóne 

Chalupkova má pani starostka Rosová názor, že nemá byť 

vypustená. Hovorím teraz to, čo som po čul na prerokovaní s 

poslancami. 

 

 A po druhé chcem poveda ť, že mám informáciu od pána 

Čádera, ktorý je poradcom predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja, ktorý to má od Dopravoprojektu , a ja 
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to mám od investora z druhej strany, že došlo k doh ode. To 

znamená, že pozastavené územné rozhodnutie na umies tnenie 

projektu TEN-T bude akoby odbrzdené; neviem to tera z 

lepšie poveda ť. Proste že sa dohodli.  

 

 To znamená, že táto námietka odpadáva. Nemá ju 

ministerstvo, je to informácia z posledných dní. V čera mi 

pán Čáder v Bruseli potvrdil, že aj on má takúto 

informáciu za Dopravoprojekt, ktorý robí investi čnú 

činnos ť pre Železnice Slovenskej republiky. To len hovorím  

pre fakticitu.  

 

 Ja nespochyb ňujem to, čo ste povedali. Vy to nemáte 

od ministerstva, preto konáte tak, ako ste pris ľúbili. Ja 

vám dávam vystúpenia, ktoré som získal v posledných  d ňoch 

a pridal som stanovisko pani starostky Rosovej.  

 Pán poslanec Hanulík chce reagova ť na pána 

Muránskeho. 

 Nech sa pá či. 

 

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

 Áno, ďakujem za slovo, pán primátor. Takto: V prvom 

rade chcem poveda ť, že ja si naozaj vysoko vážim odbornos ť 

tejto komisie výstavby. Ale naozaj každý by sme si mali 

uvedomi ť, že v prvom rade sú pre nás voli či ve ľmi 

dôležití. Prostge pre m ňa sú v prvom rade Dúbrav čania. Je 

to možné pekné, ale v prvom rade Dúbrav čania, čo si oni 

prajú, to je pre m ňa sväté. Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Za ťovi č. 

  

 

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

 Ja chcem reagova ť na pána Muránskeho ako doplnok, 

pre čo sem pribudla vlastne tá RV/DU/2 Strmé sady. Je to  

môj návrh, nako ľko som rokoval s komisiou územného plánu a 

rozvoja v Dúbravke, ktoré o tom rokovali a sami nav rhli, 

že to nie je vhodné. Neviem, či pán Hanulík niekedy tam 

bol pozrie ť, ako to vyzerá, kde to vlastne je, či má o tom 

šajnu. Ale naozaj, nie je to vhodné na výstavbu 

málopodlažných domov. Je to záhradkárska oblas ť, strmý 

svah, jedna oby čajná cesta, kde nie je absolútne prístup. 

 

 A ke ď ešte tak reagujem, tak pán Hanulík ke ď tak 

strašne bojuje za ob čanov Dúbravky, pre čo potom napríklad 

nechcel alebo chcel, aby sa predávali pozemky v str ede 

mestskej časti? Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Nesrovnal . 

 

 

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

 Ďakujem. Na doplnenie informácie k projektu 

Chalupkova, pod ľa mojich informácií z Krajského stavebného 

úradu dnes bolo podpísané územné rozhodnutie na pro jekt 
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TEN-T. Dnes bolo vyhlásené, vyvesené a rozoslané 

účastníkom konania, takže zrejme tam došlo k tej doho de.     

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Vy ste vlastne potvrdili to, čo som povedal, došlo k 

dohode. A tým bolo možné vlastne správoplatni ť územné 

rozhodnutie. Čiže len potvrdzujeme, že vec je v tejto 

lokalite vyriešená. Máme zhodné informácie. Pán pos lanec 

má ešte podrobnejšiu.   

 Pán poslanec Muránsky chce reagova ť. 

 

 

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

 Ja som naozaj nespochyb ňoval. Ja som si iba splnil 

povinnos ť tak ako ma zaviazala komisia. To je jedna vec.  

 A druhá vec je naozaj že; nie, nebudem to. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Ďalší re čník v našej rozprave je pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Najprv niektoré vecn é 

poznámky o problémoch, o ktorých rokovala komisia. Dva 

boli v Petržalke, a to Kutlíkova. Tam považujem za 
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povinnos ť nejako ako oznámi ť, že prišlo tam k dohode tých 

občanov, ktorí si žiadali vypusti ť. To znamená, môže by ť 

tak ako je navrhnuté komisiou. To znamená, môže to,  môže 

to v úvodzovkách, "prejs ť".  

 

 Ďalej, Matadorka. Pominuli dôvody na vypustenie. 

 Ďalej, čo sa týka Petržalky, pred nieko ľkými d ňami 

som sa dozvedel, že vlastne pod názvom Panónska je v 

skuto čnosti Dolnozemská od zodpovedných predstavite ľov 

Petržalky, ktorá by umožnila výstavbu na tej spojni ci 

medzi Panónskou a Dolnozemskou. Považujem to za záv ažnú 

informáciu.  

 

 A hoci som nepriate ľom návrhov na poslednú chví ľu, 

ale už som po čul, že Ružinov tiež prichádza vlastne až 

teraz s niektorými zmenami.  

 Dovo ľujem si s istou pokorou da ť aj toto na 

vypustenie. Ide konkrétne o KR/PE/9 Petržalka Panón ska, 

zmena funkcie, ochranná izola čná zele ň 1130 na funkciu 

občianska vybavenos ť celomestského a nadmestského významu. 

Podľa mojich informácií by na základe tohto mohla by ť 

vlastne sta ť stavba, vo či ktorej bola petícia vyše 300 

obyvate ľov. Takže takto.  

 

 A ďalej s istými rozpakmi prijímam celú túto 

diskusiu. Neviem, že či vlastne vôbec príde alebo bude ma ť 

zmysel vypúš ťať niektoré jednotlivé body, pretože vlastne 

tento návrh tu bol už pred rokom a snahou bolo 

pravdepodobne nejaký ve ľký balík posunú ť. A vlastne rok sa 

čaká, aj to čo hovoril pán poslanec Kríž, aj na ve ľmi 

užito čné veci mestských častí. 
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 Jedna taká moja ve ľká obava je taká, že dnes možno sa 

rozhodneme vypusti ť s istou vä čšinou, a to už nehovorím o 

súdoch a prokuratúre.  

 

 Ale nie som si celkom istý, že v septembri sa toto  

isté rozhodnutie stretne s takou vä čšinou, že vlastne to 

na čom sa dnes zhodneme, bude prijaté. 

 

 A potom s istým časovým odstupom budeme za čína ť, ako 

keby od nuly a budeme pripravova ť 03 bez toho, že by sme 

vlastne tú 02 sa k nej vyjadrili. Táto obava vo mne  naozaj 

silnie. A nie som si teda istý, či nie je v tejto chvíli 

ten čas, kedy za čať od nuly. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 K tomu návrhu, ktorý ste dali ako ďalší, by som rád 

zaujal stanovisko, že by ste to nemali robi ť. Nemali by 

ste to robi ť preto, lebo sme sa so všetkými zú častnenými, 

to znamená s komisiou, s poslancami ktorí chodili n a 

predstavovanie, s poslaneckými klubmi dohodli, že d nes už 

nové návrhy nebudú. Nebudú. Aj Ružinov. 

 

 Ružinov zaznel pred dvoma týžd ňami. Bol predložený 

normálnou cestou ako výsledok rokovania klubu. Ja s om to 

rešpektoval na rokovaniach s poslancami. Dal som to  

posúdi ť a naozaj chcem ma ť istotu podobne ako vy, že 

neurobíme nejakú chybu.  
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 Na ten návrh, ktorý sa týka Petržalky 9 v tejto 

chvíli neviem reagova ť. Možno moje kolegyne by vedeli 

zareagova ť. Ale mal by som z toho obavu, lebo všetky 

ostatné návrhy sme posudzovali. Vieme odpoveda ť na otázku 

kauzálnych a interaktívnych vz ťahov, to je pojem ktorý 

používa vyhláška. Čiže budeme reagova ť na tie obavy, ktoré 

ste sa pýtali. Sú tu kolegyne, ktoré vám dajú odpov ede. A 

nechcel by som, aby sme rozširovali ten zoznam. To všetko, 

čo tu zaznelo, bolo prerokované, posúdené, má to ist ú 

odozvu a prípravu aj z našej strany, aby sme neurob ili 

chybu. Myslím si, že toto je ve ľmi dôležité. 

 

 Čiže ve ľmi pekne prosím, aby ste zvážili ten návrh a 

prípadne ho stiahli. 

 Pán poslanec Kríž chce reagova ť na pána poslanca 

Fialu. 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Žia ľ, bolo to tu už povedané z vašich úst, pán 

primátor, že nie je možné dneska vklada ť. Ja som nad týmto 

v podstate už od rána rozmýš ľal a chcel som preto sa 

prihlási ť, aby som išiel na pomoc môjmu kolegovi z 

Petržalky pánovi Fialovi.  

 

 Totižto naozaj je to ve ľmi, ve ľmi konfliktný projekt 

pod názvom Dolnozemská brána. On sa tam prek ĺzol do tých 

zmien a doplnkov tak, že sme si ho nejako nevšimli.  A 

dokonca po porade so starostom aj s ďalšími pracovníkmi z 

miestneho úradu som bol poverený tiež o tejto veci 

rokova ť, resp. ju otvori ť na pléne.  
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 Ak to nie je z procedurálneho h ľadiska možné, tak, 

žia ľ, je to naša chyba, že v tomto sme asi opozdení. Al e 

minimálne som si vzal za povinnos ť potvrdi ť slová pána 

Fialu, je to naozaj ve ľmi konfliktný projekt, a ve ľmi by 

nám pomohlo, keby odtia ľ vypadol.  

 

 

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 na pána poslanca 

Fialu pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Na pána poslanca Fialu a ke ďže ho podporoval pán 

poslanec Kríž, tak aj na pána poslanca Kríža; ale t eda v 

prvom rade na pána poslanca Fialu. Páni, ja dôveruj em 

svojim kolegom v tomto zastupite ľstve čo sa týka týchto 

otázok. Ur čite aj vy by ste dôverovali mne, že keby 

hovorím nie čo o Starom Meste, čo Staromeš ťanom ve ľmi 

prekáža.  

 

 Len stále ja sa pýtam, kde mám ja istotu, že v dob rej 

viere neurobíme takú chybu, ktorá bude toto mesto s tá ť 

milióny, milióny Eur, čo môže vyústi ť do nie čoho, čo si 

možno vôbec nevieme predstavi ť. Možno v takto isto dobrej 

viere pred "x" rokmi, a ja som nebol toho ú častníkom, 

presvied čali poslancov o predaj pozemkov pod PKO a pozrite 

sa, kde to je dnes?  
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 Ja by som bol rád keby že máme v tom jasno, keby ž e 

máme naozaj jedno vyjadrenie, ktoré exaktne povie, môžte 

toto robi ť. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Drozd je ďalší re čník. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa najskôr vyjadri l 

k tomu návrhu na uznesenie oh ľadom nového územného plánu. 

Je fajn, že naozaj prichádza na ur čité moje slová, ke ď som 

vtedy spomenul pred 4 rokmi nový územný plán, tak v tedy 

primátor Ďurkovský sa iba usmial. Ale vtedy naozaj som to 

myslel, že ten územný plán by sa pripravoval súbežn e so 

zmenami a doplnkami tohto územného plánu, lebo naoz aj 

potrebovali sme prekry ť to obdobie. Ale tie prípravné 

práce sa mohli za čať.  

 

 Samozrejme, teraz sme posunutí o 4 roky ďalej. A tiež 

pri tomto novom územnom pláne, ktorý by sme za čali robi ť, 

samozrejme by som sa dopredu vyvaroval ur čitých chýb. A 

naozaj by som do ňho vstupoval už na základe novej metodiky 

aj ako sme si mohli pre číta ť list od pána Ková ča z STU. My 

sme o týchto veciach rozprávali na viacerých fórach . 

 Naozaj si viem predstavi ť, že nový územný plán, pod ľa 

novej metodiky by mohol by ť spracovaný v inej mierke. 
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Určité kompetencie územného plánovania by boli presunu té 

na mestské časti. 

 

 Takisto si viem predstavi ť, že magistrát nebude aj 

obstarávate ľom, aj spracovávate ľom, aj vlastne schva ľo-

vate ľom, všetko v jednom, na jednom tomto, ale že naozaj  

to spracovanie môže by ť aj externé, aby sa v podstate 

naozaj dostalo tej transparentnosti, at ď., at ď.  

 

 Ale naozaj ja si myslím, že tieto zmeny a doplnky sú 

potrebné, aby sme ich ďalej prerokovávali.  

 

 A takisto s týmito vypusteniami zmien ja aj v tej 

komisii, ja s viacerými som nesúhlasil aby boli vyp ustené, 

lebo viaceré tieto zmeny majú podklady v schválenýc h 

urbanistických štúdiách, ktoré boli prijímané na me stských 

častiach, boli prerokované s ob čanmi, celé tie kole čka 

absolvovali. A ja si myslím, že ve ľa z nich sú žiaduce.  

 

 Musíme si naozaj uvedomi ť, že v týchto zmenách a 

doplnkoch je ve ľa projektov, ktoré naozaj stabilizujú 

mesto, vytvárajú stabilizáciu športovísk ako sú Zla té 

piesky, celé vlastne okolie Zlatých pieskov. V Ruži nove 

napríklad športoviská na Drie ňovej, at ď., at ď. Stabilizujú 

zastavanos ť v ur čitých sídliskách. Ale, samozrejme, 

poskytujú mestu aj ur čité rozvojové plochy.    

 

 Naozaj, ja si myslím, že také zmeny ako zmena 

funkcie, napríklad pri Matadorke alebo v týchto býv alých 

priemyselných zónach že sú prospešné pre mesto. A 

samozrejme, v tom ďalšom stupni územnoplánovacej 
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dokumentácie na podklade územného plánu zón sa ur čité veci 

dajú na mestských častiach dotiahnu ť. 

 Takže toto by bolo asi k tomu.  

 

 A ešte by som chcel k týmto vypusteniam zmien a 

doplnkov. Naozaj ja si myslím, že tých zmien na vyp ustenie 

by nemalo by ť ve ľa, lebo naozaj si myslím že ten proces sa 

naruší a zase máme stratený obrovský čas. Čiže pri tých 

vypusteniach ja by som bol ve ľmi opatrný. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán starosta Mrva. 

 

 

Ing. Ján  M r v a, starosta Mestskej časti Bratislava-

Vajnory:  

 Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, tak som sa 

stihol vráti ť z tej frankovky modrej z Ra če, je výborná. 

Keď bude prestávka, tak vám doporu čujem zastavi ť sa i 

napriek daž ďu.  

 

 Ale môj príspevok sa týka územného plánu. Ja som s a 

teda až v čera dozvedel, že sú časťou zmien vlastne a 

doplnkov by malo by ť to, že v grafickej časti sa vypustia 

hranice zón už teraz platného územného plánu. Ja má m vo 

Vajnoroch asi 5 zón. To je taká bodko čiarkovaná fialová 

čiara, ktorá hovorí o tom, že napríklad zóna Šuty je  

ohrani čená. Keby bola teda vypustená v budúcnosti, a 

poviem príklad zóna Einsteinova a nemáte tam tú čiaru, 
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hranicu zóny, tak dochádza k problému, lebo ulica 3  

kilometre dlhá je zóna Einsteinova. Neviete čo vlastne 

teda v územnom pláne je myslené tou zónou Einsteino vou.  

 

 A preto ja mám návrh, alebo mám teda lokality vo 

Vajnoroch, ktoré majú 40 hektárov: zóna Šuty, zóna Cepit, 

zóna Nemecká dolina. Ja neviem presne čo to je, ke ď to 

bude len v textovej časti. 

 

 Čiže ja mám návrh na to aby, ke ď to musí by ť 

vypustené, mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie, a ja 

ho pre čítam. 

 Že mestské zastupite ľstvo schva ľuje, aby v územiach, 

v ktorých boli hranice jednotlivých zón ur čené v 

regula čnom výkrese územného plánu platnom pred zmenami a 

doplnkami 02, t.j. v tomto čo teraz platí, obstarávatelia, 

mestské časti, tieto hranice budú rešpektova ť. A pri 

schva ľovaní zadania zóny, územného plánu zóny, tieto 

hranice upravia na hranice konkrétnych pozemkov.  

 

 Ja ale ako starosta ani neposlanec nemôžem podáva ť 

návrhy na uznesenia, tak ja sa skúsim dohodnú ť s poslancom 

z nášho klubu, že by si tento návrh osvojil. Samozr ejme, 

neviem či prijmete, vy dneska schválite ten územný plán, 

teda zmeny a doplnky tak ako sú teraz bez zmien, al ebo 

schválite to, že vypustíte nejaké veci a poveríte 

primátora tým, aby na september pripravil nový návr h 

územného plánu.  

 

 Ja to navrhujem preto, ke ď sa to schváli v akejko ľvek 

tejto forme, aby sa znova navrhlo to, že mestské časti 
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budú rešpektova ť teraz platné hranice zón a tie si upravia 

potom na konkrétne pozemky preto, lebo sú miestne z nalé 

problémov. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.   

 Faktickou na vás chce reagova ť pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ideálny stav by bol, keby samozrejme 

všetky mestské časti alebo v podstate celé mesto malo 

svoje územné plány zón. Čiže ja v tom až taký problém 

nevidím. Ja si viem predstavi ť, napríklad Vajnory pekne 

celé rozdeli ť a v tých jednotlivých častiach všade spravi ť 

územný plán zóny.  

 Samozrejme, že je to aj otázka financií, ale toto by 

mal by ť taký reálny stav, ma ť dobrý územný plán a dospie ť 

do štádia, že mestské časti naozaj majú pokryté svoje 

územie územnými plánmi zón. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť ešte pán poslanec 

Budaj. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne.  
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 Je samozrejme sympatické pán Drozd ako donedávna 

starosta dobre vie aké sú užito čné územné plány zón. Ale 

pokia ľ mi vysvetlili odborníci, tak pri sú časných 

financiách ani za 50 rokov nebude Bratislava pokryt á 

územnými plánmi zón.  

 

 Ideálny stav tu spomínam, teda reaguje na m ňa pán 

Drozd; tu hovoríme o ve ľmi konkrétnom stave, ktorý nám 

leží na stoloch. Ja by som to, čo upozor ňuje prof. Ková č 

bral ve ľmi vážne. My sme chceli vykro či ť smerom k 

transparentnému mestu, ale v textovej časti zmien a 

doplnkov sa skrýva znestransparentnenie postupov a 

obrovská šanca na voluntarizmus a rozšírenie korup čného 

prostredia. Alebo rizikového prostredia pre korupci u, 

ktoré ur čite nie je v úmysle nás. A ja chcem veri ť, že 

nebolo ani v úmysle predkladate ľov. Len sná ď si 

predstavovali, že odbúrajú niektoré pravidlá, niekt oré 

regulácie, lebo sa im bude vo ľnejšie dýcha ť a ľahšie 

uspôsobova ť tie územia. 

 

 Ale druhá tienistá stránka toho, jednoduchšej 

administratívnej práce, je práve toto zvýšené rizik o 

zneužitia. Ja v každom prípade chcem položi ť; 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Janko, faktická poznámka uplynula, takže  

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Položi ť predkladate ľovi, pán primátor, iba otázku. 
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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. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Že aký má postoj k tomuto hodnoteniu predkladate ľ, k 

hodnoteniu prof. Bohuslava Ková ča, ktorý vypichol tento 

problém v textovej časti, v území zmien a doplnkov? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.     

 Zaujmeme stanovisko. 

 Pán poslanec Uhler, faktická poznámka na pána 

starostu Mrvu. 

 

 

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

 Ďakujem. Čo sa týka tých územných plánov zón viem si 

predstavi ť, že územné plány zón dokáže urobi ť ve ľká 

mestská časť, ktorá má na to prostriedky. Ale nedokážem si 

predstavi ť, ako to spraví malá mestská časť, ktorá má 

rovnakú rozlohu ako tá ve ľká, ale má možno 50 krát menej 

obyvate ľov. 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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 Samozrejme by malo pomôc ť mesto, ale to je vecou 

nášho ďalšieho rokovania.  

 Ešte pán poslanec Drozd druhýkrát na pána starostu  

Mrvu. 

 

 

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

 Ja som len chcel to poveda ť, že to sú odporú čané 

územia, kde sa má vytvori ť územný plán zóny. Samozrejme, 

keď tá malá mestská časť nebude ma ť peniaze, tak ju nebude 

vedie ť vytvori ť. Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 My sme, prosím, sa dohodli s pani hlavnou 

architektkou, že chceme vytypova ť miesta, kde by mali 

vzniknú ť územné plány zóny ako prvé. To znamená, budeme o 

tom rokova ť aj na komisii, aj s vami, aj so starostami, a 

pokúsime sa vytvori ť aj finan čný mechanizmus na to, ako to 

robi ť, aby aj tí, ktorí nemajú to ľko pe ňazí z h ľadiska 

veľkosti mestskej časti mohli obstaráva ť.  

 Diskutuje pán starosta a poslanec Pekár; nech sa t i 

páči. 

 

 

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

Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Vrátim sa k poznámke  

pána poslanca a vicežupana Nesrovnala, ktorý spomín al 

existenciu viacerých CD a viacerých zoznamov, týkaj úcich 
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sa vypustenie zo zmien a doplnkov. My ke ď sme si v 

Ružinove porovnávali tie zmeny a doplnky, tiež nie som si 

istý všetkým, preto opakujem tie, ktoré sme žiadali  

vypusti ť. Boli to RV/RU/18, 19, 22, 23, 31, 33, 41. 

Niektoré sme tu spolu s predsedom komisie územného rozvoja 

našli, ale nie som si istý v tej 22-ke. Tak aj napr iek 

vášmu odporú čaniu, aby sme nedávali návrhy na vypustenie, 

chcem si by ť istý, že sa mi nezmení stabilizované územie 

na rozvojové oblastí, kde sú bytové domy.  

 

 A ke ďže všetci alebo vä čšina poslancov v Ružinove na 

čele so mnou je proti zahus ťovaniu, tak aj napriek vášmu 

odporú čaniu predložím tento návrh, aby som si bol istý, že  

zmena číslo RV/RU/22 Ružinov, Obylná, Jašíkova, nebude 

zanedbaná a bude vypustená tak, aby sme zabránili 

zahusteniu.  

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem pekne.  

 Kolegyne sa k tomu vyjadria. Predpokladám, že nie čo o 

tom vieme.  

 Pani poslanky ňa Feren čáková druhýkrát do rozpravy. 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava- Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pán primátor; teraz budem kri čať. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nemusíš kri čať. 
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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: 

 Ale ja som asi ve ľmi krátka, nedá sa mi posunú ť.  

 No ni č, ja len to ľko: Vlastne z tejto rozpravy 

vyplýva, že akoko ľvek budeme hlasova ť, vždy niekto sa bude 

cíti ť dotknutý a nebudeme všetci spokojní. Bránime sa 

niektorým funkciám, ktoré vlastne k hlavnému mestu ako 

keby patrili.  

 

 Chcem, nechcem by ť teraz v pozícii zástancu 

developerov, v žiadnom prípade nie. Ale chcem len 

pripomenú ť aj poslancom, ur čite si ve ľmi dobre pamätáte, 

že prebehla ve ľmi vážna diskusia, ke ď nejaká spolo čnos ť 

Tri-Granit tu chcela stava ť, nazvali to mega kasíno, pán 

primátor vie ako ten projekt sa volal, pretože to b olo na 

území Petržalky a Jaroviec plánované. Nakoniec z to ho 

zišlo, áno boli tu protesty, prostitúcia, korupcia,  

kasína. Neviem, či ten projekt bol jasný, teda bolo 

všetkým jasné o čo sa jedná, ale tie kasína sú v meste tak 

či tak.   

 

 Chcem k tomuto poveda ť len to ľko, že my sme to 

vyhnali, netýka sa presne tohto, ale apelujem na to , aby 

sme ve ľmi rozmýš ľali čo pustíme a čo nepustíme, a v 

Fejesholume sa to za čne stava ť. Čiže nevyhneme sa tomu, 

čoho sme sa obávali, len to budeme ma ť o 5 kilometrov 

ďalej. 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 poslankyni Feren čákovej.  

 Druhýkrát sa do diskusie prihlásil pán poslanec 

Šovčík.   

 

 

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

 Už ke ď sa prijímal územný plán v roku 2007 to bol asi 

zlý dokument ke ď vyvolal také množstvo zmien a doplnkov. 

Ja nemám problémy so zmenami a doplnkami 02, ale mu sím 

skonštatova ť, že materiál tak ako je predložený, 

predstavuje jeden zradne namiešaný mix. Pretože ja som si 

urobil taký štatistiku, obsahuje viac ako 20 zmien zo 

stavebných pozemkov na zele ň. Napríklad v Ružinove 7-krát, 

v Karlovej 5-krát, v Starom Meste 2-krát, v Petržal ke 2-

krát, at ď. 

 

 Obsahuje viac ako 10 zmien, kde sa obmedzuje výsta vba 

a rozvojové územie sa menia na stabilizované územie . 

Napríklad 3-krát v Starom Meste, 2-krát v Ružinove,  at ď. 

Vyzna čuje ochranné pásma historických, kultúrnych alebo 

prírodných pamiatok vo viac ako 10 lokalitách. V do prave 

je to napríklad zmena z nultého okruhu na dia ľnicu D4, bez 

čoho bude problém s jej výstavbou. A takisto nová 

definícia rýchlostnej cesty R7 a ďalšie dopravné stavby 

mimo úrov ňových križovatiek, Vlárska ulica, Nosný dopravný 

systém a jeho stanice, 29 zmien. Viac ako 30 opráv 

technických chýb a nedostatkov pôvodného územného p lánu, 

napríklad.       

 

 Ale problém, ktorý mám ja s týmto dokumentom, a to  čo 

sa ja od za čiatku pýtam, a na čo som nedostal odpove ď, i 
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keď samozrejme že je to hypotetická otázka je tá, že k eď 

urobíme akéko ľvek vypustenia z tohto dokumentu, či to nie 

je cesta na prokuratúru, ktorá vlastne zruší celý t ento 

dokument. A budeme tam kde sme, po ťažne to zablokuje tú 

situáciu na pár rokov.  

 A preto som prišiel s tým návrhom, lebo si myslím že 

to je elegantnejšia cesta ako z tejto situácie vyb ŕdnuť.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bohužia ľ, nie je, aj ke ď váš úmysel bol š ľachetný a 

dobrý. A my vám odpovieme ako to je, lebo vy ste na  Starom 

Meste mali protest prokurátora, ktorý zrušil preto,  že ste 

dopĺňali do materiálu nie čo nové. Vy ste išli úplne inou 

cestou ako ideme dnes my. My poznáme ten váš problé m, 

študovali sme ho, rozumieme mu, zaujmeme stanovisko .  

 Pán poslanec Greksa, faktická poznámka na pána 

poslanca Šov číka. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ:  

 Ja som trošku popletený, pretože pred týžd ňom Sven 

hovoril o tom, že treba to schváli ť celé an bloc ako to 

je. A teraz nerozumiem, chcel som by ť hrozne kolegiálny a 

proste koali čný, ale nerozumiem teraz čo sa deje, lebo 

pred týžd ňom pán Šov čík hovoril, že to máme schváli ť an 

bloc pod ľa neho a teraz to nemáme vôbec schváli ť a máme si 

vymyslie ť nie čo úplne ďalšie. Neviem. 

 Rád by som, keby mi to nejak vysvetlili, ja by som  

chcel by ť, fakt, koali čný. Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani poslanky ňa Dyttertová faktickou poznámkou na 

pána Šov číka.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som sa, pán poslanec, vôbec 

neobávala toho čo ste pred chví ľkou povedali, to cesta na 

prokuratúru, a podobne, pretože to naše hlasovanie práve 

pôjde na posúdenie na Krajský stavebný úrad odborní kom, 

ktorí sa k tomu vyjadria, a dajú svoj bu ď súhlas alebo 

nesúhlas k jednotlivým našim návrhom, ktoré tuná 

schválime. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Pán poslanec Kugler ako predposledný z poslancov.    

 

 

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

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

vyjadril k niektorým zmenám, ktoré boli pre čítané v 

súvislosti s mestskou častou Vraku ňa, ktoré boli navrhnuté 

na vypustenie. Týka sa to kódu RV/VR/8. Je to Kazan ská, 

lokalita ved ľa zdravotného strediska. Ďalej VR/9, je to 

tiež Kazanská, je to lokalita ved ľa VÚB banky. Ďalej je to 

VR/7, je to Slatinská. Vo všetkých týchto troch prí padoch 
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je navrhovaná zmena zo stabilizovaného územia na ro zvojové 

územie. V niektorom prípade je to na úkor zelene, v  

niektorom prípade je to na úkor športu. V každom pr ípade 

by malo dochádza ť k zahus ťovaniu zástavby. 

 

 Chcem spomenú ť, že tieto návrhy na vypustenie, ktoré 

pre čítal pán Muránsky sú v súlade so schváleným uznesen ím 

Miestneho zastupite ľstva Mestskej časti Vraku ňa, to 

znamená nové zastupite ľstvo s tým súhlasí.  

 

 A ešte chcem spomenú ť ďalšiu zmenu, ktorá bola 

spomínaná, a je toto letisko Cargo. Je to tiež zmen a na 

rozvojové územie na podklade urbanistickej štúdie z óny IV. 

kvadrantu letiska. V tomto prípade tiež miestne 

zastupite ľstvo, vlastne v tomto prípade miestne 

zastupite ľstvo odsúhlasilo ponecha ť túto zmenu v zmenách a 

doplnkoch územného plánu č. 2. 

 

 A pani starostka, jak pani kolegy ňa tu pre čítala, tak 

tiež je za to, aby táto zmena bola ponechaná v zmen ách a 

doplnkoch.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Pani poslanky ňa Farkašovská. Po nej pán poslanec 

Nesrovnal. 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor.  
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 Vážené kolegyne, kolegovia, ja sa musím prizna ť, že 

mám zábrany zahlasova ť za tento materiál, pretože si ve ľmi 

dobre spomínam na podobnú situáciu pred 4 rokmi, ke ď som 

sedela takisto v tomto zastupite ľstve a hlasovali sme o 

novom územnom pláne, o pláne ktorý sa vypracovával 13 

rokov, ak sa dobre pamätám. A hlavným argumentom vt edy 

bolo, že všetko je lepšie ako ni č. Akýko ľvek územný plán 

je lepšie ako neprijatie žiadneho územného plánu. P riznám 

sa, že ja som tejto argumentácii vtedy pod ľahla, a možno o 

to som teraz opatrnejšia v tom uvažovaní, že či naozaj 

urobíme najlepšie ak prijmeme materiál v tej podobe , v 

ktorej ho máme dnes na stole. 

 

 Zazneli tu opakovane vyjadrenia o potrebe nového 

územného plánu. Hne ď ako prvý navrhol jeho obstaranie 

kolega Šov čík. Ja po porade s ním chcem ten jeho pôvodný 

návrh upresni ť, pretože v jeho pôvodnom návrhu sa 

nenachádza termín, a nie sú tam niektoré presné 

formulácie.  

 

 Takže si dovolím navrhnú ť doplnenie uznesenia, ktoré  

máme v materiáloch o bod B.2, teda bude bod A. schv aľuje. 

 Bod B.1 žiada primátora, a to čo je v texte. 

 A potom bod B.2 opä ť žiada primátora o bezodkladné 

začatie procesu obstarávania nového územného plánu 

hlavného mesta Slovenskej republiky s jednoduchšou a 

právne jednozna čnou textovou a grafickou časťou.  

 Termín: do 15. júla 2011, pretože proces 

obstarávania, jeho prípravné časti sa pokia ľ viem môžu 

začať bezodkladne v priebehu nieko ľkých dní, možno zajtra.   
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 Ale rada by som bola, keby sme prijali uznesenie v  

tomto zmysle, aby sa naozaj súbežne, bez oh ľadu na to, čo 

sa udeje dnes s materiálom Zmeny a doplnky 2, za čal 

definitívne pripravova ť nový územný plán. Ďakujem.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Možno by ste mali koordinova ť ten návrh uznesenia s 

pánom poslancom Šov číkm, lebo myslím že to ide rovnakým 

smerom. Takže poprosím, keby ste sa nejako dali dok opy, 

aby sme tu nemali nieko ľko uznesení v tej istej veci.  

 Pán poslanec Nesrovnal je ďalší re čník. 

 Poprosím pani architektku, keby sa pripravila na 

vystúpenie.  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Tá otázka tých hraníc územných plánov  

zón sa vyriešila, ako som porozumel návrhom pána st arostu 

Mrvu, ktorý ja si osvojujem a prednesiem a navrhnem  ho.  

Prednesiem ho potom čo prejdeme tie jednotlivé hlasovania. 

Ale stále čakám od vás, pán primátor, vyjadrenie k tým CD.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Kolegyne povedia.  

 

JUDr. Ivo  N e s r o v n a l, poslanec MsZ: 
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 Chcem vedie ť, či tie CD, ktoré sme dostali v marci sú 

tie, na základe ktorých sa rozhoduje. Lebo ja som n a 

základe nich rozhodoval, na základe nich som hlasov al.  

 Ak to tak nie je, tak to chcem po čuť. A ak to tak nie 

je, tak to nie je dobrá vec.     

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dostanete informáciu aj o CD, pretože to vedia 

vysvetli ť kolegyne.  

 Pán poslanec Muránsky má už nedovolenú faktickú 

poznámku, ale ke ďže je predsedom komisie, tak ešte áno. 

Nech sa pá či. 

 

 

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

 Chcel by som ešte k tej diskusii poveda ť o novom 

územnom pláne, že naozaj toto podporujeme, že sme s i 

vedomí, že po ďme teda za čať. Ale treba si to zobra ť aj z 

toho poh ľadu, že najskôr teda musia by ť spravené generely. 

Máme už, dostali sme do komisie plán, akým spôsobom  budeme 

obstaráva ť tieto generely. Ten sme schválili. 

 

 Najskôr si musíme prejs ť, pripravi ť nejaké východiská 

k tomu, a aký chceme, aby ten územný plán bol. Dajm e tomu 

už len základné otázky ako je, že v akej mierke má byť 

spravený, aká podrobná má by ť regulácia. Je to ako ke ď 

kupujete auto, môžete sa rozhodnú ť, že áno, ideme kúpi ť 

auto, ale treba si najskôr uvedomi ť, že čo chcete. Či 
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chcete benzínové alebo dieselové, alebo na elektrin u; čo 

vlastne potrebujete. Budete jazdi ť po meste alebo akým 

spôsobom. 

 

 Čiže najskôr je potrebné odpoveda ť na tieto otázky, 

pripravi ť štúdie naozaj od generelu zelene, dopravného 

generelu, at ď. Proste pripravi ť tieto veci, čo nie je 

možné spravi ť proste úplne okamžite.  

 

 Tieto veci si vyžadujú čas, vyžadujú si námahu, 

vyžadujú si samozrejme aj isté finan čné prostriedky, s 

ktorými sme v tomto rozpo čte nepo čítali, resp. s 

niektorými sme samozrejme po čítali a dostali sme do toho. 

Ale toto nie sú bežné výdavky, ktoré môžme použi ť už dajme 

tomu v presune v niektorých kapitolách.  

 

 Taktiež aby som to povedal, iba príprava týchto 

generelov trvá istú dobu. Trvá dobu, ktorá sa pohyb uje v 

mesiacoch, niekedy až v rokoch. Naozaj, iba generel  

dopravy, ak ho dneska za čneme obstaráva ť, tak pri 

maximálnej snahe, proste O.K., môžeme ho ma ť o 12, 14 

mesiacov. Toto si treba uvedomi ť predtým, ako dneska 

sko číme hne ď do hlbokej vody a pôjdeme, a prijmeme 

uznesenie, že áno za čneme obstaráva ť nový územný plán. 

Proste treba, aby prebehla aj nejaká verejná diskus ia, ako 

má ten nový územný plán vyzera ť.  

 

 A som ve ľmi rád, a ve ľmi rád sa zú čast ňujem verejných 

diskusií, či už išlo o PKO, o Nosný dopravný systém, alebo 

akáko ľvek verejná diskusia ktorá je, pretože je potrebné 

si tieto veci najskôr uzrejmi ť; po prvé doma, po druhé s 
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občanmi, po tretie s odbornou verejnos ťou, ktorá do toho 

má čo poveda ť.  

 Čiže nechcem sa ďalej už rozkecáva ť, ale toto si 

myslím že bolo potrebné poveda ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ďakujem za ten vecný tón, ktorý ste 

zvolili. Aj preto som vás neprerušoval, lebo si mys lím že 

treba to poveda ť. Nie je možné naozaj len tak zo d ňa na 

deň za čať obstaráva ť nový územný plán. Myšlienka tu 

zaznela, tá téma je na stole a budete sa ňou musie ť aj vy 

zaobera ť v komisii, my na úrovni magistrátu. 

 Ešte poprosím pána poslanca Borgu ľu. 

 Potom je pripravená pani hlavná architektka. 

 

 

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

 Ke ďže som doteraz vystupoval len faktickými 

poznámkami, tak rád by som vystúpil aj riadne. Mne je 

ľúto, že až na záver, až pred pár d ňami som nadobudol 

vnútorný pocit, že hlasova ť proti vy ňatiu, vo či vynímaniu 

jednotlivých zmien je nedobré a môže spôsobi ť ve ľké škody 

tejto, tomuto mestu. 

 

 O to viac sa chcem po ďakova ť za korektnú prácu 

komisii. A chcem sa po ďakova ť pánovi predsedovi, lebo ja 

naozaj cítim že jeho snaha je úprimná. Bojím sa vša k, 

alebo teda viem, že tieto vy ňatia ja podporova ť nemôžem, 

lebo už zo spomenutých dôvodov teda. 
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 Osobne podporujem tvorbu nového územného plánu. A 

myslím si, že ke ď za čneme obstaráva ť nový územný plán; ale 

to len si myslím ako laik, možno odborníci ma oprav ia, 

nijako sa to nevylu čuje s tým, aby sme zárove ň mohli 

obstaráva ť aj zmeny a doplnky trojky, štvorky, at ď.  

 

 Čiže ja budem rád, ke ď tento proces tvorby nového 

územného plánu za čne. Ve ľmi pekne ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou na vás chce reagova ť pán poslanec 

Lenč.   

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Som rád, pán 

poslanec, že ste vystúpili riadne, lebo chcel som r eagova ť 

na vaše faktické poznámky, ale nedalo sa. Rozprávat e tu o 

nejakých miliónových škodách alebo o takýchto vecia ch; ja 

neviem, odkia ľ to máte. 

 

 Pani kolegy ňa Dyttertová vám povedala, že najhoršie 

čo sa môže sta ť je, že proste Krajský stavebný úrad k tým 

zmenám, ktoré tu navrhneme teraz, vypusti ť, neda ť 25-ku, a 

celé to budeme musie ť zahodi ť do koša.  

 

 Tá snaha, ktorá tu teraz je, je v podstate zachrán i ť 

to, čo sa dá. A proste vybra ť odtia ľ veci, ktoré sú sporné 
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a nejakým spôsobom to skúsi ť posunú ť, aby to proste 

nevyšla tá práca aj všetky finan čné prostriedky, ktoré 

boli vynaložené nazmar. Ja to vidím teda takto. 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 starosta 

Šramko. 

 

 

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

Bratislava-Lama č:  

 V krátkosti by som rád na pána poslanca Borgu ľu: 

 Ozaj je to v duchu takého hesla "Ži a nechaj ži ť". Ja 

som presved čený, že tu nejde o dokonalos ť ale to, že 

pokia ľ sa toto nepohne ďalej, tak ozaj pre mnohých ľudí to 

znamená ve ľmi ťažké časové straty. A nemyslím si, že tu 

ide o miliónové straty tak ako povedal presne pán k olega 

Lenč. Možno že to neposunú ďalej, že sa urobí ešte 

medzistupe ň, že ešte bude treba nie čo doplni ť, alebo čosi, 

ale nikto nespustí nejaké stratové, ťažké nejaké projekty. 

Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Borgu ľa chce zareagova ť na faktické 

poznámky na jeho stranu. 
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Ing. Martin  B o r g u ľ a, poslanec MsZ: 

 Áno. Pán Len č, dovo ľte, aby som na vás reagoval. 

Minimálne z vašich úst mi toto pripadá ako neúprimn é. Ja 

si skôr myslím, že váš ozajstný záujem je dokon či ť svoje 

dielo, ktoré ste ušili v minulom období spolu so sv ojimi 

kolegami, a v minulom volebnom období sa vám to 

nepodarilo.   

 

 Ja si nemyslím, že obstarávanie zmien a doplnkov 

trojky by bol nejaký časovo až tak náro čný proces. A 

možno, keby sme v januári, ke ď sme o tomto za čali 

diskutova ť a spustili, tak v decembri by sme to už aj 

uzatvárali.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, nemôžem vám da ť faktickú, lebo chcete 

reagova ť na faktické poznámky. To už nejde. Vy ste 

reagovali na vystúpenie, pod ľa rokovacieho poriadku nie je 

možné reagova ť na iné faktické poznámky.     

 (Poznámka.) 

 Môžte sa prihlási ť do diskusie, ja vám v tom 

nebránim. Len nemôžte ma ť faktickú poznámku. 

 

 Takže teraz bude diskutova ť pani hlavná architektka. 

 Alebo ak chcete, môžte dosta ť prednos ť vy, aby ste 

zareagovali na kolegu poslanca vo vystúpení. Na to máte 

právo. 

 Nech sa pá či. 
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Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ja len ve ľmi krátko. Pán poslanec, ja si vyprosujem 

takýto tón od vás. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani hlavná architektka, nech sa pá či. 

 

 

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

Bratislavy: 

 Vážené dámy a páni, ja s úprimnos ťou mne vlastnou by 

som rada bola garantom tohto ve ľkého balíka, ale iste 

uznáte, že garantka, ktorá sa intenzívne zapodieval a dva a 

pol týžd ňa touto matériou a z toho dva týždne nemala ani 

internet na tomto magistráte, tak asi by nebola tou  

správnou. Mám, samozrejme, mienku k tomu, a som si počas 

tejto diskusie napísala iba pár poznámok, ku ktorým  sa 

neskôr vrátim.  

 

 Aj ke ď na meste alebo v mestských častiach mnohí 

kolegovia s plnou vážnos ťou upozor ňovali už pri tvorbe 

územného plánu na jeho nedostatky, od roku 2007 sa do 

dnešného d ňa ni č neudialo. To je fakt. Chýbalo 

vypracovanie priorít hlavného mesta, aby mesto aj s  takým 

územným plánom aký poslanci v roku 2007 schválili, 

nestratilo orientáciu. Toto považujem za jeden z 

najzákladnejších problémov aj balíka zmien a doplnk ov 02.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

283  

 

 Pretože pri tom masívnom tlaku verejnosti zastúpen ej 

na jednej strane mestskými časťami, na druhej strane 

investormi, sa za čalo pracova ť na pôde územného plánu, 

ktorý od metodických nedostatkov až po jednoduché p reklepy 

bol materiálom vhodným na okamžité prehodnotenia a 

metodickú úpravu.      

 

 A čo chcem pod čiarknu ť?  

 Opä ť do procesu nevstúpili zásadné argumenty mesta v 

zmysle stanovenia priorít a ochrany verejného záujm u  

 Balík Zmeny a doplnky 2 obsahuje typ zmien pre mes to 

bezbolestné, ale aj zmeny pre mesto aj samotných 

investorov zásadné. 

 

 Pre m ňa je nepochopite ľná skuto čnos ť, že sa pri tomto 

množstve požadovaných zmien a podnetu, ktorý vydal 

prokurátor, okamžite neprikro čilo k revízii územného 

plánu. A použijem taký architektonicko-urbanistický  výraz, 

k revitalizácii v zmysle udržate ľného rozvoja Bratislavy.  

 

 Do balíka sa takto dostali v zmysle zmien zákona 

zmeny samotnej metodiky, ktoré sa objavili samozrej me pri 

posudzovaní samotných zmien a doplnkov, a ktoré vyp lynuli 

z nedokonalosti pôvodného materiálu. Ako aj zmeny 

regulácie, priestorového usporiadania, funk čného využitia 

územia, at ď., ktoré ale medzi sebou vyvolali interaktívne 

procesy. 

 Musíme chápa ť územný plán ako jeden celok a každá 

zmena a doplnok sa ho ve ľmi výrazne dotkne a vyvolá ďalšie 

zmeny.  
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 Čiže tieto interaktívne procesy následne ovplyvnili 

ďalšie časti území. Takýto balík s takýmto obsahom a s 

takouto minulos ťou môže garantova ť len jeho autor, alebo 

autori.  

 

 A preto sa mi v prvom kontakte s týmto balíkom 

vynorila otázka: Pre čo ho neschválilo minulé 

zastupite ľstvo?  

 

 A v druhom rade vlastne nehovoriac o tom, že v 

januári sa mohlo pristúpi ť aj k prehodnoteniu, resp. boli 

v minulosti hlasy, ktoré ve ľmi kriticky pristupovali, či k 

územnému plánu samotnému, alebo aj k balíku zmien a  

doplnkov, resp. aj celému systému jeho schva ľovania. Medzi 

nich patril už tu menovaný prof. Ková č. On mi sám hovoril, 

že aj minulému primátorovi posielal podnety. Takže tieto 

podnety tu vlastne na meste niekde boli. A pod ľa mňa sa 

malo od za čiatku s nimi pracova ť a na tieto podnety 

reagova ť. Možno by sa rozhodlo iná č ako postupova ť.  

 

 Sú časná komisia územného a strategického plánovania v 

dobrom úmysle maš ľu na tomto komplikovanom balíku roztrhla 

a po prerokovaní a s dotknutými investormi alebo s 

mestskými časťami z neho niektoré zmeny a doplnky vybrala.  

 

 Po urbanistickej stránke sú mi dôsledky takýchto 

zmien relatívne jasné. Treba však prehodnoti ť tzv. 

kauzálne a interaktívne vplyvy tejto zmeny už na 

prepracovaný územný plán, čo nastane po stránke právnej, 

ako sa k situácii postaví Krajský stavebný úrad, a ako 
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dlho sa tieto veci budú rieši ť, je ve ľkou neznámou. 

Pretože Krajský stavebný úrad sa vyjadril, on môže 

reagova ť vlastne až ke ď; pani poslanky ňa, ja som si to 

niekde, prepá čte, aj poznamenala, povedala, že druhým 

krokom bude, že Krajský stavebný úrad po vašom rozh odnutí 

prehodnotí, že či tie zmeny, čo ste vybrali z balíka, aké 

majú teda tieto kauzálne dopady nie.     

 

 Tento materiál musia pripravi ť kolegyne z magistrátu, 

a až potom tento materiál prijme Krajský stavebný ú rad, a 

až potom rozhodne. Čiže to je jedna ve ľká neznáma. 

 

 Ja som na príklade PKO už spomenula, že v minulost i 

vo vz ťahu k investorovi zo strany mesta nevstupovali do 

procesu rozvoja lokalít odborníci z oblasti archite ktúry a 

urbanizmu zo strany mesta proste tak, ktorí by konc epty s 

investorom diskutovali, rozvíjali a svojou prácou v  

kone čnom dôsledku hájili verejný záujem. A ak aj nejaké 

také boli, neboli vypo čuté.  

 

 Preto považujem celý balík Zmien a doplnkov 02 de 

facto za politicky konštrukt. Ale to neznamená, že ho 

vidím negatívne, pretože v mnohých veciach, a najmä  v 

metodickej časti posúva metodiku a zjednodušuje metodiku 

územného plánu, a vlastne umož ňuje lepšiu prácu s týmto 

materiálom.  

 

 Tieto zmeny, tieto pozitívnejšie, ako aj celý nový  

odľahčený balík zmien a doplnkov, by mal by ť následne 

verejne prerokovaný. Neviem, ako na to bude reagova ť, to 

by sa potom mohla vyjadri ť kolegy ňa. A či sa teda dnešné 
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zastupite ľstvo prikloní k schváleniu za čatého procesu 

alebo ho v zmysle dôslednej politickej dohody odlož í na 

ďalšie zastupite ľstvo, nemení ni č na tom, že ja osobne 

iniciujem okamžitý za čiatok práce na tvorbe nového 

územného plánu. A už sme tu aj s pani Ing. Plencner ovou 

vlastne sa rozhovorili na túto tému.  

 

 Mojim cie ľom, a preto našla som aj podporu na meste, 

pusti ť sa teda do spracovania zjednodušeného a v zmysle 

práce s ním zjednodušeného územného plánu mesta. Ko legy ňa 

to volá aj rekonštrukciou.  

 

 Nech si to nazveme akoko ľvek, mal by to by ť dokument, 

ktorý je, ako citujem prof. Ková ča, s ve ľmi jasnou, jasne 

definovanou textovou a grafickou časťou, aby sme sa mohli 

pohnú ť ďalej, to je už môj citát. A obrazne povedané 

nestrácali čas zametaním pred prahmi domov, ktoré sme my 

nepostavili.  

 

 A ke ď som teraz po čúvala diskusiu, ako som spomenula, 

som si urobila pár poznámok. Jedna taká poznámka bo la, 

trestanec čaká na trest smrti, resp. čaká že ten červený 

telefón zazvoní. Mne to tak pripadá, ke ď sa tu rozprávalo 

o nejakej kauze, že či sa dostala, či teda má vyjs ť z toho 

balíka alebo nemá vyjs ť.     

 

 Ja považujem takéto, aby sa nám takéto veci 

nestávali. Ja to považujem proste za neprípustné. J e 

pravdou, a ako architekt poznám situáciu na strane 

investorov. Čo som za tie dva týždne stihla, že som sa s 

nimi stretla a vypo čula som si ich názor, tak naozaj sa na 
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tieto zmeny a doplnky čaká dlho. A samozrejme, že boli 

niektorí, ktorí mali viac vplyvov, niektorí ktorí b oli 

menej. 

 

 Čiže celý ten materiál je ve ľmi, ve ľmi komplikovaný. 

Ale zase som presved čená, že keby prešiel aj s tými čo ste 

vybrali, tak vieme z h ľadiska tohto platného územného 

plánu ustriehnu ť, aby sa nestávali v rámci, poviem to, 

nejaké neprávosti. Aby ten materiál, ktorý bol schv álený  

a ktorý sa teraz vami neotvoril, tak aby sme si ho 

ustrážili.  

 

 Ja som, aj ke ď som sa predstavovala poslancom, ja som 

vždy zdie ľala názor, že treba oddeli ť. Ale to sa malo 

urobi ť niekedy možno na za čiatku, tie metodické zmeny, tie 

malé nie pre mesto zásadné zmeny a doplnky. A tie v eľké 

projekty, ktoré mesto, v mestských častiach, v jeho 

štvrtiach, v jeho celkovom systéme a koncepcii, ve ľmi 

ovplyvnia. A toto vygenerova ť, resp. prediskutova ť, a 

trebalo by ich vlastne, taký jazyk sme si zvolili, že 

overi ť.  

 

 Ja by som poprosila kolegy ňu Plencnerovú, ktorá je tu 

už o nie čo dlhšie a má myslím celkom jasný poh ľad na to, 

čo by sa, ako by sa dalo pokra čova ť a pracova ť s 

momentálnym územným plánom a kam by mohla smerova ť jeho 

revitalizácia. Nech sa pá či. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ak dovolíte, slovo tu ude ľujem ja.  

 Takže ešte chví ľočku mi dajte priestor, akože ak ste 

skon čili, ja vám ve ľmi pekne ďakujem. 

 

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

Bratislavy: 

 Ja sa ospravedl ňujem.     

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ale toto vyriešime spolo čne.  

 Ja vás chcem informova ť, že sú tu prihlásení ešte 

dvaja zástupcovia obyvate ľov, pán prof. Bohumil Ková č, 

ktorý vám všetkým písal svoje stanovisko k prerokúv anému 

dokumentu a pani Katarína Šimon či čová, ktorá je členkou 

našej komisie územného plánu; územného a strategick ého 

plánovania. 

 Čiže sa vás musím opýta ť, či súhlasíte s tým, aby 

vystúpili títo dvaja zástupcovia obyvate ľov.  

 

 Kto je, prosím, za, zdvihnite ruku, aby som im moh ol 

udeli ť slovo. 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Myslím, že je to jednozna čné. 

 

 Takže poprosím pána prof. Ková ča, aby využil svoje 

právo vystúpi ť v trvaní 3 minút pred poslancami. 

 Pán profesor, nech sa pá či. 
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OBČAN: prof. Bohumil  K o v á č   

 Dobrý de ň. Ja som to ani neo čakával; v prvom rade sa 

ospravedl ňujem celému poslaneckému zboru, že som vás 

zaťažil nevyžiadanm e-mailom, ale toto by som chcel 

krátkym vystúpením nejakým spôsobom korigova ť. Môj záujem 

vystúpi ť tuná je aj odborný, aj ob čiansky. Ve ľmi stru čný 

úvod. 

 

 Územný plán mesta má pod ľa môjho názoru dva základné 

významy. Jeden je koncep čný, to znamená ur čuje ďalší 

územný rozvoj mesta ako celku, ale druhý je ten, že  pod ľa 

územného plánu mesta a pod ľa sú časnej dikcie zákona je 

nástroj, ktorý je priamym podkladom pre povo ľovanie 

stavieb v prípade, že nemáme podrobné územné plány zón a 

urbanistické štúdie; čo nemáme.  

 

 A tento aspekt hmoto-právny by som povedal, je ve ľmi 

dôležitý, pretože ja si myslím, že osobne nemám s t ou 

vizionálnou stránkou územného plánu mesta žiaden pr oblém, 

ale čo mám problém sú práve niektoré dikcie, ktoré sú 

práve v tej hmoto-právnej oblasti územného plánu me sta. 

Niektoré definície sú myslené všeobecne, principiál ne 

správne, ale ak sa za čínajú uplat ňova ť v konkrétnom  

konaní, tak zásadne sa postavia by som povedal možn o aj 

proti verejného záujmu. A to si myslím, že územný p lán 

mesta by mal aj ten verejný záujem viacej chráni ť. 

 

 A myslím si, že mnohé definície sú tak 

voluntaristické v tom, napríklad definícia stabiliz ovaného 

územia alebo povo ľovanie výškovej výstavby nejakou 
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dodato čnou expertízou. To znamená investor ani vopred 

nevie, či môže alebo nemôže stava ť, lebo o čakáva sa, že až 

potom príde expertíza, môže vyvoláva ť skuto čne mnoho 

ďalších zbyto čných sporov v území. 

 

 Preto som za to, aby územný plán aj v týchto 

definíciách bol úplne tak jednozna čný, aby pravidlá hry 

boli jasné. Tri rohy, jedenástka, koniec.  

 

 Zmeny a doplnky územného plánu mesta sú nevyhnutno u 

súčasťou života územného plánu, pretože mesto sa vyvíja, 

aj spolo čnos ť sa vyvíja. Treba si ale pozrie ť zákon.  

 

 Zákon hovorí, že sa majú prijíma ť vtedy, ke ď sa 

zásadne zmenili spolo čenské a hospodárske východiská, a to 

si treba pozrie ť, či sa ozaj v tých jednotlivých 

lokalitách, prípadoch takto stalo. Na to by mal Kra jský 

stavebný úrad tiež dohliadnu ť. A stanovisko ktoré som 

videl bolo od Krajského stavebného úradu, s prepá čením, 

pomerne povrchné.  

 

 Chcel by som v diskusii, ktorú som tuná po čul 

spomenúť len to, že v týchto zmenách a doplnkoch, tak ako 

sú predložené, sa ozaj stretávajú zmeny lokálne so zmenami 

metodickými. A sú pripravené, materiál je pripraven ý, by 

som povedal na jeden hlasovací akt, a to sa mi zdá 

principiálne nesprávne.  

 

 Myslím si, že (gong) tieto veci treba oddeli ť; ak 

dovolíte, dokon čím už len vetu. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR  Bratisla vy 

 Nech sa pá či. 

 

 

OBČAN: prof. B. K o v á č  

 Principiálne oddeli ť; preto ja by som vám navrhol 

tento postup: 

 Zmeny a doplnky 2, pod ľa môjho názoru nemôžte ich 

redukova ť. Môžte ich prija ť alebo neprija ť tak, ako boli 

prerokované dnes.  

 

 Ale môžte urobi ť v ďalšom bode programu to, že z tých 

neprijatých zmien a doplnkov, celého tohto balíka, 

vyberiete tie, a stanovíte tým vlastne zadanie pre zmeny a 

doplnky 3, ktoré pod ľa môjho názoru sa dajú luxusne a 

rýchlo urobi ť, trebárs aj u externého spracovate ľa, ke ď je 

problém s lehotami.  

 Tam ale ís ť metódou parciálnej prípravy tak, aby ste 

sa osobitne vedeli vyjadri ť v zmenách na Lúkach 8 - áno, 

zmena v Dúbravke - nie, metodická zmluva stabilizov aného 

územia - áno, metodická zmena výškovej regulácie, v ýškovej 

zástavby - nie, aby ste takto mali. A nevidím potom  žiaden 

právny ani etický problém, lebo ja mám dnes pocit, že vy 

máte hlavne etický problém, ako sa vysporiada ť s jablkami 

a hruškami. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán profesor.  
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 Poprosím pani Katarínu Šimon či čovú, aby sa ujala 

slova. Nech sa vám pá či, pani Šimon či čová. 

 

 

OBČIANKA: Ing. Katarína  Š i m o n č i č o v á  

 Dobrý de ň prajem. Ešte raz ďakujem pekne za slovo.  

 V podstate skrátim môj príspevok, ktorý som pôvodn e 

plánovala dlhší, lebo už boli mnohé veci povedané p redo 

mnou, najmä pani Ingrid Konrád, ktorá povedala, že začne 

obstaráva ť nový územný plán.  

 

 Ja len k tomu len tak na dôvažok doložím že, to sm e 

aj diskutovali v našej komisii, aj s viacerými posl ancami 

o tom, že veci, ktoré sa dejú teraz, môžu ís ť proste 

paralelne. Nový územný plán sa totižto za čína obstaráva ť 

tým, že mesto zhá ňa, prijíma informácie od ľudí, môže si 

tú čakaciu dobu, čiže mesto nerobí ni č. Čaká, kedy ob čania 

dávajú svoje pripomienky, lebo to musí túto etapu p rejs ť. 

A to môže za čať hne ď.  

 

 

 Ďalšia vec sa mi nepá či, ke ď sa tu objavujú také 

údaje, že 8 rokov, a 10 rokov to môže trva ť. Ja som 

nepočula, aby o tom hovoril teda odborník, ktorý taký 

územný plán spracováva. Možno pani Ingrid Konrád sa  

nevyjadrila k d ĺžke, ale verím, že to bude trva ť ove ľa 

kratšie, ako sme to boli zvyknutí doteraz. Pretože mnohé 

tie praktiky, ktoré pri prijímaní jak územného plán u tak 

aj zmien a doplnkov sme častokrát kritizovali. Mnohí to 

poznajú. Za každým sme sa k tomu vyjadrovali.  
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 Už len minimálne tá moja ob ľúbená téma, že pod ľa 

Azurského dohovoru majú do prípravy strategických 

dokumentov, ktorými napríklad územný plán je, prijí maný  

občanmi teda zainteresovaná verejnos ť, a to sa ani raz v 

tomto prípade nestalo.  

 

 Preto dúfam, že ke ď sa za čne obstaráva ť nový územný 

plán takže toto sa napraví. Najmä teraz v tomto čase sedia 

všetky strany dohovoru Azurského a hodnotia jednotl ivé 

strany, ako pristupujú k plneniu toho dohovoru. A n aša 

republika nevyzerá na tom ve ľmi dobré, takže dúfam, že sa 

to zmení pri novom územnom pláne. A aj preto naprík lad by 

mohli by ť napadnuté tieto zmeny a doplnky z tohto dôvodu, 

že nebola zainteresovaná verejnos ť prijatá. Ale nejdem 

týmto negatívnym smerom sa ubera ť.  

 

 Len mi predsa len nedá trošku si pos ťažka ť na to, že 

viackrát tu zaznelo, nielen teraz ale aj v minulost i, že 

aj prokurátor povedal, isté chyby nastali pri jedno tlivých 

etapách procesov, a ja nepoznám človeka, ktorý by bol za 

to, aspo ň ozna čený, že je zodpovedný.  

 

 Ani teraz napríklad tu nie je ten, ktorý by poveda l, 

pre čo ke ď sa pani starostka z Čunova s ťažovala na ušla 

farbi čka a 4 roky čaká na to mestská časť, že nech sa to 

napraví. A nemôžu, lebo niekomu ušla farbi čka. Kto je ten 

komu tá farbi čka ušla, pán primátor, môžte poveda ť?  

 Bolo by dobré, keby to všetci vedeli.(gong)  

 Mňa by to teda osobne zaujímalo. Ďakujem pekne. Do 

videnia.  
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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.  

 Ja to, bohužia ľ, neviem. Ale ak to budete ve ľmi 

chcie ť vedie ť, tak vám to zistím. 

 

 Prosím sme v závere tej diskusie. 

 Ja k nej mám len jednu faktickú poznámku a potom 

poprosím kolegyne, aby reagovali na tie otázky, kto ré ste 

sa pýtali, právne; návrh na vypustenie konkrétnej l okality 

v Petržalke, konkrétne štadiónu Artmedie. To znamen á 

zmeny, ktorá navrhuje, aby zo športového územia sa zmenila 

funkcia športu na ob čiansku vybavenos ť mestského a 

nadmestského významu.  

 

 Je to problematická lokalita, to si všetci 

uvedomujeme, aj vy si to ur čite uvedomujete, pretože 100 

rokov na tomto území je šport. 100 rokov tam je naj starší 

futbalový štadión na území Bratislavy. To znamená, šport 

tam má svoju tradíciu. 

 

 Na druhej strane miestne zastupite ľstvo v rokoch 2002 

- 2006 prijalo stanovisko, v ktorom odporu čilo a súhlasilo 

s obstarávaním zmeny v  tejto lokalite. To znamená s tým, 

aby sa táto lokalita zmenila z funkcie športu na fu nkciu 

občianskej vybavenosti. Urobilo vtedy to zastupite ľstvo 

dohodu s investorom, že investor nahradí tie športo viská, 

ktoré takto mestskej časti zaniknú finan čným príspevkom vo 

výške 10  miliónov korún a za tieto mestská časť vybuduje 

náhradné športovisko. Tie peniaze boli poskytnuté, 
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športovisko dnes stojí na Budatínskej ulici, na zák ladnej 

škole, kde je ihrisko s umelou trávou vybudované za  tieto 

peniaze.   

 

 Podporila to totižto aj reprezentácia v rokoch 200 7 

alebo 2006 - 2010. Opä ť sa o tom hlasovalo práve na 

žiados ť obstarávania zmien a doplnkov zo strany mesta, aby  

sa mestské časti vyjadrili. Mestská časť sa opätovne 

vyjadrila a povedala, že s tým súhlasí.  

 

 Dávam to len ako faktickú poznámku, pretože zaznel i 

tu stanoviská z Vrakune, zazneli tu stanoviská z La mača. 

Toto je stanovisko z Petržalky, ktorej zástupca tu nesedí. 

Ale ja som považoval za potrebné vám túto informáci u da ť. 

Čiže vaše rozhodnutie bude potom samozrejme nasledov ať. 

 

 Ja by som teraz poprosil keby sa k materiálu, resp . 

najmä k vašim otázkam vyjadrila pani Ing. arch. 

Plencnerová a jej kolegyne, aby vysvetlili ten post up, 

ktorý máme usmernený z Ministerstva výstavby, Krajs kého 

stavebného úradu, prípadne ak treba nie čo ďalšie 

vysvetli ť. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Ing. arch. Jela  P l e n c n e r o v á, vedúca odde lenia 

koordinácie územných systémov:  

 Ďakujem pekne. Ako hovorila pani architektka Konrád 

ja som tu teda dlhšie, konkrétne dva a pol mesiaca,  čiže 

tiež nie som tu nejaký ve ľmi dlhý čas. A z môjho poh ľadu, 

mojej praxe územnoplánovacej môžem poveda ť, že tiež vidím 
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ur čité úskalia pri schva ľovaní tých zmien a doplnkov. Je 

tam úskalie, aj keby sa nevyhadzovalo z toho materi álu 

vôbec ni č, aj keby sa vyhadzovalo. 

 

 V zásade pani poslanky ňa Dyttertová ve ľmi správne 

povedala, závisíme od toho, či Krajský stavebný úrad nám 

dá alebo nedá ten § 25, v ktorom bude konštatova ť vlastne 

súlad s postupom celého obstarávania a schva ľovania.  

 

 Čiže tieto zmeny a doplnky sú, či už sa rozhodnete 

tak, že sa vyhodia nejaké zmeny, alebo sa to má sch váli ť 

ako celok, vždy je nejaké riziko pri schva ľovaní 

akéhoko ľvek materiálu. Čiže je to zrejme stále len na vás.  

 

 Krajský stavebný úrad dal ur čité usmernenie práve v 

procese obstarávania tých zmien a doplnkov, kde pov edal, 

že dajú sa odtia ľ vybera ť niektoré zmeny, ktoré nebudú ma ť 

kauzálny alebo interaktívny vplyv na celý materiál alebo 

iné zmeny.  

 

 Toto posúdenie v prvej etape by malo by ť asi na nás a 

v tej ďalšej etape práve na Krajskom stavebnom úrade. Na 

základe toho vlastne by mal potom udeli ť ten § 25 na 

prepracovaný materiál.  

 

 Čiže zmeny a doplnky číslo 2 ja by som videla asi 

takto: Akoko ľvek sa rozhodnete, vždy je nejaké riziko. 

Naše oddelenie sedelo vlastne nad možnos ťou ďalšieho 

obstarávania a prepracovania územného plánu, a ja k eď som 

sem prišla mala som takisto jasnú predstavu ako ďalej 

postupova ť.  
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 Územný plán mesta v sú časnosti naozaj nie je dobrý 

vzh ľadom aj na výkon rozhodovacej sféry, a preto je 

potrebné ho zásadne zrekonštruova ť hlavne metodicky. 

 

 Čiže ďalší racionálny krok by bol v tom, že 

potrebujeme spracova ť zmeny a doplnky, ktoré budú 

predovšetkým zamerané na opravu metodiky, nako ľko územný 

plán je vlastne miestny zákon. Niekto tu ve ľmi správne 

podotkol, myslím že aj pán prof. Ková č to hovoril, že 

dikcia toho územného plánu musí by ť z toho dôvodu 

nastavená tak, ako je zvykom v práve. To znamená ve ľmi 

jasne a ve ľmi zrozumite ľne. Nie tak ako je v sú časnosti. 

 

 Predmetom tohto by mali by ť vlastne tie zmeny a 

doplnky, či už to budú číslo 2, 3 alebo aké číslo bude. 

Mal by by ť z toho jeden komplexný materiál, pod ľa ktorého 

by sa dalo rozhodova ť vlastne v tom medziobdobí medzi 

spracovaním a schválením nového územného plánu.   

 Čiže my navrhujeme za čať spracováva ť zmeny a doplnky 

č. 3, resp. tie metodické. A sú časne ale pracova ť aj na 

územnoplánovacích podkladoch a na novom územnom plá ne 

mesta. 

 

 Boli tu otázky, ktoré sa týkali vlastne vymedzenia  

tých územných plánov zón v terajšom územnom pláne m esta a 

návrhu na odstránenie tohto vymedzenia v zmenách a 

doplnkoch číslo 2.  

 

 Ja mám ten názor, čo predstavil aj pán Budaj, že tým 

že sa vypustia tieto hranice, vznikne ešte chaotick ejšia 
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situácia ako je v sú časnosti. Moje kolegyne tento názor 

nemajú, takže ani my nie sme celkom jednotné v tomt o 

smere.  

 Neviem ešte čo by som k tomu viac dodala.  

 Naša predstava je v zásade dos ť racionálna a 

jednoduchá. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani vedúca, myslím, že ste povedali všetko 

podstatné. Ja to poviem takou ľudskou re čou.  

 Ak dnes vypustíme nie čo z toho materiálu, je na nás 

aby sme posúdili kauzálne a interaktívne vz ťahy k tomu čo 

v materiáli zostalo, lebo vz ťahy majú by ť vo či nie čomu. Má 

to by ť vo či tomu, čo v materiáli zostalo. A potom dáme 

posúdi ť ten materiál Krajskému stavebnému úradu, ktorý sa 

vyjadril, že až po vypustení vie poveda ť, či je to v 

poriadku alebo nie. Takéto písomné stanovisko máme.  

 

 Ja som v utorok ráno sedel, alebo poobede, neviem 

presne, kedy sme mali pozvaného pána prednostu Kraj ského 

stavebného úradu ktorý povedal, že nemôže viac napí sať. Ak 

prijmeme a vypustíme zmeny, ktoré majú vz ťah k tým zmenám, 

ktoré zostávajú a my jednu vypustíme, jedna ostane,  tak to 

nedáva zmysel, to nemôže fungova ť. Vtedy nám povie, že 

obstarávanie nebolo v poriadku. 

 

 Ak také nie čo neurobíme, to znamená že dokážeme tie 

veci lokalizova ť a nebudú ma ť navzájom spolu nejaké vz ťahy 

a oni toto potvrdia, tak potom nám môžu da ť § 25, ktorý zo 
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zákona osved čuje právoplatnos ť a zákonnos ť nášho postupu. 

Ešte stále niekto komu vypustíme nejakú zmenu, môže  

napadnú ť veci na súde, ale to môže urobi ť ktoko ľvek a 

akoko ľvek, pretože nie je spokojný s výslednou podobou 

dokumentu.  

 

 Dnes, prosím, nejdeme rozhodova ť definitívne. Ideme 

poveda ť, čo nám v materiáli prekáža, aby sme za ňho mohli 

hlasova ť. Hlasova ť budeme jedenkrát, ke ď to bude ma ť 

podobu všeobecne záväzného nariadenia, schva ľujeme alebo 

neschva ľujeme.  

 

 Preto, prosím, dnes rozhodujeme o časti, ako má tá 

výsledná podoba vyzera ť. Budeme musie ť dorokova ť tú 

podobu, oznámi ť všetkým tým, ktorým sme nie čo vypustili, 

že sa také stalo. Proste uplatni ť istý postup, ktorý nie 

je presne precizovaný v zákone.  

 

 Obráti ť sa na Krajský stavebný úrad a vráti ť sa sem 

so všeobecne záväzným nariadením v takej podobe, v akej 

rozhodnete dnes o tvare tohto materiálu. To znamená  tie 

vypustené veci tam samozrejme nebudú, ani v grafick ej 

časti, ani v textovej, ani v inej. A vy budete musie ť 

poveda ť, áno, v tejto podobe súhlasíme, alebo nesúhlasíte.  

 

 Je to vaše právo definitívne ten materiál uzavrie ť 

rozhodnutím o VZN. A potom môžme čaka ť právne spory. Teraz 

po vypustení ešte nemá kto proti čomu protestova ť.     

 

 To znamená, ak by sme zistili, že sme urobili neja kú    

fatálnu chybu, prídeme znovu a budeme vás žiada ť o nejakú 
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nápravu. Ale vysvetlíme, pre čo ju treba urobi ť a čo sa 

dosiahne tým, ak sa povedzme neurobí.  

 

 Čiže, prosím, to ľko k diskusii. Venovali sme tomu 

pomerne dlhú rozpravu, hodinu a 53 minút. Je otázka , či si 

nedáme prestávku, alebo ideme hlasova ť o tých zmenách a 

doplnkoch.  

 (Otázka k CD.) 

 CD. Prosím, aby zareagovali kolegyne, ktoré 

pripravovali materiál pre poslancov, lebo to ani mn e nie 

je jasné ako to bolo s CD. 

 Poprosím pani architektku Mazúrovú.  

 Nech sa vám pá či. 

 

 

Ing. arch. Eva  M a z ú r o v á : 

 Pokia ľ ide o materiál, ktorý je vám rozdaný v rámci 

materiálov do mestského zastupite ľstva, tak ako je na 

košie ľke uvedené pod bodom 3, Územný plán hlavného mesta 

SR Bratislavy, Zmeny a doplnky 02, a v zátvorke je z 1. 7. 

2010, a ďalej je celá štruktúra toho materiálu.  

  

 Čiže je to materiál, ktorý bol pôvodne predkladaný n a 

schva ľovanie mestského zastupite ľstva 1. 7. 2010 a 

materiál vtedy bol stiahnutý z rokovania.  

 

 Tento materiál, samotný návrh zmien a doplnkov, už  

reflektuje výsledky prerokovania tak ako sú v tom 

materiáli aj uvedené. Celý preh ľad pripomienok a 

vyhodnotenia prerokovania. Čiže líši sa od pôvodného 

materiálu, ktorý bol daný na prerokovanie v auguste  v 2009 
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roku tým, že už neobsahuje tie niektoré jednotlivé zmeny a 

doplnky, ku ktorým boli dané také pripomienky, že p ri 

prerokovaní a dorokovaní tých pripomienok, tieto 

pripomienky boli akceptované; čo sú napríklad niektoré tie 

lokality v Ružinove, kde mestská časť Ružinov uplatnila vo 

svojom stanovisku názor že chce, aby tieto lokality  boli 

vylú čené zo zmien a doplnkov.  

 

 A my sme akceptovali tento názor mestskej časti a na 

dorokovaní, na ktorom bol aj pán starosta Drozd, bo la 

dosiahnutá dohoda. Čiže takéto CD je aj teraz predmetom 

vášho materiálu a bolo dané aj pri príležitosti pri  tej 

prezentácii v 05 pred jeden a pol mesiacom.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže vy tvrdíte, že stále bolo iba jedno to isté CD?  

 

 

Ing. arch. Eva  M a z ú r o v á : 

 Pre vašu informáciu, na internetovej stránke visia  

obidva tieto materiály. Čiže pôvodný materiál, ktorý bol 

predmetom verejného prerokovania, návrh zmien a dop lnkov, 

a potom materiál, takzvaný, my tomu hovoríme "uprav ený 

návrh" zmien a doplnkov, ktorý reflektuje a odráža vlastne 

výsledky prorokovania, verejného prerokovania.   

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
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 Čiže mohlo sa sta ť len to, že si poslanci zobrali 

materiál z internetu ten pôvodný? To sa mohlo sta ť?  

 

Ing. arch. Eva  M a z ú r o v á : 

 To sa mohlo stá ť. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Na CD ten čo dostali, je ten už upravený? 

 

Ing. arch. Eva  M a z ú r o v á : 

 Áno.  

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Stále ten istý?  

 

Ing. arch. Eva  M a z ú r o v á :   

 Môžeme sa pozrie ť na to CD ktoré máte.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Nesrovnal, faktická poznámka. 

 

 

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

 Nie, ja pracujem s materiálom, ktorý som dostal od  

magistrátu. To je CD, ktoré som dostal od vás. A ak o my 

máme vedie ť, že sú tam urobené zmeny? A pre čo nás na to 

neupozorníte?  
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 My sme sa to dozvedeli úplne náhodou, ke ď sme 

poukazovali na veci z Ružinova, a zrazu sme sa dozv edeli, 

že už tam nie sú.  

 Tak sa pýtam, čo ešte tam nie je?  

 Alebo, čo tam ešte je? 

 Ako to, že dostávame materiály a nie sme upozornen í 

na to, čo sa odlišujú od tých predchádzajúcich? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prosím, na toto neviem zareagova ť. Lebo ja by som 

povedal, že každý krát ste dostali to isté CD. Nevi em to 

inak poveda ť. 

 

Ing. arch. Eva  M a z ú r o v á : 

 Ur čite ste dostali od nás CD s dátumom 1. 7. 2010. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ale to je stále ten istý návrh. My sme na ňom ni č 

nemenili. My sme na ňom ni č nemenili a môžme si len 

pozrie ť, ako to CD vyzerá. Ak chcete to urobi ť cez 

prestávku, ja to rád urobím.  

 

 Chcem sa opýta ť, ke ďže sme v závere diskusie, či 

ideme hlasova ť teraz, alebo si urobíme krátku prestávku? 

 Prestávku. 

 Prosím, ale pred prestávkou chcem, aby sme si 

ujasnili spôsob hlasovania.  
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 Z našej strany je návrh, aby sme hlasovali o každe j 

tej zmene, ktorú predložil pán poslanec Muránsky, p otom aj 

pán poslanec Pekár, aby sme hlasovali trojpätinovou  

väčšinou poslancov; prítomných poslancov. Aby sme 

rešpektovali procedúra, ktorá platí aj pre to výsle dné 

hlasovanie, pretože to musí získa ť tri pätiny. To len 

chcem na margo poveda ť, že keby v tomto boli nejaké 

pochybností, aby sme si to vyjasnili teraz.  

 (Poznámky v pléne.) 

 Nie, nie, nie, to je normálne uznesenie. Obstaráva nie 

územného plánu to je rozhodnutie zastupite ľstva, to nie sú 

tri pätiny. Hovorím o samotnom dokumente, lebo my i deme 

siaha ť do dokumentu.  

 

 A interpretácia je taká, že ke ďže výsledné hlasovanie 

tri pätiny, tak jak sa robia ústavné zmeny, tak aj ústavné 

zmeny sa robia do textu troma pätinami. A ke ď prejdú, sú; 

keď neprejdú, nie sú.  

 Prosím je 17.26 h. Môžme pokra čova ť o 17.50? Za 

dvadsa ťštyri minút.  

 Je pre vás pripravené jedna ve ľmi sympatická bagetka. 

Neviem, či ju až tak oceníte, ale dole je bagetka. Na 

večer chystáme ešte nejaké prekvapenie, takže teraz 

bagetka.  

 24-minútová prestávka.  

 (Poznámka k Frankovke.) 

 Na nádvorí tuná Primaciálneho paláca, prší tam 

trošku, ale inak si myslím, že tomu ni č nebráni.   

 

 (Prestávka od 17.27 h. do 17.50 h. Po nej:) 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Vážení poslanci, rád by som vás informoval, že je 

dnes 17.50 a bol by som rád, keby ste sa vrátili do  

rokovacej sály. Viem, že dnes máme na programe mara tón a 

dúfam, že spolo čne dobehneme do cie ľa. Takže vás poprosím, 

tých, ktorí sa nachádzate v priestoroch dole (gong) , aby 

ste  prišli do rokovacej sály.  

 

 Ve ľmi pekne poprosím, návrhovú komisiu, keby sa ujala 

svojej funkcie.  

 Vážených pánov poslancov a poslankyne už v sále 

rokovacej vidím, čiže myslím si, že sme pripravení na to, 

aby sme sa pustili do rozhodovania. 

 Pán poslanec Za ťovi č má zrejme nejakú procedurálnu, 

iná nemôže by ť, lebo je po rozprave.  

 Nech sa pá či, pán poslanec Za ťovi č. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Chcel by som sa len opýta ť, lebo ste povedali tri 

pätiny prítomných poslancov a nie je to tri pätiny 

všetkých poslancov? Ako je to teraz?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Držíme sa rokovacieho poriadku, práve toho článku 10, 

na ktorý sa pýtal pán poslanec Uhler, sú to tri pät iny 

prítomných. Aj ke ď budeme rozhodova ť v septembri, v 
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októbri o výslednej podobe, opä ť to budú tri pätiny 

prítomných. Máme to v rokovacom poriadku.  

 Ak nehovorím dobré, dúfam, že ma kolegyne opravia.   

 Tri pätiny prítomných. 

 Čiže potvrdzujeme, že je to tak. 

 To znamená, aj dnes budeme hlasova ť tou istou 

procedúrou, ako sa prijíma finálny návrh.  

 (Návrh na prezentáciu.) 

 

 Ja to dám spo číta ť, myslím, že je to rozumný návrh.  

 Prosím, skúsme jedno cvi čné hlasovanie, že by sme 

zistili, ko ľko nás je. Aby sme nemali pochybností a vedeli 

aké je kvórum.   

 Prosím k ľud.  

 Pán poslanec Greksa, keby ste sa posadili, bu ďte taký 

dobrý, lebo chcem da ť také cvi čné hlasovanie. 

 

 Prosím, keby ste sa najmä prezentovali; môžte aj 

hlasova ť, ale to nebudeme vyhodnocova ť.  

 Spustíte, prosím, hlasovanie, pani kolegy ňa. 

Hlasovanie, ktoré je len cvi čné. Nehlasujeme o územnom 

pláne; napíšte cvi čné hlasovanie. 

 Každý sa má prezentova ť, aby sme zistili, ko ľko nás 

tu je. Kontrola uznášaniaschopnosti zastupite ľstva, či sme 

schopní prijíma ť rozhodnutia troma pätinami. Toto teraz 

kontrolujeme.  

 Z prítomných, máš pravdu. Ale, aby sme vedeli kvór um, 

áno, pravda, pravda, pravda.    

 (Cvi čné hlasovanie.) 

 Už nám to naskakuje. Máme tridsa ťdevä ť prítomných 

poslancov.  
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 Z tridsa ťdevä ť prítomných poslancov si rýchlo rátam; 

čiže z tridsa ťdevä ť potrebujeme dvadsa ťštyri alebo 

dvadsa ťtri a pol.  

 Čiže dvadsa ťštyri. Dobré?  

 

 Ke ď bude zo štyridsa ť, tak je to dvadsa ťštyri 

rovných. A myslím, že na tridsa ťdevä ť keby som to delil, 

tak je to dvadsa ťtri sedem, tak je to vždy dvadsa ťštyri; 

tak si to myslím. Lebo museli by ste klesnú ť pod jednu 

jednotku, aby ste toho mali menej. Dobre. Dobre. 

 

 Opýtam sa, prosím, návrhovej komisie, ako je 

pripravená na svoju prácu, lebo teraz je to na vás.   

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne. Dúfam, že dobre. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 O.K. Tak, prosím, pristúpime ku rozhodovaniu o 

pozmeňujúcich alebo dopl ňujúcich návrhoch; skôr sú to 

pozmeňujúce a vypúš ťacie, takto by som to ich povedal, ale 

sú to pozme ňujúce návrhy. Dopl ňova ť sa nemôže. Čiže 

dopl ňujúce sú len do uznesenia.  

 To, čo navrhol pán poslanec Šov čík a pani poslanky ňa 

Farkašovská. 

 Nech sa pá či.   
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Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Mám tu návrh, dva návrhy. Jeden je od pána poslanc a 

Šovčíka a pani Ľudmily Farkašovskej. 

 A druhý je celý ten komplex, ktorý je od pána 

Muránskeho, predsedu komisie, ktorý potom budeme po  jednom 

číta ť, jeho návrhy na vypustenie, a o nich po jednom 

hlasova ť. 

 

 Čiže ako prvý návrh prišiel návrh pána poslanca 

Šovčíka a s pani Farkašovskou spolu.  

 Pre čítam ho:   

 Návrh na zmenu, alebo doplnenie navrhnutého 

uznesenia. To tu nie je napísané, že by to bolo nov é 

uznesenie, a práve sme o tejto veci diskutovali.  

 Prepá čte, musím toto doplni ť.  

 Pani Farkašovská ma upozornila, ja som to diskutov ala 

teraz v rámci prestávky, ale pravdepodobne je dôlež ité 

poveda ť to takto na pléne.  

 

 Pán poslanec Šov čík si myslí, aj pani Farkašovská, že 

toto, tento ich návrh, ak bude schválený, tak autom aticky 

vylú či možnos ť hlasova ť o návrhu pána poslanca Muránskeho 

a o vynímaní teda tých zmien.  

 

 Takže ja som konzultovala toto aj s odborníkmi z 

magistrátu, s viacerými, oni nemajú tento názor. A nie je 

v tomto materiáli exaktne napísané, že žiada vy ňať, alebo 

že by bol povedal, teda ja si nepamätám, nepo čula som, 

ruši ť, navrhuje ruši ť návrh, predložený návrh uznesenia.  
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 Takže, aby nedošlo k nejakým nedorozumeniam, by so m 

sa rada opýtala vás, pán primátor, ako si to máme 

vysvetli ť? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja by som požiadal pána Šov číka, to je predkladate ľ 

návrhu. My musíme vedie ť, o čom hlasujeme. Čiže bu ď je to 

nové písmenko C, že žiada obstaráva ť nový územný plán, a 

tie prvé dve tam zostávajú. A procedúra zmien a dop lnkov 

pokra čuje. 

 

 Alebo je to návrh nového uznesenia a vtedy by sa A , B 

zrušilo. Bolo by toto uznesenie a znamenalo by to, že sa k 

tej veci už nevyjadrujeme.   

 Neviem, či som to dobre zhrnul, pán poslanec, ale vy 

ste vlastne predkladali návrh. Mali by ste vedie ť, čo ste 

chceli dosiahnu ť. 

 

 

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

 Návrh uznesenia pôvodný je ten, ktorý je sú časťou 

materiálu tohto zastupite ľstva. Áno.  

 A ten môj návrh uznesenia, ktorý som podával, je 

alternatíva tohto návrhu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Čiže zmena. 

 

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

 Áno. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Má nahradi ť A, B, pod ľa vás. 

  

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

 Čiže mám za to, že ke ď prejde môj návrh, už potom 

nerokujeme o pôvodnom návrhu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Rozumiem. Čiže kto podporí návrh pána poslanca 

Muránskeho je presved čený o tom, že ideme obstaráva ť nový 

územný plán. A zmena, prepá čte, pána poslanca Šov číka; ale 

myslím na Michala, pretože ten predkladal pozme ňujúce 

návrhy k textu.  

 

 Ak prejde tento návrh, tak sa A, B ruší.  

 To znamená, žiadne čiastkové zmeny robi ť nebudeme.  

 Ale rozhodneme, že nový územný plán a dvojky, zmen y a 

doplnky nás nezaujímajú.  

 To je návrh pána poslanca Šov číka.  

 

 Ja by som sa teda s takýmto návrhom nevedel 

stotožni ť, pretože si myslím, že chceme obstaráva ť nový 

územný plán, ale nie takto. 
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 My budeme musie ť robi ť zmeny a doplnky číslo 3, číslo 

4, možno aj číslo 5, kým budeme ma ť nový územný plán. To 

hovorím svoj názor, a hovorím to s plnou vážnos ťou. Ja 

chápem pána poslanca, ale je to úplne iná cesta. Ži adne 

faktické poznámky k tomu nedávam, nie je to možné. 

 Pani poslanky ňa Farkašovská, k návrhu, lebo 

predkladala si návrh. 

 Prosím, pani Farkašovskú keby ste zapojili. 

 

 

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

 Áno. Ja teda sa s ťahujem z toho spolo čného návrhu, 

pretože som si to vysvet ľovala tiež iná č ako pán Šov čík. 

Takže môže predloži ť svoj návrh samostatne, tak ako bol 

pôvodne, má ho návrhová komisia.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Čiže on je akoby doplnením, hej. Tvoj návrh je C, 

nové C. 

 

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

 Ja som pôvodne navrhovala, áno, presne tak, že C, 

alebo B.2. 

 A pán Šov čík to chce samostatne.   

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Čiže ešte raz.  
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 Návrh pána Šov číka, prosím, keby zaznel z jeho úst. 

Dajte mikrofón alebo slovo pánovi Šov číkovi. 

 

 

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

 Ja poprosím návrhovú komisiu, ktorá má pred sebou ten 

text ktorý som napísal. To je to, čo som po svojom 

diskusnom príspevku podal do návrhovej komisie.  

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pre čítajte ten návrh.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Pre čítam, áno. To je ten váš pôvodný, prvý, nie ten 

čo ste napísali spolu s pani Farkašovskou, áno?  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pôvodný, prvý. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 K materiálu Zmeny a doplnky 02 - návrh na znenie 

nového uznesenia: 

 Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

SR, aby obstaral a na rokovanie mestského zastupite ľstva 
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predložil nový územný plán s jednoduchšou a právne 

jednozna čnou textovou a grafickou časťou. 

 To je celé. Nie je tam termín. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Rozumiem. Čiže je to kompletne nové uznesenie, ktoré 

nahrádza text, ktorý máme v materiáli. 

 Ja som za obstaranie nového územného plánu, ale to to 

uznesenie, prosím, keby ste neschválili. Hovorím to  s 

plnou vážnos ťou. 

 Treba ešte nie čo vyjasni ť? Pán poslanec Budaj? Nie.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Takže môžme hlasova ť o tom. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže môžme hlasova ť? Vieme všetci, o čom ideme 

hlasova ť? (Áno.) 

 

 Dávam hlasova ť o návrhu pána poslanca Šov číka, ktorý 

chce obstaráva ť nový územný plán a nechce, aby sme sa 

ďalej zaoberali zmenami a doplnkami č. 2. 

 Nech sa pá či, hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných.  
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 Devä ť poslancov hlasovalo za, osemnás ť hlasovalo 

proti, pätnásti poslanci sa hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že návrh nového uznesenia pána poslan ca 

Šovčíka sme neschválili. 

 Pani predsední čka, nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. Ďakujem. Teraz prichádza celý rad, a ešte 

pardon, ešte pani Farkašovská, trváte na tom? Áno. 

 Tak je tu ešte druhý návrh pani Ľudmily Farkašovskej, 

ktorý znie.  

 Návrh na znenie nového uznesenia: 

 Mestské zastupite ľstvo žiada primátora o bezodkladné 

začatie procesu obstarávania nového územného plánu 

hlavného mesta. Termín: 15. júl 2011. 

 Ako bod B.2. 

 (Poznámky v pléne.) 

 Je to tu takto napísané. Áno.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Prosím, ešte raz pre čítajte. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno, ešte raz to pre čítam. 

 Takže ako doplnenie k uzneseniu, ako bod B.2 navrh uje 

pani Farkašovská: 
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 Mestské zastupite ľstvo žiada primátora o bezodkladné 

začatie procesu obstarávania nového územného plánu 

hlavného mesta SR. Termín: 15. júl 2011. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 15. júl 2011 je termín, uznesenie je zrozumite ľné.  

 Prosím, vyjadríte sa hlasovaním. 

 Ako my vieme za čať, tak akože za čneme nejaké rozbory, 

prieskumy, proste všetko. V tomto zmysle to uznesen ie 

rozumiem a odráža diskusiu, ktorú sme dnes mali.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Dvadsa ťdva za, šiesti proti, štrnásti sa zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali, je to bod B.2, áno to  je 

bod B.2, je to  doplnenie uznesenia, ktoré máte pre dložené 

v materiáli.   

 Poprosím pani predsední čku komisie návrhovej. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. Teraz pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých 

návrhoch pána poslanca Muránskeho. Za čnem číta ť.  

 

 Máte pred sebou materiál, budeme hlasova ť jednotlivo    

o vy ňatiach. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Pani predsední čka, ešte predtým chcem jednu vec si  

ujasni ť.  

 Mali by sme sa spolo čne teda zhodnú ť na tom, že ideme 

hlasova ť troma pätinami. Nemáme to nikde upravené. Pod ľa 

mňa by sme mali bežným hlasovaním rozhodnú ť, že o tých 

návrhoch rozhodneme troma pätinami.  

 

 My máme v rokovacom poriadku napísané, že výsledok  

musíme schváli ť troma pätinami. Ja vám navrhujem, aby sme 

aj o každej zmene rozhodovali troma pätinami. A o t omto 

procedurálnom návrhu by som chcel rozhodnú ť na za čiatku, 

aby nikto potom nemohol spochybni ť; ale, ja som chcel 

hlasova ť inak. Mohol si chcie ť, ale mal si to poveda ť. 

Preto chcem, prosím, aby sme sa na tom dohodli. Môž me to 

takto urobi ť? 

 

 Čiže, prosím, dávam hlasova ť o tom, že návrhy na 

vypustenie z materiálu sa budú rozhodova ť troma pätinami. 

To bude uznesenie. Troma pätinami prítomných.  

 

 Mestské zastupite ľstvo sa uznáša na tom, že návrhy na 

vypustenie z materiálu sa budú rozhodova ť troma pätinami 

prítomných poslancov, tak ako je kvórum na schválen ie VZN.  

 (Poznámka: Myslím, že je to automaticky.) 

 

 Není je to automaticky, nemáme to v rokovacom 

poriadku. Ja prosím, aby sa nespochybnili veci, hla sujme o 

tom. Ja si myslím, že je to dohoda, nikto to nespoc hybní, 

len si to odhlasujme, aby nebola spochybnená proced úra.  

 O to mi ide. O ni č iné.  
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 Prosím, je to tak, ako ke ď sa prijímajú zmeny Ústavy. 

Ústava sa prijíma troma pätinami v Národnej rade. K aždá 

jedna zmena textu sa robí opä ť troma pätinami. To je ten 

princíp. Len tam je to stanovené rokovacím poriadko m 

Národnej rady, u nás to takto stanovené nie je.  

 

 Pekne poprosím, keby sme to ohlasovali pre právnu 

istotu toho, čo bude nasledova ť potom.    

 

 Poprosím, keby ste hlasovali o tomto uznesení a 

vyjadrili sa svojim hlasovaním či súhlasíte, aby sme o 

zmenách tohto textu rozhodovali troma pätinami. 

 Kto je za, prosím, vyjadríte sa hlasovaním. 

 Nech sa pá či. 

 Má to dokonca trojpätinovú vä čšinu všetkých 

poslancov, čiže myslím si že je to kóšer, ke ď pozerám na 

tie po čty; ale myslím, že ich vidíte aj vy.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Máme štyridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ťšes ť za, jeden proti, štyria sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

 

 Konštatujem, že sme odsúhlasili uznesenie, že mest ské 

zastupite ľstvo schválilo procedurálny návrh na to, teda 

taký, ktorý hovorí, že o každej zmene budeme hlasov ať 

trojpätinovou vä čšinou.  

 

 Pani predsední čka, teraz je priestor pre vás, aby ste 

uvádzali zmeny.  

 Nech sa pá či.  
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Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. Budem číta ť len tie čísla. 

 Navrhuje sa vypusti ť z doplnkov, čiže budeme 

hlasova ť, ke ď chceme vypusti ť, tak "za". 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, kto je za vypustenie bude hlasova ť "za". 

 Kto je proti vypusteniu alebo sa chce zdrža ť, 

samozrejme ten názor vyjadrí týmto spôsobom. 

 Čiže, kto je za vypustenie, tak sa budeme pýta ť. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Kto je za vypustenie. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či.   

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Prvá zmena: RV/VR/2 , IV. kvadrant, Letisko. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Letisko Cargo, IV. kvadrant Letiska M. R. Štefánik a. 

 Môžem da ť hlasova ť?  

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, vyjadríte svoj názor na tento návrh 

pána poslanca Muránskeho, hlasovaním. 

 Stanovisko pani starostky tu zaznelo nieko ľkokrát.  

 (Prezentácia a hlasovanie.)  

 Štyridsa ťdva poslancov je prítomných. 

 Desa ť hlasovalo za, šestnás ť proti, pätnás ť sa 

zdržalo hlasovania.  

 Prosím, keby ste si niekto tam spo čítali kvórum na 

42, ko ľko potrebujeme hlasov. Je zjavné, že tento návrh 

nezískal. Dvadsa ťpäť sa mi zdá. Dvadsa ťpäť. Ja to mám tak 

zrátané ale len v hlave. Čiže poprosím, keby ste si to 

zrátali. 

 Konštatujem, že tento návrh na vypustenie nebol 

prijatý.  

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Ďalej: RV/SM/33 , mestská časť Staré Mesto, PKO. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je to návrh na zvýšenie intenzity zástavby v lokal ite 

PKO.  

 Hlasujeme za vypustenie. Čiže, kto je za vypustenie, 

stla čí za, kto je proti alebo sa zdržal, vlastne chce ab y 

to tam zostalo.  

 Nie, my sme už povedali, áno, že sme v bode PKP 

povedali, že nechceme navýši ť. Ve ď ste to tu viacerí 

povedali. Jasne. Ja to len pripomeniem. 

 Nech sa pá či. 

 Čiže spúš ťam hlasovanie k bodu RV/SM/33, to je Staré 

Mesto, lokalita PKO. 

 Hlasujte, prosím. 

 Je to SM/33, Staré Mesto. 

 (Prezentácia a hlasovanie.)   

 Štyridsa ťjedna poslancov prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, jeden proti, šiesti sa zdržali, 

traja poslanci nehlasovali. 

 Konštatujem, že sme vypustili návrh na SM/33 z 

materiálu.  

 Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 RV/PE/2 , Petržalka, Artmedia.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 K tomu som pred chví ľou vystúpil. Čiže, myslím, že 

viete o čom hlasujeme. To je športový areál bývalej 

Artmedie, dnes v takom stave v akom je.  

 Takže, prosím, spúš ťam hlasovanie k bodu Petržalka 

PE/2. 

 Nech sa pá či. 

 Už tú procedúru poznáme, kto je za vypustenie, 

hlasuje za, kto má iný názor, tak ho zaujme hlasova ním. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjedna prítomných. 

 Devätnás ť za, šiesti proti, šestnásti sa zdržali 

hlasovania. 

 Konštatujem, že vypustenie nebolo prijaté.  

 Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 RV/LA/1,  Lama čská brána.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Myslím, že viete o čom hlasujeme. Lokalita Lama čskej 

brány, stanovisko pána starostu tu tiež zaznelo. Je  to 

lokalita Lama č, LA/1. 

 Spustíte, prosím, hlasovanie. 

 Čiže, kto je za vypustenie zmeny v oblasti Lama čskej 

brány týkajúcej sa lokalizácie Depa elektri čky. 

 Sme v Lama čskej bráne, lokalita LA/1. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Štyridsa ťjeden prítomných. 

 Dvaja hlasovali za, dvadsa ťtri hlasovalo proti, 

pätnás ť sa zdržalo hlasovania, jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme neschválili vypustenie tejto 

zmeny a doplnku.  

 Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ: 

 RV/31, Vl čie hrdlo. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To je RU/21  Vl čie hrdlo. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno, pardon RU. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je to Ružinov 21, je to lokalita Vl čie hrdlo, kde má 

byť umiestnený náhradný Zimný prístav s tým, že o tom sú 

rôzne názory, ako to má by ť. Ale to myslím tiež všetci 

viete.  

 Spúš ťam hlasovanie RU/21, lokalita Vl čie hrdlo, 

náhradný prístav.   

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 
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 Desa ť za, osemnás ť proti, štrnás ť sa zdržalo 

hlasovania.  

 Konštatujem, že sme vypustenie tejto zmeny neprija li.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 RV/VR/8 , mestská časť Vraku ňa, Kazanská. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže VR/6 Kazanská. Prosím, prezentujte sa a 

hlasujteo prvej zmene na Kazanskej ulici. 

 Pokia ľ ja som rozumel pána poslanca z Vrakune, 

hovoril že je tam uznesenie miestneho zastupite ľstva, 

ktoré je za. Ďakujem pekne. Je za to, aby sa vypustilo. 

 Miestne zastupite ľstvo podporilo vypustenie, lebo 

chce zabráni ť zahus ťovaniu zástavby.    

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Dvadsa ťosem za, nikto proti, štyria sa zdržali, ôsmi 

nehlasovali. 

 Konštatujem, že sme vypustili túto zmenu.  

 Je to RV/VR/6, Vraku ňa 6. 

 Teraz sme VR/7. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 6 a 8.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Po čkajte, zle som povedal? Kde sme boli? 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Nie, tam sú dve čísla, tam to je osmi čka.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Dobre. Ale vy ste dali hlasova ť o ko ľkom? O ktorom? 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 O osmi čke.  

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 O osmi čke. Čiže to je VR/8. Dobre, to je tá prvá 

zmena. Dobre. 

 A teraz ideme, kde?  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ  

 Teraz ideme RV/VR/9,  Vraku ňa, Kazanská. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Dobre, to je tá druhá Kazanská. 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujeme. Má to ten 

istý osud ako tá predošlá, tiež je tam uznesenie mi estneho 

zastupite ľstva. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťšes ť za, jeden proti, traja sa zdržali, dvaja 

nehlasovali.  

 Aj táto zmena bola vypustená, druhá zmena Kazanská .  

 Pani predsední čka. 

  

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno, Áno. RV/VR/7,  mestská časť Vraku ňa, Slatinská.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Sme na Slatinskej. Opä ť spúš ťam hlasovanie RV/VR/7. 

lokalita Slatinská. 

 Prosím, hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjedna prítomných. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, šiesti sa zdržali, 

jeden nehlasoval.  

 

 Konštatujem, že sme vypustili aj túto zmenu z návr hu 

zmien a doplnkov.  

 Nech sa pá či, pani predsední čka.  
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Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 RV/RA/6 , mestská časť Ra ča, Ohnavy. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Mestská časť Ra ča, Ohnavy, RA/6. 

 Prosím, spúš ťam hlasovanie. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjedna prítomných. 

 Tridsa ťtri za, jeden proti, šiesti sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme vypustili aj túto zmenu z návr hu 

zmien. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 RV/KV/2,  mestská časť Karlova Ves, Staré Grunty.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Staré Grunty, severovýchod KV/2, spúš ťam hlasovanie o 

tejto zmene. 

 Nech sa pá či.  

 Teraz sme na Starých Gruntoch, KV/2.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjedna prítomných. 
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 Tridsa ťštyri za, nikto proti, šiesti sa zdržali, 

jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme vypustili zmenu KV/2 Staré 

Grunty.  

 Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 RV/KV/3,  mestská časť Karlova Ves, Mlynská dolina - 

Patrónka. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, hlasujeme o tejto lokalite, o zmene na 

Patrónke v Mlynskej doline.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjedna prítomných.  

 Tridsa ťtri za, nikto proti, siedmi sa zdržali 

hlasovania, jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme vypustili aj KV/3 Mlynská Doli na 

a Patrónka.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 RV/KV/12 , mestská časť Karlova Ves, Molecova.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Je to lokalita Molecova v Karlovej Vsi. 

 Spúš ťam hlasovanie v tejto lokalite. Je to oproti 

kultúrnemu stredisku dole na Molecovej, presne ten 

priestor oproti. 

 Prosím, spustíte hlasovanie, pani kolegy ňa, aby sa 

poslanci mohli vyjadri ť k tomuto návrhu. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjedna prítomných. 

 Dvadsa ťjeden za, šiesti proti, štrnásti sa zdržali. 

 Konštatujem, že nezískal tento návrh dostatok hlas ov 

a nevypustili sme ho zo zmien a doplnkov. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 RV/RA/10 , mestská časť Ra ča, Vin-Vin. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Nech sa pá či, mestská časť Ra ča, Vin-Vin. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných.  

 Tridsa ť za, jeden proti, desiati sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

 Vypustili sme túto zmenu z materiálu. 

 Pani predsední čka. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 
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 Áno. 14. RV/SM/3 , Machná č. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Zóna Machná č pri Gaštanovej záhrade.  

 Prosím, vyjadrite sa hlasovaním k SM/3. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťjedna za, nikto proti, piati sa zdržali, 

šiesti poslanci nehlasovali. 

 Konštatujem, že sme vypustili návrh SM/3 z materiá lu.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 RV/SM/2 , mestská časť Staré mesto, Amfiteáter. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 SM/2 Amfiteáter; prosím, aby ste sa vyjadrili 

hlasovaním. 

 Je to zmena v lokalite Amfiteáter, kde sa má umožn i ť 

výstavba. Je to návrh vypusti ť ju z materiálu. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, ôsmi sa zdržali 

hlasovania, dvaja nehlasovali. 

 Konštatujem, že sme vypustili zmenu SM/2 Amfiteáte r z 

materiálu. 
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Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 RV/SM/25 , mestská časť Staré Mesto, Chalupkova.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Sme v zóne Chalupkova. Tú informáciu od pána posla nca 

Nesrovnala ste po čuli.  

 Aj sme ju doplnili spolo čne o informácie o tom, že 

potom by už nemal by ť problém.  

 Nech sa pá či, vyjadríte sa hlasovaním, je to návrh 

pána poslanca Muránskeho.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Jeden za, dvadsiati proti, dvadsiati sa zdržali, 

jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme nevypustili túto zmenu z 

materiálu. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. RV/33, Prístavná. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 RV/33 Prístavná, to ani v materiáli nemáme.  
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Predsední čka návrhovej komisie: Anna D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa Maz 

 RV/RU/33,  Prístavná 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Prepá čte. Áno, presne to po čúvam, že to musí by ť  

nie čo iné.   

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa Maz 

 Áno. Áno. Nemám to tu v tom materiáli. 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 To už je návrh Ružinov. Sme na Prístavnej v takom 

oblú čiku. 

 Prístavná; je to návrh, ktorý bol predložený v 

diskusii pánom poslancom Muránskym.  

 Nech sa pá či, vyjadríte sa hlasovaním.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Dvadsa ťosem za, nikto proti, dvanásti sa zdržali, 

dvaja nehlasovali.  

 Lokalita RU/33 bola vypustená z materiálu. 

 Nech sa pá či, pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 
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 Áno. RV/DU/2 , mestská časť Dúbravka, Strmé Sady. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To bol návrh, ktorý vysvetlil pán poslanec Za ťovi č, 

že to je jeho návrh, ale bolo to po dohode s pánom 

poslancom Muránskym. Je to Dúbravka, lokalita č. 2, Strmé 

sady. 

 Prosím, spúš ťam hlasovanie.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Dvadsa ťšes ť za, dvaja proti, desiati sa zdržali, 

dvaja nehlasovali.  

 Vypustili sme aj túto zmenu DU/2 Strmé sady.  

 Pani predsední čka. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. Áno. Ďalej, toto sú mimo materiálov, takže. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte je tam jedna textová časť. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Ešte sú tu dva návrhy na vypustenie pán Pekár. 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
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 Prepá čte, ešte pán poslanec Muránsky má text, ktorý 

je pod tými zmenami. Keby ste si ho vy ako poslanci  

pozreli, je to tá otázka parkovacích garáží pod zel enými 

plochami. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno, môžem ho. On bol daný neskôr ako tie dva, dob re.  

 Takže, návrh na zmenu v textovej časti C.2  

charakteristika funk čných plôch, územia mestskej zelene, 

kód 1110 - parky, sadovnícka a lesoparkové úpravy v yňať 

nové znenie tabu ľky (parkinggaráže nad terénom), necha ť 

pôvodný text (parkinggaráže) ako neprípustnú funkci u. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 Prosím, keby ste sa vyjadrili hlasovaním. Zostane to 

taká regulácia aká bola doteraz. Čiže nebude úplne jasné, 

či sa môže, nemôže, ale nebude povedané, že sa môže.   

 Ešte raz: Máme zelenú plochu, keby sme nechali tam  

ten text, teda neprijali návrh pána poslanca Muráns keho, 

tak sa pod zelenými plochami môžu stava ť podzemné garáže.  

 

 Pokia ľ vypustíme ten návrh, ostane regulácia taká aká 

je teraz, že nie je povedané, či môžu alebo nemôžu by ť 

garáže, lebo sme v minulom období prijali to, že na  

Kollárovom, kde je zelená plocha, môže by ť povolená garáž, 

ktorá bude podzemná.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

334  

 

 Čiže, ke ď vypustíme ten návrh, prijmeme návrh pána 

poslanca Muránskeho, zostane doterajšia regulácia. Keď ho 

neprijmeme, blbos ť, teraz už neviem, teraz som už domotal; 

teraz je to naopak. Už ste ma pomýlili.  

 

 To znamená, prijmeme ten návrh, tak čo bude možné? 

Zostane doterajšia regulácia, kde je prípustná. Áno . 

 (Poznámka poslanca M. Muránskeho.) 

 Áno, rozumiem. Čiže, ke ď sa prijme váš návrh; ke ď sa 

prijme váš návrh tak to bude tak, ako ste povedali.   

 Ešte raz to vysvetlím. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Prosím vás, na mikrofón pán Muránsky, nepo čuť.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Už som aj ja pomýlený. Prosím, ešte raz to zopakuj em. 

V tom texte je to navrhované tak, v zmenách a v dop lnkoch 

je povedané, že parkinggaráže je možné stava ť iba nad 

terénom, že tie sú zakázané. Pod terénom by neboli 

zakázané; to je v zmenách a doplnkoch. 

 

 Pán poslanec hovorí, to tak nemá by ť. Aj pod terénom 

majú by ť zakázané. Čiže, ke ď prijmeme jeho návrh, tak budú 

zakázané aj hore. Logicky, na zeleni sa nemajú robi ť 

garáže, ale aj pod terénom. Čiže jeho návrh je o tom, aby 

to bolo aj, aj. Zlé hovorím? 
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 (Vyjasnenie textu.) 

 Prosím, ke ď prijmeme tento návrh, tak v tabu ľke 

neprípustných funkcií budú parkinggaráže. Či nad terénom 

alebo pod terénom budú zakázané.  

 Teraz navrhované boli iba nad terénom zakázané, ak o 

neprípustná funkcia. 

 

 Čiže, kto podporí návrh pána poslanca Muránskeho, 

ostane tam regulácia, že aj nad terénom, aj pod ter énom je 

zakázané robi ť na zeleni parkovaciu garáž.  

 Keby to nebolo prijaté, ten návrh, tak to bude 

zakázané iba nad terénom.  

 A pod terénom, pod zele ňou bude možné robi ť garáže.  

 Čiže, prosím, rozhodnite sa  

 Hlasujeme o návrhu pána Muránskeho o parkinggaráža ch, 

poviem to tak, alebo kóde, kód 1110.   

 Vyjadríte sa hlasovaním. Spúš ťam hlasovanie.  

 Michal Muránsky prijíma gratulácie, je niekde v 

zákulisí; v prípade, že sa mu to podarí. 

 (Prezentácia a hlasovanie.)   

 Až na také gratulácie to zas nevyzerá. 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Trinás ť za, šiesti proti, dvadsa ťdva sa zdržalo, 

jeden nehlasoval.  

 Tento návrh sme neschválili.  

 

 To znamená, ostáva pôvodný text v tom návrhu zmien  a 

doplnkov. 

 

 Pani predsední čka, ešte ste hovorili, že máte dva 

návrhy.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

336  

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno, pán Dušan Pekár navrhuje k materiálu, vypuste nie 

RV/RU/22 , Ružinov, Obylné, Jašíkova 442403. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Čiže je to návrh pána poslanca Pekára na túto 

konkrétnu lokalitu RU/22, Obylná, Jašíkova.  

 Prosím, hlasujeme, nech sa pá či. 

 RU/22, spúš ťame hlasovanie, prosím. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjedna prítomných. 

 Dvadsa ťtri za, traja proti, štrnásti sa zdržali, 

jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že o jeden hlas to neprešlo. 

 Ja viem, ja viem Dušan. Len hovorím, konštatovanie  je 

o hlasovaní.  

 Čiže tento návrh nebol prijatý. 

 Pani predsední čka má posledný návrh. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno, posledný návrh. Pán Stanislav Fiala navrhuje 

KR/PE/9 , Petržalka, Panónska, 442407. Zmena z funkcie 

ostatná ochranná a izola čná zele ň, kód 1130 na funkciu 

občianska vybavenos ť celomestského a nadmestského významu 

kód 201. Čiže o vypustení, hej.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

337  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je to PE/9, pán poslanec vysvetlil lokalitu 

Dolnozemská brána, ktorá bola citlivá pre Petržalku  

nieko ľko rokov. A pán poslanec ju spája práve s týmto 

návrhom a navrhuje vypusti ť zmenu pod číslom PE/9. 

Komplexné riešenie je PE/9. Prosím, pozrite sa. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 KR/PE/9. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Má to by ť v Petržalke č. 9, v komplexnom riešení.  

 Pani Mazúrová, radšej to pozrime, aby sme neurobil i 

nejakú hlúpos ť.  

 Prosím? 

 (Vysvetlenie.) 

 Čiže to nemá ni č s Dolnozemskou bránou?  

 Lebo ja si tiež pamätám, že tam nebola Dolnozemská  

brána.  

 Pán poslanec to s ťahuje, lebo je to naozaj iná 

lokalita. To je lokalita pumpy. 

 Čiže pán poslanec ten návrh stiahol.  

 Ďakujem ve ľmi pekne za vysvetlenie.  

 Myslím, že je to užito čné, že to kontrolujeme.     

 

 Pani predsední čka, už len uznesenie by sme mali 

schváli ť, A a B.  
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Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno, teraz by sme mali; boli to všetky jednotlivé 

návrhy.  

 A teraz budeme hlasova ť o predloženom materiáli v 

zmysle schválených zmien.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, bude tam bod A, pozrite text uznesenia.  

 Bod A hovorí, schva ľuje tieto veci na vypustenie. 

Vymenujeme tie, ktoré ste schválili. 

 Bod B hovorí, žiada primátora dorokova ť, dopracova ť, 

predloži ť výsledok. Tu je termín september; neviem, či to 

stihneme. Ale máme uznesenie, vieme že máme sa snaž i ť.  

 Bod B.2, ktorý tam je, už sme prijali. To je návrh  

pani poslankyne Farkašovskej.  

 Čiže o tomto ideme teraz hlasova ť.  

 Prosím, uznesenie ako celok. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Takže áno, schva ľujeme návrh uznesenia ako celok  v 

bode A s prijatými zmenami. 

 A bod B, ostáva. 

      

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Prosím, vyjadríte svoj názor hlasovaním.  

 Môžme? Prosím, sú nejaké pochybností o tom čo sme 

schválili? Ve ď sme to hlásili pri každej zmene.  

 Nech sa pá či, pán poslanec Pilinský, čo sa stalo? 

 Zapnite, prosím, pána poslanca Pilinského; stla čte 

si, prosím, tla čidlo. Teraz ste sa vypli. Takže vydržte, 

teraz už vás majú, ale ešte teda úplne nie.  

 

 

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

Bratislava-Ra ča a poslanec MsZ: 

 (Nerozumiem o čom sme hlasovali.) 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Ja to vysvetlím, mám to tu, môžem,áno?  

 Budeme schva ľova ť tie časti z návrhu uznesenia, o 

ktorých ešte nebolo hlasované. Čiže, áno.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže potom už len B- čko. 

 

Predsední čk návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Čiže B- čko. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 A- čko sme schválili. V A- čku sme povedali, ktoré idú 

von, tam tie už netreba. Ideme len B, že primátor m á na 

základe týchto zmien urobi ť podklad na vaše rozhodnutie 

formou VZN. Čiže dorokova ť, predloži ť. Toto mi máte 

uloži ť, aby sme sa pohli ďalej, lebo to je ďalší 

procedurálny krok. 

 Dobre hovorím, pani predsední čka? 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. A ešte, aby si len poslanci uvedomili, že ešt e 

je tam bod B; teda jak ho nazveme, jedna alebo dva.  To 

bolo to uznesenie, to doplnenie, čo sme už o tom 

hlasovali; len aby bolo jasné.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To je prijaté.  

 Čiže ideme o B.1. Vlastne o tom, že primátor má 

urobi ť na základe vášho rozhodnutia výsledný materiál a 

predloži ť ho na najbližšie zastupite ľstvo. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. Áno. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Prosím, vyjadríte sa k tomuto návrhu hlasovaním.  

 Bod B.1 poverenie primátora, aby pripravil výsledn ý 

materiál. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjedna prítomných. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, štyria sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

 

 Prijali sme uznesenie k bodu č. 8 vrátane zmien, 

ktoré sme navrhli vypusti ť a ktoré budú premietnuté do 

výsledného materiálu.  

 Zvládli sme ťažký bod po nieko ľko hodinovej diskusii.  

 

 

 Posunieme sa teraz na rokovanie o bode č. 9, ktorým 

je návrh dodatku Štatútu hlavného mesta, ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov.   

 Nech sa pá či, ešte sme nie čo zabudli?  

 (Poznámka.) 

 Ja sa ospravedl ňujem, pokojne sa k tomu vrá ťme. Ja 

som mal pocit, že to treba schváli ť vtedy, ke ď bude 

schválené VZN. Ale ke ď poviete že teraz, povedzte teraz, 

aby sme mali čisté svedomie.  

 Čiže, nech sa pá či, pani predsední čka, len to 

nečítala.  

 Čiže pán poslanec Nesrovnal teraz dáva návrhy von. 

 

 Pán poslanec Nesrovnal ešte vás chce upozornil na 

jeden návrh, ktorý nebol prednesený v rámci hlasova nia. 

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

 Ďakujem. Je to ten bod, ktorý predniesol starosta 

Mrva, len on ho nemôže navrhnú ť, tak ho navrhujem ja. Je 

to k materiálu územný plán a návrh na znenie uznese nia 

znie:  

 Mestské zastupite ľstvo schva ľuje,  

 aby v územiach, v ktorých boli hranice jednotlivýc h 

zón, to znamená ÚPZ, ur čené v regula čnom výkrese územného 

plánu platnom pred zmenami a doplnkami 02, aby 

obstarávatelia, to znamená mestské časti, tieto hranice 

rešpektovali a pri schva ľovaní zadania územného plánu zóny 

tieto hranice upravili na hranice konkrétnych pozem kov.   

 To je to čo predniesol, a s čím sa vyslovil tu 

súhlas, len si to musíme odhlasova ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja viem, len toto patrí vtedy, ke ď budeme ma ť 

schválené VZN. Lebo toto uznesenie, ešte nemáme zme ny a 

doplnky. My ešte musíme schváli ť všeobecne záväzné 

nariadenie a potom toto. Ja vám nebránim schváli ť to aj 

teraz, len sa to môže ukáza ť akože to bude nadbyto čné.  

 (Poznámka.) Dobre. 

 Návrhová komisia to nedostala, preto sme o tom 

nehlasovali. Čiže to bola chyba pána poslanca Nesrovnala, 

ktorý to neodovzdal. Teraz je to odovzdané. 

 

 Prosím, vrátime sa ešte k tomu hlasovaniu, aby sme  

vybavili všetky návrhy, ktoré boli predložené.  
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 Myslím, že rozumieme o čo ide. To uznesenie má jasný 

obsah, takže ja dávam hlasova ť.  

 

 Návrh pána poslanca Nesrovnala na ďalšiu časť 

uznesenia, ktorá bude ma ť samostatnú časť, to bude bod C.  

Tá nie je ani žiada, ani schva ľuje, ale je tam ďalšia časť 

samostatná.  

 Prosím, keby ste spustili hlasovanie o návrhu pána  

poslanca Nesrovnala. 

 Máme nejaký problém? 

 Návrhová komisia, môžme? (Áno.) 

 Takže ideme na to. 

 

 Nech sa pá či, ešte jedno hlasovanie o návrhu pána 

poslanca Nesrovnala. Týka sa to ur čovania hraníc územných 

plánov zón, kde sa to v novom návrhu vypúš ťa. A pán 

poslanec a starosta Mrva to urobili spolu tak, aby sa 

rešpektovali tie doterajšie hranice, aspo ň pri h ľadaní 

návrhu na to, ako tá zóna má by ť definovaná.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, traja sa zdržali, piati 

nehlasovali.  

 Konštatujem, že sme tento návrh schválili. 

 Bude to ako samostatné uznesenie. Nev člení sa to do 

materiálu, pretože to je akoby vô ľa zastupite ľstva, ktorú 

vyjadrilo vo vz ťahu k zmene, ktorá ak bude prijaté 

všeobecne záväzné nariadenie sa stane platnou časťou 

územného plánu.  

 Prosím, považujem týmto bod 8 za uzavretý. 
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 Otváram rokovanie o bode č. 9. 

 

 

BOD 9:  

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Bratislavy  

(Presun pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy ukl adať 

pokuty v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zá kona č. 

102/2010 Z.z., ktorým sa mení a dop ĺňa zákon SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na 

mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy.) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Myslím si, že to nevyžaduje nejaký ve ľký elaborát na 

úvod. Je to krátky materiál, sú tam súhlasné stanov iská 

mestských častí. 

 Navrhujem, aby sme troma pätinami poslancov rozhod li 

o tomto materiáli.  

 Čiže otváram diskusiu k bodu 9. 

 Nikto sa do nej nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 Potrebujeme tri pätiny prítomných, či všetkých? Pani 

doktorka, prosím, na štatút potrebujeme tri pätiny 

všetkých? 

 

JUDr. Anna  H a j d ú c h o v á, vedúca organiza čného 

oddelenia: 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tri pätiny prítomných. O.K. Čiže sme úplne v 

poriadku, iba keby nesúhlasili mestské časti, vtedy sú tri 

pätiny všetkých.  

 Nech sa pá či, hlasujeme.  

 

 Bod č. 9 závere čné hlasovanie o dodatku štatútu, 

ktorým sa presúvajú pôsobnosti v oblasti držania ps ov. 

 Spúš ťam hlasovanie. 

 Prosím, spustíte. Áno, už to funguje. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Štyridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 Bod č. 10. 

 

 

BOD 10:  

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o ur čení názvov 

novovzniknutých a premenovaných ulíc, nábrežia a ná mestia 

v mestských častiach  Bratislava-Dúbravka, Bratislava-

Karlova Ves, Bratislava-Lama č, Bratislava-Nové Mesto, 

Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislav a-

Ružinov, Bratislava-Vajnory, Bratislava-Vraku ňa a 

Bratislava-Záhorská Bystrica.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   
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 Materiál predkladá pán riadite ľ Strom ček, ale myslím, 

že to môžme da ť bez úvodného slova. Materiál nemohol by ť 

prerokovaný skôr kvôli s čítaniu obyvate ľstva, teraz je 

predložený v súlade so zákonom. Mestské časti súhlasia.  

 Otváram diskusiu k bodu 10.  

 Nikto sa do tejto diskusie nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ: 

 Áno. Hlasujeme o návrhu uznesenia v zmysle 

predloženého materiálu. Schva ľujeme.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, keby ste sa vyjadrili hlasovaním k bodu č. 

10. (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Tridsa ťosem za, nikto proti, dvaja sa zdržali 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme prijali všeobecne záväzné 

nariadenie.  

 Máme ďalší návrh VZN, bod č. 11. 

 

 

BOD 11:  

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa m ení VZN 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2011 o úhradách za 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 K tomu mi, prosím, dovo ľte dve vety na úvod.  

 Po našom všeobecne záväznom nariadení, ktoré sme 

prijali pred mesiacom, vznikli ur čité protesty obyvate ľov, 

že ich nútime aby odoberali nie čo čo nechcú. H ľadali sme 

riešenie.  

 

 Nakoniec sme ho našli úpravou toho všeobecne 

záväzného nariadenia, aby prijímate ľ bol povinný odobera ť 

jedlo, ale ak sú časťou bytovej jednotky je kuchy ňa alebo 

kuchynský kút a on si vie sám uvari ť, aby to nemusel 

robi ť.  

 

 Prešlo to komisiou. Komisia s takýmto riešením 

súhlasí a súhlasia s tým aj obyvatelia, ktorí sa 

sťažovali. 

 Otváram diskusiu k bodu č. 11. 

 Konštatujem, že sa do nej nikto nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Návrhová komisia navrhuje hlasova ť v zmysle 

predloženého materiálu; nech sa pá či. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 (Hlási sa do diskusie poslanec Ing. Hanulíka.) 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

348  

 

 Peter, akosti to nefunguje. Neviem v čom.  

 (Poznámka poslanca Ing. Hanulíka.) 

 Tak, už je neskoro.  

 Komisia konštatuje, že diskusia bola uzavretá, mám e 

predložený návrh na hlasovanie. Nech sa pá či.  

 Prosím, beží hlasovanie k všeobecne záväznému 

nariadeniu, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariad enie o 

sociálnych službách. Vyžaduje si to tri pätiny prít omných 

poslancov.       

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, jeden proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali všeobecne záväzné 

nariadenie. 

 

 Pokra čujeme bodom č. 12. 

 

 

BOD 12:  

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o ur čení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umel eckej 

školy, posluchá ča jazykovej školy, die ťa materskej školy a 

die ťa školského zariadenia  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Materiál predkladá pán riadite ľ. Vyžaduje si to vážne 

úvodné slovo? Vyžaduje. Takže, pán riadite ľ dve vety.  

 Prosím mikrofón pre pána riadite ľa Strom čeka.  
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Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Takže výška dotácie bola schválená na marcovom 

zastupite ľstve, pri čom tá druhá časť hovorila o tom, že sa 

schválili aj doplatenie zálohových platieb a tým pá dom 

bude poskytnutý transfer na celé obdobie ú činnosti tohto 

zákona.  

 To ľko, prosím na úvod, čo sa týka zmena v bode 12.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, riešime tým financovanie našich zariadení a 

riešime tým najmä financovanie neštátnych zariadení , čo je 

veľmi vážne. My sme ich zálohovo platili od marca toho  

roku, kedy sa zmenil zákon. Financovali sme ich zál ohovým 

spôsobom, pod ľa tohto všeobecne záväzného nariadenia im to 

dofinancujeme. Ja som dostal nedávno e-mail, ktorý ma 

veľmi potešil, v ktorom nám ďakujú tie zariadenia, že sme 

sa takýmto spôsobom k tomu postavili, ako je to 

predložené. Ocenili solídny alebo povedal by som ús tretový 

postoj mesta k ich financovaniu. Takýto e-mail som dostal, 

chcem to len prida ť k tomuto materiálu. 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlásia dvaja poslan ci: 

pán poslanec Fiala a pán poslanec Kríž.  

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Ja by som si rád nechal vysvetli ť 

ten pojem 88 % váženého priemeru. To znamená, akým 

spôsobom ste, skúsme krátko prís ť k tomu výpo čtu. Ďakujem. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

350  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Hne ď dám priestor, aby kolegyne zodpovedali na túto 

otázku. 

 Pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:   

 Ja sa hlboko ospravedl ňujem, lebo toto nie je k 

tomuto bodu, len ja neviem ako sa iná č prihlási ť. Ja by 

som dal na zváženie, možno po skon čení bodu, či pokra čova ť 

v rokovaní, lebo mnohí odchádzajú. Je dos ť neskoro hodín, 

a sme v takom relatívne nízkom bode, že ja si netrú fam 

odhadnú ť, či vôbec my dneska skon číme s tým programom ako 

máme schválený. Sú tu starší poslanci, sú tu tehotn é ženy, 

sú tu dospievajúci mladí ľudia. Čiže možno, že; 

 (Poznámky v pléne.) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, pán poslanec Kali ňák má k tomu faktickú 

poznámku. 

 

 

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

 Ja chcem zachova ť vážnos ť, samozrejme, a rád by som 

aj druhej dáme, okrem pani poslankyni Augustini č 

zablahožel, ak je ešte jedna tehotná. Ale v každom prípade 

sa obávam, že zajtrajší de ň bude ešte horší ako ten teraz.  
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 To znamená, tie najkontraverznejšie body boli 

prebrané, a pri troche v podstate dynamiky ktorú 

potrebujeme, to zvládneme asi ešte teraz. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, urobíme to, že dáme takú malinkú prestávku  po 

tých bodoch, ktoré sa týkajú všeobecne záväzných 

nariadení. Nie prestávku, ja sa chcem poradi ť s predsedami 

klubov na dve minúty. Máme návrh, že by sme niektor é body 

mohli vypusti ť; sú to najmä tie informa čné body, ktoré nie 

je nutné prerokova ť dnes.  

 

 Rozhodnime najmä o majetkových veciach, a tých 

veciach kde si to vyžaduje tri pätiny s troškou švi hu o 

ktorej hovoril pán poslanec Kali ňák, by sme to mohli 

zvládnu ť. A potom uvidíme, v akom stave budeme, aby sme sa 

dohodli o tých ďalších veciach. Ale tie vážne veci by sme 

ešte mali urobi ť. Sú tu také návrhy, ktoré treba 

prerokova ť.  

 Pani námestní čka Džerengová, nech sa pá či. 

 

 

Ing. Petra Nagyová-Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Niekto povedal, že tehotné ženy. J a 

iba tak na od ľahčenie situácie, vraj som tehotná. 

Dozvedela som sa. Nie som, vyhlasujem verejne. Štyr i deti 

bohate sta čia k štatistike.  
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 A priklá ňam sa k vášmu návrhu, pán poslanec Kali ňák. 

Myslím, že sme tu v hojnom po čte, skuto čne, takže po ďme 

veľmi rýchlo. A dávam návrh, aby sa zbyto čne 

nediskutovalo. Ďakujem. 

 

 

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

           ve ľmi pekne ďakujem. 

 Ve ľmi pekne ďakujem. Ke ďže nikto sa nehlási, dávam 

priestor pre kolegyne, aby vysvetlili otázku pána p oslanca 

Fialu, pretože tá otázka bola vážna, treba ju vysve tli ť.  

 Poprosím, vážený priemer, to je krásna matematická  

úloha. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Erika P i s a r č í k o v á, odbor kultúry, školstva 

a športu: 

 Vážení, zákon nám ukladá poskytnú ť súkromným a 

cirkevným školách a školským zariadeniam 88 % z toh o, čo 

poskytujeme obecným školám. V Bratislave je situáci a 

komplikovaná tým, že je tu 17 mestských častí a každá 

podľa svojho všeobecne záväzného nariadenia poskytuje.     

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani kolegy ňa, sústre ďte sa na meritum veci, a tá sa 

volá vážený priemer. Skúste to vysvetli ť laikom a nie 

matematikom, ako sa to robí. 
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Ing. Erika  P i s a r č í k o v á, odbor kultúry, školstva 

a športu: 

 Vážený priemer je taký priemer, kde zoh ľadňujeme 

počet deti v jednotlivých mestských častiach.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja to vysvetlím ešte inak. Ke ď v mestskej časti 

dávajú 100 a v inej 120, tak v tej kde dávajú 100 m ajú 

počet deti 10, tak sa to zaráta 10 krát 100 do toho 

výsledku. A tam kde majú 100 detí krát 120 tak sa z aráta 

100 krát 120. Ten podiel tých 120 sa tým navýši, pr eto je 

to vážený priemer. Keby sme šli len po mestských častiach 

a každé to číslo zarátali len raz, tak by sme nedošli k 

dobrému výsledku, preto sa používa táto matematická  

technika, ktorá je spravodlivejšia vo či de ťom v neštátnych 

zariadeniach. Hovorím ve ľmi vážne, lebo s tým súhlasím. Je 

to dôležité. 

 

 Je to dôležité vedie ť, ako sme k tomu dospeli, lebo 

máte o tom hlasova ť. Čiže ja vám ďakujem za tú otázku, pán 

poslanec, aj vám pani kolegy ňa.  

 

Ing. Erika  P i s a r č í k o v á, odbor kultúry, školstva 

a športu: 

 Ja vám ďakujem za pomoc. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem.  
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 To sa používa v štatistike preto, aby sa dospelo k  

nejakému výsledku. 

 Prosím, ke ďže sa už nikto nehlási, uzatváram možnos ť 

sa prihlási ť k bodu 12.  

 Hlasujeme pod ľa návrhu návrhovej komisie. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ: 

 Áno. Hlasujeme o predloženom materiáli, v predlože nom 

znení. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prosím, vyjadríte sa hlasovaním k 

tomuto všeobecne záväznému nariadeniu. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Schválili sme všeobecne záväzné nariadenie. 

 

 Otváram rokovanie o bode č. 13. 

 

 

BOD 13:  

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa m ení a 

dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2009 o ur čení 

výšky príspevku na čiasto čnú úhradu nákladov spojených so 
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štúdiom v základnej umeleckej škole a na čiasto čnú úhradu 

nákladov spojených s činnos ťou centra vo ľného času  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Toto je, prosím, materiál, ktorý vyplýva najmä z 

nedostatku finan čných prostriedkov. Prenášame ním časť 

zaťaženia aj na obyvate ľov, zvyšujeme niektoré poplatky. 

Podľa môjho názoru to robíme citlivo. Netla číme príliš 

veľké peniaze, lebo by sa nám mohol zníži ť po čet detí, ale 

aj dospelých, ktorí chodia do našich zariadení. Pre to sa 

snažíme zvyšova ť, ale nie nad rámec nejakého rozumného 

postupu. Deti do 18 rokov sa tento návrh nedotýka. To len 

hovorím, že skôr sa to dotkne dospelých, či už sú 

študenti, alebo skuto čne dospelí.  

 Nech sa pá či, otváram diskusiu. 

 Do diskusie sa nikto nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Návrhová komisia odporú ča schváli ť materiál v bode A 

aj B pod ľa predloženého návrhu uznesenia.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, vyjadríte sa hlasovaním k návrhu všeobecne  

záväzného nariadenia o zvýšení výšky poplatkov.  
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 Nech sa vám pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto proti, desiati sa zdržali 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme získali vä čšinu na schválenie 

tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 Bod č. 14 v našom programe. 

 

 

 

BOD 14:  

Návrh na realizáciu Nosného systému mestskej hromad nej 

dopravy mesta Bratislavy a jej regiónu  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy     

 Poprosím pána hlavného dopravného inžiniera, aby s a 

ku mne pridal a ja by som krátko uviedol tento mate riál. 

 Materiál vychádza z odborných rokovaní, ktoré sme 

mali na úrovni Bratislavského samosprávneho kraja a  

ktorých sa zú čast ňovali predstavitelia Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, predstavi telia 

mesta, Železníc, Metra, projektanti, potom aj staro stovia 

mestských častí, všetci zainteresovaní, ktorých sa dotýka 

tento problém.  

 

 Výsledkom toho je dohoda, ktorá je obsiahnutá v 

uznesení B.1, aby sa zhodli všetky tieto 3 zložky: štát, 
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kraj a mesto. A teraz je za nás, aby sme my za mest o 

povedali s kone čnou platnos ťou, že chceme zrealizova ť z 

finan čných prostriedkov, ktoré máme k dispozícii na 

Opera čnom programe doprava, prioritnej osi č. 4 - 

Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov, ž e by 

sme zrealizovali 3 projekty:  

 

- Železni čné prepojenie Bratislava-Predmestie - železni čná  

  stanica Filiálka, ktorá by sa v budúcnosti mohla sta ť  

  stanicou Bratislava - Stred. 

- Realizáciu 7 prestupových terminálov integrovanej  dopra- 

  vy   

- A takisto vybudovanie ko ľajovej dopravy z hlavnej stani- 

  ce stanice na Janíkov dvor s tým, že by sa teraz reali- 

  zovala I. etapa Šafárikovo námestie - Bosákova vr átane  

  rekonštrukcie Starého mosta v duálnom rozchode.  

 

 

 Tie všetky ďalšie veci vychádzajú z toho, že sme 

mysleli, že mysleli že budeme z tohto programovacie ho 

obdobia financova ť tie prvé dva projekty. Ten ďalší by sme 

financovali zálohovo. Po v čerajšom rokovaní v Bruseli sa 

zdá možné, aby sme aj ko ľajovú dráhu v Petržalke, tú prvú 

etapu, dostali do tohto programovacieho obdobia. 

 

 Čiže ja vám navrhujem, aby sme tú časť, ktorá hovorí 

o tom financovaní C, do toho 1 - 3, aby sme to odti aľ 

vypustili.  

 Aby sme to odtia ľ vypustili podobne z bodu D, aby sme 

nechali, že presadzova ť spolo čne s ministerstvom a BSK na 

rokovaniach v Bruseli projekty 1.1.2 a 1.3.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

358  

 

 Čo z toho naozaj reálne bude, uvidíme koncom júla, 

kedy má by ť prezentovaná správa, odborná správa, na 

základe ktorej Brusel bude schopný poveda ť, že áno, toto 

podporíme a toto podpori ť nemôžme a musíme to rieši ť 

nejako inak.      

 

 U nás je teraz dôležité, aby sme povedali, že to 

chceme. Že sa hlásime k tej dohode, ktorú urobilo 

ministerstvo, Bratislavský samosprávny kraj a mesto  

Bratislava zatia ľ v podobe svojich najvyšších 

predstavite ľov. Na kraji už sa o tom hlasovalo v 

zastupite ľstve.  

 

 Navrhujem, aby ste podporili to uznesenie s úpravo u, 

ktorú som povedal, že v bode 1.3 by sme vypustili s lová s 

tým, že projekt bude navrhnutý.  

 A v bode D.1 by sme vypustili takisto to premosten ie 

programovacích období. To znamená s tým, že sa všet ky tie 

3 projekty budú uchádza ť o financovanie v tomto 

programovacom období.  

 To je môj návrh na uvedenie materiálu.  

 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu. 

 Hlási sa do nej predseda dopravnej komisie pán 

poslanec Uhler. 

 

 

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

 Ďakujem. Nako ľko nebolo úplne jasné z toho materiálu, 

boli tam také mierne zmäto čné informácie, v ktorej časti 
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aký rozchod má by ť, tak nechal som rozda ť návrh uznesenia, 

kde je to doplnené. Je to taký farebný; to, čo je čiernym 

je pôvodné uznesenie, to čo je zeleným je doplnené a 

červeným sú také drobné opravy faktických chýb.  

 

 Ide o to, aby tá tra ť v úseku Šafárikovo námestie - 

Bosákova bola teda bu ď v duálnom rozchode, ako bolo 

pôvodne navrhnuté, ale variantne navrhujem aj to, a by tam 

bola možnos ť s rozchodom 1000 s prípravou na širší 

rozchod, čo nám možno umožní šetri ť prostriedky, ale 

príprava tam bude. 

 

 Ďalej v časti C.2, je to petržalská časť, Janíkov 

dvor - Bosákova, čiže celá tá petržalská časť by mala by ť 

s duálnym rozchodom. Ono to v tom materiáli aj je, len 

chcem, aby to bolo explicitne takto povedané. Je ta m jedna 

časť, ke ď sa tam spomína len 1000-ka v tej Petržalke, čo 

je asi chyba.  

 

 A v časti Štúrova - Hlavná stanica, by to malo by ť s 

rozchodom na 1000 s možnos ťou na doplnenie rozchodu 1435 

tak ako sa to robí vo zvyšku mesta. Aby tam bola tá  

príprava, ale nemyslím si, že to musí by ť v prvej fáze 

hneď duálne. Môžme to da ť aj variantne, že tam dáme 

sloví čko alebo, ale aby sme mali nejakú možnos ť 

variantnosti v tomto. 

 

 A zárove ň som do bodu D doplnil 3 a 4. Trojka je o 

tom, aby sme sa v budúcnosti snažili presadzova ť získanie 

prostriedkov pre elektri čky, pre teda rekonštrukciu 

elektri čkových tratí; s tým predpokladám každý súhlasí.  
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 A štvorka, to je zopakovanie bodu, ktorý bol v 

pôvodnom uznesení v marci, aby sme sa stále snažili  h ľadať 

riešenie v Petržalke, ktoré bude bezkolízne a 

bezbariérové.  

 

 Prípadne môžem do tohto uznesenia zapracova ť tie 

veci, ktoré pán primátor povedal, alebo môžme sa do hodnú ť 

na drobných zmenách. Ale chcem, aby tam niektoré ve ci  

explicitne boli povedané. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ve ľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie. 

 Vyjadrí sa k tomu pán hlavný dopravný inžinier, 

pretože s tým rozchodom máme malinký problém, ale p ovieme 

pre čo. Nie sme proti tomu návrhu, len vysvetlíme v čom je 

problém.  

 Najprv má slovo pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. My sme, samozrejme, k tomuto, k 

tejto téme mali ve ľmi masívnu debatu na pôde mestskej 

časti Petržalka, či už s odborníkmi a s verejnos ťou, aj na 

pôde miestneho zastupite ľstva. Ja nechcem v tejto situácii 

tú debatu prenáša ť sem, lebo to sme si už celé prešli.  

 

 Ja som chcel len upozorni ť na pripomienky Ob čianskej 

iniciatívy za Lepšiu dopravu, kde oni presne, a mys lím si 

že to je ve ľmi podobné čo povedal pán Uhler, upozor ňovali 
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na to, že v prípade, že by bolo uznesenie prijaté v  tomto 

navrhovanom pôvodnom znení, hrozilo by, že aj v bud úcnosti 

v tom petržalskom koridore by nemohol premáva ť iný 

prostriedok ako ten, ktorý má ten, v úvodzovkách, " vlakový 

rozchod kolies". Oni dokonca navrhli aj nejakú 

alternatívu, ktorú som sa hodlal predloži ť ako zmenu 

uznesenia. Ale myslím si, že pán Uhler to viac-mene j do 

tohto svojho návrhu zapracoval.  

 Čiže, tým pádom s ťahujem to.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.         

 Slovo dávam pánovi poslancovi Nesrovnalovi.  

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som chcel 

upozorni ť na dva body. 

 Za prvé, myslím si, že by sme si mali racionalisti cky 

poveda ť, v akom stave sú tie projekty jednotlivé. A nemali  

by sme pokra čova ť v takomto ma ľovaní vzdušných zámkov, 

ktoré tu robíme od za čiatku roku, kde sa vlastne zdalo, že 

pomaly už tento alebo ďalší rok bude v Petržalke 

elektri čka. Nie je to tak.  

 Tie projekty sú nepripravené.  

 

 A napríklad, ke ď si pozriete tú pôvodnú, čo nám dával 

pán Ing. Schlosser, tak pod ľa tých dátumov mali teraz 

niekedy dáva ť žiados ť o stavebné povolenie. A Metro nemá 
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ani prema ľované, resp. prepracované tie plány. Takže ako 

nestavajme tu vzdušné zámky, že z jedných a tých is tých 

peňazí postavíme v tomto programovom období 3 projekty . 

Nie je to tak. Pretože ten petržalský, alebo ten pr ojekt 

tej strany, nechcem to nazýva ť iba petržalský, nie je 

pripravený. To je jedna vec.  

 

 Druhá vec, mesto na to nemá peniaze. Aj keby bol 

pripravený, aj keby sa to malo za čať, neviem kde zoberieme 

tých 80 miliónov, a vy ste nám to ešte nepovedali. Ani ste 

to nenazna čili, kde tých 80. 

 Ja viem, že v bode C ste si dali úlohu.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja by som vám to povedal v septembri. Áno. 

 

 

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

 Že v septembri nám to poviete, ale proste ja 

upozor ňujem na to, že to mesto peniaze na to nemá, ten 

projekt je nepripravený. Aj keby bol, mesto na to p eniaze 

nemá.  

 

 A zase chcem podotknú ť, že tento projekt musí by ť 

projekt spolo čný, tak ako ste povedali. Teda spolo čný 

front sa podaril vlastne až po vstupe župy do tohto . 

Pretože predtým sa to za čalo prezentova ť na petržalských 

pódiách ako projekt Petržalky, čo nie je pravda. Je to 

regionálny a slovenský projekt a pod vedením župy s a 
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vytvoril tento jednotný front: štát - mesto - mests ká 

časť; štát - župa - mesto.  

 

 Ale ja trvám na tom, my na tom trváme, aby sa toto  

rozšírilo a nielen na tej strane za štátom, aby to bola 

Európska komisia v tomto, ale aj mestské časti.  

 

 Tento projekt nemôže ďalej nasledova ť bez toho, aby 

sa ho zú častnila aktívna mestská časť Staré Mesto. 

Pretože, no, nie je to tu, ale chcem na to upozorni ť, my 

nemôžme rieši ť Petržalku na úkor Starého mesta.  

 

 A to chcem po čuť názor Starého Mesta, ako súhlasia s 

tými vašimi projektami. A ten názor poznáme, že nes úhlasia 

s týmto.  

 Takže bez toho, aby Staré Mesto malo v tomto 

relevantný hlas a zastúpenie, to nie je dobré rieše nie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, musím na to zareagova ť, pretože pani 

starostka tu pokojne môže sedie ť tak ako vy a vyjadri ť sa 

k tomu.  

 To, že pani starostka sa vrátila k myšlienke zelen ého 

mosta, ktorý akože má by ť riešením pre Staré Mesto, ur čite 

nie je riešením ako pre mesto ako Bratislavu, preto že my 

sa nevieme inak dosta ť na druhú stranu zatia ľ ako cez 

most. To znamená, Staré Mesto s tým môže nesúhlasi ť, ale 

musí poveda ť aké ponúka riešenie.  
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 A ke ď som po čul, že riešenie má by ť vybudovanie 

tunelu na Hlavnú stanicu popod hradné bralo, tak na ozaj 

taká myšlienka tu bola, aj sa zvažovala v rámci úze mného 

plánu, ale zatia ľ ju nemáme ani len v náznakoch 

rozpracovanú.  

 

 A my ke ď do nieko ľkých rokov neurobíme nejaké 

riešenie pre Petržalku, tak budeme ma ť ve ľmi ve ľké 

problémy. Čiže ja som za to, aby sme zaintegrovali mestské 

časti. Ja som sa s pani starostkou stretol tento týž deň, 

vysvet ľovali sme si veci s cie ľom, aby sme našli dohodu. 

  

 Lebo podobný negatívny názor na to, čo sa napríklad 

prijalo na župe, kde sa tvrdí, že v máji sa za čne výstavba 

TEN-T, v máji, je to tak napísané v tom materiáli, ktorý 

sa prerokovával v piatok na župe, a tiež to nikto 

nerozporoval že je to tak, pretože sa to neza čalo. Až 

teraz sa získalo územné rozhodnutie, ešte sa ide sú ťaži ť, 

takže sa zrejme v máji neza čne. Takže je to takto, ako to 

hovorím. 

 

 Problém, ktorý sme v čera videli v Bruseli a môžem to 

doplni ť o aktuálnu informáciu je taký, že Brusel má 

problém s tým, že Filiálka v tom navrhovanom riešen í, tak 

ako je, a v tej navrhovanej cene, je pod ľa nich ve ľa 

peňazí za relatívne malý výsledok. Hovorím teraz o 

stanovisku Bruselu.  

 

 My sme ako slovenská strana to jednozna čne 

spochybnili. Dohodli sme sa na tom, že budeme ma ť expertné 
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rokovania, a oni napríklad žiadny problém nevideli v 

elektri čke do Petržalky. Hovorím teraz zo strany Bruselu a 

aj o tom financovaní. 

 

 Čiže, ak môžme dosta ť náš projekt do financovania, a 

potvrdili mi to aj predstavitelia ministerstva, kto rí tam 

včera boli, tak si myslím, že by sme to mali urobi ť. Či sa 

nám to podarí, si povieme v septembri. Ja to netla čím, že 

to tak má by ť. Je to pokus.  

 

 Na prvom mieste je predmestie Filiálka, pretože je  to 

prioritný projekt a je pripravený. Ale časť Bosákova - 

Šafárikovo je pripravená takisto, pán poslanec. Ak vy 

hovoríte, že je nepripravený, zrejme ste sa nezú čast ňovali 

tých rokovaní, kde sme posudzovali pripravenos ť tých 

projektov. Táto časť trate je pripravená na to, aby sa 

mohla zrealizova ť v období do roku 2014. 

 Čiže to ľko len som chcel na vás zareagova ť, aby sme 

si v tomto rozumeli. 

 Pán poslanec Borgu ľa, faktickou poznámkou. 

 

 

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

 Pán poslanec Nesrovnal a Staré Mesto ni č podobné 

neprerokovávalo. Neviem o nie čom, s čím by malo problém čo 

sa týka tohto materiálu. Naopak, my ako miestni pos lanci, 

ktorí sú zárove ň mestskí poslanci sme sedeli s pani 

starostkou a sformulovali sme ve ľmi precízne naše otázky, 

ktoré sme mali na pána primátora a došla nám kvalif ikovaná 

odpove ď, s ktorou sme boli spokojní. Čiže o tejto 

nespokojnosti, o ktorej tu vy hovoríte, my staromes tskí, 
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alebo minimálne ja ako staromestský poslanec, o nej  

neviem. Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.        

 Poprosím teraz pána poslanca Šov číka, pretože chce 

zrejme zareagova ť za Staré Mesto. Nech sa vám pá či. 

 

 

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

 No, pán primátor, ja by som naozaj chcel to 

vysvetlenie, ako pomôže elektri čka z Bosákovej na 

Šafárikovo námestie v preprave ob čanov z Petržalky na 

druhú stranu Dunaja a naspä ť?   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, keby ste sa tam nebavili a venovali pozorn osť 

poslancom. Pán poslanec Čaplovi č, pán hlavný dopravný 

inžinier má odpoveda ť na túto otázku, a je to vážna 

otázka, pod ľa mňa ve ľmi dôležitá.  

 

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

 Pretože napriek tomu. 

 (Poznámka.) 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
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 Ve ď riadim, nech sa pá či. Pán poslanec Šov čík ešte sa 

prihlásil, kým sme neukon čili diskusiu.  

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

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

 Toto nie je problém len Starého Mesta, ale sa nás 

dotýka. Ale chcem tým, že som mestský poslanec, tak  

samozrejme nemôžu mi by ť ani cudzie záujmy iných mestských 

častí. Ako ja naozaj nerozumiem tomu, že stále sa tu  vníma 

Petržalka ako nejaký apendix Bratislavy. V dnešnej dobe, 

po 40 rokoch rozvoja Bratislava je pravo a ľavobrežné 

mesto. 

 

 Petržalka je rovnakou sú časťou Bratislavy 

integrálnou, pod ľa mňa v dnešnej dobe už v podstates 

centrálnou časťou minimálne v tých oblastiach bližšie k 

Dunaju. 

 

 Ja nerozumiem, a to by som chcel možno po čuť, že ako 

pomôže Petržal čanom elektri čka z Bosákovej na Šafárikovo 

námestie. Keby som mal istotu, že tá elektri čka pôjde aj 

niekam ďalej, tak ako by som tomu rozumel.  

 

 Ale ja si myslím, akým spôsobom budú cestova ť 

Petržal čania do mesta? Akože prídu nejakou mestskou 

dopravou na Bosákovu a tam budú prestupova ť na elektri čku, 

aby sa previezli na druhú stranu Dunaja?  

 Ja tomuto projektu naozaj nerozumiem. A chcel by s om 

na to jednozna čnú odpove ď, pretože ja si myslím, že opä ť 
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máme v tejto chvíli možnos ť urobi ť pre toto mesto jedno 

dobré riešenie.  

 

 A proste opusti ť tento projekt elektri čky cez Starý 

most a ís ť do toho riešenia, ktoré navrhla aj pani 

starostka Starého Mesta, o ktorom sa tu tiež dlhé r oky 

diskutuje. A to je tá možnos ť proste že by zo Šancovej 

prešiel tunel proste cez hradné bralo na druhú stra nu, a 

tam by prešiel mostom cez Dunaj. Tá cesta by sa pot om 

niekde napojila na Pražskú a k ľudne tadia ľto by mohla ís ť 

elektri čka, ktorá by ve ľmi elegantným a rýchlym spôsobom 

napríklad prišla na Hlavnú stanicu.  

 

 Pre čo my musíme rieši ť elektri čku cez Starý most, 

ktorý musíme zrekonštruova ť, ktorý už nebude mladší ako 

je, on už bude len starší.  

 Proste ja tomuto nerozumiem. A my v Starom Meste 

naozaj tomu nerozumieme.  

 

 Chcel by som toto vysvetlenie, lebo naozaj v tejto  

chvíli my ešte aj na to ani nemáme peniaze a chceme  rieši ť 

nejakú elektri čku cez Dunaj. No, tak chcem k tomuto 

vysvetlenie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem vám pekne.  

 Faktickou poznámkou na vás, pán poslanec Kali ňák a 

Čaplovi č. Nech sa pá či. 
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JUDr. Robert  K a l i ň á k, poslanec MsZ: 

 Pán poslanec Šov čík, vy ste to nepochopili. Tam 

hlavný zámer je vozenie obyvate ľov Starého Mesta do 

Petržalky, zo Šafka na Bosákovu. To je prvý moment.  

 

 A druhý moment, že si treba uvedomi ť, že je tam 

nejaká infraštruktúra. Ja som si myslel, že to bolo  

žartovné vystúpenie čo ste mali, pretože nepochopi ť 

situáciu v ranných špi čkách kedy; ja to odmietam vola ť 

elektri čka, pretože to elektri čka nebude, tak ako ich 

poznáme s tými červenými, ale proste vlaková súprava, 

ľahká, rýchla hlavne, bez semaforov, bez zácpy, bez 

všetkého. Z Petržalky asi nie s jednou zástavkou, a le 

predovšetkým s koncom v nejakej infraštruktúralnej časti, 

ktorou Šafárikovo námestie ur čite je. Ak to niekto 

nechápe, ja nerozumiem že tu vôbec sedí.  

 

 A hlavne, pardon, nechcem by ť až taký tvrdý, pani 

poslanky ňa Tvrdá sa na m ňa tak pozerala, ale dobre, 

nemyslel som to až tak. Ale faktom zostáva, že vysv et ľova ť 

pre čo potrebujú Petržal čania cestova ť rýchlejšie cez Dunaj 

do centra Bratislavy, tak to sa mi zdá naozaj vtipn é, 

hlavne v tomto priestore.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

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

 Chcel by som tiež sa stotožni ť s pánom Kali ňákom. 

Naviac už sme jeden tunel popod Dunaj budovali. Ter az 

budeme popod Bratislavský hrad. To je naozaj perspe ktíva 

na 100 rokov. A opakujem, pretože mám skúsenosti z 

rokovania s JASPERS, poznám aké sú tam rokovania a viem 

veľmi dobré, že skôr bude elektri čka alebo vlak do 

Petržalky, ako tá situácia okolo Filiálky.   

 

 Čiže aj Európska komisia vníma takéto projekty pre 

dobrý transport a dopravu ob čanov za prácou, a nie tieto 

vaše výmysly, ktoré tuná predkladáte.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Budaj.  

 Pekne chcem poprosi ť, aby ste sa držali vecného tónu, 

vážení kolegovia, lebo táto téma je vážna. Máme v n ej 

pomerne slušnú zhodu a nechcem, aby sme si ju pokaz ili 

tým, že budeme sa navzájom nejakým spôsobom častova ť.  

 Pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Nebudeme sa vôbec častova ť. Ja práve chcem navrhnú ť, 

aby sme to dali bokom. Nikto nevie, aké peniaze z T EN-T 

prídu. Ur čite nebudú rieši ť problémy Starého Mesta, tie 

bude rieši ť pani starostka. Až bude jasné, aké peniaze sú, 
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tak potom polemizujme, ale toto je stále proces, v ktorom 

musíme ťahať za jeden povraz.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ve ľmi pekne ďakujem.  

 Na faktické poznámky na svoju adresu chce reagova ť 

pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Ja len chcem informova ť pána poslanca Kali ňáka, že 

sedím tu v tejto sále preto, že som na to dostal ma ndát od 

občanov Starého Mesta. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Do diskusie sa hlási pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som ešte rád vecne uviedol veci  

na pravú mieru. My sa bavíme o projekte integrovane j 

dopravy, ktorý aby bol takto schválený aj financova ný z 

Európskej komisie musí by ť na báze železni čnej ko ľajovej 

dopravy. Integrovaná doprava nie je elektri čka. Takže ak 

si niekto myslí, že my za peniaze Európskej únie ur obíme 

elektri čku do Petržalky, tak sa mýli. Tu ide o projekt 
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integrovanej dopravy na báze železni čnej ko ľajovej 

dopravy. 

 

 Aby to tak mohlo by ť je toho sú časťou tunel. Je to 

zásadné a finálne riešenie, tunel pod Dunajom, nie most. 

Most je riešenie do časné. Ale most je zase elektri čkový. 

Takže vraciame sa znovu k tomu, že elektri čka nie je 

pripravená, nemáme na ňu peniaze a chceme robi ť do časné 

riešenie. Ja myslím, že tento postup nie je správny .  

 

 Ale to čo je navrhnuté v tomto uznesení, ja si 

nemyslím že sú to blbosti ako pán docent Čaplovi č hovorí. 

Je to dobrý materiál, môžme ho schváli ť, ale toto čo sme 

si povedali, musíme rešpektova ť.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, vy ste vlastne vysvetlili pánovi 

poslancovi Uhlerovi, pre čo tam nemôže by ť tá 1000-ka. 

Teraz ste mu to povedali. To chce o chví ľu poveda ť pán 

Schlosser.  

 To je prvá vec.  

 

 A tá druhá vec je, ja vám odporu čím, aby ste si 

pre čítali správu komisie JASPERS, síce zatia ľ len v 

pracovnej verzii, ktorá hovorí o tom, že máme h ľadať iné 

alternatívy ku tunelovému prepojeniu. Oni nie sú 

presved čení, že tunel za 800 miliónov Eur je riešenie, 

ktoré si môže dovoli ť Slovensko, čo by aj za peniaze 

Európskej únie.    
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 Je to naozaj vážna otázka. Budeme musie ť h ľadať aj 

iné alternatívy. Jedna z nich je aj prechod na druh ú 

stranu ponad Starý most. To nie je žiadny výmysel, to píšu 

odborníci, ktorí sa do toho pozerali aj úplne z iný ch 

kruhov ako zo slovenských.  

 

 To len vám vysvet ľujem. Tie správy sú k dispozícii, 

ja vám ich rád poskytnem.  

 

 Pán poslanec Čaplovi č faktickou poznámkou na pána 

poslanca Nesrovnala. 

 

 

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

 Len jednu poznámku: Cho ďte sa pozrie ť do Košíc, kde 

dlhodobo funguje v podstate rýchlodráha na princípe  

železni čnej dopravy do Východoslovenských železiarní, 

široké ko ľaje, aj do mesta samotných Košíc, a žiaden 

problém to nie je.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán hlavný inžinier, prosím, keby ste vysvetlili t ie 

dve vecné veci, týkajúce sa rozchodu.  

 

 A otázky pána poslanca Šov číka, ako pomôže tá tra ť 

Bosákova - Šafárikovo námestie pre dopravu z Petrža lky. 

Nech sa pá či. 
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Ing. Tibor  S c h l o s s e r, hlavný dopravný inži nier: 

 Ďakujem pán primátor. Dámy a páni, čo sa týka toho 

uznesenia, návrhu pána Uhlera ako predsedu dopravne j 

komisie, máme základný problém práve v tom, že v ro ku 2007 

až 2013 v OPD, čiže v Opera čnom programe doprava, je 

rozvoj integrovanej ko ľajovej dopravy. Navyše Brusel 

zmenil pravidlá hry práve v tom, že už aj v čera v Bruseli 

nám vlastne povedali, aby sme nahlas nehovorili o p rojekte 

TEN-T, pretože ten prechádza v Bruseli komplexnou 

revíziou.  

 

 Pôvodný projekt TEN-T 17 hovoril o spojení hlavnýc h 

miest Európskej únie vysokorýchlostnou železnicou, 

momentálne sa do toho zapojilo desiatky až cez 100 iných 

miest Európskej únie, ktoré sa s ťažovali na to, že v 

podstate budú spojené len hlavné mestá. Mali by by ť 

vlastne spojené aj ve ľké prímorské prístavy a takisto 

vnútrorie čne mestá a mestá na riekach, ktoré majú taktiež 

vodnú dopravu.  

 

 Ďalšie finan čné obdobie vo ve ľkej doprave bude 

podporované práve spojením železnice a vodnej dopra vy.  

 

 TEN-T, a v podstate celý problém, ktorý sa odvíjal  od 

osobnej dopravy už nie je až taký zaujímavý. A popr osili 

nás, aby sme v budúcnosti nerozprávali ďalej o preferencii 

projektu TEN-T.  

 Práve naša výhoda v Opera čnom programe doprava je 

práve tá, že v štvrtej prioritnej osi máme definova nú 

integrovanú ko ľajovú dopravu.  
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 Pravdou je, že integrovaná ko ľajová doprava sa v 

európskom význame uvažuje práve o regionálnej a mes tskej 

koľajovej dopravy s tým, že ak je možné zapoji ť aj 

medzimestskú železni čnú dopravu.  

 

 Náš problém, ktorý máme na území mesta je nielen v  

rozchode, preto vlastne nemôžeme toto uznesenie, a dovolím 

si vás poprosi ť, aby sa vlastne neuberalo týmto spôsobom, 

pretože v tomto finan čnom období nemôžeme používa ť 

elektri čkové dráhy ako nejaký nosný systém alebo systém 

ktorý bude rieši ť integrovanú ko ľajovú dopravu. Tá 

pravdepodobne bude otvorená v ďalšom finan čnom 

programovacom období.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Dobre. To bolo k tej integrovanej teda k tomu 

rozchodu.  

 Čiže, pán poslanec, prosba je taká, aby v bode 1.3 a  

v bode 2 ste tie rozchody odtia ľ dali von, teda najmä tie 

rozchod 1000 s prípravou na 1435.  

 S tým máme akýsi problém, pretože by to mohlo 

ohrozi ť, aby sme sa mohli uchádza ť o finan čné prostriedky. 

Pán poslanec Nesrovnal to vysvetlil, musí to by ť ko ľajový 

rozchod, to znamená 1435. Môže by ť duálny ale nemôže by ť 

len 1000-ka. Nemôže to by ť len 1000-ka, tak ako to 

navrhujete vy.  

 

 Poprosím k tej doprave z Petržalky smerom do mesta .  
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Ing. Tibor  S c h l o s s e r, hlavný dopravný inži nier, 

 Dámy a páni, v správe, ktorú sme predložili je v 

prílohovej časti kompletná dopravno-inžinierska analýza 

problematiky Petržalky. Jednozna čne, ak by sme nerozvíjali 

koľajový alebo nejaký iný nosný systém, ktorý má minim álnu 

špi čkovú kapacitu nad 10.000 cestujúcich za špi čkovú 

hodinu, a toto dokážu len ko ľajové druhy dopráv, Petržalka 

v roku 2020 ľudovo povedané k ľakne. Už v sú časnosti tí, 

ktorí bývajú v Petržalke vedia ako vyzerá na 4 most och 

špi čková hodina v individuálnej automobilovej doprave. 

Súčasne v tom istom telese máme autobusovú dopravu, kt orá 

sa, aj keby sme ju zdvojnásobili, jednoducho nebude  mať 

vyššiu kapacitu práve proti saturovaným tokom, ktor é sú v 

individuálnej automobilovej doprave.  

 

 V tejto analýze takisto hovoríme v základných 

obrázkoch, že de ľba prepravnej práce v Bratislave 

neskuto čne poklesla v neprospech verejnej hromadnej 

dopravy. Práve tento atribút, práve pri rokovaní s 

bruselskými kolegami zaznel, a práve preto možno to uto 

podrobnou dopravnou analýzou a rôznymi scenármi, kt oré má 

mesto k dispozícii, pravdepodobne za čalo preferova ť 

elektri čku. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, ja ešte sa vyjadrím alebo nadviažem na to.  

 Pán poslanec, vy máte pravdu, že ke ď sa postaví 

Bosákova - Šafárikovo, tak to žiadny dramatický výz nam pre 
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dopravu v Petržalke nemá. Ale rovnakú výhradu má Br usel ku 

predmestiu Filiálka, lebo hovorí, to má zmysel vted y, ke ď 

je to celé s tunelom aj popod Dunaj do Petržalky, t eda 

celá tá tra ť.  

 

 To isté hovoríme my, ak si všimnete to uznesenie j e 

tak koncipované. My hovoríme Janíkov dvor - Hlavná 

stanica. To je náš cie ľ. My teraz za peniaze Bruselu 

chceme vybudova ť to, na čo sme pripravení. Možno že to má 

menší dopravný význam, ale budeme kone čne ma ť opravený 

Starý most a prejdeme s ko ľajami na druhú stranu a 

kontinuálne v období 14 - 20 v zmysle tohto uznesen ia 

budeme pokra čova ť ďalej.  

 

 To je zmysel toho, pre čo to chceme urobi ť. Aby o tom 

neboli už na strane Bruselu žiadne pochybností, leb o toto 

je náš cie ľ. Vybudova ť tú tra ť z Janíkovho dvora až na 

Hlavnú stanicu. To ľko, prosím. A tá už zmysel má, to 

cítite aj vy, že tam viete prepravi ť tých ve ľa ľudí, tak 

ako to hovoril pán hlavný dopravný inžinier. Tá mal á tra ť 

je len prvou časťou tej ve ľkej a zmysel má tá ve ľká tra ť, 

to nám je všetkým jasné. Tá bude ma ť dopravný prínos pre 

Petržalku.  

 

 Prosím, pán poslanec Uhler má faktickú. Zrejme chc e 

upravi ť text svojho uznesenia. 

 Nech sa pá či, pán poslanec.            

 

 

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

 Ďakujem.  
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 Ja som tam dával tú časť, aby to bolo teda variantné, 

aby sme mali možnos ť ušetri ť prostriedky. Nemám problém 

zmeni ť to, ale ako chcem, aby to tam bolo uvedené, že je 

to v duálnom rozchode. Pretože iná č nejde o integrovaný 

systém, ale o separátny systém. A nie je problém zm eni ť to 

na duálny rozchod. V tom prípade je to v poriadku, vieme 

to zaintegrova ť do existujúceho systému a môžme prípadne 

zapracova ť rovno do toho čistopisu uznesenia aj tie zmeny, 

ktoré tam dal pán primátor a bude jedno uznesenie, že bude 

prijate ľné. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, áno, ja to tu mám.    

 

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

 Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže pán poslanec upravil ten text svojho uznesenia.  

Ak môžme, pán poslanec, ja tu mám ten návrh tak ako  ho mám 

pripravený. Tie vaše zelené body v časti D tam samozrejme 

zostali, tie sú ve ľmi dobré naformulované. Čiže treba, aby 

sme ich prijali.  

 Ja som upravil tie body B a C. 

 Ak by ste to vedeli akceptova ť, môžte to rovno 

odnies ť návrhovej komisii. A tu ten text mám. 
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 Bu ď to urobíme spolu, alebo sa na to pozrite, či je 

to v poriadku, aby sme mohli o tom hlasova ť.  

 

 Prosím, s pánom poslancom sme sa zhodli na texte 

uznesenia, ktoré teraz dostáva návrhová komisia.  

 Takže, ak sa už nikto nehlási, po ďakujem ve ľmi pekne 

pánovi Schlosserovi.  

 

 Poprosím návrhovú komisiu, teda uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

 Poprosím návrhovú komisiu.  

 O, prepá čte, ešte tu mám ob čana; zlé, zlé, ešte sa 

hlási ob čan o vystúpenie. Môžte sa k tomu vyjadri ť tak ako 

zvážite.  

 

 Pán Ing. Jozef Sedmák chce vystúpi ť k bodu č. 14 - 

Alternatívne riešenie dopravného systému v Bratisla ve.  

 Takže prosím, pýtam sa, kto je za to, aby mohol pá n 

Sedmák vystúpi ť? 

 Kto je za, Sedmák sa volá.  

 (Hlasovanie.) 

 Prosím, ja vidím súhlas.  

 Takže, pán inžinier, máte 3 minúty. 

 Nech sa pá či. 

 

 

OBČAN: Ing. Jozef  S e d m á k  

 Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, prajem vám dobr ý 

večer a takisto vám ďakujem, že ste mi dali možnos ť 

vyjadri ť sa k tejto problematike, ktorá sa tu teraz rieši, 

pretože mi naozaj záleží na tom, aby obyvatelia Bra tislavy 
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mali dobrú dopravu. A naozaj mi záleží na tom, aby sme, 

alebo ste vy h ľadali to správne riešenie.  

 

 Ja vás chcem ve ľmi pekne poprosi ť, to je vlastne celý 

ten dôvod pre čo som vystúpil pred vás, aby ste okrem tej 

alternatívy, ktorá bola predložená a ktorá zjavne m á dos ť 

závažné nedostatky, aby ste uvažovali ešte jednu 

alternatívu, ktorá tu už bola vlastne povedaná aj v  tej 

diskusii, a to je v podstate riešenie, ktoré naozaj  pomôže 

riešeniu dopravy Bratislavy, pomôže spoji ť centrum 

Bratislavy, centrum mesta s Petržalkou; to čo práve 

potrebujeme.  

 

 A to je naozaj, ja ten projekt poznám už 5 rokov, 

takže som presved čený o tom, že toto naozaj je riešenie 

pre Bratislavu, pre riešenie preto, aby zápchy na m ostoch 

sa proste zredukovali a aby naozaj sa ľudia za prácou do 

stredu mesta a opa čne dostali.  

 

 Tým riešením, aby som bol teraz konkrétny je vlast ne 

vybudova ť krátky, krátky tunel pod Dunajom, pretože to je 

naozaj vyhovujúce riešenie. Ale chcem poprosi ť, aby ste 

nad touto alternatívou rozmýš ľali, zvažovali ju, a zobrali 

ju ako alternatívu k tomu predkladanému riešeniu. 

 

 

 Tento krátky tunel by vyústil pri obchodnom centre  

Eurovea, v strede mesta, takisto by mohol ma ť v tom 

podchode ako výstup aj na Šafárikovo námestie, kde tí 

ľudia keby prišli z Petržalky, tak v podstate by moh li 

prestúpi ť, a hne ď by sa dostali elektri čkovými sú časnými 
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dopravnými spojmi, autobusovými a všetkými ostatným i 

ďalej. 

 

 To napojenie na petržalskej strane, samozrejme bol a 

by vybudovaná stanica hne ď ako by ten tunel prešiel popod 

Dunaj, by bola na ulici Bosákova, a tam by mohla by ť 

stanica. A pokra čovala by vlastne táto výstavba v 

budúcnosti smerom do Petržalky. Ale všetky mestá za čínajú 

v strede, tam kde to je najhustejšie, tam kde je pr oblém. 

A zatia ľ do časne by bolo možné vidie ť alternatívu, že 

napoji ť túto železni čnú tra ť, ktorá prejde popod Dunaj 

potom na sú časnú povrchovú železni čnú tra ť, ktorá ide na 

zástavku železni čnú v Petržalke, a takisto v Ružinove.  

 

 Takže vlastne ľudia z Ružinova, aj z Petržalky, zo 

železni čnej stanice by sa dostali do centra mesta na pri 

obchodnom centra Eurovea a takisto by vlaky, ktoré teraz 

kon čia z Viedne a prídu na stanicu železni čnú v Petržalke, 

tak by mohli pokra čova ť priamo až do centra mesta, čo by 

privítali návštevníci (gong). Ve ľmi pekne vám ďakujem, že 

budete nad touto alternatívou uvažova ť, že ju zahrniete do 

svojich vecí. Ďakujem pekne za slovo. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y            

 Ďakujem za vystúpenie.  

 Týmto sme teda ukon čili diskusiu a neurobili nejaké 

faux pas vo vz ťahu k obyvate ľom.  

 Teraz už je naozaj diskusia ukon čená a slovo má 

návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. Je tu ten návrh uznesenia od pána Uhlera, kto rý 

máte všetci pred sebou, ktorý, vás poprosím, keby s te sa 

naň pozreli a ja vám pre čítam z neho tie časti, ktoré sú 

vyškrtnuté. Môže to tak by ť? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Takže návrh uznesenia sa nemení v bode A. 

 A v bode B 1.3 vyškrtnú ť si treba celú tú zelenú 

časť, alebo s rozchodom 1000 mm, at ď., áno, až po 1435 mm. 

  

 Potom v tej pôvodnej časti, od, s tým, teda v tre ťom 

riadku od spodu s tým, že projekt C 1.3 bude navrhn utý na 

financovanie, to celé vyhodi ť von až do konca, až do roku 

2013.  

 Ďalej text ostáva.  

 Potom v bode C bod 2 vyškrtnú ť posledný riadok, 

Hlavná stanica s rozchodom 1000 mm, at ď., až do konca tú 

vetu vyhodi ť.  

 

 Na druhej strane bod D, tam, takto, ja vám to 

pre čítam pokia ľ to bude platné:  

Presadzova ť spolo čne s MDVRR SR a BSK na rokovaniach v 

Bruseli projekty obsiahnuté v bode 1. 
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 Potom je tam vyškrtnuté, sú tie písmenka a čísla; v 

bode 1 tohto uznesenia na financovanie v programova com 

období 2007 až 2013, to platí. Vy ste to vyškrtli a  

projekt 2.1, odtia ľ je to už všetko vyškrtnuté až do 

konca.     

 Čiže v bode 1 tohto uznesenia na financovanie v 

programovacom období 2007 až 2013. A tam to kon čí ten 

odstavec. 

 A ostatné ostáva nezmenené.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tie body 3 a 4 zelené ostávajú samozrejme.  

 Tie pán poslanec navrhoval a tie sú sú časťou toho 

uznesenia.  

 Prosím, môžme spusti ť hlasovanie?  

 Nech sa pá či. 

 (Otázka poslanca JUDr. I. Nesrovnala.)  

 Áno, to tam zostáva. Lebo to je duálny rozchod, on  je 

aj, aj. Pán poslanec to len spresnil, čiže to tam môže 

zosta ť.  

 Prosím, spúš ťam hlasovanie k uzneseniu č. 14, ktoré 

predložil pán poslanec Uhler.  

 (Prezentácia a hlasovanie.)    

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, štyria sa zdržali 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k tom uto 

bodu, za čo vám ve ľmi pekne ďakujem.  
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 Teraz mám nieko ľko prudkých procedurálnych návrhov . 

 

 Navrhujem, aby sme presko čili všetky body okrem bodu 

č. 18, to je návrh plánu kontrolnej činnosti, pretože 

musíme schváli ť pánovi kontrolórovi zadanie pre jeho prácu 

na II. polrok.  

 

 A pokra čovali bodom 25 a ďalšími, ktoré nasledujú, 

pretože tieto treba rozhodnú ť kým je tu taká vä čšina 

poslancov, že môže schva ľova ť aj osobitné zretele. Máme tu 

niektoré veci, ktoré musíme urobi ť.  

 

 Čiže tie ostatné body, ja sa ospravedl ňujem 

kolegyniam, ktoré čakajú v predsálí už celý de ň a chcú vám 

predloži ť správu o odpadoch, bytoch, a podobne. Bohužia ľ. 

Bohužia ľ, v tejto chvíli sa mi zdá dôležitejšie postupova ť 

takto. 

 

 Môžme, prosím, ten procedurálny návrh akceptova ť? 

 (Otázka: Čo s ostatnými materiálmi?) 

 

 S tými materiálmi sa stane to, že možno ich 

prerokujeme dnes niekedy tesne pred polnocou alebo v 

septembri. V septembri. Ja viem, ja žartujem.   

 

 Proste v septembri my vám ich predložíme znovu. To  sa 

nebojte, tie veci musia by ť znovu predmetom rokovania 

zastupite ľstva, ale ke ďže sú informa čné, netla čí nás čas.   

 

 Bod č. 18.  
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BOD 18:  

Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útva ru na 

II. polrok 2011 . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, bez úvodného slova. Ja viem, že som zlý, p án 

kontrolór, ale myslím že poslanci si materiál pre čítali. 

 Čiže otváram diskusiu k bodu č. 18. 

 Pán poslanec Kali ňák. 

 

 

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

 Ja by som ešte chcel k tým procedurálnym, pán 

primátor, že tak ako to býva pri bytoch, že v podst ate 

keby sme vy členili body, ktoré nie sú problémové aj pri 

tom osobitnom zreteli, že by sa vlastne mohli urobi ť 

jedným hlasovaním.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To sa asi nemôže.  

 Môže sa urobi ť bez úvodného slova, môže sa s krátkou 

diskusiou, ale nedá sa naraz hlasova ť o dvoch rôznych 

veciach, lebo poslanec by mohol by ť zavedený, že nevie ako 

má hlasova ť.  

 S jedným súhlasí, s jedným nie.  
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JUDr. Robert  K a l i ň á k, poslanec MsZ:  

 To by niekto vy členil, ale ak je všeobecný súhlas, 

tak sa môže.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja myslím, že to hlasovanie stihne, aby tu neboli 

pochybností. Toto vieme zvládnu ť. Budeme to robi ť ve ľmi 

dynamicky; s ľubujem vám to. 

 Pán poslanec Kríž, k plánu kontrolnej činnosti. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

  Ja som takisto ako pán Kali ňák sa chcel prihlási ť k 

tej procedúre, pretože ja už som navrhoval dávnejši e. 

Podľa mňa zase si nechávame robotu ďalšiu. A ak by sme 

prerušili rokovanie, nemusíme pokra čova ť zajtra ale môže 

to iný týžde ň. Ale nechám to, samozrejme, na vás. Len 

podľa môjho názoru; 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Chlapci, už trikrát sme mohli hlasova ť. Ja viem, že 

je to dôležité, čo ste hovorili, ale skúsme sa sústredi ť 

na to čo máme pred sebou. Lebo neurýchlime to. Niektoré 

veci musíme urobi ť a myslím, že tomu rozumieme.  

 Prosím, k plánu kontrolnej činnosti žiadne 

pripomienky.  

 Pani predsední čka návrhovej komisie. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

387  

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. Navrhujem, návrh uznesenia znie, schva ľujeme 

Rámcový plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra, tak 

ako je predložený. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prosím, hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 18. 

 

 Sme v novozaradenom bode č. 24a) ktorým je zmluva o 

spolupráci. 

 

 

 

NOVOZARADENÝ BOD 24a): 

Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci medzi hlavn ým 

mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-

Podunajské Biskupice.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Prosím, ak sú k tomu nejaké otázky, môžme uvies ť.  

 Pani starostka Ožvaldová chce vystúpi ť.  

 Nech sa pá či. 

 

PhDr. Alžbeta  O ž v a l d o v á, starostka Mestske j časti 

Bratislava-Podunajské Biskupice: 

 Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené 

mestské zastupite ľstvo, mestská časť získal financie na 

Odkanalizovanie I. etapy a my robíme kanalizáciu v 

Biskupiciach. Jedná sa o to, že povrchová úprava sp ätná, 

tá polovica ide z eurofondov a polovica ide z vlast ných 

zdrojov. Ja nežiadam na miestne komunikácie, ale vá s chcem 

poprosi ť, aby ste podporili tento návrh o spolupráci na 

mestské komunikácie, na spätnú úpravu. To ľko. 

 Ke ď je nejaká otázka, tak odpoviem. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ve ľmi pekne ďakujem pani starostka za vysvetlenie. 

 Otváram ďalšiu možnos ť sa prihlási ť.  

 

 Ke ďže sa nikto nehlási do bodu 24a), takto sme si ho 

nazvali, poprosím návrhovú komisiu.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Mestské zastupite ľstvo schva ľuje dodatok č. 3 štatútu 

peňažného fondu na podporu; ahá, ahá, pardon, pardon, 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y.  

 Zmluva o spolupráci. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á,  

poslanky ňa MsZ: 

 Schva ľujeme Zmluvu o spolupráci uzatvorenú medzi 

hlavným mestom a mestskou časťou Bratislava-Podunajské 

Biskupice presne pod ľa predloženého materiálu.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prosím, spúš ťam hlasovanie, nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných. 

 Tridsa ťosem za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu 24a ). 

 

 Bod 24b) je návrh na dohodu. 

 

 

 

Novozaradený BOD 24b):  

Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní medzi spolo čnos ťou 

OMNIA 2000, a.s., a hlavným mestom SR Bratislava    

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Presnejšie vysvetlenie prosím dvoma vetami pána 

riadite ľa Strom čeka.  

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja za čnem úplne netradi čne, sa 

ospravedl ňujem, sme tak rýchlo prebrali ten predchádzajúci 

bod. A vzh ľadom k tomu, že vedúci finan čného oddelenia pán 

Bulík sa rozhodol požíva ť výhody Sociálnej pois ťovne, 

vlastne bol to posledný bod, ktorý predkladal ako v edúci 

finan čného oddelenia, je to staré známe DKP magistrátu, 

ktorý tu strávil "x" rokov, ja by som mu aj touto c estou 

chcel po ďakova ť za tú všetku spoluprácu a samozrejme mu 

popria ť všetko "naj" ďalej v tom dôchodku.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené panie poslankyne, páni poslanci, možno nie 

všetci poznáte pána Ing. Bulíka, ale ja by som mu v enoval 

aj jeden pekný potlesk, lebo je to naozaj jeho posl edný 

deň. (Potlesk.) 

 Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

 Lebo myslím si, že to je človek, ktorý si toto ur čite 

zaslúži. A ja som rád, že pán riadite ľ za čal týmto. Nech 

sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem. Teraz k samotnej dohode. 
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 Tento materiál bol prerokovaný na finan čnej komisii 

aj na mestskej rade a nezískal podporu. Ja som popr osil o 

jeho zaradenie kvôli tomu, že si myslím, že úlohou mesta 

je nielen pomáha ť obyvate ľom mesta Bratislavy, ale i 

podnikate ľom. 

 

 Spolo čnos ť OMNIA nadobudla v dobrej viere od 

obvodného úradu v priebehu rokov 2009-2010 pozemky v rámci 

súťaže, kde bol potrebný podpis nielen samotného obvod ného 

úradu, ale aj rezortného ministerstva. Čiže bol to 

nieko ľkomesačný proces. Nadobudli to v dobrej viere a bolo 

to v rámci skupovania všetkých pozemkov a nehnute ľností, 

ktoré táto spolo čnos ť má.  

 

 Následne na to, ako toto kúpili a mali to na LV a 

chceli pokra čova ť v rozvoji v tomto svojom developerskom 

projekte, mesto Bratislava dalo návrh na súd. Obvod ný úrad 

bol v domnienke že; alebo nárokujeme si vlastníctvo  k 

týmto pozemkom.  

 

 Samozrejme, vzh ľadom k tomu, že obvodný úrad už ale 

medzi časom tieto pozemky predal, tak sa to dotklo aj 

tejto spolo čnosti.  

 

 Preto pri rokovaní so spolo čnos ťou OMNIA predkladáme 

túto dohodu o urovnaní medzi hlavným mestom Bratisl avy a 

OMNIOU z tých dôvodov, že ako som už spomenul lége artis 

to bolo preukázate ľné. Jedná sa všetko o pozemky, ktoré sú 

pod objektami spolo čnosti OMNIA, čiže tým pádom sú pre 

mesto nepoužite ľné.  
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 A výsledkom vlastne tohto stavu je, že my na ďalej sa 

budeme súdi ť s obvodným úradom o rušenie vlastníctva 

týchto pozemkov. Čiže stav ostáva nezmenený, na ďalej sa 

súdime.  

 

 V prípade, ak tento súd vyhráme, budeme si samozre jme 

nárokova ť sumu, ktorú získal obvodný úrad. V prípade, že 

by nám to obvodný úrad nechcel vyplati ť, resp. že by sme 

ho zasa museli da ť na súd, aby sme si vymohli túto škodu, 

resp. financie z predaja, ktoré získal od tejto 

spolo čnosti, máme aj dohodu, kde by táto spolo čnos ť OMNIA 

za obvodný úrad zaplatila nám túto sumu a na ďalej by si 

riešila vz ťahy s obvodným úradom.  

 

 Čiže to ľkoto len v skratke.  

 Prosím, je to, sú to desiatky hodín, kedy sme my 

riešili vlastne túto dohodu z dvoch prí čin. My vedieme 

podstatne vä čší po čet súdnych sporov s obvodným úradom 

ohľadne pozemkov, čiže chceli sme urobi ť takú dohodu, 

ktorá by žiadnym spôsobom mesto neobmedzila. Či už len v 

tomto súdnom spore, ale aj v ďalších iných ktoré proste my 

vedieme s obvodným úradom o ur čenie vlastníctva.  

 Vytvorili sme si tam prostredie na to, že v prípad e 

ak súd; dobre. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Múdro hovoríš, ale dlho.    

 Takže prosím, otváram diskusiu k bodu 24b). 
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 Myslím, že podstata bola vysvetlená a tie ostatné 

súvislostí zrejme vysvetlíme pri iných bodoch. 

 Pán poslanec Nesrovnal; nech sa pá či, diskusia. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Musím opätovne upozorni ť na to, 

že tento materiál zamietla tak finan čná komisia ako aj 

mestská rada, ako zjavne nevýhodný pre mesto. A ner ozumiem 

tomu. Ja som za to, aby mesto pomáhalo ob čanom a firmám, 

ale nie som za to, aby mesto riešilo ich problémy, resp. 

ich problémy sa riešili na úkor ob čanov.  

 

 A toto je ten prípad, sa mi zdá, pod ľa tohto 

materiálu. Pretože OMNIA kúpila pozemky od nevlastn íka, či 

si to poriadne nepreskúmali, alebo toto neviem čo sa 

stalo, ale teraz sa zistilo, že to patrí mestu a ni e 

obvodnému úradu. A OMNIA nám ponúka, že my im tie p ozemky 

ponecháme a oni nám za to nechajú nárok na náhradu škody. 

 

 To znamená, že my ich budeme musie ť ešte žalova ť, 

obvodný úrad na to, aby sme sa dostali nejakých pe ňazí. Na 

to, že teda naše pozemky. To mi príde úplne nevýhod né pre 

mesto. Nezmyselné, ale nechápem že proste niekto to to môže 

vôbec navrhova ť ako pre mesto výhodné riešenie.  

 

 K ľudne môžeme spravi ť to, že tie pozemky ostanú vo 

vlastníctve mesta, ve ď nikto ich odtia ľ nevyhá ňa. Ale ke ď 

sa ujasní tá právna situácia, tak potom im ich môžm e 

preda ť znovu za peniaze, ktoré nech si oni vysúdia od 

obvodného úradu. Pre čo mesto by sa malo háda ť s obvodným 
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úradom o to, teda nahá ňať náhradu škody nejakú? Čo toto je 

za nápad? 

 

 

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 Drozd.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Myslím, že pán riadite ľ to povedal 

hneď na úvod. Firma OMNIA kúpila tieto pozemky v dobrej  

viere od vtedajšieho majite ľa, ktorý tieto pozemky mal 

napísané na LV obvodný úrad. Že potom, po tomto, po  

verejnej sú ťaží, ktorú vyhrala, mesto sa za čalo súdi ť o 

tieto pozemky, v tom myslím firma OMNIA je absolútn e 

nevinne a dáva nejaký návrh na riešenie. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ke ďže sa už nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

 Pán riadite ľ, chceš zareagova ť? Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ja by som strašne rád si vypo čul, že čo je tu na úkor 

občanov, ale to asi vyjasní len pán Nesrovnal.  

 Skúsim ešte raz:  
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 Tam prebieha súdny spor, čiže my nie sme v sú časnosti 

vlastníkmi týchto pozemkov. My sa len cez súdnou ce stou 

dožadujeme k vlastníctvu. Pri čom, samozrejme, nemusí by ť 

istota, že to vyhráme. My si myslíme, že to vyhráme  a  

budeme to preto ťahať do samotného konca.  

 

 Je pravdou takisto, že ak by sme aj tento súd vyhr ali 

a stali by sme sa my vlastníkmi týchto pozemkov, ne znamená 

to, že obvodný úrad by nám tieto peniaze zaplatil. Museli 

by sme ho opätovne da ť na súd a nárokova ť si od neho tieto 

peniaze. 

 

 Formu dohody, ktorú my robíme, znamená, že my 

akonáhle vyhráme súd o tom, že sme vlastníkmi a obv odný 

úrad by nám nechcel zaplati ť tieto peniaze, tento vlastník 

súkromných pozemkov sa zaväzuje touto zmluvou že na miesto 

obvodného úradu dá tieto peniaze. Čiže zaplatí to dvakrát 

a bude si nárokova ť škodu samozrejme u obvodného úradu 

veľmi úspešným spôsobom.  

 

 A je to absolútne vyvážená zmluva, samozrejme. A t o 

som vždy aj povedal, je to ústretovos ť zo strany mesta 

tomuto subjektu. Lebo v prípade, ak by sme toto neu robili, 

samozrejme výsledok by bol taký, že bu ď by to vyhral 

obvodný úrad, vtedy by stav ostal taký aký je.  

 

 V prípade, ak by to vyhralo mesto, samozrejme za čali 

by sme sa súdi ť či už s obvodným úradom alebo s touto 

spolo čnos ťou OMNIA. Táto spolo čnos ť OMNIA by ale nemohla 

naklada ť s týmito pozemkami, lebo ona v sú časnosti s nimi 

naklada ť nemôže, lebo je to predmetom súdneho sporu.  
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 A výsledkom po troch, štyroch rokoch pri investíci i 

niekde v sú časnosti na úrovni 200 miliónov ešte v 

slovenských korunách, lebo oni tento proces majú dl hodobý, 

znamená, že si budú nárokova ť škodu od štátu, kde ju 

stopercentne vyhrajú. Lebo opakovane; oni nadobudli  tieto 

majetky v dobrej viere, cez verejnú sú ťaž. Proste na LV to 

nebol Janko Hraško, bol to obvodný úrad.  

 

 Čiže je to pomoc, ústretovos ť vo či podnikate ľovi, 

ktorý na ďalej si môže robi ť svoje projekty. Mesto nestráca 

žiadnu právnu istotu, máme tam každú jednu pozíciu,  či už 

v prípade prehry, kedy sa vlastne stav vôbec žiadny  

nezmení a na ďalej všetko ostáva v platnosti. A výhry, máme 

dobrú pozíciu aj tým, že nám obvodný úrad nechce za plati ť.  

 

 Proste všetky strany tohto sporu, s výnimkou 

samozrejme obvodného úradu v prípade prehry, sme kr ytí a 

môžme ďalej fungova ť. 

 

 Ja opakovane hovorím, my sa snažíme jak pomáha ť 

obyvate ľom mesta Bratislavy, tak aj serióznym 

podnikate ľom, kde táto spolo čnos ť ur čite medzi nich patrí.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vidím dvoch vážených pánov poslancov, ktorí by sa 

chceli prihlási ť s faktickou poznámkou, ale nie je to 

možné, ke ďže diskusia bola ukon čená. 

 Takže toto bolo závere čné slovo predkladate ľa.    
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 A slovo má návrhová komisia. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ: 

 Návrh uznesenia znie: Schva ľujeme uzatvorenie Dohody 

o urovnaní medzi spolo čnos ťou OMNIA 2000, a.s., so sídlom 

na Tomášikovej ulici, at ď.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže prosím, pristúpime k hlasovaniu o bode 24b).  

 Nech sa vám pá či, vyjadríte sa hlasovaním. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťpäť za, traja proti, desiati sa zdržali, jeden 

poslanec nehlasoval.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

24b). 

 

 Otváram rokovanie o bode č. 25. 

 

 

 

BOD 25:  

Návrh na schválenie dodatku č. 3 štatútu Pe ňažného fondu 

na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste  SR 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Zmena je ve ľmi jednoduchá, netreba ju pod ľa mňa 

dramaticky vysvet ľova ť. Je to len posun možnosti čerpa ť 

peniaze.  

 Otváram diskusiu k bodu 25. 

 Ke ďže sa nikto k tomuto bodu nehlási, poprosím 

návrhovú komisiu. 

 Pani predsední čka, nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ: 

 Schva ľujeme návrh v zmysle predloženého materiálu.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prosím, vyjadríte sa hlasovaním k bodu č. 25.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Uznesenie sme prijali.  

 

 Bod č. 26.  

 

 

BOD 26:  

Žiados ť o finan čnú dotáciu na mzdy a prevádzku na rok 2011  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Jedná sa o strednú školu, ktorú má v správe 

Bratislavský samosprávny kraj a stravujú sa tam žia ci 

Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea vo veku 

do 15 rokov, ktorí patria do našej pôsobnosti a my sa tu 

snažíme vytvori ť finan čný priestor pre ich stravovanie. O 

tomto je tento materiál. 

 Otváram k nemu diskusiu.  

 Konštatujem, že sa; prosím, treba tam nie čo poveda ť, 

pani vedúca?  

 (Poznámka.) 

 Tu sme zatia ľ presko čili. 

 Pán Muránsky, chcete sa k tomu vyjadri ť?  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Chcem sa iba spýta ť, že či je našou povinnos ťou 

zabezpe či ť im tieto veci? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Povedal by som priamo, že nie je to našou 

povinnos ťou. Je to naša dobrá vô ľa, pretože my sa tým 

staráme o deti, ktoré keby mali vlastnú jedále ň, tak vtedy 

je to naša povinnos ť. To sme schva ľovali v tom príspevku, 

v tom VZN. Vtedy by sme museli prispie ť na toho žiaka. Tu 

je taká vec, že oni sa chodia stravova ť do inej školy, 
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dokonca nie mestskej ale krajskej. My im nemusíme d ať, len 

potom ohrozujeme stravovanie tých detí.  

 

 My tu robíme akúsi dobrú vô ľu pre financovanie detí, 

ktoré nemajú vlastnú jedále ň ale chceme, aby sa 

stravovali, pretože my sa takto staráme o všetky de ti na 

cirkevných a súkromných školách z h ľadiska školských 

zariadení, teda stravovania.  

 To ľko na vysvetlenie, pán poslanec.  

 Bod 26 kon čím diskusiu. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ:  

 Schva ľujeme návrh v zmysle uznesenia predloženého. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, keby ste sa vyjadrili hlasovaním k bodu číslo 

26. 

 (Prezentácia a hlasoanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k b odu 

26. 

 

 

 Bod 27 - otvárame teraz všetky majetkové body.  
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BOD 27:  

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

parc. č. 21585/5, parc. č. 21585/6 a parc. č. 21585/7, 

spolo čnosti Wildebrandt´s Estates, s.r.o., so sídlom v 

Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Budem sa pýta ť či si požadujete úvodné slovo. Pokia ľ 

niekto požaduje, ve ľmi radi ho poskytneme.  

 Ak nie, rovno otvorím diskusiu. 

 (Poznámka.) 

 Môžme. Čiže môžme toto da ť vždy ako jednu alebo dve  

vety, ktorú treba na úvod. Pán riadite ľ Strom ček to 

uvedie. 

 Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Takže finan čná komisia odporú ča 

schváli ť predmetný materiál s tým, že zdvihli cenu z 

pôvodných 36 000 Eur na 60 000 Eur. A takisto stano visko 

mestskej časti je kladné a bolo aj na mestskej rade 

odporú čanie schváli ť predmetný materiál. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu.   
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 Hlási sa do nej pán poslanec Budaj formou fakticke j 

poznámky. Nech sa pá či. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Odkedy majú ten nájom? 

 

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

 Tam je jedna ešte dopl ňujúca tá informácia.  

 Finan čná komisia požadovala spätne dva roky nájomné 

aby platili, avšak to nie je možné, lebo on nadobud ol 

predmetné pozemky len 1. 3. 2011, čiže pred pár mesiacmi. 

A akonáhle ich nadobudol, tak okamžite túto nehnute ľnos ť, 

ktorá súvisí s týmto pozemkom, tak okamžite aj poži adal o 

odkúpenie. Čiže on užíva tieto pozemky dva - tri mesiace, 

ale v zásade on okamžite požiadal mesto o odkúpenie . Čiže 

my mu nevieme spätne dva roky dáva ť nájomné. 

 

    

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Budaj, ešte sa chceš prihlási ť? 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 No, tak musím poveda ť, že s tým nesúhlasíme. Nech to 

finan čná komisia vysvetlí. V tomto časovom strese, ke ď sme 

unavení sa teraz idú púš ťať majetky ľuďom, ktorí pred pár 

mesiacmi sa dostali k osobitnému zrete ľu a teraz aj pod 

tým istým titulom ešte aj nezaplatí, či od nás pýtajú 

okamžite predaj. 
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 Toto je spôsob novej formy tunelovania mestského 

majetku. Osobitný zrete ľ a potom bez sú ťaže predaj. Ku cti 

slúži, že sa tam povýšila cena, ja to po čujem, vnímam to, 

ale nebola sú ťaž.  

 To je obchádzanie trhovej ceny tak či tak.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ve ľmi pekne ďakujem, pán poslanec. 

 Pán riadite ľ zareaguje; nech sa ti pá či, pán 

riadite ľ. 

 

 

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

 Ďakujem. Takže ja skúsim ešte raz. Žiadate ľ 1. 3. 

nadobudol túto nehnute ľnos ť kúpou a jedná sa o pozemok pod 

stavbou, ktorú nadobudol 1. 3. Ja teda neviem, akú verejnú 

súťaž by sme mali urobi ť na to, aby sme predali pozemok 

pod stavbou, a už vôbec si neviem predstavi ť ako tento 

žiadate ľ tuneluje mesto. To by som poprosil tiež.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Janko, keby to bolo tak, že najprv má nájom osobit ným 

zrete ľom a potom; 

 (Poznámka poslanca J. Budaja.) 

 Dobre, čiže sme si to vysvetlili.  

 Nech sa pá či, pán poslanec Kali ňák má vystúpenie. 
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JUDr. Robert  K a l i ň á k, poslanec MsZ: 

 Ko ľko je to na m2?  

 

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

 Je to z 360 na 1000 Eur/m2. Môj osobný názor je, s me 

si povedali, že krátko to budeme uvádza ť; ja neviem teda, 

či bude akceptova ť túto cenu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kali ňák. 

 

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

 Ja, samozrejme, sa poteším. Ja neviem teda vôbec a ni 

o ktorý prípad, to vyzerá, že je to proti K IUVENTE , ale v 

každom prípade ja sa teším z toho, že zvyšujeme cen u za 

ktorú by sa mohol preda ť mestský majetok. Ale 1000 Eur sa 

nepredáva ani prázdny pozemok; to ešte tak pred 3 r okmi.  

 

 Ide o to, že aby sme vôbec niekedy mali možnos ť ten 

pozemok preda ť. Ja súhlasím s tým, nech aj za 2000 m2 ho 

predáme, to je super, len aby sme pri týchto cenách  dávali 

nie čo čo je nad trhom alebo okolo trhu, ale nie nejaký už 

pomaly dvojnásobok trhu. V tejto lokalite, kde to p riamo 

na tej hlavnej ceste je, ani omylom.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Dobre. Konštatujem, že sa nikto nehlási. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Poprosím návrhovú komisiu.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Návrhová komisia navrhuje schváli ť materiál v 

predloženom znení. Treba tri pätiny všetkých poslan cov.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, tri pätiny všetkých poslancov, čiže to je 

kvórum 27. Uvidíme všetci, či sme ho získali alebo nie. 

 Dávam hlasova ť o bode č. 27. 

 Nech sa pá či, hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.)   

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania.  

 Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu č. 27. 

 

 Bod č. 28. 

 

 

BOD 28:  

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov , parc. 

č. 3237/1, spolo čnosti MARINER, spol. s r.o., so sídlom v 

Bratislave ako prípad hodný osobitného zrete ľa 
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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, pán riadite ľ chce krátky úvod. 

 

 

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

 Čiže opätovne jedná sa o zastavané plochy a nádvoria . 

Je tam súhlas mestskej časti. Finan čná komisia odsúhlasila 

predmetný materiál bez pripomienok a mestská rada 

odporú čala predmetný materiál schváli ť.  

 (Otázka.) 

 On je vlastníkom nehnute ľností pod ktorou touto jeho 

nehnute ľnos ťou je pozemok mesta. Pri schva ľovaní návrhu 

rozpo čtu sme vždy hovorili, že našou snahou bude, aby sme  

tieto majetky, resp. pozemky, ktoré sú pre nás dubi ózne, 

keďže na nich stojí skolaudovaná stavbya budeme sa sna ži ť 

odpredáva 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 28.       

 Pán poslanec Kolek sa hlási; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som tam len pripomenul na; 

poprosím, ja by som len pripomenul, že z finan čnej komisie 

bola požiadavka na stanovisko starostu, nemáme ho v  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže my dop ĺňame finan čnú, mestskú radu a starostu; 

starosta súhlasí. Sme v Ružinove, pán starosta ke ď 

odchádzal tak mi hovoril, že ku všetkým bodom, ktor é sú 

zaradené, vydal súhlas. Len pre poriadok to hovorím e, a je 

to v materiáli, prosím.  

 

 Čiže, ak nie sú ďalšie pripomienky, poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ: 

 Návrhová komisia navrhuje schváli ť materiál v 

predloženom znení. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, keby ste sa vyjadrili hlasovaním, teraz.   

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, dvaja sa zdržali 

hlasovania. 

 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 Bod č. 29. 
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BOD 29:  

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohra dy, 

parc. č. 19477/43, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

 

 

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

 Takže opätovne materiál bol prerokovaný vo finan čnej 

komisii, kde navrhli navýšenie sumy z 247 na 400 Eu r. 

Mestská rada odporú ča predmetný materiál schváli ť a je tam 

aj súhlasné stanovisko mestskej časti Nové Mesto, pána 

starostu.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Otváram diskusiu k bodu č. 29. 

 Konštatujem, že sa do nej nikto nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Schva ľujeme materiál v predloženom znení. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, vyjadríte sa hlasovaním. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 
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 Tridsa ťštyri za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania, jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Bod č. 30, som porozumel, že pán riadite ľ stiahol. 

 

BOD 30:  

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín,  parc. 

č. 1972/8, parc. č. 1966/1 a parc. č. 1966/2, ako prípadu 

hodného osobitného zrete ľa 

 (S t i a h n u t ý   z rokovania.) 

 

 

BOD 31:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa krátkodobého nájmu bazénov, ľadovej plochy a 

športovej haly na prevádzkach Správy telovýchovných  a 

rekrea čných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Tak ako po iné roky i tento rok predkladáme proste  

cenník a dohody pre dlhodobých užívate ľov týchto 

zariadení. 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
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 Prosím, na vaše otázky je pripravený odpoveda ť pán 

riadite ľ STaRZu, čiže keby ste mali nejaké poznámky alebo  

pripomienky, môžte ich adresova ť priamo na jeho adresu. 

 Pán poslanec Nesrovnal sa hlási. 

 

 

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

 Vo finan čnej komisii sme diskutovali o cenníkoch ako 

sú vytvorené a zistili sme, že STaRZ má rôzne cenní ky, 

rôzne kategórie na rôzne veci, tak sme si povedali,  že 

toto už necháme dobehnú ť, ale od budúceho roku sa za čnú 

pripravova ť nové tie cenníky, tak aby to kolegovia vedeli.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, toto zaznelo aj na mestskej rade, takto to 

hovorila finan čná komisia. Takže toto bola poznámka, ktorá 

je dôležitá smerom do budúcnosti, že na tento škols ký rok 

by sme to takto riešili a v budúcnosti bude treba s a k tým 

cenníkom vráti ť.  

 Ke ďže sa nikto ďalej nehlási, pán riadite ľ nemáte 

veľkú prácu, poprosím návrhovú komisiu keby uviedla 

hlasovanie k bodu 31. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ  

 Neprišiel žiadny pozme ňujúci návrh.  

 Navrhujem schváli ť uznesenie v predloženom znení. Ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa; v troch pätinách. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, stále v troch pätinách, čiže inak sa to nedá. 

 Poprosím, vyjadríte sa hlasovaním. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Schválili sme platné uznesenie.  

 

  

 

BOD 32:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Mesto, spolo čnosti C3X, s.r.o.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Predmetný materiál bol 

odkomunikovaný alebo bol prerokovaný vo finan čnej komisii, 

kde nezískal podporu. Argumenty spo čívali v tom, že vý ťah 

bude zabera ť chodník, bude ho obsluhova ť len dobudované 

pokrovie. Na mestskej rade bolo aj komunikované, že  vý ťah 

bude slúži ť pre všetky poschodia nielen pre to vrchné. A 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

412  

je tam, dal tam aj súhlasné stanovisko Krajský pami atkový 

úrad a aj starostka mestskej časti.  

 Na základe uvedeného by som poprosil o prehodnoten ie 

aj postoja k tomuto materiálu a jeho prípadné schvá lenie. 

Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Otváram diskusiu k bodu č. 32. Máte tam aj 

vizualizácie, ako vlastne vyzerá ten návrh.  

 Hlási sa do diskusie pán poslanec Nesrovnal; nech sa 

páči. 

 

 

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

 Ja to vysvetlím to stanovisko. To sa týka ešte aj 

ďalšieho bodu, o ktorom budeme hovori ť na Karadži čovej. 

Tam je normálne vý ťahová šachta vo dvore. Ale títo ľudia 

si dávajú vý ťahovú šachtu do ulice. A to je proste z 

urbanistického; ten chodník síce široký je, ale nev iem či 

tu za číname robi ť nový druh ulice, kde vý ťahové šachty 

budú do ulice.  

 A z tohto dôvodu sme to zamietli, pretože nám to 

príde z urbanistického h ľadiska úplne brutálne a 

barbarské.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, tie medzi balkónmi.  
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 V podstate v tom priestore, ke ď si pozriete ten 

návrh, máte tam uvedenú aj vizualizáciu už s vý ťahom. Je 

tam aj tuná? Či nemáme s vý ťahom?  

 

 

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

 V materiáli nájdete tú vizualizáciu aj s vý ťahom, 

čiže z toho je vidie ť, že ten chodník je priechodzí. A 

vyjadril sa Krajský pamiatkový úrad s tým, že súhla sí. 

Samozrejme, ja verím v to, ke ďže je to možno z vnútra, 

resp. z dvora je to vhodnejšie. Ale na základe toho , ako 

je urobené to schodisko toho domu, je ďaleko, ďaleko 

logickejšie, aby ten vý ťah bol umiestnený z opa čnej 

strany.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je tam, prosím, aj stanovisko mestskej časti Staré 

Mesto, pani starostky. To len pripomínam. Predpokla dám, že 

boli veci posúdené dôkladne.  

 Faktická poznámka pán poslanec Kali ňák. 

 

 

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

 Ja uznávam argumenty pána poslanca Nesrovnala, len že 

keďže jediná komunikácia bytovky je zjavne do tejto ul ice, 

tak tí ľudia sami, keby si chceli urobi ť vý ťah aj z 

podkrovia, tak vlastne by aj tak museli ís ť do tej ulice. 

Oni nemajú inú šancu, lebo z druhej strany toho dom u sú 

zjavne byty. Čiže jediná komunikácia toho domu je iba na 

tom schodišti. 
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 (Poznámka.) 

 Ale schodište nie je z dvora, lebo by si mal potom  

vý ťahové dvere do bytov priamo, nie na chodbu. Z tohto  

postupu je to jasné. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pani poslanky ňa 

Dyttertová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, ale ja ve ľmi podporujem tento 

materiál. Skuto čne som konzultovala ho aj s pani vedúcou 

oddelenia. Je to úplne všetko v poriadku. Tí ľudia na to 

čakajú a vý ťah samozrejme na každom poschodí bude stá ť.  

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja si tiež myslím, že aj z h ľadiska 

architektúry sa to dá pekne zakomponova ť, aj celkovo tá 

vizaš domu ur čite nadobudne. Čiže presklenný vý ťah. Ja si 

myslím, že to sa dá pekne zvládnu ť. Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Slovo má ešte faktickou poznámkou pán poslanec Len č a 

potom pán poslanec Šov čík.   

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja sa chcem tiež prihovori ť za týchto 

občanov a súcitím s nimi. My tiež nemáme doma vý ťah a 

vlá čime nákupy v rukách, takže prihováram sa.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Šov čík; nech sa pá či. 

 

 

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

 No, ja tento návrh podporujem, pretože, nie preto že 

bývam na piatom poschodí bez vý ťahu a bol by som š ťastný, 

keby som si ho mohol postavi ť, pretože u nás do dvora to 

nie je možné, lebo to svetlo-technicky nevychádza. Tento 

dom nemá dvor, pretože on je vlastne zo všetkých st rán 

prístupný chodníkom. A vý ťah si môžete postavi ť na fasádu 

len tam, kde sa dá prejs ť do chodby. Nemôžete to robi ť cez 

byty, lebo by ste museli aj z požiarno-technických,  

bezpe čnostných dôvodov pusti ť jednu izbu z bytu, aby ste 

mohli urobi ť ako požiarny únikový východ. Takže ja toto 

podporujem a rovnako to podporila aj starostka Star ého 

Mesta.  

 A myslím si, že tá vizualizácia ukazuje, že to nej ako 

veľmi nenaruší vzh ľad daného domu.   
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ve ľmi pekne ďakujem.  

 Myslím, že to bolo posledné vystúpenie v rámci 

rozpravy.  

 Návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Návrhová komisia navrhuje schváli ť materiál v 

predloženom znení.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, vyjadríte svoj názor hlasovaním. 

 Nech sa vám pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, traja sa zdržali.  

 Prijali sme platné uznesenie.  

 

 Sme v bode 33. 

 

 

BOD 33:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Mesto, parc. č. 1957/9 spolo čnosti Bolinivio Holdings 
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Limited, Anstasi Sioukri & Olympion, Themis T., Lim assol, 

Cyprus  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Tento materiál, ako už aj pán 

primátor uviedol, bol nieko ľkokrát odkomunikovaný. Postoj 

finan čnej komisie bol taký, že čakala na postoj, resp. 

stanovisko mestskej časti. To už medzitým bolo doru čené, 

je súhlasné, preto ho predkladáme na mestské 

zastupite ľstvo s odporú čaním predmetný materiál schváli ť 

tak, ako sa na tom uzniesla aj mestská rada. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu.   

 Do diskusie sa nikto nehlási. 

 Dávam slovo návrhovej komisii. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ: 

 Návrh uznesenia schva ľuje materiál v predloženom 

znení. 
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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, vyjadríte svoj názor hlasovaním. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

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

 Uznesenie sme schválili. 

 

 Sme v bode č. 34. 

 

 

 

BOD 34:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bratisl ave, k. 

ú. Staré Mesto v podbrání objektu Starej radnice pr e 

občianske združenie Inklúzia 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. 

 Čiže dáme to bez úvodného slova.  

 Prosím, je to priestor ktorý onedlho bude prístupn ý, 

pretože 2. júla otvárame Starú radnicu pre verejnos ť. A 

ten priestor poznáte, je to v tom vlastne priechodz om 

priestore po ľavej strane, pokia ľ pôjdeme teraz z 

Primaciálneho paláca. A toto ob čianske združenie ho malo 

prenajaté aj pred rekonštrukciou. Boli tam aj iní 

záujemcovia, ale nakoniec sme dospeli k tomu, že to to by 
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bolo to najlepšie využitie. Áno je to "Radni čka", pod 

týmto názvom to ur čite všetci poznáte. 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Podporujem tento materiál, 

budem za. Ale rád by som upozornil, bu ď prestávka, dohoda 

o závere dnešného rokovania alebo čosi, pretože 20. hodina 

uplynula. Ochotne pracovníci nám tu síce vodu priná šajú, 

ale to nie je riešenie na to, aby sme ďalej rokovali.  

 

 Máme toho ešte dos ť, mali by sa poradi ť predsedovia 

poslaneckých klubov, ako budeme toto rieši ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Čiže prosím rozhodnime o bode č. 34, pokia ľ je 

to možné. Ak nie sú z vašej strany pripomienky a po  tomto 

bode programu urobíme kratu čkú poradu o tom, ako budeme 

pokra čova ť.  

 My máme pre vás pripravené krátke malé ob čerstvenie 

dole.  

 Čiže ke ď sa rozhodneme pokra čova ť, vieme vás 

zabezpe či ť.  

 Ja potom poprosím predsedov klubov po tomto bode, aby 

prišli ku mne. 

 Pán poslanec Len č má slovo v diskusii. 
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Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:     

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som rád 

upozornil na výstup z komisie kultúry a ochrany 

historických pamiatok, v ktorej sme prerokovávali t ento 

materiál a vyšli tam najavo dos ť závažné skuto čností, 

ktoré neviem teda či ste sa s tým oboznámili, s tým 

výstupom z komisie.  

 

 Aj pán riadite ľ Hyross mám potvrdil podozrenie, ktoré 

tam istým spôsobom vyslovil pán PhDr. Hol čík, že tie 

priestory po rekonštrukcii nie sú absolútne vhodné;  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím k ľud. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:, 

 Že tie priestory po rekonštrukcii nie sú absoúlútn e 

vhodné na prevádzku kaviarenskej kaviarne, teda tak  to 

poviem. A už vôbec nie chránenej dielne ako takej, ktorá 

vyžaduje proste splnenie rôznych prísnych kritérií.   

 

 My sme na komisii odporu čili ponúknu ť tomuto 

občianskemu združeniu nejaké iné vhodné priestory. 

Rozprávali sme tam o viacerých, ktoré sú vo ľné. Tak 

neviem, či sa uskuto čnilo nejaké rokovanie v tomto zmysle?  

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Odpovieme, pán poslanec. 
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 Ja myslím že je na mieste, že ste položili tú otáz ku. 

 Pán poslanec Kali ňák na vaše vystúpenie faktickou. 

 

 

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

 Pán poslanec, ja nebudem spochyb ňova ť závery vašej 

komisie, ani, samozrejme, rozumiem tomu názoru, ale  

samotná Radnica mala v uplynulých obdobiach, kedy m úzeum 

zaberalo nejakú, teda vlastne celú časť. Ale bola schopná 

sprístup ňova ť verejnosti ani nie 50 % svojich priestorov. 

A ja budem s historikmi plne súhlasi ť, že to na to nie je 

vhodné, ale z môjho poh ľadu ke ď tam nebude táto aktivita, 

inú aktivitu si tam dostato čne neviem predstavi ť. A 

opätovne to skon čí, to čo je pre historikov často krát 

také typické, že to ostane zavretý priestor, ktorý bude 

zavretý. A ke ďže tam nebude expozícia, nie je dôvod aby 

tam niekto chodil. Podobne ako to bolo s priestormi  

Vinárskeho múzea, ktoré tiež vlastne je sú časťou celého 

komplexu budov v rámci Starej radnice.  

 

 Čiže, ja predsa len by som dal na zváženie, že by sm e 

tu videli ten poh ľad z toho, aby sme mali možnos ť všetky 

priestory otvori ť, i ke ď ich v podstate, ur čite s tým 

súhlasím, originálny ú čel ani po rekonštrukcii nie je 

práve najvhodnejší na to, aby sa tam prevádzkovala 

kaviare ň.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Faktickou poznámkou na pána poslanca chce reagova ť 

pani poslanky ňa Dyttertová.      

 

 

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

 Áno, treba si uvedomi ť, ja by som chcela teda 

poprosi ť o podporu tohto materiálu. Ja si tiež uvedomujem, 

že boli odporú čané aj iné možností, ale tejto Radni čke to 

bolo s ľúbené. Skuto čne s ľúbené pred rekonštrukciou, že sa 

vráti spä ť a s tým sa celý čas aj po čítalo a po číta. 

Hovorili sme o tom už aj v minulom volebnom období 

nieko ľkokrát.  

 

 Myslím si, že ke ď dostanú podmienky od hygienikov a 

podobne, tak oni ich budú musie ť splni ť. Ale nemali by sme 

im my zabráni ť, aby v podstate sa vrátili do priestorov, 

na ktoré boli zvyknutí a na ktoré všetci čakajú.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte pán poslanec Kali ňák a potom pán poslanec Len č. 

On musí reagova ť sám na vaše pripomienky, on nemôže teraz. 

 

 

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

 Ja by som chcel dokon či ť to, že vlastne podobný osud, 

keď sa o tomto bavíme, tak napríklad priestory pivnice  

Vinohradníckeho múzea, vlastne pod Apponyiho paláco m, 

vlastne tie a priori sú ur čené, dokonca zariadené sú, aby 

tam bola vináre ň a bolo tam spolo čné stravovanie, a nikdy 
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to nikdy ako vináre ň nesúhlasilo, hoci historicky to je na 

to ur čené. Ten priestor je aj pekne zariadený ešte 

nábytkom, neviem, niektorým aj storo čným, niektorý má 50 

rokov, ale v každom prípade mobiliár je na to ur čený a 

nikdy tie priestory neboli otvorené verejnosti.  

 

 To znamená, ja len na to poukazujem, že ja mám rád  

historikov, ale oni majú tú tendenciu za ktorú nemô žu, čo 

najviac toho zatvára ť, aby sa to náhodou pozeraním 

nepoškodilo. Toto je ten hlavný problém. 

 

 

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. Tu sú historici v tom celkom nevinne a 

myslím že to ani nehrozí. Ten priestor sa rekonštru oval s 

tým, aby slúžil nie čomu podobnému. Po čítalo sa tam s 

predaj ňou kníh alebo nejakých suvenírov, alebo nie čoho 

takého. 

 

 Ja nemám ni č proti Radni čke a super projekt, len by 

som rád predišiel nejakému sklamaniu z ich strany. A 

považujem za potrebné, aby vedenie mesta na to upoz ornilo, 

že prevádzkova ť kaviare ň tam asi celkom nebude možné.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

424  

 

 My sme na to upozornili, pán poslanec. Povieme k t omu 

ur čite. Mám tu ešte troch prihlásených; pán poslanec 

Osuský, pani námestní čka Džerengová a pán poslanec 

Kubovi č. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Je nepochybné, že pre tých, ktorí by pracovali v 

Radni čke a pre celé to posolstvo, ktoré máme urobi ť sa mi 

zdá tá Radni čka, pri všetkých prekážkach to správne 

riešenie.  

 

 Nedomnievam sa, že sa máme v oblasti, kde sa 

vyskytuje ve ľmi ne ďaleko ve ľké kníhkupectvo, kde sa 

vyskytujú v doh ľadnej vzdialenosti ďalšie kníhkupectvá 

prevádzkova ť my kníhkupectvo. Samozrejme, mesto môže 

prevádzkova ť čo chce, aj bitúnok, ale domnievam sa, že 

kníhkupectvo nie je témou, ktorú má prevádzkova ť mesto. 

Podobne Ú ĽUV. Ú ĽUV nie je presne tým pravým, pretože Ú ĽUV 

mal pomerne slušnú predaj ňu na druhej strane 

Staromestského námestia, a tá sa teraz mení na pred aj 

rôznych vecí, z ďaleka nielen folklórnych. A teda opä ť 

nevidím nijaký dôvod, aby sme sa venovali obchodova niu v 

mene ÚĽUV-u s čímko ľvek v takomto priestore.  

 

 Myslím si, že tým postihnutým sme to morálne dlžní  a 

je našou úlohou odstráni ť prekážky, ak tam nepochybne 

nejaké sú, ako sa na ne vyhovori ť a urobi ť z toho predaj ňu 

kníh; pri čom ja má knihy ve ľmi rád.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pekne ďakujem, pán poslanec. 

 Dve faktické poznámky. Jednou je, pán poslanec 

Kali ňák ten zrušil svoju faktickú poznámku. Tak radostne  

kyve rukou, že to chce prenecha ť pánovi poslancovi 

Čaplovi čovi.  Pán poslanec Čaplovi č. 

 

 

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

 Ja by som chcel naozaj upozorni ť vážených kolegov, že 

kdeko ľvek idú v zahrani čí do múzejných, galerijných 

expozícií tak ich sú časťou je kaviare ň, ich sú časťou je aj 

predaj kníh aj suvenírov, a to práve obohacuje tent o 

priestor o tú multikultúrnos ť a multifunk čnos ť. Pretože 

naozaj nemôžeme múzeá chápa ť ako hovorí môj kolega, pán 

Kali ňák, ako uzavreté inštitúcie. Musia slúži ť širším 

záujmom našej verejnosti.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 pán poslanec Kali ňák, faktická poznámka.  

 

 

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

 Pán primátor, systém už automaticky hlási vždy ke ď 

hovorí pán Osuský. Ja som si nechcel necha ť ujs ť 

príležitos ť, aby som mohol stopercentne so všetkým 

súhlasi ť s pánom poslancom Osuským.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Budaj; nech sa pá či. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Nepochopil som celkom túto exotickú komunikáciu, a le 

nevadí. Sme unavení, už mi to uchádza.  

 Chcem sa prihovori ť za to, aby sme všade a aby to 

bola istá doktrína, aby pán Strom ček prihliadal; aspo ň za 

seba vyjadrujem tento názor, že Staré Mesto je také  malé a 

magistrát disponuje tak málo priestormi, že musíme bojova ť 

o to, aby boli otvorené. Treba sa na prízemí, na pa rteri 

pozrie ť či tam sú zbyto čné kancelárske priestory, tam kde 

sa hrnú turisti, aby tá Radnica bola pre nich labyr int 

príjemných ponúk a nie úrad. To je škoda, proste na  úrad.  

 

 A aby, tak ako povedal pán Čaplovi č, a nehovorím to z 

nejakého, bez osobnej skúsenosti, aj ja ke ď idem do 

takýchto zariadení a sú v centre mesta, naozaj sme všetci 

zvyknutí, že je tam aj pohostenie, aj osvieženie, a j 

kultúra, že je to multifunk čné. Že to, napríklad ako máme 

Mirbach, že je to pevnos ť takej výtvarnej kultúry, to je 

už prežité a trošku ho dusíme tým. A má potom, tá 

návštevnos ť odráža naozaj len to malé spektrum ľudí, ktorí 

idú na konkrétnu výstavu alebo;. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pán poslanec, faktická poznámka je v trvaní jednej  

minúty, takže ja ti ve ľmi pekne ďakujem. 

 Dávam slovo pani námestní čke Džerengovej.  

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ:       

 Ďakujem pekne. Ja som sa mala prihlási ť na tú 

poznámku, lebo ja budem ur čite stru čná.  

 Ja som bola na tej komisii kultúrnej a chcem poved ať, 

ako pán Len č, aj pán riadite ľ, aj pracovníci magistrátu 

nám vlastne hovorili, že tam nejde o tých historiko v, ale 

že tie toalety sa po rekonštrukcii ocitli jednoduch o v 

priestore, kde nebude vo ľný prístup. Čiže, ak bude ľuďom 

zavreté v pondelok, neviem si predstavi ť teda, ako tá 

kaviare ň bez tých toaliet bude fungova ť. Nejakým spôsobom 

to bude treba vyrieši ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Poprosím ešte predsedu kultúrnej komisie, pána 

poslanca Kubovi ča.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja, samozrejme musím  

podpori ť mojich predre čníkov, teda pána Len ča, ktorý je 

členom kultúrnej komisie, a takisto pani námestní čku, 

ktorá pred chví ľou rozprávala o tom. 
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 Tu si uvedomme, že my sme na kultúrnej komisii 

neriešili to, že by sme niekomu nechceli pomôc ť. A ur čite 

týmto ľuďom alebo v tejto aktivite by malo mesto ís ť  

maximálne v ústrety. Ale problém je úplne niekde in de. 

Skratka tam bude musie ť prís ť, pokia ľ dneska sme to 

vlastne skolaudovali ako priestor na knižnicu, tak bude 

musie ť prís ť k zmene v užívaní stavby. Ve ď to je úplne 

pochopite ľné, ak z toho má by ť kaviare ň.  

 

 To znamená, že my dneska ideme prenaja ť priestor o 

ktorom dobre vieme, že nemôže slúži ť na to, na čo je 

dneska skolaudovaný. A teda tým pádom sme dali vlas tne 

pozmeňujúce uznesenie, aby to vlastne slúžilo len na 

predaj tých výrobkov.  

 

 Pokia ľ si toto vyriešime my, ako magistrát, a vlastne 

zistíme akým spôsobom tá zmena v užívaní stavby môž e 

prejs ť, a čo k tomu všetko oni budú potrebova ť, ke ď 

hovoríme, aby sme im pomohli, tak potom to dajme až  do 

zastupite ľstva. Najprv si spravme tuto milú teda 

povinnos ť, ako som to vytušil z tejto diskusie, a skúsme 

im takýmto spôsobom pomôc ť.  

 

 Tým pádom ja sa domnievam, aj s celou komisiou, že  to 

nemôžeme takto odsúhlasi ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kali ňák, faktická.   
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JUDr. Robert  K a l i ň á k, poslanec MsZ: 

 Ja ich z toho nechcem vini ť tých historikov, ale 

faktom že potom čo tam funguje tento projekt, sa spracoval 

projekt aj so všetkým, aj kolaudácia, všetko sa pre menilo 

na knižnicu. No, tak kto iný to vymyslel ako presne  ten, 

ktorý ur čuje, že čo by v tejto historickej budove malo 

vlastne kde by ť. Proste to je odrezanie od tej reality, o 

ktorej som proste hovoril. To je celé, ni č viac, ni č 

menej. Musíme urobi ť všetko pre to, aby sa to odstránilo. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Pán poslanec Greksa 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja som bol takisto členom kultúrnej komisie, 

kde sme to preberali a ešte stále tu neodzneli norm álne 

fakty. To znamená ten priestor je taký malý, že tam  bude 

len tá predaj ňa, tí ľudia sa nemajú kde prezlieka ť, tí 

ľudia nemajú kde ís ť na záchod. Proste ke ď naozaj bude 

zavreté múzeum, to znamená že nebudú im patri ť žiadne 

záchody, čo zo zákona nie je možné; takáto predaj ňa s 

kaviar ňou musí ma ť vlastné záchody.  

 

 A my sme sa to snažili vyrieši ť tým spôsobom, že sa 

im snažíme ponúknu ť, alebo my sme teda na kultúrnej 

komisii hovorili, že po ďme im pomôc ť tým spôsobom, že hne ď 

za rohom, takisto sú časťou Radnice je tá Archa, či čo to 
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tam je; zabudol som to meno už, pardon. Tie prázdne  

priestory Archy, ktoré sú na to vhodné, a dajme im ich za 

nejakú symbolickú sumu proste. Čiže takto to je.  

 

 My sa tu rozprávame všetci o nie čom, o čom v podstate   

netušíme a snažíme sa a myslíme si, že chceme im ub líži ť. 

Nie je to, práve naopak, tam zo zákona sa to nedá p roste 

už dnes urobi ť, tak ako si to oni predstavujú. Proste nie 

je to možné ani z hygienických dôvodov, ani zo žiad nych, 

proste. Ale chceme im pomôc ť. 

 

 A práve my na kultúrnej komisii, zopakujem to ešte  

raz, sme vymysleli že by sme im dali ten priestor, ktorý 

je takisto sú časťou Radnice. To znamená, môže sa vola ť 

Radni čka, a teoreticky by sme im to mohli da ť naozaj za 

nejakú symbolickú sumu. Neviem. Toto je z kultúrnej  

komisie. Ďakujem. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Faktickú poznámku má pán poslanec Kali ňák. 

 

 

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

 Ja naozaj len tak v stru čnosti. Ten argument o inom 

účele, na ktorý bola skolaudovaná, to je asi jediný 

argument, ktorý je možné uzna ť. Toalety a ostatné časti 

úplne uzna ť nie je možné, lebo to nie je jediný prípad 

kedy toalety nie sú integrálnou sú časťou samotného 
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priestoru. A to je už len otázka dohody medzi múzeo m a 

samotným priestorom.  

 

 Ja som len chcel, aby sme neh ľadali to, ako sa to 

nedá, ale skôr ako sa to dá. A Radni čka svojim priestorom, 

tým že je malá, presne umož ňuje týmto ľuďom, aby sa vedeli 

v ňom aj orientova ť, aj tam vedeli obsluhova ť.  

 

 Archa, ktorá je de facto letiskom v porovnaní s tý m, 

tak nie som si istý či sú schopní prevádzkova ť taký 

obrovský priestor aj so všetkým tým, ke ď sa vám tam navalí 

100 ľudí. Čiže to malo to čaro v tom, že to bolo malé, že 

sa tam urobilo proste nieko ľko desiatok káv, nieko ľko 

džúsikov a podobných vecí, ale nie že z toho ideme urobi ť 

veľkovývarov ňu. Ja som si nie istý, že samotné združenie 

je schopné prevádzkova ť taký ve ľký reštaura čný priestor 

ako Archa je; ak hovoríme o tej Arche čo je tuto za 

Primaciálnym palácom.       

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Na pána poslanca Greksu ešte dve faktické poznámky . 

 Pán poslanec Osuský a pani poslanky ňa Jégh. 

 

 

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

 Nerád čelím priate ľovi Marianovi; ďakujem za slovo, 

pán primátor, ale poviem vám, že v tomto meste fung uje 

dos ť krát za rok vo viacerých miestach a niekde i trval o, 

napríklad tam kde pracovníci ktorí tam obsluhujú pu blikum, 
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nemajú samozrejme svoj záchod. Nijako ho nemajú a n apriek 

tomu fungujú. Napríklad na Kollárovom námestí v tej  

Chemicko-technologickej fakulte, napríklad na Obcho dnej 

pri hoteli Fórum, at ď. Neviem, ako sa kto stará o telesné 

potreby tam tých pracovníkov. 

 

 Ďalšia otázka, ke ď ve čer prebiehajú Viano čné trhy v 

Bratislave a te čie tam prúdom varené víno a iné rozkoše, 

zamýšľa sa niekto nad tým, ako sa to rieši, ke ď sa to musí 

rieši ť v ove ľa menšej Radni čke? Kto rieši o pol deviatej 

večer vylú čovanie návštevníkov Viano čných trhov?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, vyvolalo to vášnivú diskusiu. Ja by som rá d 

al k tomu faktický priestor, a to bude vystúpenie p ána 

riadite ľa Strom čeka.  

 Potom budú nasledova ť ďalšie faktické poznámky, ak 

ich nestiahnete. 

 Pán riadite ľ, nech sa pá či.    

       

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja sa ospravedl ňujem, ale ja by 

som si vás dovolil nejak navies ť jedným smerom. Ak všetci 

sa zhodujete v tom, že chcete pomôc ť Radni čke a Radni čka 

skuto čne chce by ť v priestoroch tej Starej radnice, ak si 

pozriete návrh zmluvy, ktorá je sú časťou toho materiálu, 

tak na druhej strane uvidíte, že ú čelom nájmu je všetko to 

čo vy uvádzate.  
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 A je tam posledná veta: V opa čnom prípade, ak nebude 

tam príslušné povolenie príslušného stavebného úrad u, sa 

budú tieto priestory prevádzkova ť len ako predaj ňa.  

 

 Táto Radni čka je s tým stotožnená, oni chcú ten 

priestor, vedia, že tam môžu ma ť nejaké problémy. Ak im to 

neprejde z hygienického h ľadiska, neprejde im to na 

stavebnom úrade, oni sú plne v pohode s tým priesto rom a 

budú tam prevádzkova ť len predaj ňu. To ja len preto, lebo 

ešte ke ď ďalších 15 minút si tu budete navzájom dáva ť 

faktické, oni sú s tým stotožnení a vedia o tom. To ľkoto, 

prosím.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Je to v zmluve, prosím, priloženej ku materiálu.  

 Čiže, ak vás môžem pekne poprosi ť, keby ste zvážili 

svoje faktické poznámky a vystúpenia. Vidím, že ich  ešte 

pribudlo, čiže váše ň je ve ľká. Ale nech sa vám pá či; ako 

nemôžem vás zastavi ť. Len ja by som apeloval, stiahnite 

tie poznámky, ve ď je všetko jasné. Bu ď to prenajmeme, 

alebo nie. Nedá sa tam urobi ť nie čo v rozpore so zákonom. 

Pán riadite ľ to teraz pre čítal. Je to v zmluve.  

 

 A pod ľa tej zmluvy budeme postupova ť, a partner to 

akceptuje. Čiže ten ú čel je tam jasne stanovený len v 

súlade s predpismi. Ak nebudú toalety, nebude kavia re ň, 

at ď., at ď., at ď. Dobre.  Pani poslanky ňa Jégh, faktická na 

pána poslanca Greksu. 
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Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ja s ťahujem, lebo bolo povedané tu pánom Strom čekom, 

to čo som chcela pod čiarknu ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Táto diskusia odráža už gradujúci úpadok mysli, pá n 

primátor. Pamätajte na návrhy pána Olivera Kríža a na 

hesla o hygiene.  

 

 

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: 

 Dávam návrh na ukon čenie diskusie k tomuto.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To je vážne, lebo to sa tu ešte nestalo v tomto 

volebnom období, ale asi je to potrebné. Je to taký  

varovný hlas. 
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 Čiže prosím, o tomto sa hlasuje, o návrhu na 

ukon čenie diskusie a slovo dostanú už len prihlásení 

poslanci. 

 (Poslanec Ing. L. Gašpierik: S ťahujem.) 

 Pán poslanec Gašpierik to stiahol, čiže už niet proti 

komu. 

 

 Kon čím možnos ť sa prihlási ť, lebo sme dostali tak 

povediac rámec tej diskusie.  

 Poprosím teraz návrhovú komisiu.   

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. Takže napriek tejto zaujímavej diskusii 

nedostala návrhová komisia žiadny pozme ňujúci návrh. A 

preto aj v zmysle zmluvy, ako je uvedené, navrhujem  

schváli ť tento materiál ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa vám pá či, vyjadríte sa, prosím, hlasovaní    

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 (Potlesk.) 

 Je to neuverite ľné. Po tej diskusii je to 

neuverite ľné, ale myslím, že tá zmluva nám pomohla. Toto 
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bol návrh pána poslanca Šindlera, aby sme tu mali z mluvy. 

V tejto chvíli nám to ve ľmi pomohlo, ve ľmi nám to pomohlo. 

 

 Prosím, teraz príde tá porada s predsedami klubov.   

 

 Ve ľmi pekne poprosím predsedov klubov, keby prišli na 

chví ľočku ku mne. Poradíme sa, ako budeme postupova ť, 

pretože máme ešte toho ve ľa pred sebou, pokia ľ sa tak 

dohodneme.  

 (Porada primátora s predsedami klubov.) 

 Prosím, vyhlasujem prestávku. 

 Prestávka bude trva ť do trištvrte na devä ť, vtedy 

presne za číname.  

 Návrh je, aby sa rokovalo do desiatej hodiny.  

 A v prípade, že by bola vô ľa, tak môžme ďalej, ale 

zatia ľ je návrh do desiatej hodiny ve čer.   

 Čiže teraz 15-minútová prestávka.  

 O trištvrte na devä ť pokra čujeme.  

 

 (Prestávka od 20,30 h. do 20,45 h. Po nej:) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážení páni poslanci, prosím, vrá ťte sa do rokovacej 

miestnosti.  

 Naši sme formulu, ktorou by sme mohli pokra čova ť v 

našom dnešnom rokovaní. Takže prosím, vrá ťte sa do 

rokovacej sály, zaujmite svoje miesto, aby sme mohl i 

pokra čova ť. Zatia ľ vidím, že v rokovacej miestnosti máme 

21 poslancov, ešte potrebujeme dvoch. Pani poslanky ňa 
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Dyttertová, pán poslanec Len č, takže už sme, môže by ť, 

O.K.  

 

 Prosím, sme v bode č. 35 a môj návrh na pokra čovanie 

je, prosím, nasledovný: 

 

 Bol by som rád, keby sme prešli body až po 43, až po 

bod 43, to znamená po tie prípady hodné osobitného 

zrete ľa; keby sme ich prešli všetky, ak sa podarí. 

  

 A potom by sme sa zastavili, a dal by som priestor  na 

naliehavé veci, ktoré považujete vy za naliehavé.  

 Napríklad pani poslanky ňa Jégh ma upozornila, že jej 

bod 67, týkajúci sa hrobových miest by sme mali ter az 

urobi ť, aby sme vytvorili ur čitú istotu pre obyvate ľov.  

 Pani námestní čka Kimerlingová má bod, ktorý 

potrebuje, a je krátky.    

 Že by sme išli do takej preská čky z h ľadiska toho čo 

treba.  

 

 

 A v rokovaniach s predsedami poslaneckých klubov s me 

dospeli k tomu, že pokra čovanie tejto schôdze, resp. nová 

schôdza s tými neprerokovanými bodmi by sa konala n a 

prelome augusta a septembra. To znamená, že by sme tie 

body odložili tak, aby sme tu mohli by ť v dostato čnom 

počte, prerokova ť, schváli ť a posunú ť ich ďalej, a potom 

by sme konali riadne septembrové zastupite ľstvo, tak ako 

ho máte naplánované vo svojich pracovných kalendáro ch.  

 Čiže my vám čím skôr dáme vedie ť ten termín, kedy 

začiatkom septembra by sme sa mohli stretnú ť.  
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 Prosím, otváram rokovanie o bode č. 35.  

 

 

BOD 35:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ruž inov 

parc. č. 15533/1 spolo čnosti New City Development -  

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

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Krátky úvod zo strany pána riadite ľa. Nech sa pá či. 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Takže jedná sa o vybudovanie a 

užívanie parkoviska. Materiál bol prerokovaný vo fi nančnej 

komisii s odporú čaním schváli ť, takisto aj v mestskej 

rade. A je tam súhlasné stanovisko starostu mestske j 

časti. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu o bode č. 35. 

 Konštatujem, že sa do diskusie nikto neprihlásil. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 
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 Schva ľujeme návrh v predloženom znení. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Oce ňujem, že stále máme ten vysoký po čet aký sme mali 

aj pred prestávkou.  

 

 Pokra čujeme rokovaním o bode č. 36. 

 

 

BOD 36:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Trn ávka 

parc. č. 22241/2 spolo čnosti Stavomontáže Trnávka, 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. 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o vybudovanie a 

využívanie odbo čovacieho pruhu. Materiál bol od 

komunikovania prerokovaný vo finan čnej komisii s 

odporú čaním schváli ť. Takisto bol prerokovaný na mestskej 
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rade, kde bol bezproblémový, ale nezískal už dostat očný 

počet hlasov kvôli nízkemu po čtu prítomných. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Kvôli nízkemu po čtu členov mestskej rady.  

 Otváram diskusiu k bodu č. 36. 

 Konštatujem, že sa do diskusie nikto nehlási.  

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Taktiež schva ľujeme návrh v predloženom znení. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

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

 Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu č. 36. 

 

 Bod č. 37. 

 

 

BOD 37:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 17323/1 v Bratislave, 

k. ú. Ra ča spolo čnosti Konstrukt Invest s.r.o., so sídlom 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Jedná sa o zriadenie staveniska a 

vybudovania chodníka a 6 parkovacích miest. Vo fina nčnej 

komisii bolo prijaté uznesenie odporú čať schváli ť 

predmetný materiál. Na mestskej rade bol tento mate riál 

prerokovaný. Pán starosta Pilinský si pomýlil vtedy  tento 

dokument s iným a dal nesúhlasné stanovisko. Ale sú hlasí s 

týmto materiálom takisto. Čiže je tam aj súhlasné 

stanovisko starostu mestskej časti. To ľko, prosím, úvodné 

slovo. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási 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 sa len chcem ospravedlni ť kolegom z rady. 

Skuto čne tam som trošku aj ja zazmätkoval, lebo na tej 

istej ulici o kus ďalej máme druhú škôlku s podobným 

problémom. Tam bol iný po čet miest, takže omluvám sa.  

Tento prípad je v poriadku, a verím, že aj ten ďalší bude 

v poriadku. 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.  

 Ak sa nikto iný nehlási, uzatváram možnos ť prihlási ť. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. Schva ľujeme návrh v predloženom znení. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Nech sa pá či, vyjadríte sa hlasovaním. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov.  

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden poslanec nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 Bod č. 38. 

 

 

BOD 38:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 17330/13 v 

Bratislave, k. ú. Ra ča, Ing. Miloslavovi Urbanovi, Lucii 

Radvanskej, MVDr. Pavlovi Hluchá ňovi a manželke Ing. 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o zobytnenie podkrovia 

a staveniska; umiestnenie staveniska po čas výstavby. 

Materiál bol vo finan čnej komisii prerokovaný s 

odporú čaním schváli ť. Na mestskej rade nezískal dostato čný 

počet hlasov zas len kvôli nedostato čnému po čtu členov na 

mestskej rade a nie kvôli tomu, že by tento materiá l bol 

pre niekoho nejakým spôsobom konfliktný. Je tam aj súhlas 

starostu mestskej časti.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k bodu 38. 

 Konštatujem, že sa do diskusie hlási pán starosta 

Pilinský. 

 

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

Bratislava-Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Chcem tiež len poprosi ť o podporu tohto 

materiálu. 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. 
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 Ke ďže sa už nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. Navrhujeme schváli ť materiál v predloženom 

znení. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 Bod 39  bol stiahnutý na návrh pána poslanca Za ťovi ča, 

ktorý si osvojil pán riadite ľ magistrátu: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

Dúbravka, parc. č. 1158/24 ob čianskemu združeniu LIMBA, so 

sídlom v Bratislave. 

 

 Bod č. 40. 

 

 

BOD 40:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúb ravka, 

parc. č. 3006, pod kontajnerovým stanoviš ťom 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Myslím, že to môžme urobi ť bez úvodného slova.  

 Otváram diskusiu.  

 Ke ďže sa do nej nikto nehlási, poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Schva ľujeme návrh v predloženom znení. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, vyjadríte sa hlasovaním. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

 Bod č. 41  stiahol pán riadite ľ s tým, že to bude 

riešené zverením a nie nájmom:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 2558/1, parc. č. 2563, parc. č. 2564, 

parc. č. 2569 a parc. č. 2611/2, pre mestskú časť 

Bratislava-Petržalka. 
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 Bod č. 42. 

 

 

BOD 42:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

parc. č. 5794 pre Ob čianske združenie ULITA, so sídlom v 

Bratislave  

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Jedná sa o vybudovanie 

a využívanie ihriska v mestskej časti Petržalka.  

 Materiál ako vo finan čnej, tak aj v mestskej rade. 

Bolo prijaté uznesenie schváli ť predmetný materiál. 

Zárove ň je tam aj súhlas starostu mestskej časti.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ve ľmi krátko. Chcem sa prihovori ť za schválenie tohto 

materiálu. Ob čianske združenie ULITA už dlhé roky vykonáva 

na sídlisku Kop čany, ktoré je tak trochu za chrbtom 

Petržalky neocenite ľnú činnos ť, ktorú myslím si že 

samospráva by sama nezvládla. Sú to terénni pracovn íci, 

ktorí pracujú s de ťmi, hlavne zo sociálne slabších rodín a 
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za to im patrí ve ľká v ďaka. A myslím si, že toto by malo 

byť ocenené náležite.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Hlási sa pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 S tým úplne súhlasím. Akurát musím upozorni ť na to, 

že tak ako vo finan čnej komisii aj v mestskej rade sme 

doplnili do toho uznesenia návrh znova, že to bude verejne 

prístupné. A v tomto to nie je.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže verejne prístupné ihrisko aby bolo. Kolegyne, 

ako to vieme zabezpe či ť, verejne prístupné ihrisko? V 

účele nájmu, pretože ke ď to budeme prenajíma ť, tam by sme 

mali zosta ť na tom, že to má by ť takýmto spôsobom riešené. 

Pani poslanky ňa Dyttertová, faktická poznámka na toto 

vystúpenie pána poslanca Nesrovnala. 

 

 

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

 Chcem upozorni ť, že k tomuto bodu máme rozdané na 

stoloch nové uznesenie, návrh uznesenia, kde je tot o už 

zakomponované. Bod č. 1. Športové ihrisko bude prístupné 

verejnosti. Máme to všetci mimo na stoloch. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa, vidím, že ve ľmi pozorne to máte 

zvládnuté. Ďakujem ve ľmi pekne za toto upozornenie. My sme 

to tu h ľadali na stole, a ur čite by sme to našli, ale vy 

ste boli rýchlejšia. Ďakujeme pekne. Áno, áno, ve ľmi 

dobre.  

 

 Čiže, prosím, máme odpove ď aj na pripomienku 

finan čnej komisie. Budeme to schva ľova ť v novom tom znení, 

tak ako ste to mali. Myslím, že to teraz uvedie pan i 

poslanky ňa Dyttertová. Pani predsední čka máte slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. Myslím, že ten návrh, ktorý teda som teraz 

pomenovala, a ke ď si všetci nájdete, tak schva ľujeme v 

zmysle tohto nového uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže v novom znení schva ľujeme uznesenie tak, aby 

zodpovedalo tomu, čo pre čítala pani predsední čka.  

 Nech sa pá či, vyjadríte sa hlasovaním. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal.   

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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 Bod č. 43. 

 

 

BOD 43:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemkov v Bratislav e, k. 

ú. Petržalka, pre spolo čnosti AUPARK, a.s., a AUPARK Tower  

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

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Predmetný materiál bol 

prerokovaný vo finan čnej komisii aj v mestskej rade, lebo 

žiadate ľ žiadal o nájom na 50 rokov. Vo finan čnej komisii 

bola ur čená dvojnásobná cena a nájom na dobu 20 rokov. 

Následne v mestskej rade potom bol nájom ešte zníže ný na 

10 rokov. V zásade to potom rozpútalo nejakú diskus iu.  

 

 Nás aj oslovil potenciálny nájomca tohto priestoru  

listom, a my sme komunikovali aj s mestskou časťou, s 

pánom starostom Bajanom, kde oni uvádzali ako dôvod , že 

vzh ľadom k tomu, že o pozemky a zele ň a cesty sa starajú 

ako súkromný vlastník, ktorý je prístupný širokej 

verejnosti, nás požiadali o prehodnotenie svojho 

stanoviska, aby sme im dali ten nájom aspo ň na 40 rokov, 

alebo 20 plus 20, alebo 30 rokov. Proste nejaký úst retový 
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krok vzh ľadom k tomu, že ich ro čné náklady sú okolo 200 

tisíc Eur a jednoducho nie je predpoklad, že by za 10 

rokov tam bolo nie čo iné ako AUPARK, a to isté ani nie za 

20.  

 Preto teda požiadali o túto zmenu.  

 A tým pádom ja predkladám len komunikáciu, ktorá 

vznikla ešte medzi mestskou radou a samotným mestsk ým 

zastupite ľstvom.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ale v materiáli, pán riadite ľ, máme 10 rokov 

uvedených. 

 

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

 Áno, v materiáli je 10 rokov, len to bolo ešte od 

mestskej rady, lebo my sme materiál taký spracovali  na 

základe záverov z mestskej rady. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta Bratislavy  

 Jasné. Čiže návrh tvoj je jaký? 

  

 

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

 Náš návrh je, na základe listu ktorý sme dostali, kde 

bola žiados ť o prehodnotenie na 40 rokov, alebo takisto 

niektorí poslanci hovorili, že možno dajú pozme ňovací 

návrh. Takisto, lebo tá diskusia bola pomerne širok á. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Máme tu viacero prihlásených; zrejme sa to 

ukáže v diskusii.  

 Pani poslanky ňa Dyttertová, faktickou poznámkou. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem. Len chcem upozorni ť, že aj k tomuto bodu je 

nový návrh uznesenia, ktorý je rozšírený o bod č. 4 z 

mestskej rady, aby si vážení poslanci našli na stol e.    

 

 

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

          primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ideme h ľadať. 

 Pán poslanec Fiala, nech sa pá či. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ten nový návrh nemám pred sebou, neviem ako  

znie, nechám si poradi ť. Ale tu by som rád zdôraznil, že 

tu ide o zna čné m2, ve ľké rozlohy v zaujímavom území. A 

dávam do pozornosti problém, ktorý je v danom území  čo sa 

týka zástavky hromadnej dopravy smerom z mesta pre 

Petržal čanov. Smerom z Nového mosta ľudia, ktorí bez 

problémov v Petržalke cestujú a chcú ís ť do AUPARKU, tak 

krátkym mostíkom sa dostanú do budovy. Tí, ktorí sa  ale 

naspä ť vracajú, majú už pomerne zna čné problémy. 
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 Pán poslanec Kríž v minulom volebnom období navrho l, 

aby tam boli ve ľké zábrany, ktoré by zabra ňovali 

preskakovaniu cez cestu, to sa uskuto čnilo. To ale nerieši 

tú situáciu.  

 

 A možno by bolo užito čné rokova ť s predstavite ľmi    

AUPARKU o riešení inej dopravnej situácie najmä pre  ich 

návštevníkov. A ak dnes schválime či už na 10 alebo na 20 

rokov tento nájom, tak obávam sa, že priestor na ďalšie 

rokovania nebude. A v tejto chvíli si myslím, že ro kova ť o 

deviatej ve čer na 20 alebo 40 rokov pre tak zna čné územia 

je dos ť problematické. 

 

 Ja by som sa skôr prihováral za rok a prehodnoti ť to 

so všetkými dôsledkami a možno, možno potom; k sume  sa 

nebudem vyjadrova ť, tú by som vedel akceptova ť. Len možno 

by bolo užito čné, aby táto spolo čnos ť urobila nie čo pre 

verejnos ť, aj za možno cenu odpustenia nejakej sumy. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Nesrovnal. 

 

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

 Ja by som bol za ten pôvodný návrh finan čnej komisie, 

lebo je pravda, že 10 rokov tam asi nebude ni č iné. A 20 

rokov je už iná lehota a tam už môže by ť nie čo iné. A ja 
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dúfam, že tam ten AUPARK užnebude. Ale je tam v tom ; nie, 

bude tam ten no čný klub. Ten sa rozšíri, pán starosta, 

vie, ten sa rozšíri do celého parku.   

 Čo som to chcel poveda ť? Jak som si spomenul na no čný 

klub. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre to za čalo, o no čnom klube. 

 

 

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

 Ahá, že by som nemal problém s nejakou opciou, pok ia ľ 

by to nebola povinná opcia. Pokia ľ to bude taká opcia, že 

si sadneme a môžme to pred ĺži ť, ale o tom treba 

diskutova ť. Ja myslím, že by sme to nemali robi ť dneska. 

 

 Oni majú ten nájom až do konca budúceho roku. Takž e 

tam nie je nejaký časový stres, takže si myslím, že k ľudne 

to môžme necha ť na neskôr. S tým, že rozumiem tomu návrhu 

a môžme sa o tom rozpráva ť, ako nevylu čujeme to, ale teraz 

na to už nie je vhodná doba.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Dajme ešte dve vystúpenia a potom by sme ma li 

zhodnoti ť, či dokon číme to rokovanie hlasovaním alebo to 

odložíme na inú dobu. 

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

 Ďakujem pekne. Ja ešte teraz som čulý, schopný 

rokova ť aj v túto hodinu 21.07. My sme sa týmto materiálom  

podrobne zapodievali na finan čnej komisii ako spomínal 

predseda 14. 6. 2011 a prijali sme uznesenie č. 60, kde 

sme na základe ich požiadavky, týchto dvoch spolo čností, 

im teda upravili výšku nájomného. Mám na mysli form ou 

zvýšenia nájomného.  

 

 A čo sa týka doby nájmu z pôvodných 50 rokov 

požiadavky a vyššej doby sme navrhli 20 rokov s tým , že 

sme chceli ešte ďalšie dopl ňujúce informácie. Na základe 

týchto podkladov, ktoré aj mne boli doposlané zo st rany 

týchto spolo čností, jedná sa naozaj o vybudovanú 

infraštruktúru, zele ň miest odpo činku. Vieme, ko ľko 

rodi čov tam chodí na tieto detské ihriská. Tieto finan čné 

náklady, ktoré vlastne mali s týmto vybudovaním, bo li 

naozaj rádovo nieko ľko miliónov Eur, kde napo čítali, že 

ro čná údržba týchto plôch o ktoré sa budú stara ť na svoje 

náklady, predstavuje čiastku cca 200 tisíc Eur za rok.  

 

 Stavba naozaj tam bude minimálne 50 ak nie viacej 

rokov, takže či za 10, 20, 30 rokov ten AUPARK asi tam 

bude stá ť stále. Mali sme takisto ešte dopl ňujúce 

informácie, či tam s týmito majetkami alebo pozemkami 

nemajú nejaké iné ďalšie príjmy. Na základe ich vyjadrenia 

k prenájmu týchto pozemkov im neplynú žiadne ďalšie priame 

výnosy. 

 

 Na základe týchto skuto čností ja si teda dovolím 

predloži ť ten návrh, ktorý sme schválili na finan čnej 
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komisii aj s tým doplnením, kde v časti uznesenia mestské 

zastupite ľstvo schva ľuje na dobu 10 rokov pre spolo čnosti, 

at ď., by som predložil návrh na dobu 20 rokov s možnos ťou 

pred ĺženia nájmu na ďalších 10 rokov. To je tá opcia, ako 

spomínal pán JUDr. Nesrovnal.   

 Tento návrh som písomne predložil komisii. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte máme jedného prihláseného; pán poslanec Kali ňák. 

 

 

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

 Ja si myslím, že predovšetkým tie pozemky, ktoré i m 

prenajímame im poskytujú zna čnú komparatívnu výhodu oproti 

ďalším obchodným re ťazcom. To je v podstate 4 hektáre. Vie 

niekto celkovú výmeru? (Poznámka.) Tak 5 celé a da čo.  

 A teda jan neviem, nikdy sme neuvažovali nad tým, že 

toto by sme predali im? 

  

 Lebo ja neviem, že ko ľko tam ten AUPARK bude stá ť, 

ale aj keby tam nestal, tak tie pozemky na ktorých stojí 

zjavne jeho už naše nikdy nebudú. A teraz toto zjav ne nie 

je štvorec, ale je to nejaký rožok, zrejme ešte s 

pri ľahlým parkoviskom, tak skôr by som ich dovydieral, 

pardom, tým spôsobom, že proste treba tam h ľadať nejakú 

opciu, ktorá je pre mesto ešte výhodnejšia. A aj tá  cena, 

to zvýšenie ceny, to je akože úplne dobré. Ale prav da je 
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tá, že ke ď nájom a za dobrú cenu, potom ur čite na ve ľa 

rokov. Ur čite na ve ľa.  

 

 Ale je otázka, že či vôbec nezvažova ť inú cestu vo 

forme predaja? Pretože naozaj toto pre nich je 

komparatívna výhoda tým, že majú ďalšie vo ľné komunikácie, 

ktoré napríklad taký Polus sa tým pochváli ť rozhodne 

nemôže.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktická poznámka pani námestní čka Kimerlingová; nech 

sa pá či. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 No, ja by som chcela kolegovi Kali ňákovi nie čo 

poveda ť na ten jeho nápad. My sme už časť parkoviska v 

minulosti predali. A AUPARK nám tam postavil vežu O 2. Čiže 

to máme ve ľmi zlé skúsenosti s predajom, odporú čam nájom.  

 

Pretože, ak by sme im predali tú plochu, kde je det ské 

ihrisko najbližšie k Sadu Janka Krá ľa, ja vám garantujem, 

že tam postavia vežu. A nedokázali by sme ich zasta vi ť. 

Tak ako v minulosti. To bolo ešte za Bajana. Ve ľká kauza 

to bola, ohromná, a nedokázali sme si poradi ť. Čiže 

odporú čam nájom. Nekoketujme s tým, že nie čo predáme a 

zarobíme. Ve ľmi draho nás to vyjde.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ke ďže sa už nikto; ešte sa hlási pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja teda neviem, čo hovorí na to územný plán, 

a na nejaké možné ďalšie stavby. Ja by som až taký 

pesimista nebol, že by sme nedokázali zabráni ť. Neviem to 

v tejto chvíli posúdi ť. A preto ja sa v tejto chvíli 

zdržím hlasovania a nech to aj kolegovia zvážia. To  

rozhodnutie, a najmä ako povedal kolega Nesrovnal, že tam 

ešte náš nájom môže beža ť, tak je to ešte otvorené pre 

ďalšie rokovania. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.   

 Ke ďže sa už nikto nehlásil, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

 Pán riadite ľ, chceš reagova ť?  

 

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

 Ako bolo povedané, pán Gašpierik dal pozme ňovací 

návrh asi o ktorom sa bude hlasova ť a uvidíme ako vyjde.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Dobre.  

 To znamená, máme prosím návrh nového znenia, ktorý  

ste dostali v materiáloch, to je k bodu 43 a v disk usii 

zaznel návrh, ktorý teraz zrejme uvedie návrhová ko misia. 

Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. K tomuto návrhu pán Gašpierik dal doplnenie, 

ktoré pre čítam, o ktorom budeme teraz hlasova ť zvláš ť.  

 Ako prípad hodný osobného zrete ľa.    

 Ďalej schva ľuje AUPARK na dobu 20 rokov s možnos ťou 

opcie pred ĺženia nájmu na ďalších 10 rokov pre 

spolo čnosti, at ď.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ceny zostávajú?  

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. Áno. Ni č viac tu nie je napísané. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Čiže toto je návrh pána poslanca Gašpierika.  

 Môžme da ť hlasova ť, pani predsední čka? 
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Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno, áno, o tomto jeho návrhu budeme hlasova ť, 

pozmeňujúcom. O tomto.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže to bude potom aj návrh s tým kompletným znením.  

 Budeme hlasova ť tak, alebo len zmeníme text, a potom 

ešte raz? 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Osobitne by som to navrhovala. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže budeme o celom s tým, že to predvetie nie je na  

10 rokov ale je to na 20 rokov s možnos ťou opcie a všetko 

to ostatné zostáva.  

 Čiže budeme hlasova ť o uznesení ako celku v znení 

tohto pozme ňujúceho návrhu. 

 

 Ak neprejde, dám hlasova ť o tom pôvodnom, o 10 

rokoch. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Aby ste vedeli, aké máte možnosti pre vaše 

rozhodnutie.  

 Nech sa pá či, hlasujeme o návrhu uznesenia v znení 

pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Gašpierika. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Devätnás ť za, štyria proti, jedenásti sa zdržali.  

 Čiže tento návrh sme neschválili.  

 

 Pani predsední čka. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Ideme hlasova ť o pôvodnom návrhu, v pôvodnom znení. 

  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pôvodný návrh je 10 rokov. Ceny sú tak ako máte pr ed 

sebou uvedené po rokovaní finan čnej komisie. 

 Prosím, nech sa pá či, vyjadríte svoj názor 

hlasovaním.  

 Je to prípad hodný osobitného zrete ľa. 

 Nech sa pá či.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Sedemnás ť za, traja proti, štrnásti sa zdržali. 

 Ani teraz sme neprijali platné uznesenie.  
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 Čiže zrejme sa budeme musie ť k tomu vráti ť. Znova 

prejs ť vo finan čnej komisii, aby sme našli nejaké 

riešenie, pretože nájom je tam do budúceho roku. Čiže na 

jese ň nás tento problém čaká znovu. 

 

 Prosím, teraz sme prešli vlastne všetky osobitné 

zretele.  

 Máme tu nieko ľko obchodných verejných sú ťaží; to je 

bod 44 až 47. 

 Myslím, že to by sme mohli prejs ť.  

 A potom by sme dali priestor pre tie naliehavé vec i, 

ktoré som avizoval, že by sme mali prejs ť, aby boli 

vyriešené ešte dnes.  

 

 

BOD 44:  

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytového priestoru na Laurinskej ul. č. 7 v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto    

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o obchodnú verejnú  na 

nájom nebytového priestoru na Lurinskej 7. Predmetn ý 

materiál bol prerokovaný vo finan čnej komisii s 

odporu čením schváli ť predmetný materiál, takisto aj v 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

 Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 Dávam priestor návrhovej komisii. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ    

 Schva ľujeme o návrhu v predloženom znení. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, vyjadríte svoj názor hlasovaním. 

 Tu nám sta čí oby čajná vä čšina hlasov, už nie sme v 

prípadoch hodných osobitného zrete ľa. Toto je vyhlásenie  

obchodnej verejnej sú ťaže.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

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

 Prijali sme platné uznesenie.  

 

 Bod č. 45. 

 

 

 

BOD 45:  

Návrh na vyhlásenie druhého kola obchodnej verejnej  sú ťaže 

na nájom nebytových priestorov na prízemí objektu n a 

Laurinskej ul. č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Je to vyhlásené druhé kolo, čiže 

opakovaná sú ťaž na Laurinskej 7.  

 Finan čná komisia odporú čala schváli ť vyhlásenie 

druhého kola verejnej sú ťaže.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, otváram diskusiu k bodu 45. 

 Ke ďže sa do nej nikto nehlási, poprosím návrhovú 

komisiu.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Schva ľujeme návrh v predloženom znení. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, vyjadríte sa hlasovaním k 45. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

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

 Prijali sme platné uznesenie k bodu 45. 
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 Bod č. 46. 

 

 

BOD 46: 

Návrh na vyhlásenie druhého kola obchodnej verejnej  sú ťaže 

na nájom nebytových priestorov v objekte na Uršulín skej 

ul. č. 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto  

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 To je ten priestor, ktorý je tuná vpravo pod nami,  tá 

Archa bývalá; ak dobre tomu rozumiem. 

 Stanoviská, pán riadite ľ.     

 

 

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

 Bolo odporú čané finan čnou komisiou schváli ť predmetný 

materiál. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k bodu 46. 

 Konštatujem, že sa do nej nikto nehlási.  

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Schva ľujeme návrh v predloženom znení. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa vám pá či, vyjadríte sa hlasovaním, teraz. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

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

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Bod č. 47. 

 

 

BOD 47:  

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov na ul. Hany Meli čkovej č. 11 A 

v Bratislave, k. ú. Karlova Ves  

 

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

 Ďakujem. Predmetný materiál bol prerokovaný vo 

finan čnej komisii s odporú čaním schváli ť. A takisto aj v 

mestskej rade.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k bodu 47. 

 Konštatujem, že sa nikto nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 
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 Predložený návrh schva ľujeme v tom znení ako je 

predložený v pôvodnom.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Nech sa pá či, vyjadríte sa hlasovaním. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

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

 Konštatujem, že sme schválili uznesenie. 

 

 

 Ešte máme, prosím, dve obchodné verejné sú ťaže. Je to 

bol 53 a bod 59. A ešte 55 a 58? No dobré. Tak po ďme ešte 

na tieto.  

 48 by sme mohli; je to údajne vybudovanie parkovis ka 

podľa pani námestní čky.    

 

 

BOD 48:  

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 244/2007 zo d ňa 25. 10. 

2007 prijatého k návrhu na dlhodobý nájom nehnute ľností v 

Bratislave na Ivánskej ceste 21, k. ú. Trnávka Súkr omnej 

strednej umeleckej škole dizajnu so sídlom v Bratis lave  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Takže, pán riadite ľ, 48. 
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Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Je to 10 parkovacích miest. Bolo to prerokované ak o 

vo finan čnej komisii aj v mestskej rade s odporú čaním 

schváli ť uznesenie. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu. 

 K materiálu sa nikto nehlási. 

 Nech sa pá či, návrhová komisia. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Návrh uznesenia schva ľujeme v predloženom znení.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, vyjadríte svoj názor hlasovaním. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Bod 53. 

 

BOD 53:  

Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratislave, k.  

ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 2408/1, formou obchodnej 
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verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže Slávi čie údolie  

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Predmetný materiál bol 

prerokovaný ako vo finan čnej komisii, tak aj v mestskej 

rade s odporú čaním schváli ť predmetný materiál. Jedná sa o 

obchodnú verejnú sú ťaž a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej sú ťaže v Slávi čom údolí formou elektronickej 

aukcie, samozrejme. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Takže, prosím, sme v bode 53, obchodná verejná sú ťaž 

elektronickou aukciou.  

 Do diskusie k tomuto bodu sa nikto neprihlásil. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ      

 Schva ľujeme návrh v predloženom znení. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže, prosím, vyjadríte svoj názor hlasovaním. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ťtri za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 
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 Schválili sme uznesenie k bodu 53.  

 

 

 Bod č. 59  je stiahnutý, ktorý má ďalšiu obchodnú 

verejnú sú ťaž. Pán riadite ľ má na to dôvod, takže to  

nebudeme rokova ť:   

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhors ká 

Bystrica, parc. č. 2236/1, parc. č. 2243/2, parc. č. 

2243/4, parc. č. 2247/2, parc. č. 2248/1 a parc. č. 

2472/1, Strmý v ŕšok, formou obchodnej verejnej sú ťaže a 

schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže. 

 

 

 Teraz otváram priestor  tak povediac pre vás, na tie 

naliehavé veci, ktoré sme povedali že musíme prerok ova ť, 

pretože sú také, ktoré si vyžadujú rozhodnutie ešte  teraz 

a nie o dva mesiace.  

 

 Takže poprosím, keby teraz ste zrušili ten výsledo k 

hlasovania a dali možnos ť poslancom sa prihlási ť. 

 Čiže otvárame ďalší bod programu; len toto mi tu 

zrušte na tej obrazovke, lebo nevidím, kto sa hlási . 

 

 Takže prosím mám dve panie poslankyne: pani 

poslanky ňa Jégh, pani námestní čka Kimerlingová, pán 

poslanec Hanulík, pán poslanec Kolek.     

 

 Prosím, skúste poveda ť tie body, aby sme sa vedeli 

podľa nich orientova ť.  

 Pani poslanky ňa Jégh.  
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Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem. Poprosila by som hlasova ť o bode zaradenom 

67b) MARIANUM.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 67b) to vám bolo rozdané, myslím že ráno. Dobre to  

hovorím? 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Áno. Áno. Áno, bolo rozdané ráno. Tam sa zmení iba  

posledná sta ť. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vidím. Dobre. Mám to pred sebou.  

 Čiže, prosím, si to nájdite, dostali ste to ráno. 

 Pani námestní čka Kimerlingová. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Zmena uznesenia č. 32/2011 zo d ňa 31. 3. 2011; bolo 

to ako bod 68. Je to ten prípad zverenia pozemkov v  

Petržalke na revitalizáciu Vlasteneckého námestia. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Budeme rokova ť ako druhý v poradí. 

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

 Áno. Áno. Ďakujem. Ja by som chcel bol rôzne - 

doplnenie uznesenia č. 11. Bod rôzne.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A to sme rozdali; máme to rozdané?  

 

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

 Áno, ten bod, samozrejme bolo k nemu rokované, len  ja 

som nemal možnos ť zaradi ť moju pripomienku k tomu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Rozumiem. Ale chceš, aby sme o tom rokovali, pán 

poslanec? 

 

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

 Áno. Áno.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Čiže pôvodné číslo to malo aké?  

 

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

 Jedenás ť.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Jedenás ť.  

 Ahá, VZN o sociálnych službách.  

 

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

 Áno. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Jasne, dobre. Ty sa chceš vyjadri ť k tomu už 

prijatému VZN?  

 

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

 Áno. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre.  

 Pán poslanec Kolek. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som bol rád, keby sme ešte prerokoval i 

bod 51. Je to otázka; 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ten bol stiahnutý, pán poslanec. 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Áno. Nutnos ť je možno len pokia ľ tam je časová 

potreba sa vyjadri ť.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pä ťdesiatjednotka; mám zle pozna čené?  

 Stiahli sme to pán poslanec, hej.  

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Pä ťdesiatjeden. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ale nie je to v programe. Pri programe sme ju 

stiahli, čiže my nemôžme o tom rokova ť.  

 Ja viem, ja sa ospravedl ňujem. Len hovorím, že ja to 

mám poznačené, že je to dole.       

 Pán poslanec Pilinský. 

 

 

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

Bratislava-Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja poprosím o zaradenie bodu 67. Je to návr h 

na zverenie pozemkov. Sú to lesné pozemky zo strany  

Mestských lesov.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Dobre. Čiže budeme o bode 67. 

 Takže prosím, ešte máme dvoch.  

 Pán kontrolór. 
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Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som doporu čil, 

aby bol prerokovaný bod č. 16, kde musíte posla ť list 

pánovi predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu pán ovi 

Jasovskému, že zastupite ľstvo prerokovalo tento bod. 

Myslím, že termín by nesta čil v septembri.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Ďakujem ve ľmi pekne za upozornenie. 

 Pán poslanec Drozd.  

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som chcel, aby sme ešte prešli 

dnes bod interpelácie. Mám tu jednu interpeláciu, k torú by 

som chcel vybavi ť dnes.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Môžeš ju odovzda ť písomne. Pán poslanec, ako by sa 

stalo. Ak má zaznie ť verejne, samozrejme dáme na to 

priestor.  

 Čiže, prosím, poradie: pani poslanky ňa Jégh.  

 Materiál, ktorý ste dostali uvedie pani poslanky ňa. 

Prosím, keby ste jej dali slovo.  

 

 Čiže rokujeme o bode 67, pod ľa toho upraveného 

programu.  
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 Alebo o bode 67a), neviem, aké by to malo číslo, ale 

nazvime ho takto: 67a).    

 

 

 

BOD 67a)  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 257/2007 v časti B bode 3 zo d ňa 

22. 11. 2007 v znení uznesenia Mestského zastupite ľstva a 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 861/2010 časť B bod 3 zo 

dňa 28. 1. 2010  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. Pani poslanky ňa Jégh má krátke úvodné 

slovo. Prosím, keby ste ju zapojili. Musí si stla či ť 

prihlášku, výborne, už je to tak a už má aj slovo.  

 Nech sa  vám pá či.  

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem pekne. V dôvodovej správe je to všetko 

opísané.  

 Apelujem na to, že do konca tohto roku môžu plati ť 

nájomníci za nájom hrobových, kryptových a urnových  miest. 

A ke ďže viacerým kon čí, lebo doteraz bolo povolené len na 

dobu jedného roka, tak chceme, aby tento čas bol o 5 rokov 

pred ĺžený. Teda do roku 2016. Všetko ostatné v tom 

uznesení 861 ostáva v platnosti. Akurát len ten ter mín sa 

posunie.  
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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.  

 Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

 Pán poslanec Fiala.  

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Pamätám si, aké boli v minulosti 

problémy z toho, že boli rôzne sumy schválené. A po tom sa 

malo alebo nemalo (v úvodzovkách) "vraca ť" tým ľuďom, 

ktorí si predplatili na dlhšie obdobie. Teraz vôbec  

nerozprávame o tom, že aká tá suma má by ť, ale chceli by 

sme to pred ĺži ť o 5 rokov bez tej diskusie.  

 

 A tu by som chcel požiada ť pani kolegy ňu, aby ten 

návrh dala iba na jeden rok, pretože ak sa rozhodne  

zastupite ľstvo o rok aj pol navýši ť tú sumu a budú dva 

typy rôznych ľudí, ktorí budú ma ť lacnejšie a drahšie, 

opäť to spôsobí problémy, možno aj súdne spory. A do te jto 

situácie by sme sa pravdepodobne nechceli dosta ť, pretože 

teraz nebol priestor vyjadri ť sa na to, či tá da ň alebo 

ten poplatok je vhodne nastavaný. Ale my týmto jedn oduchým 

krokom by sme povedali, že áno, je dobre nastavený na 5 

rokov dopredu. 

 

 Ja varujem pred takýmto rozhodnutím a dávam návrh,  

alebo teda teraz by som požiadal pani kolegy ňu, aby to 

dala do roku 2012. Ako netvrdím, že to o 5 rokov ne bude 

pred ĺžené, možno aj toto za tú istú sumu, ale viete sa v y 
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vyjadri ť, že či tá suma na dobre nastavená na tak dlhé 

obdobie? Ja to neviem v tejto chvíli poveda ť, takže takto. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Sú tu štyria poslanci, ktorí vám to vysvetlia.  

 Pani poslanky ňa Jégh chce faktickou zareagova ť na 

vás.   

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ja to nes ťahujem z toho dôvodu, že v roku 2007, ke ď 

to bolo ustanovené, že na jeden rok sa môže iba pla ti ť, od 

tej doby v jednom kuse ľudia vyvolávajú, a hlavne starší 

občania, že čo to bol za nápad na jeden rok iba dáva ť? 

Tých 312 korún, teda 10 Eur aj nie čo, 34, čo sa doteraz 

platí. Ja si myslím, že do tých 5 rokov úplne sta čí s tým, 

že momentálne všetko sa zvyšuje a nemôžme na ľudí takú 

ťarchu prenies ť. 

 

 A Marianum, ke ď bude ma ť nové vedenie, budú sa o to 

stara ť, tak musí to nové vedenie si nastavi ť takú 

zárobkovú činnos ť, aby vykrylo tieto proste rozdiely čo má 

medzi skuto čnou cenou a tou cenou, čo proste pýta za 

hrobové, za nájom hrobovým miest. Lebo táto cena je  len 

pre jedno-hrob. A ke ď sa to znásobí, tak potom tam 

vychádza ve ľmi ve ľké číslo.  

 Totiž Marianum malo pripravené sumu 28,90 na jeden  

rok a jeden hrob. A to je neúnosné, takže ja trvám na tom. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa, ďakujem za vašu faktickú poznámku. 

 Faktickou poznámkou reaguje 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: 

 To sme na komisii preberali a pán riadite ľ Marianumu 

povedal, že v tej zmluve nájomnej je to ošetrené, ž e v 

prípade zvýšenia doplatia si tú príslušnú sumu. Čiže pre 

prípad zvýšenia poplatku je to vyriešené. A myslím,  že už 

sa nikdy nestane, že ten poplatok budeme znížova ť, lebo to 

bola vtedy tiež len taká populistická akcia námestn íka 

primátora Hochela. Takže ten prípad zvýšenia a dopl atenia 

poplatku je ošetrený. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Greksa. 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ:  

 To isté som chcel.    

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Myslím, že toto je tá najpodstatnejšia informácia pre 

pána poslanca, že sa netreba bá ť toho obdobia.  
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 Pani poslanky ňa Dyttertová. 

 Ba, prepá čte, pán poslanec Greksa; vy ste už. Vlastne 

to isté. Čiže pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

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

 Áno, ja nechcem zdržova ť, ale ke ďže v minulosti som 

sa tým hodne zaoberala a patrí Marianum aj do sociá lnej 

oblasti, my sme to na komisii sociálnej nepreroková vali, 

takže som tieto informácie nevedela.  

 

 Ale teraz ma tiež prekvapila informácia pani 

námestní čky, a chcem si to; lebo tam išlo o to, že tá suma 

je neúmerne, o polovicu znížená ako v skuto čnosti sú 

náklady. A teraz už ani nie o polovicu, ale až o dv e 

tretiny. Čiže da ť na 5 rokov, to znamenalo by ť, že prídeme 

o obrovské peniaze.  

 Takže teraz mám to chápa ť tak, že tí ľudia to budú 

dopláca ť?   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. My máme na stole návrh na zvýšenie poplatku z a 

hrobové miesto.  

 Pani poslanky ňa Jégh vyjadrila názor, že by sa nemalo 

zvyšova ť.  

 Marianum tvrdí, že tá cena je naozaj podstatne 

vyššia. Treba o tom diskutova ť. Komisie zatia ľ nie sú 

zhodné ko ľko. Ale byrokraticky na ťahujeme ľudí, že majú 

každý rok chodi ť plati ť.  
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 Starší ľudia sa neúmerne s ťažujú, pre čo. Boli 

zvyknutí na 10 rokov, teraz je tam 5 rokov s tým, ž e budú 

musie ť, ak bude zvýšená cena, doplati ť ten rozdiel.  

 

 To je pod ľa mňa schodné a prestaneme ich byrokraticky 

obmedzova ť, aby každý rok chodili s poplatkom za hrobové 

miesto. Čiže to je vysvetlenie pre vás, pani poslanky ňa. 

 Pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Mal by som takýto skoro by pozme ňovací návrh: 

 Nech Marianum robí zmluvy, ktoré prvý rok za čnú 

súčasnou cenou, každý rok sa zvýšia. Budú 5 rokov 

garantova ť a napíše každému naozaj úprimný list, že 

nechceme zdražova ť z roka na rok ozrutnú sumu, ale 

jednoducho ideme pod cenu strašne a strašne sa bude me 

snaži ť šetri ť. Ale tým ľuďom treba da ť dlhšie nájomné na 

hrobové miesta. 

 

 Každý z nás jak tu sedí máme s tým rok čo rok stres, 

že nám vyhrabú proste našich blízkych za to, že sme  si 

nevšimli, že uplynul termín. To je pre ľudí ťažšie, než 

tie peniaze.  

 

 Ale ponúkam tento kompromis, za čať so sú časnou cenou, 

alebo len o málo vyššou a poveda ť. Máte to na 5 rokov, o 5 

rokov to bude o 35 % viac alebo o 40 % viac. Takto to bude 

stúpa ť, budeme sa snaži ť udrža ť iba tento trend stúpania. 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, to sa musí da ť do všeobecne záväzného 

nariadenia. Poplatky od ob čanov môžme vybera ť len v zmysle 

predpisov, nie že my chceme. To sa musíme na tom uz nies ť, 

túto povinnos ť zaviaza ť vo vz ťahu k ob čanom, a potom to 

môžme. Ten návrh inak nie je zlý, len ho treba pren ies ť do 

toho VZN. 

 Pani poslanky ňa Jégh. Teraz s faktickou poznámkou, 

ahá už viem, na to pôvodné vystúpenie pána poslanca  Fialu. 

Nech sa pá či. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 My sme sa zhodli na tom, že ke ď sme robili ten 

prieskum, my tri, pani Dzivjáková, pani Farkašovská  a ja, 

v Marianume, že je únosné zvýšenie vo výške ro čnej 

inflácie. O ni č viac. To skorej prijmu ľudia, než ke ď len 

zvýšime bez toho, že by sme to odôvodnili.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Rozumiem. Neriešime, prosím, teraz zvýšenie, rieši me 

dobu.  

 Pán poslanec Osuský, faktická poznámka. 

 

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

 Úplne pod čiarou podotýkam, že ak niekto zdeponuje 

teraz peniaze na 5 rokov vopred a dá ich k dispozíc ii 
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podnikate ľovi, tak každopádne ešte to nemá odbývané a už 

tie peniaze tam ležia.  

 To znamená, že tie peniaze sami o sebe prinášajú 

hodnotu. To znamená, že on ich tam už dáva vopred a  na 5 

rokov ich dáva k dispozícii, čo je ako úložka. To znamená, 

nevidím to zas tak dramatické, že by to bolo treba 

neustále furt korigova ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, vy čerpali sme diskusiu k bodu 67a). 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ: 

 Schva ľujeme návrh v predloženom znení. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže predlžujeme lehotu do roku 2016. 

 Prosím, nech sa pá či, vyjadríte sa hlasovaním.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri poslancov prítomných. 

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

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uzneseniu k bod u 

67a). 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

483  

  

BOD 67b):  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 32/2011 zo d ňa 31. 03. 2011  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má pani námestní čka Kimerlingová. 

 Nech sa pá či, pani námestní čka, uve ďte, prosím, 

materiál pod bodom 67b). 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Áno. Ďakujem. Jedná sa o zverenie pozemkov v 

Petržalke na dobu neur čitú na realizáciu projektu, na 

ktorý získala Petržalka peniaze. Dostala podmienku z 

ministerstva, že v tom zverováku musí by ť doba neur čitá. 

To je v poriadku. Ale najmenej na 5 rokov, aby ten projekt 

bol udržate ľný, aby splnil všetky podmienky. Čiže, do 

tohto uznesenia o zverení sa vkladá text na dobu ne ur čitú, 

to tam je. A vkladá sa najmenej však do 31. 12. 201 6. To 

je zmena. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. 

 Do diskusie sa nikto nehlási, poprosím návrhovú 

komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Schva ľujeme materiál v predloženom znení. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, hlasujeme o materiáli č. 67b), teraz. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

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

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 Nasledoval, pokia ľ si dobre pamätám v poradí, pán 

poslanec Hanulík, ktorý má krátky príspevok do rôzn eho ku 

bodu číslo 11. Nech sa pá či. 

 Pán poslanec Hanulík má slovo. 

 

 

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

 Áno. Ďakujem, už to je. Ďakujem pekne za slovo, pán 

primátor. Ja, nako ľko bod č. 11 bol zaradený aj z toho 

dôvodu, že na základe nášho prijatého VZN mnohé dom ovy 

dôchodcov v rámci Bratislavy ako všetci alebo vä čšina ich 

obyvate ľstva mala vo či tomu výhrady, tak mne tam chýbali 

tieto dve veci, ktoré som sa ja stretol v tých petí ciách, 

ktoré títo dôchodcovia požadovali.  

 Jedno bolo to, že oni môžu pod ľa tohto nášho VZN 

opusti ť na 60 dní po čas roka toto zariadenie bez toho, aby 

stratili možnos ť ďalej v tom zariadení býva ť. 
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 Ja by som chcel, nako ľko sa stáva v nejakých 

mimoriadnych prípadoch, že majú koncom roku vy čerpané tie 

dní, pozve ich nejaká rodina alebo niekto umrie, ch cel by 

som aby sa v tomto bode doplnilo v texte slová, "v 

odôvodnených prípadoch ponecha ť rozhodnutie na riadite ľke 

zariadenia". To je jedna vec, aby mohla proste neja ký de ň 

prida ť. 

 

 Druhý bod, chcel by som každý samostatne hlasova ť, 

je,  my sme zvýšili náklady na režijné náklady na p rípravu 

stravy o 100 %. Ja, samozrejme, že za tie roky troš ku 

stúpli tie náklady na tú prípravu stravy, ale 100 %  sa mi 

zdá také dos ť agresívne. Takže môj návrh je zníži ť režijné 

náklady na prípravu stravy o 50 %. To znamená, že b udú 

síce ako keby o 50 zvýšené, lebo pôvodne sme im zvý šili o 

100. Ďakujem, predkladám. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, môžem sa opýta ť, ktorej komisie si ty 

členov? 

 

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

 Ja som v komisii tejto, ktorá to má na starosti. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže jako o čom tu diskutujeme?  
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 VZN sme schválili ešte do obeda, komisia to 

odsúhlasila bez tvojich pripomienok, takže ako, boh užia ľ. 

Ja to už nemôžem otvori ť druhýkrát. 

 

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

 Ja som to na tej komisii akože takisto predniesol.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Chápem, ale ako zrejme neúspešne.  

 

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

 Neúspešne, áno. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y     

 Chápem. Takže; 

 

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

 Ale teraz nejde predsa o m ňa, tu ide o nejakých ľudí. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y       

 Pán poslanec, ja tomu rozumiem, ale ako malo to by ť v 

tom bode, lebo naozaj to VZN nemôžme otvára ť druhýkrát. 

 

 

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

 Ale ja to neberiem ako otvorenie, ako doplnenie 

uznesenia. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

487  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ale uznesenie je schválené. 

 VZN je schválené v znení, ktoré sme prijali. My už  s 

tým ni č nevieme urobi ť.  

 

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

 Dobre. Ale ja chcem, aby sa o tomto mojom hlasoval o. 

Tak to je už jedno, proste.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, môže sa hlasova ť len o tom, že žiadaš, 

aby sme pripravili ďalšiu novelu, ktorá by to obsahovala. 

O tom by som vedel da ť hlasova ť. Tak? 

 

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

 Áno. Môže by ť aj tak.          

  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Prosím, k tomuto dve faktické poznámky. 

 Pán poslanec Čaplovi č, pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

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

 Ja sa tiež prihováram k tomu návrhu pána, jednak p ána 

Hanulíka, ale najmä pána primátora, aby sme išli ta k ako 
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nám dovo ľuje aj rokovací poriadok. A samozrejme, by som 

chcel pre budúcnos ť poveda ť, že naše rokovania by mohli 

byť vo ve černých a no čných hodinách, lebo sme 

konsenzuálni.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

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

 Ja chcem poveda ť, že toto by si asi zaslúžilo dlhšiu 

diskusiu a rozprúdilo dlhšiu diskusiu, takže ja sa nebudem 

rozširova ť, poviem len dva - tri vety k tomu. My sme, to 

bolo zopár nespokojných ob čanov z bývalých penziónov. Ja 

som z Petržalky, mám jednu zástavku od seba tento p enzión, 

občania mi napísali list, že súhlasia s mojim vysvetle ním. 

A pokia ľ teda to jedno teplé jedlo, ako sme dnes 

schválili, povinnos ť odobera ť bude vy ňaté, tak so všetkým 

ostatným súhlasia.  

 

 Z ďalšieho penziónu, máme 3 penzióny. Z ďalšieho bolo 

podobné stanovisko. Jedine z toho vášho penziónu mo žno, 

ale tam mi tiež nenapísali nejaké výrazne negatívne .  

 

 Treba si uvedomi ť, že všetky sociálne zariadenia 

zvýšili ceny svoje za služby, čo teda vidíme v televíznych 

novinách a všade. Ale naše zariadenia sú výrazne, v ýrazne 

na nízkej hranici, a tí ľudia to prijali, úplne som až 
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prekvapená s akým pochopením. Takže neotvárala by s om 

zbyto čne tento materiál. 

 

 Čo sa týka toho po čtu dní, ešte musím poveda ť.  

 Tam bolo 42 dní, zvyšovalo sa to nedávno na 60 dní , a 

teraz je požiadavka na 80 dní vo ľna. To je, ke ď si to 

spo čítate, to je pomaly 3 mesiace. To potom znamená a 

sved čí o tom, že tí ľudia nepotrebujú tie služby našich 

zariadení, pretože skuto čne by mohli býva ť aj inde. A i tí 

ľudia, ktorí čakajú v našich poradovníkoch, a sú vo ve ľmi 

zlej zdravotnej situácii a nemôžu sa tam dosta ť, tak sú 

vlastne na úkor ľudí, ktorí to majú ako hotel v nevýhode.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Ešte pán poslanec Osuský, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ja sa chcem plne postavi ť za to, čo teraz povedala 

pani poslanky ňa Dyttertová.  

 Jednoducho, keby sme mali všetkých potrebných 

umiestnených a na ulici by nebol nikto, tak potom m ôžme 

byť ve ľkorysí. Ak ale vieme, že ľudia čakajú mesiace a 

roky, tak to nevidím vôbec ako schodnú cesta.  

 

 A predstava, že by sa v legislatívnych telesách ma li 

v de ň schválenia zákona podáva ť novely, je silne 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To sme si vysvetlili, prosím, toto nevieme 

akceptova ť. 

 Ale pán poslanec dal návrh, že by sme prijali 

uznesenie, ktoré by zaväzovalo povedzme primátora, aby 

predložil novelu VZN s tými dvoma pripomienkami. Ta kto sa 

o tom hlasova ť dá, vy na to vyjadríte svoj názor. A ešte 

to neznamená, že to samotné VZN schválite. Je to le n 

vyjdenie v ústrety tomu, čo pán poslanec chce otvori ť ako 

dve témy. 

 

 Čiže môžme, prosím, pristúpi ť k tomu uzneseniu: 

 Mestské zastupite ľstvo žiada primátora predloži ť 

návrh VZN, ktorý bude rieši ť tie dve otázky 60 dní na 80 

dní a zníženie ceny zo 100 % na 50 %. 

 

 Dávam, prosím, o tomto uznesení hlasova ť, aby sme 

uzatvorili tento mikrobod. 

 Nech sa pá či, prosím, vyjadríte sa hlasovaním. 

 Je to žiados ť na primátora, aby pripravil novelu 

všeobecne záväzného nariadenia. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjedna prítomných. 

 Osem za, jedenás ť proti, jedenásti sa zdržali, jeden 

nehlasoval.  

 Pán poslanec, konštatujem, že tvoj návrh nebol 

prijatý. 

 

 Ideme do bodu 67. 
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BOD 67:  

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ra ča, parc. 

č. 6044/1, parc. č. 6107/1, parc. č. 6107/2, parc. č. 

6107/5 a parc. č. 6109/1, do správy Mestských lesov v 

Bratislave  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y       

 Požadoval pán poslanec Pilinský. Ak treba uvies ť, pán 

riadite ľ magistrátu, prosím uvedie materiál. 

 

 

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

 Len ve ľmi stru čne. Materiál bol prerokovaný ako vo 

finan čnej komisii tak aj v mestskej rade s odporú čaním 

schváli ť predmetný materiál a je tam aj súhlas príslušnej 

mestskej časti. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu k bodu 67. 

 Pán poslanec Pilinský. 

 

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

Bratislava-Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Jedná sa o to, Slovenský vodohospodársky 

podnik chce pristúpi ť k výstavbe poldra, ktorý zabezpe čí 

ochranu Ra če pred prívalovými daž ďami. Má by ť otvorená 
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výzva niekedy v jesennom období, preto je dos ť dôležité, 

aby to bolo schválené v tomto období, aby mohli pok ra čova ť 

v príprave územného rozhodnutia a stavebného povole nia 

tak, aby na tú jese ň boli proste pripravení tak, aby do 

tej výzvy sa mohli prihlási ť. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Ke ďže sa už nikto ďalší nehlási, poprosím návrhovú 

komisiu, aby; ešte pán poslanec Nesrovnal, prepá čte, ešte 

sme sa nedostali k hlasovaniu.    

 Pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. No, my sme toto mali na komisii a 

neprešlo to tak jednoducho. Akože tam sme práve 

diskutovali, že my, tam sú aj iné varianty, len ter az 

ktoré, pán Strom ček, jak to tam bolo?  

 

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

 Ja som tam nebol. 

 

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

 Vlastne vy ste boli na dovolenke, hej.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Pani doktorka alebo pani inžinierka, keby ste nám 

pomohli, ak ste boli na finan čnej komisii. Prosím, prí ďte 

sem k nám, aby sme si to dovysvet ľovali.  

 Pán poslanec Pilinský, faktickou. Máme to?  

 Nech sa pá či. Pán riadite ľ najprv a potom prípadne 

pani vedúca.  

 

 

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

 Bolo prijaté uznesenie, že šiesti za. Čiže ja som mal 

len taký výcuc, ja si vždy urobím z tých poznámok, že bolo 

prijaté na finan čnej komisii na odporu čenie schváli ť 

predmetný materiál.  

 A tam bola tá otázka, že nech predkladate ľ predloží 

na komisiu zásady uzatvárania nájomných vz ťahov Mestských 

lesov. To ale neriešia samotné Mestské lesy, toto s a vždy 

rieši u nás na magistráte, na oddelení nájmov. Čiže tým 

pádom pri tvorbe nájomných zmlúv sa postupuje tak, ako 

vždy na magistráte. Mestské lesy ako také neuzatvár ajú k 

tomuto nájomné zmluvy. Čiže tým je dostato čne zodpovedaná 

vaša otázka. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže my predložíme to, čo požaduje komisia, nie 

Mestské lesy, ale predloží to magistrát. Tak? Zásad y 

nájmu.  

 Prosím, pán poslanec Pilinský, faktickou. 

 Potom pán poslanec Nesrovnal. 
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Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava-Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ak tak môžem, možno trošku tak na osvetlenie. Na r ade 

si myslím že padol taký nejaký návrh, myslím že to bolo aj 

od pána Nesrovnala, aby sa rátalo, ke ď sa bude robi ť 

rozpo čet a nejaký príspevok pre Mestské lesy, aby sa to 

nejakým spôsobom zoh ľadnilo. Ja som na to reagoval, že 

toto není klasická hospodárska činnos ť, toto je 

vybudovanie verejno-prospešnej stavby. Je to polder , ktorý 

bude slúži ť na zachytávanie daž ďových vôd, takže tam 

nebude prebieha ť nejaká masívna leso-hospodárska činnos ť, 

ktorá by prinášala Mestským lesom nejaký zisk. Takž e 

neviem, či k tomuto pán Nesrovnal mieril, že tam boli 

nejaký ešte pripomienky k tomu. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Nesrovnal. 

 

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

 Myslím, že tam išlo o to, že sme sa pýtali, pre čo to 

musíme prenajíma ť Mestským lesom, aby oni to ďalej 

prenajali tomu vodohospodárskemu podniku? Pre čo to nemôžme 

prenaja ť priamo. Lebo takto to oni prenájmu, budú ma ť za 

to nejaký príjem a o ten my prídeme. A preto sme po vedali, 

tak o tento ich príjem znížime dotáciu. Takto to bo lo. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Takže poprosím toto vysvetli ť. 

 Pani vedúca, prosím, keby ste to povedali. 

 

 

Ing. Mária  F r i d r i c h o v á, vedúca oddelenia  správy 

nehnute ľností: 

 Dobrý ve čer. Ja len chcem poveda ť, že časť tých 

pozemkov už je zverená, čiže tieto len dozorujeme, aby bol 

všade rovnaký režim čo sa týka pozemkov.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Lebo keby sme my prenajímali túto časť, ostatnú majú 

lesy už zverenú, museli by sme odzveri ť, prenaja ť, sú ťaž, 

neviem čo. Táto cesta sa zdala ako rýchla, pretože na 

jese ň sa má podáva ť vlastne žiados ť na získanie finan čných 

prostriedkov. 

 Prosím, skúsme to vyrieši ť tak, že to posunieme teda, 

že to prenajmeme, resp. zveríme Mestským lesom, aby  v 

jednom režime sa to dalo využi ť na postavenie toho poldra, 

pretože nevieme aké budú dažde, ale asi by nám nebo lo 

príjemné, keby sa dotkli nejakým spôsobom mestskej časti 

Rača.  

 Treba ešte nejaké vysvetlenie k tomu?  

 Ak netreba, prosím, po ďme hlasova ť. 

 Slovo má návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 
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 Hlasujeme o návrhu v predloženom znení. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, vyjadríte svoj názor hlasovaním.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto nebol proti, traja sa 

nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie k tomuto bodu. 

 

 

Ja mám, prosím, ešte dve veci, ktoré by sme mali 

prerokova ť, potom sa dostaneme k tomu bodu 16. Ja neviem, 

či som niekoho ešte neobišiel. 

 Ak si pozriete bod 75. 

  

 

 

BOD 75:  

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome  Nedbalova 19, Solivarská 21, 23, 25, 27, 

Mileti čova 48, 50, 52, 54, Mileti čova 65, Nezabúdková 4, 

Rumančeková 18, Mojmírova 2, Mojmírova 10, 12, Pári čková 

19, 21, Staré záhrady 4, 6, 8, Golá ňova 7, Podlu činského 

13, Staré záhrady 10, 12, 14, Košická 36, 38, 40, 4 2, 44, 

46, 48, Latorická 19, Baltská 11, Korytnická 4, Kor ytnická 

5, Korytnická 6, Horná 5, Rustaveliho 3, 5, Gelnick á 16, 

18, Jána Stanislava 15, Veternicová 7, Bagarova 32,  

Hradištná 9, Hradištná 25, Šev čenkova 25, Hálova 13, 
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Markova 7, Zadunajská cesta 5, Černyševského 31, M. Curie 

- Sklodowskej 11, M. Curie - Sklodowskej 27, 29, Fu rdekova 

8, Hrobákova 7, Bradá čova 5, Medve ďovej 19, Šustekova 3, 

Šustekova 7, Vig ľašská 11,  Znievska 9, 11, Znievska 7, 

Krásnohorská 1, Smolenická 12, Znievska 21, Krásnoh orwská 

16, vlastníkom bytov a nebytových priestorov  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Štandardne ve ľmi rýchlo to tu prejde, lebo treba len 

veci posunú ť tak, aby sme mohli uzatvára ť zmluvy a rieši ť 

veci vo vz ťahu k našim obyvate ľom.  

 Chcem ve ľmi pekne poprosi ť, bez úvodného slova 

otváram bod 75.  

 Ke ďže sa nikto do bodu 75 nehlási, poprosím pani 

predsední čku návrhovej komisie.   

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno. Schva ľujeme návrh v predloženom znení. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Poprosím vaše vyjadrenie k bodu 75. To sú prevody 

spoluvlastníckych podielov na pozemkoch bytových do mov. 

Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

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



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

498  

 

 Teraz mám, prosím, doplnenie uznesenia č. 120/2011 z 

26. 5. To sme vám rozdávali dnes.  

 

 

 

K bodu č. 80: 

Návrh na doplnenie uznesenia mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 120/2011 zo d ňa 26.5.2011  

  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Jedná sa o európsky projekt. Je to projekt na 

Hrobo ňovej, tá trolejbusová tra ť, a nám tam chýbal text že 

z vlastných zdrojov. V tom uznesení je vidno tie sl ová, 

ktoré sa tam dop ĺňajú. Čiže, ke ď môžme ešte prerokova ť 

tento bod. 

 Potom by som dal priestor na tú správu Najvyššieho  

kontrolného úradu, by sme splnili povinnosti vo vz ťahu ku 

kontrole.  

 Takže teraz rokujeme o tomto doplnení uznesenia č. 

120/2011 o európskom projekte, ktorý treba podáva ť v 

najbližších d ňoch.    

 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Ke ďže sa do nej nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

 Poprosím návrhovú komisiu, nech sa pá či. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa Maz 
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 Schva ľujeme návrh v predloženom znení.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, vyjadríte svoj názor hlasovaním. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

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

 Prijali sme platné uznesenie na zmenu uznesenia č. 

120. 

 

 

 Chcem sa opýta ť, či sme niekoho obišli okrem bodu 16, 

Správa Najvyššieho kontrolného úradu. 

 Tú interpeláciu, ktorú chcel poda ť pán poslanec 

Drozd, ur čite môže urobi ť aj mimo zastupite ľstva, lebo tá 

procedúra to umož ňuje.  

 Čiže na ni č sme nezabudli? Nezabudli. 

 Čiže ideme na bod č. 16. 

 

 

 

BOD 16:  

Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku 

kontroly ú čtovných a finan čných výkazov vo vz ťahu k 

vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjekto v 

verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia 

sprostredkovate ľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Predpokladám, že to uvedie pán kontrolór; alebo kt o 

to uvádza? Teraz to nemám pred sebou. Pán riadite ľ, 16-ka.  

Tuto to mám pred sebou a uvádzam to ja, ve ľmi dobré. 

 

 Prosím pekne, navrhujem vám, aby sme zobrali na 

vedomie Správu Najvyššieho kontrolného úradu a schv álili 

opatrenia, ktoré mesto prijalo na odstránenie nedos tatkov. 

A pánovi riadite ľovi magistrátu uložili, aby nám povedal 

začiatkom budúceho roku, ako sme naplnili tie veci. Sp ráva 

nebola pre nás nejako dramaticky negatívny, boli zi stené 

ur čité nedostatky, tie sú uvedené v správe, a my máme 

napísa ť Najvyššiemu kontrolnému úradu ako sme si poradili 

s opatreniami na nápravu. O tom je, prosím, ten mat eriál.  

 Pán poslanec Šindler, nech sa vám pá či.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Nebudem už v týchto no čných 

hodinách nejaký dlho rozpravajúci, ale myslím si, ž e tá 

správa nie je v tých vyjadreniach, stanoviská ve ľmi 

jednoduchá. Myslím si, že je ve ľmi závažná, naopak, ke ď 

tam konštatuje, že sú nezaradené platby v roku 2006  až v 

roku 2010 v objeme 4,3 milióna Eur, to je 120 milió nov 

korún. Za predaj pozemkov pod PKO prišla platba v r oku 

2006. Pä ť rokov bola na nezaradených platbách, na 

nezaradenom ú čte, a v 2010 sa zaradila a sa zaú čtovala do 

výnosov. To je zhruba 25 % príjmov z predaja za min ulý 

rok.  
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 Tak to si myslím, že to je tak závažná akože správ a v 

tomto bode, že to ja si myslím, že to sa nestalo an i na 

Slovensku, že to je z Afganistanu. To nie je možné.  Keby 

to bolo za 5,50 tak uznám, ale za 120 miliónov korú n 

niekde leží platba na nezaradenom ú čte, to je nenormálny 

stav. A to prichádza následne po tom, čo sme sa dozvedeli 

od pána kontrolóra, že poh ľadávky za 400 miliónov korún 

boli znížené z dôvodu, že sa vlastne o poh ľadávky ani 

nejednalo, že sa jednalo o dvojité až trojité zú čtovanie 

prvotných dokladov.  

 

 Čiže tu je v tomto neuverit ľný bordel, ke ď to nazvem, 

to nie je možné v takýchto číslach sa tu hýba ť. To potom 

nevieme, o čom rozprávame. To je úplne ako hovorím 

Afganistan, to nie je ako Slovensko v tomto prípade . 

 

 A tu ten návrh opatrení na tom, že jak sa vypracuj e 

organizácia opravy ú čtovania, tak chcem vás upozorni ť, že 

z poh ľadu ú čtovníctva je jedno, či sa jedná o jedno Eur 

alebo o 4 milióny Eur, to musí sedie ť všetko na cent. To 

nejde tu teraz poveda ť zanedbate ľné položky. Neexistuje v 

účtovníctve pojem zanedbate ľná položka. To musí hra ť ako 

omega hodinky. 

 

 Ja by som z tohto poh ľadu chcel poveda ť, že tu sa 

musí celé prestavi ť, celé ú čtovníctvo pri majetkoch do 

polohy, že my budeme vystavova ť ú čtovné doklady vzh ľadom 

na výnosy k jednotlivým obdobiam, a k tomu potom bu deme 

párova ť platby, ktoré chodia naspä ť cez finan čný odbor a 

nie naopak, že prídu nejaké financie na ú čet a potom sa 
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zúčtujú do výnosov. A čo príde, to pomelieme a povieme, to 

prišlo tento rok. A tam nie sú pod ľa mňa platby len jedna 

za 2006, tam je pod ľa mňa aj siedmy, ôsmy, aj desiaty. 

Všetko čo došlo v desiatom sa tam dalo do jedného balíka a 

povedalo sa, toto je na tento rok.  

 

 A už tu sme pod ľa mňa, ja som tu nebol ke ď sme 

prerokovávali závere čný ú čet, už tam sme spravili chybu. 

Mohli sme vykro či ť normálne už za sebou tak. Lebo bavíme 

sa o rokoch predchádzajúcich, za ktoré akože toto v edenie 

nemôže.  

 

 

 Ale už 2010 sme mohli tak spravi ť, že sme mohli 

chyti ť a poveda ť, áno, tieto výnosy, ktoré boli v roku 

2010 boli obsiahnuté v tržbách v nejakom objeme, a ktoré 

nedošli budú v poh ľadávkach, ale patria k roku 2010. To 

mal by ť ako údaj pod tým, a ten sa musí priebežne 

sledova ť. A pod ľa tohto aj párova ť, ako tieto tržby 

jednotlivé budú. 

 

 Nemôžte mi poveda ť, že za rok 2010 z výnosov všetky 

tržby sme dostali v 2010 a nemáme žiadne poh ľadávky. Také 

neexistuje.  

 

 Ale tu sa o poh ľadávkach nikto nebaví a zú čtováva to 

ako to chodí. A to je taký maglájs v tom, že to už sa nedá 

spravi ť. Ale 2010 sme tak mali spravi ť. 

 

 Takže nechcem teraz dáva ť o desiatej ve čer návrh na 

zmeny uznesenia, ale tento návrh opatrení, ktorý sa  tu 
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hovorí o málo významných alebo zanedbate ľných položkách, 

to pre m ňa nie je žiaden pojem.  

 

 Ja nechám pána riadite ľa, nech nie čo vymyslí, ale to 

by bolo treba softvér a nahádza ť všetko do toho a ís ť 

tvrdo, že každá zmluva musí prejs ť cez tento softvér, musí 

tam by ť, nenecha ť to na referentoch, ktorí si z toho robia 

čo chcú. Potom to nie je ani o menežovaní. To je o t om, že 

ako sa kto vyspí, akú má náladu, a čo vám tam napíše.  

 

 To musí by ť tak presné, že sa z toho dá kedyko ľvek 

chyti ť a spravi ť materiál do hodiny, že v akom stave to 

je. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ďakujem ve ľmi pekne za tú poznámku. 

Takto to tu bolo. Tá správa je obrazom toho. Samozr ejme, 

my máme záujem to napravi ť aj s vašou pomocou. Ja myslím, 

že tie vaše poznámky sú ve ľmi dôležité. Čiže je to tak, že 

máme urobi ť opatrenia. Naozaj neexistuje ani jeden cent, 

ktorý by bol zanedbate ľný, v tom s vami absolútne 

súhlasím. Viem o čom hovoríte a ve ľmi dobre vám rozumiem.     

 Pán poslanec Čaplovi č a pán poslanec Drozd majú 

faktické poznámky. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja by som stru čne len chcel  

upozorni ť pána poslanca Šindlera, že AMNESTY  
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INTERNATIONAL už dneska ale nenazýva Afganistan, al e ako 

synonymum mu hovorí Amerikanistan.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ja by som tiež zareagoval. Pri závere čnom ú čte som 

tieto veci spomínal, preto som navrhoval uznesenie,  aby 

sme prijali závere čný ú čet s výhradami; tie boli spomínané 

aj tento neporiadok v poh ľadávkach. A ten môj návrh 

neprešiel, takže. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, je pri závere čnom ú čte prijaté 

uznesenie o poh ľadávkach, čiže čiasto čne reaguje na to, čo 

ste vy povedali. My sa tomu okruhu poh ľadávky budeme 

musie ť venova ť v širšom slova zmysle a naozaj predloži ť 

nejaké opatrenia. Čiže máme to prijaté. Pán riadite ľ tie 

úlohy dostal od zastupite ľstva, čiže predpokladám, že sa s 

nimi vysporiada tak, aby ste boli o nich informovan í. 

 Pán poslanec Kolek. 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem.  
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 Vypo čuli sme si tu vážnos ť tohto bodu. Ja by som mal 

jeden mali čký pozme ňujúci návrh, a to v bode plnenie, kde 

je termín ur čený na 31. 1. 2012.  

 

 Doplnil by som, alebo dávam návrh na zmenu v texte , 

teda ukladá v bode C riadite ľovi magistrátu, predloži ť 

mestskému zastupite ľstvu informáciu o plnení opatrení na 

odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2010 v 

dvoch etapách.  

 Pri čom prvá informácia by bola na zastupite ľstve v 

11. mesiaci, aby tá vážnos ť sa videla, do akej miery je 

možné že v tom januári 2012 bude táto úloha splnená . 

Ďakujem.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže doplni ť druhý termín. Dobre, to je návrh pána 

poslanca Koleka.  

 Chce sa ešte niekto k tomuto bodu vyjadri ť?  

 Pán riadite ľ, chceš?  

 Už nie sú žiadne prihlášky, čiže nech sa ti pá či. 

 

 

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

 Ja ve ľmi telegrafický, lebo je práve desa ť hodín. My 

sme prijali už nejaké tie opatrenia, to sme vám hov orili v 

minulosti. My pripravujeme nakladanie s poh ľadávkami 

pomerne zložitým a úplne iným spôsobom, ktorý dokon číme 

teraz v lete.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 30. júna 2011 

506  

 

 Čo sa týka ú čtovania, stotož ňujem sa absolútne s 

názorom pána Šindlera. A že aj ke ď vám len cent lieta, tak 

vám to nesedí v ú čtovníctve. Preto my jednak v sú časnosti 

nechali sme z tohto dôvodu zauditova ť výsledky DELOITTOM, 

čo je medzinárodne renomovaná spolo čnos ť, aby nám dala 

skuto čné závery o tom, v akom stave sa ú čtovníctvo 

nachádza. A dala na to svoju pe čiatku, ktorú rešpektuje 

celý svet. 

 A zárove ň sme prijali dohodu, a boli to zatia ľ 

neformálne rozhovory s novými členmi štatutárnych orgánov 

minimálne v podnikoch BVS, Dopravný podnik. Pán pri mátor 

avizoval že s PRICEWATERHOUSECOOPERS sa dohodneme m ožno aj 

v OLO.  

 

 A našim cie ľom je, aby mesto auditovala jedna 

audítorská spolo čnos ť na základe mesa čného auditoringu, 

tak ako sme vám to v minulosti hovorili. To chystám e a 

tiež to chceme dokon či ť v priebehu tohto leta a tým pádom 

od nového roka by jedna spolo čnos ť auditovala celé mesto 

vrátane rozpo čtových, príspevkových, obchodných 

spolo čností s majoritným podielom, alebo 100 %-ným 

podielom mesta, kde by sme mali ďaleko lepší preh ľad o 

tom, v akom skuto čnom stave sa mesto nechádza.  

 

 Ale ke ď bude niekedy čas a priestor povieme to v 

širšom. Ja len využijem to, ke ď mám len túto možnos ť sa 

vám prihovori ť, len poslednú informáciu. My sme vám dnes 

na zastupite ľstvo predložili nejaké návrhy na predaj 

majetkov. Úspešným spôsobom 4,5 milióna ste nám vyh odili. 

A tým pádom nám neostáva ni č iné, ke ďže je neochota mesta, 
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resp. mestského zastupite ľstva predáva ť majetok po čas 

leta, ako som avizoval, my pripravíme nový rozpo čet.  

 

 Hne ď budúci týžde ň budeme avizova ť rozpo čtovkám a 

príspevkovkám, že príde k prehodnoteniu rozpo čtu vzh ľadom 

k tomu, že nie je vô ľa zo strany mesta predáva ť majetok. A 

my musíme kry ť náklady, ktoré nás ženú z minulosti. Čiže 

nie je to o tom, že by sme potrebovali zastavi ť nejaké 

rozvojové projekty.  

 

 A v septembri vám predstavíme návrh úpravy rozpo čtu 

na tento rok, lebo s predajom ako takým proste nemô žme 

ráta ť, a tým pádom musíme prehodnoti ť aj nákladovú stránku 

veci. 

 Len to ľko, prosím, na úplný záver. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 K tomuto vystúpeniu dve faktické poznámky; pán 

poslanec Budaj a pán poslanec Nesrovnal.  

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Je to neštandardné, ospravedl ňujem sa, pán primátor. 

Chcem podobne ako kolega Drozd avizova ť, že som chcel 

interpeláciu poda ť. Nebudem zdržiava ť, pošlem písomne. 

 

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 Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem. Mám malý komentár, pán riadite ľ, k vášmu 

vyjadreniu o tom, že budete musie ť rozpo čet robi ť a 

skracova ť rozpo čty, pretože zastupite ľstvo nechce 

predáva ť, a pretože nie je vô ľa. To nie je celkom korektné 

vyjadrenie. To nejde o to, že my to nechceme predáv ať, ale 

tie o čakávania boli nadhodnotené. Tam je to tak že, ale t o 

sa vraciame na za čiatok. Nechcem do toho vnáša ť 

konfrontáciu, ale prosím taký trošku objektívnejší pohľad.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, a to že minulý rok sa predalo 19, to  

ste ako hodnotili? Viem, že tam zarátali 4 miióny z a PKO, 

to som pochopil teraz pod ľa pána poslanca Šindlera, ale 

14-ka bola predaná minulý rok.  

 Takže v čom je problém?  

 Jako v čom je to nadhodnotené?  

 V tom, že vy nechcete predáva ť. V ni čom inom. 

 

 

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

 Je to nepripravené.  

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ale to nie je pravda.  
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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. Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Dnešné materiály, ktoré boli bu ď vyradené z programu 

alebo ma starosta Záhorskej Bystrice poprosil, nech  ho 

stiahnem, lebo že ke ď ho nestiahnem tak si to aj tak 

vybaví medzi vami a bude stiahnutý ten materiál. To  je 4,5 

milióna odhadom, ktoré vlastne nejdú do verejnej sú ťaže, 

ktoré sme mohli zrealizova ť toto leto. A tým pádom nebudú 

príjmom už v tomto roku.  

 

 Takisto v minulosti sme vám na finan čnej komisii 

alebo na mestskom zastupite ľstve hovorili o viacerých. Ja 

tu mám presne tú tabu ľku iných nehnute ľností, ktoré sme 

chceli preda ť, ale nebola vô ľa zo strany mesta. Ve ď 

neberte to, prosím v zlom, ja tomu rozumiem. Ja akc eptujem 

názor mestského zastupite ľstva.  

 

 Ja len hovorím o tom, že ke ďže nie je vô ľa predáva ť 

majetok, ja viem že to bolí, lebo neostalo ho tu už  ve ľa a 

ten čo je možno lukratívny a je iná predstava na jeho 

využitie, len my jednoducho musíme kry ť naše náklady s 

príjmami. A tým pádom ja musím urobi ť zmenu rozpo čtu a 

musím prís ť s ešte vä čšou reštrikciou ako bola pri jej 

tvorbe. Len to som chcel vás o tom informova ť dopredu. 

Pri čom, samozrejme, bude to ur čite predmetom aj vo 

finan čnej komisii a potom na mestskom zastupite ľstve.   
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 Ale opätovne, naše o čakávania neboli; o čakávané 

príjmy ur čite neboli nadhodnotené a ur čite neboli ani 

nereálne.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Poprosím posledné hlasovanie dnešného d ňa.  

 Je to bod č. 16 - Správa Najvyššieho kontrolného 

úradu.  

 Slovo má návrhová komnisia.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa Maz:  

 Áno. Schva ľujeme návrh v predloženom znení s tým, čo 

navrhol pán poslanec Kolek. V bode C, úplne na konc i, v 

roku 2010 dop ĺňame: v dvoch etapách. Prvá informácia v 

novembri 2011. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A potom zostane aj ten druhý termín 31. januára.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: Anna  D y t t e r t o v á, 

poslanky ňa MsZ 

 Áno, ten termín zostáva. A iná č všetko ostáva tak, 

ako je predložené. 
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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, budeme hlasova ť o tomto uznesení.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 Výpis z tohto uznesenia bude prílohou zápisnice z 

dnešného zastupite ľstva, aby bolo jasné, kto sú tí 

stato ční, ktorí vydržali až do konca.  

 Takže poprosím kolegyne, aby to takto zariadili. 

 Na konci bude vypísané, ktorí poslanci hlasovali z a 

toto závere čné uznesenie menovite. Teraz nemyslím, či boli 

za, či proti, ale podstatné je to, že boli tu. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjedna prítomných. 

 Tridsa ťjedna za.  

 Tak dokonca aj toto sa podarilo. 

 Nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 16.  

   

   

 Zdá sa mi, že sme vy čerpali ten program, ktorý sa asi 

dal zvládnu ť v tom stanovenom čase.  

 

 Avízovali sme, že v prípade, že sa ni č mimoriadne 

nestane tak sa stretneme za čiatkom septembra s 

neprerokovanými bodmi programu. Teraz rozmýš ľam, že ako to 

urobíme s tými bodmi čo máme prerušené, neprerokované, 

pokra čovanie. Mali by sme možno ešte prija ť uznesenie, že 

zastupite ľstvo súhlasí s tým, že neprerokované body 

programu sa prerokujú na najbližšej schôdzi.  
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 Ja viem, že je to vždy tak, ale nie je to úplne v 

uznesení. Lebo my sme nedokon čili tú schôdzu. Mojou 

povinnos ťou by bolo zvola ť ju do 14 dní. A chcem, aby ste 

vy povedali svoju vô ľu, že to teda nebude do 14 dní, lebo 

sú prázdniny a že to urobíme až po lete, za čiatkom 

septembra.  

 

 Čiže, prosím, urobme také uznesenie:  

 Mestské zastupite ľstvo súhlasí, aby sa neprerokované 

body programu prerokovali na najbližšej schôdzi mes tského 

zastupite ľstva. 

 (Poznámka: V septembri máme zastupite ľstvo.) 

 To je september koniec, ja chcem za čiatkom. Ja by som 

rád tie veci dorokoval.  

 Čiže ja by som dal, na najbližšej schôdzi za čiatkom 

septembra.  

 Urobte, prosím, takéto uznesenie.  

 Mne to pomôže, aby som nemusel vás molestova ť 

zbyto čným zvolávaním schôdze.  

 Chcete sa, prosím, k tomuto vyjadri ť?  

 Lebo mám dvoch prihlásených; pán poslanec Fiala, p ani 

poslanky ňa Jégh, faktická. 

 Pani poslanky ňa Jégh bola prvá, potom pán poslanec 

Fiala. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:   

 K tomuto septembrovému zasadnutiu, mimoriadnemu; l en 

nech to nie je 8. Ostatné dátumy mi je jedno. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je nejaký problém s ôsmym? 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Áno. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pre vás, hej?  

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Aj pre vás.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ahá, už viem. Sándor Petöfy. Viem. Máme spolu osla vu.  

 Pán poslanec Fiala.  

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Pán primátor, ja som bol, aj teraz som pripravený 

pokra čova ť v tejto schôdzi, keby to bolo zajtra, o týžde ň, 

aj o dva týždne. Boli sme ako poslanci obvinení, že  sme 

neschválili predaj majetkov. Iste ve ľké sumy boli 

vyradené, ale sú tam aj drobné sumy, ku ktorým sme sa 

nedostali; garáže, Námestie hrani čiarov, a možno niektoré 

iné. Nie je mojou chybou, že sme tu doteraz, a že t u nie 

sme zajtra alebo o týžde ň.  
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 Takže k tomu uzneseniu, ktoré vy navrhujete, ja sa  

zdržím. Ja nie som za to, aby to bolo až koncom sep tembra, 

ja som pripravený, možno nie všetci, ale rokova ť o tejto 

schôdzi. A to už vôbec nehovorím o interpeláciách, kde 

teraz naozaj nie je priestor, aby som sa vyjadril k  tomu, 

čo ste mi napísali. Na budúce už ju tu kolegovia neb udú 

mať, nebudú vedie ť na čo ja reagujem, takže takto. 

Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Pán poslanec Drozd. 

 

 

Ing. Slavomír  D r o z d, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som predsa tú 

interpeláciu chcel pre číta ť, lebo chcel by som, aby o 

tomto probléme vedeli aj ostatní poslanci.  

 

 Čiže chcem interpelova ť pána riadite ľa vo veci 

pozemkov pred Poliklinikou v Ružinove, kde boli osa dené 

st ĺpiky na ceste smerujúcej k parkovisku pred Nemocnic ou v 

Ružinove, st ĺpiky pri lekárni a rampu pred hlavným vchodom 

do polikliniky. Sú tieto pozemky, ktoré si ako mysl ím 

patria hlavnému mestu, prenajaté?  

 A kedy sa to udialo?  

 Ak nie, poprosím, aby sa tam zriadili náprava. 

 To je celé. Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Takže prosím, to jedno uznesenie, ešte pekne vás 

poprosím: 

 Mestské zastupite ľstvo súhlasí s tým, aby sa 

neprerokované body z tohto zastupite ľstva prerokovali na 

zasadnutí za čiatkom septembra. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 Je to posledné hlasovanie dnešného d ňa. 

 Je to možno procedurálna čistota, ale myslím si, že 

to bude lepšie.   

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ťdva za, jeden proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 

 Konštatujem, že sme prijali toto posledné uzneseni e 

dnešného d ňa.  

 

 Menovité hlasovanie (34 prítomných poslancov): 

 Ing. Katarína Augustini č 

 Ing. Tomáš Ágošton 

 Ján Budaj 

 doc. PhDr. Dušan Čaplovi č, DrSc. 

 Ing. Slavomír Drozd 

 Anna Dyttertová  

 Ing. Zuzana Dzivjáková 

 Gabriela Feren čáková 

 Stanislav Fiala  
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 Ing. Libor Gašpierik 

 Marian Greksa 

 Ing. Peter Hanulík 

 Jozef Havrilla 

 Ing. Vladislav He čko 

 Izabella Jégh 

 Ing. Viera Kimerlingová 

 Ing. Ignác Kolek 

 JUDr. Tomáš Kor ček 

 Ing. Alena Krištofi čová 

 Mgr. Oliver Kríž 

 Ing. Ladislav Kugler 

 Ing. Peter Len č 

 Ing. Petra Nagyová Džerengová 

 JUDr. Ivo Nesrovnal 

 MUDr. Peter Osuský, CSc. 

 Ján Panák 

 Ing. Dušan Pekár 

 Mgr. Peter Pilinský 

 Ing. Anna Reinerová 

 Ing. Milan Šindler 

 Mgr. Sven Šov čík 

 Ing. Jarmila Tvrdá 

 Mgr. Jozef Uhler 

 RNDr. Martin Za ťovi č. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem vám za aktívnu prácu. 
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 Želám vám príjemné prázdniny alebo dovolenky, všet ko 

dobré.  

 Vidíme sa v septembri.  

 Do videnia.  

 

 

(Ukon čenie o 22.23 h.) 

 

                        x           x 
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Ing. Viktor Strom ček                     Milan Ftá čnik 

       riadite ľ                             primátor 

Magistrátu hl. mesta SR                hlavného mes ta SR 

      Bratislavy                           Bratisla vy 

 

 

 

 

 

                 Overovatelia zápisnice:      

 

 

      Marian Greksa               Ing. Alena Krišto fi čová 

   poslanec Mestského               poslanky ňa Mestského 

zastupite ľstva hl. mesta         zastupite ľstva hl. mesta 

     SR Bratislavy                     SR Bratislav y  

 

 

 

 

 

    

                  Zápisnicu vyhotovila:    

 

 

                   Ing. Mária Bahnová 

                   komorná stenografka 


