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OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 
A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie o 8.56 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zaujmite svoje miesta, aby sme mohli začať rokovanie 

mestského zastupiteľstva. 

Zaujmite svoje miesta, aby sme mohli začať.  

... poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni,  

otváram zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na ktorom vítam 

poslancov mestského zastupiteľstva, starostov mestských 

častí a ostatných prítomných.  

Pred samotnou pracovnou časťou dnešného zasadnutia si 

vám dovoľujem dať do pozornosti výstavu žiakov Základnej 

umeleckej školy v Karlovej Vsi Jozefa Kresánka, ktorí chcú 

priblížiť divákom predposledný jednotný umelecký sloh, 

ktorý sa objavil na území dnešného Slovenska, a to je 

klasicizmus. Ten vychádza z foriem gréckej a rímskej 

antiky. Táto výstava mapuje maliarov, sochárov a 

najvýznamnejšie diela architektúry tohoto obdobia. 

 

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná več 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
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O ospravedlnenie neúčasti požiadal pán, teda nie pán 

poslanec, starosta Jambor odíde skôr, ináč nemám nikoho 

hláseného.  

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

odporúčam zvoliť poslancov, pána poslanca Greksu, pani 

poslankyňu Hanulíkovú, pani poslankyňu Šimončičovú.  

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, tak prosím hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsať, tridsať prítomných. 

Tridsať za. 

Takže máme overovateľov zápisnice. 

 

Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť pani poslankyňu 

Jégh, pani poslankyňu Pätoprstú, pani poslankyňu 

Kimerlingovú, pani poslankyňu Svove Svoreňovú a pána 

poslanca Olekšáka.  

Má niekto iný návrh?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Svoreňová, Olekšák.  

Prosím, dobré ráno, prosím hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu a prosím návrhovú komisiu, aby zasadla 

na vyhradené miesta a priebežne spracúvala návrhy uznesení 

mestského zastupiteľstva. 

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva ste 

obdržali na pozvánke.  

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2017, 
uznesenia s neskorším termínom plnenia a uznesenia 
v rozpore s platnou legislatívou, príp. sú nevýhodné 
pre hlavné mesto SR Bratislavu a preto sú 
nevykonateľné 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2017 

3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2018 – 2020 

4. Percentuálne podiely mestských častí a návrh na 
určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
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5. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na 
zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania 
stavby na pozemkoch  v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena, parc. č. 3144/4, parc. č. 3144/9,  parc. 
č. 3144/10, parc. č. 3144/11, parc. č. 3144/15, parc. 
č. 3144/26, parc. č. 3144/27,  parc. č. 3144/28, parc. 
č. 3144/31, parc. č. 3144/42, parc. č. 3144/43, parc. 
č. 3144/44, parc. č. 3144/45, parc. č. 3144/58, parc. 
č. 3144/59, parc. č. 3144/62, parc. č. 3144/63, parc. 
č. 3144/77, v prospech Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky, so sídlom 
v Bratislave, ako budúcej oprávnenej osoby z vecného 
bremena 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc 
a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc 
a zrušení ulice v mestských častiach Bratislava-Staré 
Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, 
Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Jarovce, Bratislava-
Vrakuňa 

7. Návrh na schválenie nájmu 25 m bazéna na Plavárni 
Pasienky pre občianske združenie Plavecký klub PK 
Delfín Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

8. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, 
parc. č. 661/2, Dušanovi Plaštiakovi a Oľge 
Plaštiakovej 

9. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. 
ú. Vrakuňa, parc. č. 1403/3, do podielového 
spoluvlastníctva manželov Jozefa Bareja a manželky 
Ireny Barejovej 

10. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 
parc. č. 2089/7, do výlučného vlastníctva Miriam 
Holubovej  

11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti nebytového priestoru – 
strechy, v stavbe so súpis. č. 429 v Bratislave, na 
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pozemku parc. č. 69, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti 
SWAN, a.s., so sídlom v Bratislave 

12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného 
bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 21293/18, parc. č. 21290/4 a parc. č. 
21844/2, spoločnosti TC Tower A1 s. r. o. so sídlom 
v Bratislave 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5496/3, 5496/5, 5498/1, 5498/16, 
5499,5500, 5501, 5502, 5505, 5508/1, pre Telovýchovnú 
jednotu SLÁVIA STU so sídlom v Bratislave 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 147, pre spoločnosť AVP Park, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – stavby súpis. č. 
891 postavenej na pozemku parc. č. 3482, stavby súpis. 
č. 893 postavenej na pozemku parc. č. 3483/2, a 
pozemkov parc. č. 3481, parc. č. 3482 a parc. č. 
3483/2, nachádzajúcich sa na Štefánikovej ulici č. 35 
v Bratislave,  k. ú. Staré Mesto, pre Centrum voľného 
času, so sídlom v Bratislave 

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa zmeny doby nájmu v Zmluve o nájme 
pozemku č. 08 83 0728 07 00, uzatvorenej so Súkromnou 
materskou školou na Bazovského 2 v Bratislave 

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme 
nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 na dobu 
určitú do 31. 08. 2028, pre spoločnosť INTERPRESS 
SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave 

18. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 544/2016 zo dňa 29. 
06. 2016 – 30. 06. 2016 ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa, ktorým bol schválený nájom pozemkov v 
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Bratislave, k. ú. Čunovo, mestskej časti Bratislava-
Čunovo 

19. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06. 
03. 2014, ktorým bola schválená zámena pozemkov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v k. ú. Staré Mesto 
a k. ú. Dúbravka,  so spoločnosťou ZIPP BRATISLAVA 
spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

20. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 
23.10.1997 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, 
ktorým bol schválený návrh na dlhodobý nájom pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Carlton 
Property, s. r. o. so sídlom v Bratislave 

21. Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti 
uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 858/2017 z 25.05.2017, ktorým schválilo 
Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a 
vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o 
ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných 
vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov 

22. Informácia  o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby 
náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 
Z.z.  v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z. 

23. Návrh na obstaranie náhradných nájomných bytov, v 
intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy, formou 
obchodných verejných súťaží a schválenie podmienok 
obchodných verejných súťaží 

24. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

25. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. 
polrok 2018 

26. Návrh nového Organizačného poriadku Mestskej polície 
hlavného mesta SR Bratislavy 
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27. Informácia o stave príprav projektov dopravnej 
infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v 
rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 
2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 
2014 – 2020 

28. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 

29. Akčný plán cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2018 

30. Informácia o schválení projektu URBAN-E (e-Mobility, 
Infrastructure and Innovative Intermodal Services in 
Ljubljana, Bratislava and Zagreb / e-mobilita, 
infraštruktúra a inovatívne intermodálne služby v 
Ľubľane, Bratislave a Záhrebe) 

31. Informácia o možných alternatívach spôsobu predaja 
obchodného podielu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v spoločnosti KSP, s. r. o. v zmysle  časti 
B  uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava č. 894/2017 

32. Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu 

33. Koncepcia pomoci ľuďom bez domova 

34. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci 
stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné 
mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2017 

35. Návrh na odpustenie dlhu vo výške 56 001,32 Eur, ktorý 
predstavuje neuhradené nájomné za nájom nebytového 
priestoru, žiadateľ Živnostník Juraj Chmela – AKTIV, 
Lediny 29/A, 841 03 Bratislava, IČO: 17 384 273 

36. Návrh na odpustenie nájomného v sume 8 617,20 Eur a na 
schválenie doplnenia účelu nájmu v Zmluve o nájme 
nebytového priestoru č. 07 83 0001 11 00 zo dňa 12. 
01. 2011 v znení dodatkov č. 1 až 3, spoločnosti 
EKOPALETA, spol. s r.o.,  so sídlom v Bratislave 
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37. Návrh na  nájom  nebytového priestoru vo výmere 10,18 
m² v stavbe bez súpis. č. -podchod na Hodžovom námestí 
v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, 
parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré 
Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže 

38. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 12932/2, parc. č. 12932/9-14 a  parc. 
č. 12932/17-20, ako majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov pod stavbami garáží na Pluhovej ul.  

39. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
obytnom dome Narcisova 10, 12, Geologická 1A, Hálkova 
52, Púpavová 11, Gessayova 35, Blagoevova 10, 
Vígľašská 9, Znievska 10, Budatínska 41, Šintavská 
26B, vlastníkom bytov  

40. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

41. Interpelácie 

42. Rôzne 

 

16.00 h Vystúpenie občanov  

 

Informačné materiály: 

a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

c) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  
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d) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v obytnom dome Svidnícka 21, Narcisova 10, 12, 
Záhradnícka 75, Čiližská 1, Púpavová 1, 19, Mierová 
16, vlastníkom bytov 

e) Informácia o prevode vlastníctva bytu v bytovom dome 
na ulici Gabčíkova 8 - dopredaj  

f) Informácia o príprave nového územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy 

g) Informácia o východiskách zabezpečenia letnej a zimnej 
údržby komunikácií a cestnej zelene na území hlavného 
mesta SR Bratislavy v rokoch 2018-2022 

h) Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

i) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za mesiac október 2017 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovoľujem si vám povedať, že, informovať, že na vašich 

stoloch sa nachádza materiál pod bodom 22, ktorý bol 

doručený v náhradnom termíne, a to Informácia o aktuálnom 

stave zabezpečenia výstavby náhradných bytov, a máte ho aj 

v elektronickej podobe.  

Dovoľujem si do dnešného programu zaradiť materiál 

pod názvom Návrh na zmenu uznesenia mestského 

zastupiteľstva zo dňa 8. 11., ktorým bol schválený predaj 
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pozemku pod stavbou vo vlastníctve. Nadobúdateľ 

v katastrálnom území Nivy, pán Hrdina a pani Magdolénová 

a navrhujem to ako materiál 19A, tam sú návrhy na zmeny 

uznesení. 

Prosím hlasujte. 

Ešte raz. Zmena uznesení, nový bod, pardon, zmena 

uznesenia, nový bod 19A. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Čiže, máme bod 19A. 

 

Ďalej si dovoľujem podotknúť, že niektorým materiálom 

chýba stanovisko mestskej rady alebo komisií, sú to 

materiály 1, 14, 17, 22 a 31. Čiže, päť materiálov. 

Chcem sa opýtať, či budeme zaradiť, hlasovať spoločne, 

či je vaša vôľa hlasovať spoločne, alebo samostatne? 

Predsedovia klubov? 

Sú to materiály 1, 14, 17, 22, 31 kde nie je buď 

mestská rada alebo nejaká komisia.  
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Predsedovia klubov? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Samostatne. dobre. 

Čiže, hlasujeme o zaradení materiálu číslo jedna, 

Informácia o splnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesto SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2017.  

Tu sa ospravedlňujem za chybu, ktorá sa nám stala, 

lebo má, návrh materiálu v pozvánke je zlý, tam je ten 

pôvodný starý názov, proti ktorému aj pán poslanec Vetrák 

protestoval a má pravdu. Čiže, nový názov je splatných 

k 31. 11. 2017. Bodka. To ostatné, samozrejme, od odpadáva. 

Čiže, hlasujte, prosím, o zaradení bodu číslo jedna. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťšesť za. 

Uznesenie je prijaté.  

Máme bod jedna. 

 

Potom, prosím, hlasujte o zaradení materiálu pod bodom 

štrnásť, a to je osobitný zreteľ, nájom časti pozemku 

v Petržalke spoločnosti á vé pé park (AVP Park). 

Prosím hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Bod je schválený. 

 

Hlasujeme o zaradení materiálu číslo sedemnásť, a tým 

je návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, 

nájom, zmluva o nábytový, nájme nebytových priestorov pre 

spoločnosť Interpress, ako bod sedemnásť. 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Čiže, bod zaradený. 

 

Hlasujte, prosím, o zaradení materiálu pod bodom 

dvadsaťdva, informačný materiál o aktuálnom stave 

zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov. 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Čiže, bod je zaradený, dvadsaťdva. 

 

A posledný je materiál pod bodom tridsaťjedna, info,  

a opäť informačný materiál o alternatívach predaja 

obchodného podielu v spoločnosti káespé eseró (KSP, 

s.r.o.). 

Čiže, prosím, hlasujte o tomto. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Čiže, aj tento bod je zaradený. 

 

A ešte mám jednu otázku na nás všetkých, pod bodom päť 

máme návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve týkajúci 

sa tej skládky vo Vrakuni. A chceli by sem prísť osobne 

zástupci ministerstva životného prostredia a vysvetliť 

postup štátu. Chcem sa dohodnúť, na ktorú, aby sme im 

povedali, na ktorú hodinu majú prísť. O ktorej?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Na štrnástu? 
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Čiže, dobre. 

Tak hlasujme, prosím, o tom, že bod číslo päť bude 

o štrnástej hodine. Aby vedeli, kedy majú prísť. 

To je hneď, vlastne, poobede. 

Čiže, prosím, hlasujeme o tom, že bod číslo päť 

informácia Vrakuňa bude od štrnástej hodine poobede. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Uznesenie je prijaté.  

Čiže, bod číslo päť bude o štrnástej hodine. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A než budeme pokračovať v pracovnom, v pracovnej 

časti, dámy a páni, dovoľte mi, aby som si splnil ešte 

jednu milú povinnosť a menom hlavného mesta Bratislavy 

a vás všetkých pogratuloval a poďakoval sa pani námestníčke 

Farkašovskej za jej prácu, pretože mala významné pekné 

životné jubileum, a patrí sa túto, toto oceniť.  

Pani námestníčka,  
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ďakujem vám veľmi pekne za vašu prácu, za vašu energiu 

pre Bratislavu, prajem vám aby neutíchala, aby naďalej ste 

v plnej, v plnej sile a v plnej dobrej nálade pracovali 

pre naše hlavné mesto ku prospechu občanov a samozrejme, aj 

svoju a svojej rodiny.  

Takže, všetko najlepšie k vašim narodeninám.  

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka:  primátor osobne gratuluje námestníčke 

primátora Ľudmile Farkašovskej a odovzdáva jej kvetiny, 

všetci prítomní stoja a tlieskajú) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak. A ešte jednu informáciu by som vám chcel dať, a 

to je, že v súvislosti s blížiacimi sa vianočnými sviatkami 

nás prídu pozdraviť deti zo základnej umeleckej školy, 

ktorých práce aj vidíme v mezaníne, to je Umelecká škola 

Jozefa Kresánka, prídu pred štrnástou hodinou 

a v súvislosti s touto udalosťou, vám chcem aj povedať, že 

na vašich stoloch sa nachádzajú malé vianočné darčeky 

od detí z chránenej dielne Manna a z centier voľného času 

na Gessayovej a Kulíškovej ulici. Tak. 

 

A teraz nech sa páči, dámy a páni, vaše návrhy 

do programu.  
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Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Pardon. Návrhy do programu, alebo už?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, do programu. Do doplnenia programu. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Vzdávam sa slova. Pardon. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

Vážené kolegyne, kolegovia, 

dnes sme zaradili do programu bod ohľadom ávépé parku 

(AVP Parku), to je ten parkovací dom na Furdekovej 

v Petržalke.  

Vzhľadom na to, že sa chcú zúčastniť rokovania aj 

občania tejto lokality, veľmi vás chcem poprosiť, aby sme 

ten bod  zaradili na pätnástu hodinu, kedy im to vyhovuje, 

aby mohli prísť. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujme o návrhu pani námestníčky. 

Bod, to je bod, ktorý to je bod?  

MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

Zaradili sme ho dneska, vy ste ho pán primátor 

navrhovali, a ja prosím, aby sme ho dali na pätnástu 

hodinu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je ávépé park (AVP Park) 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

ávépé park (AVP Park), parkovací dom na Furdo 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je to bod štrnásť 
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

Furdekovej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod štrnásť o  pätnástej hodine. 

Prosím, hlasujte. 

Bod štrnásť o pätnástej hodine. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Tridsaťšesť za. 

Čiže, bod číslo štrnásť bude o pätnástej hodine. 

 

Pán poslanec Kuruc  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som poprosil o zaradenie bodu Návrh 

na zefektívnenie odpadového hospodárstva na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, prostredníctvom 

vybudovania podzemných alebo polopodzemných kontajnerových 

stojísk pre zber zmesového aj triedeného komunálneho odpadu 
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v jednotlivých mestských častiach Bratislavy formou 

viaczdrojového financovania.  

Je to poslanecký návrh mňa a poslanca Borguľu. Prešlo 

to mestskou radou, kde to získalo hlasy všetkých, všetkých 

prítomných.  

My sme ten materiál dopracovali, a keďže sa jedná 

o poslanecký návrh, tak ho predkladám do programu, a keďže 

sa jedná, alebo má súvis aj s rozpočtom, tak by som ho 

chcel zaradiť ako bod 3A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujte, prosím, o návrhu pána poslanca Kuruca, 

zaradiť bod 3A, postup pri kontajnerových stojiskách. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Tridsaťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

Čiže, máme nový bod 3A. 

 

Pani poslankyňa Štasselová. 
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Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcela poprosiť o zaradenie bodu Stanovisko 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava 

k udeleniu štatútu významnej investície vzhľadom na to, že 

13. 12. má rokovať vláda na výjazdovom rokovaní 

v Bratislave, pravdepodobne bude predložená aj táto, tento 

bod na rokovanie vlády, medzitým boli, boli podané hromadné 

pripomienky, ktoré  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, pani, kedy 

Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

obidve získali viac ako päťsto podpisov. 

A chcem to dať ako bod 5A za ten vládny bod, ktorý ste 

vy dali o druhej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, 5A 

Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

5A. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Po štrnástejhodine. Dobre.  

Hlasujte, prosím, o návrhu pani poslankyne 

Štasselovej. 5A. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťosem a, za. 

Uznesenie je prijaté. 

Čiže, máme bod 5A, a ten bude po tom bode o štrnástej 

hodine. 

 

Pán poslanec Kríž, fak, procesne. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

No ja som sa hlásil práve k tomu, k tomu návrhu pani 

poslankyni Štasselovej. 

Ja, samozrejme, súhlasím, aby sme tú prezentáciu mali, 

len ja som sa chcel verejne opýtať, či vieme zabezpečiť 

účasť tej prezentácie, pretože to nie je samoúčelné, aby 

sme prijímali nejaké uznesenie, my sme si dohodli už 

v septembri, že chceme počuť o tom, aký ten projekt celý 

bude. Pretože my máme len kusé informácie niekde z médií. 
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Čiže, ja som sa chcel opýtať, či sme dohodnutí aj 

s tými dvoma spoločnosťami, ktoré to majú realizovať, že 

naozaj v tú dobu prídu. Lebo samoúčelne k tomu niečo 

prijímať bez toho, aby sme vedeli, o čom hlasujeme, to ja  

odmietam. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

nie sme dohodnutí. Oni mali prísť zajtra na šestnásť 

tridsať a my, samozrejme, okamžite začneme túto informáciu 

podávať ďalej a budeme sa, budeme o to žiadať. 

Prosím, nediskutujme teraz o tom, lebo to je jedno.  

 

Pán poslanec Káčer. 

Teraz sa bavíme o návrhu k návrhu programu, programu. 

Pán poslanec Káčer.  

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcel bod 19 zaradiť po rozpočte tak, aby to 

nejak nekolidovalo s tým, čo už bolo odhlasované. 

Samozrejme, tie body, ktoré sú stanovené na hodiny, majú, 

majú prednosť, keď prídu obyvatelia, ale pre Dúbravku je 
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bod 19 veľmi významný a  bolo by dobré, aby sa stihol 

dneska nejakým spôsobom uzavrieť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Navrhuješ, pán poslanec, ešte pred bod 3A pána 

poslanca Kuruca? Alebo po potom?  

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Áno. Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, dobre. 

Tak, pán poslanec Ká, (poznámka:  nezrozumiteľné 

slovo) prosím, o návrhu pána poslanca Káčera. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Hneď po rozpočte. Prvý bod po rozpočte. 

To bude 3.0A.   

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Bude to hneď po rozpočte. 
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Takže to bude 3.0A. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

Čiže, hneď po rozpočte bude nasledovať bod číslo 19. 

 

Pani poslankyňa Šimončičová.  

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Keďže máme takýto dlhý program, vyzerá, že zas bod 

Rôzne by sa nedostal dnes na program, preto navrhujem, aby 

sa bod Rôzne predradil a bol presne na sedemnásť tridsať 

zaradený do programu. Teda presunutý na sedemnásť tridsať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Hlasujte, prosím, o návrhu pani poslankyne 

Šimončičovej, bod Rôzne na sedemnásť tridsať. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Čiže bod Rôzne bude o sedemnásť tridsať. 

 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som poprosil zaradiť ďalší bod ako 2A, 

predpokladám, že zatiaľ nebol ešte tento bod. Čiže, tesne 

pred rozpočet. Materiál má ná názov Návrh na riešenie a 

informácie oddlženia Mestskej časti Bratislava-Devín 

v nútenej správe s cieľom ukončenia režimu, s cieľom 

ukončenia režimu nútenej správy.  

Je to situácia, keď aj včera so som bol ako zástupca 

klubu na porade u pána primátora, dohodli sme sa, že moja 

priorita päťdesiattisíc bude použitá ako súčasť tohto 

úsilia mesta zabezpečiť oddlženie  mestskej časti Devín. 

Poprosím o podporu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

A vysvetlím viac. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

Nedohodli sme sa, ale po poprosím, teda hlasujte 

prosím, o tomto návrhu. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dve A.  Oddlženie Devína  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

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

Tesne po rozpočte. Po zmene rozpočtu. To musí byť pred 

rozpočtom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Tridsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

Čiže, pred rozpočtom máme bod 2A, Oddlženie Devína. 
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Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja, možno to nesúvisí s rozpočtom, ale chcel by som 

požiadať, opakovane sa nám stáva, že zastupiteľstvo je 

zvolávané na osem tridsať. Vzhľadom k tomu, nielen toto 

vedenie, ale ani predchádzajúce vedenia neriešia dopravný 

problém v Bratislave, tak dostať sa sem na osem tridsať, 

vzhľadom k tomu, že to je mestské zastupiteľstvo 

a prichádzajú sem ľudia z rôznych častí mesta, tak nikdy 

nezačína osem tridsať. Začína najskôr  osem štyridsaťpäť, 

osem päťdesiat, deväť, deväť pätnásť, takže, bolo by, podľa 

mňa, ďaleko rozumnejšie, efektívnejšie, aj časové pre 

všetkých, aby sa fixne radšej stanovilo na deviatu, aby tí, 

čo prídu na osem tridsať a berú tú pozvánku ako relevantnú, 

tak aby tu potom polhodinu zbytočne nečakali na ostatných 

kolegov, vrátane primátora. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

ja som tu bol o osem tridsať, takže túto invektívu si 

si mohol odpustiť. 

Nebudeme diskutovať o tomto, prosím prepáčte, bavíme 

sa o pozvánke. 
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Pani poslankyňa Tvrdá.  

Ospravedlňujem sa všetkým, pozvánka. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Milí kolegovia,  

mám dva návrhy. Jeden je, v januári 2014 bola 

zastupiteľstvom, bol zastupiteľstvom schválené uznesenie, 

aby sme dostali materiál o možnosti vytvoriť komunál, 

mestský komunálny podnik. Pokiaľ ste si všimli, tak takmer 

štyri roky trvalo, pokým niečo sme dostali v deviatich 

stranách a čuduj sa svete, nie ako riadny materiál, ale ako 

informačný materiál v bode gé.  

Podľa mňa, pred pár dňami, alebo týždňami, toto 

mestské zastupiteľstvo jasne dalo najavo, čo si myslí 

o áerká (A.R.K) a a čo s ním treba robiť a teraz v 

informačnom materiáli len tak je nám podhodené pod bod gé, 

podľa mňa, toto mestské zastupiteľstvo, tak ako sa v 

materiáli píše, je potrebný súhlas mestského 

zastupiteľstva, čo s tým 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

Navrhnite, prosím, že aký je návrh. 
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Dobre. 

Vzhľadom na to, že uznesenie k tomuto bodu má vplyv na 

rozpočet, navrhujem predradiť tento informačný materiál pod 

bodom gé ako bod 1A.  

A zároveň navrhujem ako bod 1Bé, keďže  my, ako 

mestské zastupiteľstvo, nemáme informáciu, čo sa deje s 

verejným osvetlením, tak poprosím ústne informáciu o verej 

o verejnom obstarávaní na verejné osvetlenie ako, aké kroky 

sa dejú, a ako to vyzerá.  

Ako bod 1Bé.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

Prosím 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Čiže, poprosím hlasovať zvlášť, najprv o bode 1A, to 

je ten informačný materiál, ktorý sa predraďuje a po druhé, 

o verejnom osvetlení ako 1Bé. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, 

chcem, som za to, aby sme to zaradili, ale prosím, 

nezaraďujme to pred rozpočet, nesúvisí to s takto.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Je to dôležité. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je to dôležité, dajme si tu na to čas, kľudne. Ale 

nedávajme to pred rozpočet. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcel práve na to poukázať, že mnohé tie 

myšlienky sú výborné, ale keď to dáme pred rozpočet, tak to 

bude taká dlhá rozprava, že ten rozpočet možno dneska ani 

neschválime. 
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Naozaj, dneska sme sa tu zišli hlavne kvôli rozpočtu 

a môžeme to kedykoľvek zmeniť, doplniť, aj keď to bude 

potom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aj zajtra to môžeme diskutovať, budeme tu aj zajtra. 

Čiže. 

Dobre. Ale hlasujeme o návrhu pani poslankyne. 1A. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A pani poslankyňa,  

nech sa páči. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán kolega Hanulík,  

ja neviem, či ste tento materiál čítali. Ak ste ho 

čítali, tak viete, že toto mestské zastupiteľstvo sa musí 

rozhodnúť. Dokonca nám tam dali štvorročnú lehotu. Že za 

štyri roky by to teda eventuálne mohlo byť. 

To znamená, že v rozpočte tie peniaze nie sú. Ak my 

chceme niečo s áerká (A.R.K), alebo, vlastne, zimnou a 

letnou údržbou robiť, tak treba to zahrnúť do rozpočtu.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 41

Takže je to veľmi vecne daný bod 1A. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujte, prosím, o návrhu pani poslankyne. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Čiže, máme bod 1A, Informácia o áerká (A.R.K). 

 

A bod 1Bé, osvetlenie, ústna unfor, ústna informácia 

o osvetlení. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Čiže, máme aj bod 1Bé. 

 

Keďže sa nikto nehlási, tak hlasujeme o pozvánke ako 

o celku. 
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Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsať prítomných. 

Štyridsať za. 

Čiže, máme. 

Konštatujem, že sme schválili program rokovania 

dnešného dňa. 

 

 

(poznámka: 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY  

 
1. Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva  hlavného  mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 11. 2017, uznesenia s neskorším 
termínom plnenia a uznesenia v rozpore s platnou 
legislatívou, príp. sú nevýhodné pre hlavné mesto 
SR Bratislavu a preto sú nevykonateľné 

1A. Informácia o východiskách zabezpečenia letnej 
a zimnej údržby komunikácií a cestnej zelene 
na území hlavného mesta SR Bratislavy v 
rokoch 2018-2022 

1B. Ústna informácia o verejnom obstaraní k verejnému 
osvetleniu 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2017 
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2A. Návrh na riešenie oddĺženia mestskej časti 
Bratislava-Devín v nútenej správe s cieľom 
ukončenia režimu nútenej správy 

3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2018 – 2020 

3A. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 
06. 03. 2014, ktorým bola schválená zámena 
pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v k. 
ú. Staré Mesto a k. ú. Dúbravka, so spoločnosťou 
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom v 
Bratislave 

3B. Návrh na zefektívnenie odpadového hospodárstva na 
území Hlavného mesta SR Bratislavy v priebehu roka 
2018 prostredníctvom vybudovania podzemných alebo 
polopodzemných kontajnerovísk pre zber zmesového 
aj triedeného komunálneho odpadu v jednotlivých 
mestských častiach Bratislavy formou 
viaczdrojového financovania 

4. Percentuálne podiely mestských častí a návrh 
na určenie príspevku malým mestským častiam 
podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 

5. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na  
zriadenie  vecného  bremena práva vybudovania a 
užívania stavby na pozemkoch v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena, parc. č. 3144/4, parc. č. 3144/9, 
parc. č. 3144/10, parc. č. 3144/11, parc. č. 
3144/15, parc. č. 3144/26, parc. č. 3144/27, parc. 
č. 3144/28, parc. č. 3144/31, parc. č. 3144/42, 
parc. č. 3144/43, parc. č. 3144/44, parc. č. 
3144/45, parc. č. 3144/58, parc. č. 3144/59, parc. 
č. 3144/62, parc. č. 3144/63, parc. č. 3144/77, v 
prospech Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave ako 
budúcej oprávnenej osoby z vecného bremena - o 
14.00 h 

5A. Stanovisko Mestského zastupiteľstva 
hlavného  mesta Bratislava k 
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udeleniu štatútu významnej 
investície - ako druhý po 14.00 h 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc 
a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc a 
zrušení ulice v mestských častiach Bratislava-Staré 
Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava- Rusovce, 
Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Jarovce, 
Bratislava-Vrakuňa 

7. Návrh na schválenie nájmu 25 m bazéna na Plavárni 
Pasienky pre občianske združenie Plavecký klub PK 
Delfín Bratislava ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

8. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 661/2, Dušanovi Plaštiakovi a 
Oľge Plaštiakovej 

9. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v 
Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1403/3, do 
podielového spoluvlastníctva manželov Jozefa 
Bareja a manželky Ireny Barejovej 

10. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 2089/7, do  výlučného  
vlastníctva Miriam Holubovej 

11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytového 
priestoru – strechy, v stavbe so súpis. č. 429 v 
Bratislave, na pozemku, parc. č. 69, k. ú. Staré 
Mesto, spoločnosti SWAN, a.s., so sídlom v 
Bratislave 

12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia 
vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21293/18, parc. č. 
21290/4 a parc. č. 21844/2, spoločnosti TC Tower 
A1 s. r. o. so sídlom v Bratislave 
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13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5496/3, 
5496/5, 5498/1, 5498/16, 5499,5500, 5501, 5502, 
5505, 5508/1, pre Telovýchovnú jednotu SLÁVIA 
STU so sídlom v Bratislave 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 147, pre 
spoločnosť AVP Park, s.r.o., so sídlom v Bratislave 
- o 15.00 h 

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – stavby 
súpis. č. 891 postavenej na pozemku parc. č. 3482, 
stavby súpis. č. 893 postavenej na pozemku parc. č. 
3483/2, a pozemkov parc. č. 3481, parc. č. 3482 a 
parc. č. 3483/2, nachádzajúcich sa na Štefánikovej 
ulici č. 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre 
Centrum voľného času, so sídlom v Bratislave 

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa zmeny doby nájmu v Zmluve 
o nájme pozemku č. 08 83 0728 07 00, uzatvorenej 
so Súkromnou materskou školou na Bazovského 2 v 
Bratislave 

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v 
Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 
08 00 na dobu určitú do 31. 08. 2028, pre 
spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r. o., so 
sídlom  v Bratislave 

18. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 544/2016 zo dňa 29. 
06. 2016 – 30. 06. 2016 ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa, ktorým bol schválený nájom 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, mestskej časti 
Bratislava-Čunovo 

19A. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 983/2017 zo dňa 
08.11.2017, ktorým bol schválený predaj pozemku  
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pod  stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov v k. ú. 
Nivy, pre Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Danu 
Magdolenovú 

20. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
619/1997 zo dňa 23.10.1997 ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa, ktorým bol schválený návrh na 
dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, spoločnosti Carlton Property, s. r. o. so 
sídlom v Bratislave 

21. Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti 
uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 858/2017 z 25.05.2017, 
ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR 
Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie 
podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a 
spôsobe usporiadania niektorých nájomných 
vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov 

22. Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby 
náhradných nájomných bytov  v zmysle Zákona č. 
260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z. 

23. Návrh na obstaranie náhradných nájomných bytov, v 
intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy, formou 
obchodných verejných  súťaží a schválenie podmienok 
obchodných verejných súťaží 

24. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

25. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a 
jeho útvaru na I. polrok 2018 

26. Návrh nového Organizačného poriadku Mestskej 
polície hlavného mesta SR Bratislavy 

27. Informácia o stave príprav projektov dopravnej 
infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v 
rámci Operačného programu Integrovaná 
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Infraštruktúra 2014 – 2020  a Integrovaný Regionálny 
Operačný Program 2014 – 2020 

28. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 

29. Akčný plán cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2018 

30. Informácia o schválení projektu URBAN-E (e-
Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal 
Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb / e-
mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne 
služby v Ľubľane, Bratislave a Záhrebe) 

31. Informácia o možných alternatívach spôsobu 
predaja obchodného podielu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v spoločnosti 
KSP, s.r.o., v zmysle časti B uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava č. 894/2017 

32. Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu 

33. Koncepcia pomoci ľuďom bez domova 

34. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci 
stavovských organizácií, ktorých je členom 
hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie roka 
2017 

35. Návrh na odpustenie dlhu vo výške 56 001,32 Eur, 
ktorý predstavuje neuhradené nájomné za nájom 
nebytového priestoru, žiadateľ Živnostník Juraj 
Chmela – AKTIV, Lediny 29/A, 841 03 Bratislava, 
IČO: 17 384 273 

36. Návrh na odpustenie nájomného v sume 8 617,20 
Eur a na schválenie doplnenia účelu nájmu v 
Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 
0001 11 00 zo dňa 12.01.2011 v znení dodatkov č. 1 
až 3, spoločnosti EKOPALETA, spol. s r.o., so 
sídlom v Bratislave 
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37. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,18 
m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom 
námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 
21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. 
ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže 

38. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 12932/2, parc. č. 12932/9-14 a 
parc. č. 12932/17-20, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na 
Pluhovej ul. 

39. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v obytnom dome Narcisova 10, 12, 
Geologická 1A, Hálkova 52, Púpavová 11, Gessayova 
35, Blagoevova 10, Vígľašská 9, Znievska 10, 
Budatínska 41, Šintavská 26B, vlastníkom bytov 

40. Informácia o vybavených interpeláciách 
poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

41. Interpelácie 

42. Rôzne - 17:30 h 

koniec poznámky) 
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH  
K 30. 11. 2017 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A prechádzame do bodu 1A, a to je Informácia o plnení. 

Jedna, jedna, Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, splatných k 

30. 11. 2017. Bodka. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Čaho, (ööö) pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ja by som sa chcel spýtať, bolo tu uznesenie mestského 

zastupiteľstva, že dividendy z bévesky (BVS-ky) za rok 2016 

sa nebudú ťahať z béveesky (BVS-ky), a tak by som sa chcel 

spýtať, teba pán primátor, ako budeš hlasovať o pár dní? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. Poviem. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcela v bodo, v bode štyri, čo je, 

schvaľuje zmeny nové, nové termíny plnenia uznesení, dajte 

návrh na zmenu týchto nových termínov, a to v bode 4.2 

a v bode 4.4.  

Bod 4.2 sa týka rokovania primátora s vlastníkom 

pozemkov na Palkovičovej v Ružinove, tam sa tie termíny 

posúvali od decembra, od 8. 12. 2016. Posledný posunutý 

termín bol december 2017, a teraz je návrh na december 

2018. Z dôvodu toho, že v tomto území sa obstaráva územný 

plán zóny a pripravuje sa stavebná uzávera.  

Pán primátor,  

nemajú tieto dve veci, územný plán zóny a stavebná 

uzávera, nič spoločného s rokovaním s vlastníkom pozemkov 

o tom, aby sa vysporiadali tieto pozemky v prospech 

hlavného mesta.  

Stavebná uzávera ešte ani nezačala a tak skoro 

nezačne. Mali sme pondelok komisiu v Ružinove, kde sa práve 

hovorilo o stavebných uzáverách. A územný plán zóny tiež 

veľmi, veľmi mešká. Ešte nemáme ani zadanie pre územný plán 

zóny. Že to prosím, navrhujem nový termín 31. 5. 2018.  

Vy vtedy, keď tu bola petícia občanov, vy ste vtedy 

veľmi ochotne prisľúbili, že pomôžete v Ružinove a pomôžete 

občanom, tak ja vás prosím, skráťte toto rokovanie s tým 

vlastníkom, lebo tie dôvody sú nerelevantné, do 31. 5. 

2018.  
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A druhý návrh, to je bod 4.4, to sú tie moje 

SeniorPasy, ktoré som minulý mesiac navrhla, aby sa, aby 

platili päť rokov, aby nemuseli občania nad 70 rokov chodiť 

každý rok do predajne Dopravného podniku si to aktivovať, 

lebo je pravda, že tie, na označovačoch, to oni tomu 

nerozumejú, to sú predsa starší ľudia. 

Dnes som bola ráno v predajni Dopravného podniku, 

nechcú ani náhodou, že to, to nič takého sa diať nebude, 

ale dobre, no oni nevedia. 

Tuto je, že sa, schválený termín bol ihneď. Navrhuje 

sa posunutie termínu do 1. 7. 2018. Ja vás tiež chcem 

poprosiť pán primátor, keby sa to skrátilo tiež rovnako 

na koniec mája 2018, lebo každý mesiac, ktorým pomôžeme 

občanom nad 70 rokov, niektorí majú aj, aj oveľa viacej, 

aby sa nemuseli unúvať a riešiť tento problém, rovnako 

prosím schváliť skrátenie toho termínu na 31. 5. 2018. 

V Košiciach to ide tak, že dostanete tú čipovú kartu 

a cestujete si 7 rokov bez toho, aby ste museli čokoľvek 

iné urobiť.  

Tak, ja viem, že my tu máme bratislavskú integrovanú 

dopravu, o to to je komplikovanejšie, lebo ináč by stačilo 

zavolať do Košíc, ako to tam robia, alebo vycestovať na 

jeden deň, ale komplikované je to s tou BIT-kou, ale aj tak 

si prosím, keby sa ten termín skrátil na 31. 5. 2018. 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Zaťovičová. 

Mgr. Zdenka   Z a ť o v i č o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja troška mimo. 

Ja by som len chcela poprosiť, či sa niečo nedá urobiť 

s internetom, už tretie zastupiteľstvo nám absolútne 

nefunguje internet. Nenačítava nám to stránky, ani na z tej 

MsZ, ani magistrátna, ani na hociktorú, akú sa pripojíme, 

vôbec nám to nejde. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Jégh. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ja by som rada poprosila všetkých kolegov, poslancov, 

poslankýň, aby zachovali kľud v tejto sále, lebo jednoducho 

nerozumieť, čo hovoria dotyční, ktorí majú akurát čas na  

na rozpravu. A keď, keď ich to nebaví, tak nech opustia 

sálu, lebo takto sa tu robiť nedá. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.. Soňa   S v o r e ň o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len Katka, pokiaľ teda moja vedomosť je správna, 

tak všetky tie nové označovače, čo boli vysúťažené, aj čo 

sa ešte súťažia, a teda čo sa budú obstarávať ďalej  

z BIT-ky, majú tú, budú mať tú funkciu a budú 

naprogramované tak, že vlastne by sa malo zaviesť to, že 

SeniorPasy sa budú pre predlžovať len priložením k tomu 

označovaču. 

Takže, možnože by bolo fajn povedať, aký bude termín 

tohoto a kedy sa bude presne spúšťať táto možnosť, že sa 

budú dať SeniorPasy predĺžiť len tým priložením. Pretože to 

by vlastne tú situáciu, možno, vyriešilo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Musím podporiť vystúpenie Katky Šimončičovej, čo sa 

týka záchrany parkoviska a lesíka na Palkovičovej, pretože, 
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naozaj, úradníci musia urýchliť majetkovoprávne 

usporiadanie tejto lokality. To sa nemôže zabrzdiť žiadnou 

prípravou územného plánu zóny a podobne.  

Jednoducho, urýchlene treba konať, pretože občania, 

naozaj, sa obávajú, že v tejto lokalite sa postavia nejaké, 

na existujúcom parkovisku sa postavia nejaké veľké stavby. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán primátor, poslanci, 

chcem sa pripojiť ku Katke Šimončičovej, lebo ma 

interpelovala na rodinnej oslave moja svokra 

sedemdesiatštyriročná, ktorá sa ma pýtala, a neviem jej to 

vysvetliť, prečo ona, sedemdesiatštyriročná, musí chodiť so 

štyrmi bajpasmi (bypassmi), s kŕčovými žilami, 

štyridsaťročnou ročnou  cukrovkou, raz do roka na Dopravný 

podnik, kde ukáže, že teda má nad sedemdesiat rokov a zase 

sa musí z Karlovky trepať naspäť do Karlovky. Nechápe to 

a ja som jej to nevedel vysvetliť, že prečo to musí ísť 

urobiť, a prečo ju nemajú zaevidovanú, lebo ona už asi 

nebude mať lepšie srdce ani kŕčové žily ani cukrovku, a 

sedemdesiatštyri rokov bude mať iba teraz a bude stále 

staršia. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Tak, ako nám to v minulý mesiac, keď som predkladala 

tento návrh, vysvetľovali pracovníci Dopravného podniku 

Bratislavy, že netreba chodiť do predajne, ale stačí to 

k označovaču priložiť. 

Pán primátor,  

tie označovače sú tak komplikované, že ja, ja by som 

im mohla rozumieť, lebo trošku sa vyznám v nejakých tých 

technických veciach, však som technik, ale je to tak 

komplikované, že starší človek, ktorý tomu nerozumie, ani 

nevie, kde to má priložiť, je to, je to tak ťažké, že ne 

nežiadame od nich, aby to ešte sa učili, ako to majú kam 

prikladať. A nie v každom dopravnom prostriedku sú tie 

označovače. 

Takže by som prosila, keby mali pokoj päť rokov, keď 

dostanú ten SeniorPas a nemuseli nikam chodiť.  

A čo sa týka toho, tej Palkovičovej. 

Naozaj, pán primátor, tá stavebná uzávera a územný 

plán zóny s tým nemá nič spoločného s vlastníckymi vzťahmi. 

Pro, poprosím o urýchlenie. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Vrátim sa k téme tridsaťpäťtisíc eur pre Karlovu Ves. 

Uznesením, ktoré tu bolo prijaté, aby ste to 

prepočítali, ste to teda, najskôr ste tvrdili v uznesení, 

alebo teda, v informačnom materiáli, že žiadna chyba sa 

nestala, potom po správe kontrolóra sa zistilo, že teda 

chyba sa naozaj stala a Karlova Ves v nominále, to znamená 

v prepočte podľa predpokladaných príjmov, prišla 

o tridsaťdvatisíc eur, nejaké drobné. 

Už vtedy som vás, ale, upozornil, keď sa toto 

prerokovalo na minulom zastupiteľstve, že v reále to bolo 

vyše tridsaťpäťtisíc eur.  

To, čo mi príde vcelku bizarné je, že prišiel, teda, 

list z magistrátu mestskej časti Karlova Ves a všetkým 

piatim mestským častiam, ktoré, teda, na úkor Karlovej Vsi 

boli obohatené, a teraz ja by som rád zhodnotil prácu 

najkvalitnejšieho človeka na financie, pána Kasandera, 

na tomto magistráte. 

Čiže, po prvé.  
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Z piatich mestských častí trafil len štyri. Bohužiaľ, 

zaradil tam inú jednu mestskú časť. Ja to nechám 

na hádanku, aby ste prišli na to, že ktorú ste tam dali 

omylom. Keďže máte takých kvalitných ľudí, tak určite možno 

na druhý pokus trafíte aj tú piatu mestskú časť, ktorá 

dostala peniaze omylom, ale jednu ste netrafili. 

Čiže, to je osemdesiat prercent úspechu.  

Na druhej strane ste, ale, opätovne, napriek 

opakovaným upozorneniam, usúdili, že tá suma je len 

 tridsaťdvatisíc, napriek tomu, že je to reálna suma vyše 

tridsaťpäťtisíc päťsto eur. 

Čiže, pozdravujem pána Kasandera, najkvalitnejšieho 

finančného experta magistrátu v histórii tejto republiky, 

tohto sveta a tejto planéty a galaxie- Poprosil by som, 

keby, možno, ešte raz, svoje kvalitatívne parametre nasadil 

do toho a opätovne prepočítal a poslal to správnym mestským 

častiam, lebo ak mestská časť, ktorá nemala posielať 

peniaze, pošle peniaze, tak de fakto (de facto) to spôsobí 

ďalší problém. Opätovne tu bude chaos, lebo vy vypýtate 

peniaze a mestská časť, dobromyseľná, na základe listu 

magistrátu, pošle peniaze Karlovej Vsi a skončí to 

spôsobom, že pošle ich neoprávnene, lebo ste to zle 

spočítali. 

Čiže, čiže, opätovne magistrát spôsobí chybu a zase sa 

bude vyhovárať, že čo my s tým, čo my s tým, však my sme 

poslali len list na základe žiadosti.  

To je po po prvé. 
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Po druhé. 

Rád by som upozornil, že v záverečnom účte, ktorý sme 

schvaľovali za rok 2016, sme rovnako, vzhľadom k zlému 

prepočtu, dali návrh, aby mestské časti, ktoré boli tým, 

tým prepočtom poškodené, a v tomto prípade Petržalka prišla 

o vyše dvestotisíc eur, aby tie peniaze boli mestským 

častiam na nahradené. Do dnešného dňa ste to neurobili 

a teraz vzhľadom k tomu, že budúci týždeň v utorok 

schvaľujeme v Petržalke rozpočet, a týchto dvestotisíc eur 

neprišlo, tak nám chýbajú tie peniaze, a my by sme ich 

potrebovali, pretože v roku 2016 pri schvaľovaní 

záverečného účtu, toto zastupiteľstvo schválilo a primátor 

podpísal uznesenie, ktorým navrhol iný spôsob dopočtu 

a teda prerozdelenia. 

Proste, ukázala sa chyba, kde, kde mestské časti, a 

boli tam vymenované viaceré, medzi nimi Petržalka, ktorá 

na tom utrpela najviac, prišli o peniaze za to, že ste 

podhodnotili daň z príjmu fyzických osôb, reálny výber bol 

vyšší, a keby ste tie počty peňazí, ktoré prišli do mesta 

rátali z reálnych peňazí, bola by mestská časť Petržalka 

dostala o vyše dvestotisíc eur na daniach viac.  

Pre našu mestskú časť, je to obrovská suma peňazí. 

Naozaj, obrovská suma peňazí. A pokiaľ ste nám ju týmto 

zlým výpočtom magistrátu opätovne, alebo zlým predpokladom 

magistrátu ste nás o ňu pripravili, tak nám to bude chýbať 

a ja teda na zastupiteľstve pri schvaľovaní rozpočtu 

Petržalky to budem deklarovať, že keby sme túto sumu mali, 

ktorá nám bola neoprávnene zobraná, a ktorá nám podľa 

rozhodnutia mestských poslancov mala byť refundovaná, tak 

by sme mohli vyhovieť aj nejakým ďalším prioritám 
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obyvateľov, športových klubov, kultúrnych podujatí a tak 

ďalej.  

V neposlednom rade by som rád upozornil, že opakovane 

odoberáte slovo ako predsedajúci, avšak v rokovacom 

poriadku je jasne napísané, že ak chce predsedajúci odobrať 

slovo a ten kto ho má odoberané s tým nesúhlasí, musí sa 

dať o tom hlasovať a rozhodnú poslanci. Takže poprosím, aby 

sa dodržiaval rokovací poriadok a slovo (gong) bolo 

odoberané iba 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neviem, že som dneska neda, neodobral som nikomu 

slovo, ale dobre, pán poslanec to asi za zaregistroval. 

Pán poslanec Bajan. 

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja v súvislosti s týmto problémom, myslím, včera, či 

predvčerom, prišiel list na mestskú časť, kde mi bolo 

napísané, alebo odporúčané, aby som nejakú alikvotnú časť 

vrátil mestu. Hovorím nahlas, nič mestu vracať nebudem, ja 

mám záverečný účet, audit, jednoducho, uzavretý problém. Ak 

sa urobila chyba na meste, no hold, budeme to musieť 

na meste vyriešiť, ale určite nie z mestskej časti. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán riaditeľ magistrátu. 

Mgr. Martin   M a r u š k a ,   riaditeľ magistrátu: 

Ak dovolíte, len takú malú zmienku k tomu, čo hovorí 

pán poslanec Hrčka. 

Tam sa to odpočtuje ku koncu roka. To znamená, 31. 12. 

To znamená toto, tento návrh materiálu neodpočtuje to, 

o čom hovoríte.  

Čiže, bude to odpočtované na ďalšom zastupiteľstve. To 

je prvá vec.  

Druhá vec. 

Pán poslanec,  

ja neberiem vám názor na to, čo hovoríte a samozrejme, 

plne rešpektujem to, čo hovoríte a, a samozrejme, nedovolím 

si a nebudem s vami polemizovať, s vašim názorom. My sme 

úradníci magistrátu, ale chcem vás veľmi pekne poprosiť, 

aby ste sa nevyjadrovali osočujúco o zamestnancoch tohto 

mesta. A o žiadnom zamestnancovi tohto mesta ste nehovorili 

to, čo hovoríte na adresu pána riaditeľa Kasandera. Je to, 

je úradník, nie je to politik, robí si svoju robotu. Veľmi 

pekne prosím, aby ste vážili svoje slová na úkor 

zamestnancov tohto mesta Bratislava. 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Nie je mojím problémom, že na veľmi významnej funkcii 

tohto mesta je niekto, kto má problém s excelovskou 

tabuľkou a s jednoduchými vzorcami. Ja bez toho, aby som 

mal celo celomagistrátny aparát k dispozícii, som si tie 

vzorce nahodil, vypočítal, urobil. Ak má pán Kasander 

problém, moje číslo pozná, kedykoľvek mi zavolá, ja mu 

veľmi rád ochotne poradím, a pomôžem, vzhľadom, ak, ak 

o tom, ak to nevie, ale ak o to nepožiada a zle to vypočíta 

a potom ešte ide robiť väčší chaos s výpočtami, ktoré 

spraví, tak prepáčte, no ohradím sa voči tomu, keď chyby 

magistrátu, alebo z dôvodu chyby magistrátu, sú 

poškodzované mestské časti. Jednou z nich je poškodzovaná 

mestská časť Petržalka, za ktorú, tu zastupujem a druhou je 

poškodzovaná mestská časť Karlova Ves, v ktorej som bol 

v danom čase prednosta, kedy som na danú chybu prišiel 

a upozornil. 

Takže, ja za to nemôžem, že zamestnanci nevykonávajú 

dostatočne kvalifikovane svoju odbornú prácu a hovorím, ja 

im rád pomôžem. Keď zavolajú, mohli si to kedykoľvek 

so mnou odkonzultovať, mohli sme si to spraviť. Neurobili 

ste to. Poslali ste list.  

Ja som ochotný kedykoľvek vám poradiť a pomôcť. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Len konštatujem, že mesto nepoškodzuje žiadne mestské 

časti. To, jednoducho, neni pravda. 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Vážený pán primátor, pán riaditeľ magistrátu, 

chcela by som vás  upozorniť na časť štyri, návrh 

nových termínov plnenia uznesení, konkrétne hneď bod 4.1, 

kde sa jedná o kúpu pozemkov spoločnosti Incheba 

pod petržalským korzom.  

Pred rokom sme predĺžili termín uznesenia, teda termín 

plnenia a, a úradníci až v októbri napísali list. Až v te 

v tomto roku v októbri, dva mesiace pred uplynutím termínu, 

napísali list na Inchebu, ktorá im, samozrejme, odpovedala, 

že v júni, v júni o tom nerokovalo valné zhromaždenie. No 

samozrejme, keď o tom nevedeli, nemohli o tom rokovať.  

Chcem vás upozorniť na to, že ak teraz predĺžime 

termín, tak okamžite nech začnú rokovať. Nie až o rok. 

Predlžujeme termín už po konci nášho volebného obdobia. 

Nech okamžite začnú o tom rokovať a nech ten návrh príde čo 

najrýchlejšie, aby pod petržalským korzom boli pozemky 

usporiadané.  

Mali sme milión možností a a stále to nie je ukončené. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak by som vyčerpala čas, tak prosím o predĺženie. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia, 

k plneniu uznesení, chcela by som sa spýtať. 

Medzi splnenými uzneseniami máme uznesenie mestské 

zastupiteľstvo žiada primátora, aby nevydal súhlas 

s požiadavkou spoločnosti džíenttí riel estejt (J&T Real 

Estate) a uddelenie štatútu významnej investície a tak 

ďalej, a pre projekt  spoločnosti hábé reavis (HB Reavis) a 

tak ďalej a dôrazne sa dištancoval od vyhlásení predsedu 

vlády Slovenskej republiky Petra Pellegrineho, Pellegriniho 

a tak ďalej. Toto uznesenie všetci dobre poznáte, je 

zaradené medzi splnené uznesenia.  

Ja by som sa chcela spýtať pána primátora ktorý, ktorý 

vyhodnotil toto uznesenie ako splnené, pretože predmetný 

súhlas nevydal a vydanie štatútu významnej investície je 

v kompetencii vlády Slovenskej republiky, že kde a kedy sa 

dôrazne dištancoval, pretože ja som to nezachytila a táto 
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informácia je, podľa mňa, veľmi podstatná. Lebo to poslanci 

mestského zastupiteľstva žiadali.  

Takže prosím, ak sa to dá, aj teraz, verbálne uistiť, 

že kde a kedy pán primátor sa dôrazne dištancoval.  

Potom by som sa chcela vyjadriť k dvom uzneseniam. 

Jedno uznesenie je uznesenie číslo 901 z roku 2017. 

Bola, bol to materiá, bolo to k materiálu pána poslanca a 

starostu mestskej časti Vrakuňa o základnej škole, o areáli 

Základnej školy Železničná 14, kde sme prijali uznesenie, 

v ktorom sme žiadali, aby pán primátor zabezpečil všetky 

kroky potrebné k usporiadaniu majetkových vzťahov pod 

školskými objektami a prípravu podkladov na zverenie, 

respektíve nájom za jedno euro pod objektami škôl, škôlok 

a školských areálov vo všetkých mestských častiach, ktoré 

o to prejavili záujem.  

Ja toto uznesenie veľmi očakávam, pretože my sme jedna 

z mestských častí, ktoré takéto problémy má a potrebuje, 

aby boli zverené alebo prenajaté časti areálov, ktoré nemá 

vo svojej správe, aby mohli tie s týmito areálmi ďalej 

pracovať aj ich zveľaďovať.  

Takže, toto uznesenie ja považujem za nesplnené 

a žiadam, aby bolo zaradené ako nesplnené do tabuľky. 

Ďalšie uznesenie, na ktoré mám veľmi ťažké srdce, je 

to uznesenie číslo 945 z roku dvetise 2017, časť Bé, a to 

je, ktoré sme prijali v súvislosti pri zriaďovaní vecného 

bremena k projektu spoločnosti vé arms (V-arms), myslím sa 

volala, ktorá sa týka parkovacieho domu v Petržalke, 
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a ktoré ste nás, kolegovia, veľmi presviedčali, že ak 

nepodporíme toto vecné bremeno vo výške cca pätnásťtisíc 

eur, takže vlastne, komplikujeme prijatie a vôbec sme proti 

parkovacej politike tak, ako sa má pripravovať. To znamená, 

aj zvyšovanie ka kapacitných možností parkovania 

v mestských častiach.  

My sme mali výhrady k tomu projektu, ale napriek tomu 

sme ho podporili, lebo súčasťou uznesenia sa stala časť, že 

mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby predložil 

koncepciu podpory hlavného mesta Bratislava komerčnej 

výstavby garážových domov, ktorá zabezpečí transparentné 

pravidlá pre každého podnikateľa, ktorý hlavné mesto 

Slovenskej republiky požiada o podporu vo forme dotácie, 

zľavy pri predaji, či prenájme, alebo zriadenie vecného 

bremena na pozemok vo vlastníctve hlavného mesta 

Bratislava. Termín bol do tridsiatich dní.  

Toto uznesenie považujem za zásadné, pretože si 

myslím, že nás tí kolegovia poslanci, ktorí mali vo veci 

jasnejšie, najmä petržalskí poslanci, zaviedli do omylu 

aaaa, 

po prosím o predĺženie. 

Prečítam najprv návrh svojho doplňujúceho uznesenia 

na, v časti A tohoto uznesenia žiadam o doplnenie. 

Uznesenie číslo 943/2017 časť Bé , uznesenie číslo 901/2017 

časť B sú nesplnené, a v časti Bé uznesenia nový kontrolný 

termín. Uznesenie 945/2017 do najbližšieho mestského 

zastupiteľstva v dvetisícosemnástom roku a uznesenie číslo 
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901/2017 do najbližšieho mestského zastupiteľstva v roku 

2018.  

Spoločnosť vé arms (V-arms), nás nikto neinformoval 

na tom zastupiteľstve, keď sme o tom prejednávali, že mesto 

vydalo nesúhlasné záväzné stanovisko 3. 6. 2016 k tejto 

päťpodlažnej budove a 13. 2. 2017 súhlasné sta, (ööö) sa 

stanovisko zmenilo na súhlasné.  

Čo je ale smutné, síce päťpodlažná budova sa zmenila 

na štvorpodlažnú, stále táto budova zaberá šesťdesiatsedem 

pôvodných voľných parkovacích miest, ktoré podľa nového 

súhlasného stanoviska v plnom rozsahu je staviteľ alebo 

investor, povinný postaviť na priľahlých komunikáciách 

na Farského, Jungmannovej a Vavilovovej. Predpokladám, že 

je povinný ich vybudovať na pozemkoch, ktoré sú mestské. 

Možno je tam aj zeleň. Ja neviem, či sú tam už existujúce 

parkoviská, ale považujem to za veľmi veľké zavedenie 

mestského zastupiteľstva. Hlavne, keď mám pred sebou 

pôvodné, pôvodné vydané nesúhlasné stanovisko k investičnej 

činnosti, kde z veľmi vážnych dôvodov bol tento zámer ako 

nevhodný aj z hľadiska územného plánovania pre túto 

lokalitu.  

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. 

Uznesenie predkladám, návrh doplnenia uznesenia dávam 

písomne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcela takisto ako pani Čahojová, keďže 

otvorila tento bod, doplniť uznesenie číslo 942/2017 bod 1, 

ktoré je tu vyhodnotené ako splnené, doplniť toto uznesenie 

ako nesplnené. A dopĺňam ho o návrh, aby nám bolo 

predložené písomný, písomné vyjadrenie primátora mesta 

k tejto významnej investícii. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Kramplová. 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Ja by som sa chcela vyjadriť k uzneseniu číslo 

901/2017 bod Bé, čo hovorila pani poslankyňa, starostka 

Čahojová. 

Toto uznesenie nemá termín, je bez termínu a bude 

odpočtované vo februári 2018. 

Čiže na tomto uznesení sa pracuje. 
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A potom čo sa týka uznesenia 945/2017 časť Bé, bola 

požiadavka na minulom zastupiteľstve o predĺženie uznesenia 

zo strany mesta na 1. 2. 2018. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pani námestníčka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

V podstate povedala pani Kramplová, že tam bolo bez 

termínu.  

A chcem povedať, že taký materiál ohľadom parkovacích 

domov je už hotový. Musí prejsť ešte komisiami. Takže, 

vo februári predpokladám, že budeme ho mať 

v zastupiteľstve. 

Ja očakávam, že samozrejme, k nemu bude veľká diskusia 

u nás na komisii dopravy, ale určite aj na komisii územného 

plánovania.  

Ja chcem len povedať, aby každý vedel, že taký 

materiál už existuje. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

No, ja som sa práve chcel aj spýtať aj na to, čo 

hovorila pani viceprimátorka. Teraz som to rýchlo nestihol 

skontrolovať. 

Takže v tomto materiáli je aj posunutý termín? Lebo 

tam bol termín do mesiaca. Čiže, nejakého konca októbra 

alebo novembra na vypracovanie toho materiálu. 

Takže, v tomto, v tomto materiáli je posunutý ten 

termín, ktorý dostal primátor na vypracovanie toho 

materiálu? Lebo my sme také uznesenie prijali. Tak aby sa 

na to nezabudlo.  

Ten materiál nebol až do marca, lebo nie, keď ten 

materiál má byť do mesiaca od schválenia toho materiálu. 

No, ale taký bol termín, tak malo sa to, malo sa to 

posunúť. Niekto, kto robí tieto uznesenia, to mal napísať, 

že sa to posúva. 

A. lebo, ak to tu neni, tak teraz by to niekto mal 

aspoň autoremedúrou teraz spraviť, aby to, aby to sedelo. 

Ale iné som chcel hlavne povedať, že teraz sa presne 

ukázalo, že keď sa niečo sem dáva bez dôkladnej diskusie 

v komisiách a keď nie sú presne určené kritéria, tak sa 

môže stať taká vec, na ktorú upozornila pani starostka. 
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Proste, to je aj, aj pre mňa je to ponaučenie, lebo tuná, 

myslím, pán Greksa a ďalší nás presviedčali, ako je všetko 

pripravené, ale (gong), proste, nebolo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nič iné nechce moje uznesenie, doplnenie doplnenie 

uznesenia, len, aby sa to predložilo na prvé zastupiteľstvo 

roku 2018. 

Takže, v tom sa zhodujeme, nič nebráni prijať takéto 

doplnenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlási sa ešte pán riaditeľ. 

Dajte slovo pánovi riaditeľovi magistrátu. 

Mgr. Martin   M a r u š k a ,   riaditeľ magistrátu: 

Ale ako bolo povedané, pani poslankyňa a starostka, 

ten materiál sa pripravuje, bude pripravený, bude 
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predložený, pôjde do komisií. Tu vám to potvrdila aj pani 

námestníčka,. 

Čiže, považujeme za zbytočné prijímať takéto 

uznesenie, ktoré už proste raz je platné, materiál sa robí, 

materiál sa plní, a bolo povedané, že to pôjde 

do zastupiteľstva vo februári. Vo februári. To bolo 

povedané pani vedúcou oddelenia organizačného. 

Čiže, prijmite to, ale je to zbytočné, lebo taký 

materiál na stole bude, tak, ako ste sa uzniesli a robí sa 

na ňom. Len nie je možné.  

A na margo pána Vetráka. 

Ono vlastne do mesiaca je a zastupiteľstvo máte 

vo februári. To znamená, bude predložené februárové. 

Materiál bude do mesiaca urobený, pôjde do komisií a do 

celého procesu, do celého kolečka.  

Toto je to vysvetlenie tej veci. My to nevieme 

urýchliť, lebo tuto dostanete na najbližšie zastupiteľstvo, 

ktoré bude, to znamená, vo februári. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Pán riaditeľ,  

možno vy to považujete za zbytočné, ja to za zbytočné 

rozhodne nepovažujem, pretože sú aj uznesenia, ktoré sa 
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neplnia, takže nemôžeme sa spoliehať na to, že niečo, čo je 

niekde, nedodržaný termín alebo niekde termín neistý, že to 

sa robiť bude.  

Takže som rada, že aj príprava komplexného materiálu 

o zverovaní v tých školských areálov sa pripravuje a som 

rada, že má jasný a, ak sa prijme toto doplnenie, bude mať 

jasný termín prvé zastupiteľstvo roku 2018. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Pán riaditeľ,  

len na vysvetlenie. Myslím, že to uznesenie znelo, že 

nielen vypracovať, ale aj predloži. A keď sa nestíha 

predloženie, tak sa mal len posunúť termín aj v tomto 

materiáli, ktorý teraz rokujeme, ak sa to tak nestalo. Ja 

som to teraz, ja som nečakal, že pani starostka s tým 

vyjde, tak som nestihol pozrieť ten zoznam tých uznesení, 

kde sa posúva termín.  

Ale, je to, v podstate, formálny nedostatok, len dalo 

by sa to spraviť aj teraz, povedzme, autoremedúrou, lebo 

vieme o ktoré uznesenie ide a posunie sa tam ten termín, 

ak, ak, aby to sedelo. Lebo takto to budete mať vykazované 
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do toho marca ako nes, mali by ste mať vykazované ako 

nesplnené, no. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja by som sa chcela vyjadriť k plneniu uznesenia 946, 

týkajúce sa zimnej a letnej údržby.  

Oceňujem, že sa začalo zverejňovať na webovej stránke, 

zimná údržba, teda webovej stránke mesta, v časti zimná 

údržba, aj samotná práca a denná, denný výkaz toho, čo sa 

bude realizovať, len vás chcem upozorniť, spôsob, akým je 

to urobené, je, pravdepodobne, pre vašich kolegov 

čitateľný, ale pre obyvateľov nie, pretože pracovný rajón 

číslo 411, občan nevie nejakým spôsobom identifikovať. 

Čiže, beriem plnenie tohto uznesenia ako začiatok, 

alebo dobrý začiatok a bude, bolo by dobré, keby sme trošku 

vychytávali tieto jednotlivé muchy, pretože sa mi ľudia 

sťažovali, že vlastne nevedia nájsť tam identifikáciu 

jednotlivých tých položiek. 

Čiže, budem rada, ak budeme pokračovať v tejto, 

v tomto zverejňovaní, ale takou formou, aby ľudia aj 

rozumeli, čo jednotlivé rajóny znamenajú. 
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Čiže vám, vás prosím, nebudem dávať žiadne uznesenia, 

ja vás prosím, aby ste  niekde dali k tej tabuľke aj linku, 

aktívnu linku, kde si ľudia môžu vyhľadať, čo znamená číslo 

411, alebo prípadne to naozaj písať tak, ako niekde, tam je 

napísané priamo, že napríklad, dneska 7. 12. sa bude 

na Mamateyovej čistiť ručná, teda ručne sa bude čistiť 

komunikácia pre poslancov Petržalky. Ale niektoré rajóny sú 

naozaj len číslami a to, naozaj, sa nedá identifikovať. Tak 

vás o to prosím, aby sa to vyjasnilo . 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán riaditeľ magistrátu. 

Mgr. Martin   M a r u š k a ,   riaditeľ magistrátu: 

Pani poslankyňa,  

áno, ďakujem veľmi pekne. robíme na tom. Je to 

vyslovene technický problém. Ja som sám, na to upozornil 

minulý týždeň našich ľudí, ktorí to tam dávajú.  

Proste, ide plán a keďže chceme byť, proste, onlajn 

(online) a aktuálni, lebo to sa, vlastne, naozaj, denne 

mení, tak je to, samozrejme, robené na behu a treba to 

prispôsobiť technologicky. 

A od januára, respektíve od februára, bude mať mesto 

spustenú novú webstránku. A táto, ktorá je technologicky, 

naozaj, dosť zastaralá, funguje viac ako 10 rokov, sa mi 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 75

sťažujete na vyhľadávanie a tak ďalej, a tak ďalej, a tak 

ďalej. 

Čiže, vylepšujeme to a rátam s tým, že od februára by, 

samozrejme, tá podoba zverejňovania akýchkoľvek informácií 

mala byť oveľa, oveľa kvalitnejšia a prehľadnejšia.  

A toto je, naozaj, technologický problém.  

Čiže, budeme na tom robiť ešte. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ak by som prekročil ten čas, tak poprosím 

o predĺženie.  

Teda, ja som mal pripravené najprv také, také ucele, 

ucelený pozmeňovák, ale ešte v priebehu toho, ako 

prebiehala diskusia, tak ma dve kolegyne poprosili, aby som 

dal ešte ďalšie dva pozmeňováky, s ktorými ja sa 

stotožňujem, takže ich tiež prečítam. 

Začnem najprv tými kratšími pozmeňovákmi tých mojich 

kolegýň. Tak. Alebo, teda, už aj mojich. 
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Prvý pozmeňovák sa týka, alebo znie, že časť Bé v bode 

4.1 sa mení termín, sa stanovuje nový termín na 

31. 5. 2018. Čiže tam dos, dochádza k posunutiu termínu. 

Čiže v bode 4.1 nový termín 31. 5. 2018. 

To je jeden pozmeňovák. 

A druhý pozmeňovák je, že v bode 3 sa dopĺňa nový 

podbod 3.7, ktorý znie, 3.7, 3.7 číslo 173, teda 3.8, lebo 

je tam 3.7 teraz, čiže, 3.8., ktorý znie, číslo 1737/2014, 

časť A1, na vysvetlenie, to je, to je známe uznesenie, 

ktoré sa týka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. 

Tam oni by mali mať navýšený ten príspevok na nejakú sumu, 

a to sa každý rok nedeje, takže to uznesenie nie je 

dodržiavané. Bavili sme sa o tom aj na komisii cestovného 

ruchu a teraz to len pripomínam a dávam to ako pozmeňovák 

teda, že to stále to uznesenie nie je plnené v tej časti 

A1. 

Čiže, nový bod 3.8 je číslo 1737/2014 časť A1. 

A teraz, teraz ešte niektoré veciv tom uznesení.  

No, ak ste si kolegovia, kolegyne všimli, tak vlastne 

momentálne v tom návrhu materiálov nie je žiadne uznesenie, 

ktoré by nebolo splnené. Tak to vyhodnotil pán primátor. 

Čiže, neexistujú žiadne uznesenia, ktoré pán primátor 

neplní. Ale vy sami ste už upozornili na niektoré, ktoré, 

ktoré splnené nie sú. No teraz asi nemáme kapacitu, aby sme 

tam spravili zoznam všetkých nesplnených uznesení, ale 

minimálne tá časť tri by sa nemala volať uznesenia, ktoré 
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nie sú vykonateľné alebo sú v rozpore so zákonom, pretože 

zastupiteľstvo si o žiadnom z takých uznesení nemyslí, že 

je nevykonateľné, alebo v rozpore so zákonom. 

Čiže, prvýbod toho môjho pozmeňováku je, že názov bodu 

tri znie, nesplnené uznesenia mestského zastupiteľstva. 

Čiže, nebude znieť, že sú nevykonateľné a v rozpore 

so zákonom, ale celá tá časť tri bude znieť, že nesplnené 

uznesenia. Lebo oni sú nesplnené. To je jedno z akého 

dôvodu, ale sú nesplnené.  

Potom druhýbod. 

V bode 3.6 sa vypúšťa uznesenie číslo 361-600/1997  

zo dňa 25. 9. deväťdes 1997. To je jednoducho z tých 

nevykonateľných uznesení sa vypúšťa to takzvané Hitkovo 

uznesenie, ktoré všetci poznáte, lebo tam, to Hitkovo 

uznesenie netreba vykonávať, my sme len zrušili staré 

uznesenie, tam nie je čo vykonávať, konkrétne na tom 

uznesení. Možno, že je treba vykonávať niečo v súvislosti 

s tým. Ale to samotné uznesenie, to vykonávať netreba. 

Čiže, to sme zrušili a tým to, tým to skončilo to samotné 

uznesenie. 

Čiže to nemá čo robiť v tom zozname tých 

nevykonateľných, a preto ho navrhujem vypustiť.  

Potom tretí bod je, že bod 3.7 sa vypúšťa. 

Pán primátor,  

on sa vypúšťa preto, lebo my sme sa dohodli na nejakom 

riešení s tými terasami, a ja teraz prečítam tie tri body, 

ktoré súvisia s tými terasami, kde posuniem ten termín, aby 
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sa to o rok celé posunulo. Takto sme sa rozprávali, tak by 

som vás poprosil, že ak je to možné, aby to vypustenie bodu 

3.7 a tieto tri body, ktoré teraz prečítam, ste si zobrali 

autoremedúru, lebo spolu súvisia.  

Čiže k posunu termínu. 

V bode 4.5 dochádza k posunu termínu z 31. 10. 2017 

na 31. 10. 2018, čiže o rok to posúvame. 

V bode 4.6 takisto dochádza k posunu termínu o rok, 

čiže nie každoročne do 31. 12., ale každoročne do 31. 12., 

počnúc rokom (gong) 2018.  

Čiže tam to tiež o rok posúvame. 

A potom bod 4.7, tam bol termín do 31. 10. 2017, tak 

tiež sa to o rok posunie do 31. 10. 2018. 

Čiže, tieto body 4.5, 4.6, 4.7 a bod 3.7, ktorý sa 

vypúšťa z tých nevykonateľných, oni tieto štyri veci 

súvisia s tými terasami, tak ako sme sa bavili, tak vás 

poprosím, ak by sa dali tieto štyri body zobrať 

autoremedúrou. O tých ostatných nech sa hlasuje, o tých sme 

sa nerozprávali spolu.  

A ešte nám tam zostal jeden bod, ktorý súvisí 

s mediálnou komisiou, to je bod 4.8 ako nový bod, kde 

predseda komisie mediálnej mal uložené v uznesení 998/2017 

v bode Bé, aby vymenoval, alebo aby predložil 

zastupiteľstvo zoznam tých neposlancov do komisie. Mal to 

urobiť do dnes, ale keďže sa to nestihlo, tak tam navrhujem 

aby, aby sa ten termín posunul až na dva 28. februára 2018, 

nech sa majú aj tí členovia komisie viac času dohodnúť, kto 

budú a či budú tam prípadne tí neposlanci. 
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Takže, to je ešte môj posledný návrh.  

No, vtedy je zastupiteľstvo, a radšej som dal 

dvadsaťosem, som nevedel, kedy budú zastupiteľstvá. 

Čiže na 28.február sa posúva ten termín pre pána 

Grendela, aby, aby doniesol ten zoznam tých neposlancov 

do tej mediálnej komisie. Pretože sa to, sa to nestihlo. 

Tak zatiaľ toľko. Zatiaľ toľko. 

A poprosím o vyjadrenie pána primátora, či tie body 

s tými terasami, tie štyri, ktoré som prečítal, si môže 

zobrať autoremedúrou. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, pán poslanec, ďakujem pekne. 

Rozprávali sme sa o tom, potvrdzujem, aj ďakujem za , 

za ústretovosť. 

Osvojujem si to autoremedúrou. Čiže, takto sme sa 

dohodli, takto plním sľub. 

Pán poslanec Bajan. 

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja sa ospravedlňujem pánovi kolegovi Vetrákovi, ale 

z princípu, niečo mi tu nesedí.  

Ja si viem predstaviť, že uznesenie je splnené, 

nesplnené, posunieme termín, a podobne. Ale dopĺňať 

uznesenie, na ktorom sa pracuje, pred nejakým časom bolo 

schválené v nejakej logike, nejakej genéze, nejakých 

názorov, sa mi zdá veľmi, veľmi, veľmi zvláštne. 

Ako môžem dopĺňať uznesenie? Možno v dobrej viere. 

Nespochybňujem vec, ale teraz hovorím filozoficky. Teraz 

robíme kontrolu platných uznesení a dopĺňať do pôvodného 

uznesenia nejaké nové veci, sa mi zdá dosť zvláštne.  

Čiže, skôr by som odporúčal techniku nové uznesenie 

a poďme s termínom. Ale, ale nejak, nejak mi to nejde 

do hlavy. Možno pre január, keby mi niekto povedal, možno 

by sme mohli tak upraviť rokovák, ale z princípu sa mi to 

nezdá úplne, úplne v poriadku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.. Soňa   S v o r e ň o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som chcela len k tomu bodu 8.3, ktorý pán pre, 

podpredseda komisie cestovného ruchu, teda v mene, myslím 

si, väčšiny členov našej komisie predkladal.  
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Ide o to, že na vysvetlenie pre ostatných kolegov, 

každoročne ako komisia cestovného ruchu dávame pripomienku 

pri rozpočte, že uznesenie 1737/2014 by sa teda 

pri rozpočte malo plniť, to znamená, výpočet členského 

príspevku do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu by 

mal prebiehať spôsobom, že v roku en to má byť tridsať 

percent vybratej dane z ubytovania z roku en mínus dva, čo 

teda už v tejto chvíli vieme, že minimálne v rokoch 2015, 

2016 sa určite nestalo. Predpokladám, že už sa nestane 

zázrak ani v roku 2017.  

Rok 2018, rozpočet zatiaľ tiež tak nevyzerá. 

Čiže, minimálne máme už dva roky, kedy to uznesenie 

určite splnené nebolo, a preto považujem za správne, aby 

bolo vedené medzi nesplnenými uzneseniami mestského 

zastupiteľstva. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

A chcem sa poďakovať aj kolegovi Vetrákovi za  

posunutie termínu. Ten dôvod, prečo na dnešné 

zastupiteľstvo neprišiel návrh na neposlancov tejto 

mediálnej komisie je ten, že som žiaden návrh nedostal. 
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Oslovil som poslanecké kluby prostredníctvom zástupcov, 

ktorých zastupiteľstvo na minulom rokovaní schválilo do 

tejto komisie, aby takéto návrhy predložili. Verím tomu, že 

ide len o časový dôvod, že na to nebol dostatočný priestor, 

preto verím, že do toho konca februára návrhy prídu. 

V prípade, že nie, tak sa opäť budeme musieť nejako 

inak zariadiť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Ďakujem kolegovi Vetrákovi, že aj po porade s Katkou 

Šimončičovou navrhol skrátenie toho termínu na rokovanie 

o odkúpení pozemkov Incheby pod petržalským korzom, pretože 

naozaj treba, aby čo najrýchlejšie sa o tom rokovalo, aby 

v júni, ak bude, teda, to valné zhromaždenie Incheby, už 

malo o čom konkrétnom rokovať, odsúhlasiť alebo 

neodsúhlasiť.  

Dúfajme, že odsúhlasí. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ja len zareagujem takými dvomi poznámkami a je to 

troška nešťastné, aj sa dosť zdržujeme potom s týmto bodom, 

aj teda, lebo sa to navrhujú rôzne zmeny a podobne.  

Ja, teda, zvažujem, ešte sa poradím s kolegami, ale 

pravdepodobne v bode Rôzne navrhnem, aby tento materiál 

chodil do príslušných komisií. Lebo tuná potom to celé 

dorábame, prerábame. 

Ja viem, že organizačné sa na mňa bude hnevať za to, 

lebo sa im to nebude lúbiť, ale to sa takto nedá, že 

na takomto, v podstate formálnom bode, dá sa povedať, 

častokrát sa tu toľko zdržujeme. 

Takže, to je prvápoznámka. 

A druhápoznámka. 

pán primátor, skús, skúste zvážiť, že či, lebo ja, ja 

viem, že vy máte názor na to, že, že tieto uznesenia sú 

nevykonateľné a v rozpore so zákonom. Ale to by sa dalo 

napríklad napísať aj v dôvodovej správe, a vy, vy, že to 

nebudete označovať. Lebo tera, takto sa tu budeme stále len  

preťahovať, ako keby, na tom zastupiteľstve, že to bude 

nesplnené v tom uznesení, ale že dôvodovej správe napíšete, 

že sú nesplnené z dôvodu, že sú nevykonateľné, v rozpore so 
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zákonom, lebo máte na to taký názor, odborní pracovníci 

(gong) majú  taký názor.To by bolo ak 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

ja s vami súhlasím. Vy ste ma asi nepos, nepočuli, keď 

som to hovoril. Ten názov tohoto materiálu je taký dlhý 

omylom. My už sme to chceli stia, ja už som dal pokyn, aby 

bol krátky, ale celá tá časť toho materiálu, že lebo sú 

nevykonať, sa tam dostala už omylom, už to tam nemalo byť. 

Čiže, bude to tak, ako hovoríte, nebude. Rozumiem. 

Ospravedlňujem sa. To je tu  omyl. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Vážené kolegyne, kolegovia, 

ja len v krátkosti by som chcel povedať, že naozaj, a 

pretože som tu už druhé volebné obdobie, viem, čo to 

znamená, keď poslanci zasadnú do lavíc a majú nejakým 

spôsobom začať fungovať.  

My tu dnes v rámci tohto bodu posúvame plnenie 

uznesení na 31. 12. 2018. To je vyslovene, že sa zbavujeme 

zodpovednosti za dodržanie našich uznesení, respektívne, za 

odko odkontrolovanie, respektíve tlaku, aby sa vôbec 

plnili.  
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Preto, pokiaľ som dobre počúval, už mnohé termíny 

boli, boli navrhnuté na zmenu. Keď sa mýlim, tak budem to 

v rámci autoremedúry meniť, ale navrhujem zmeniť uznesenia, 

návrh zmeny uznesenia, zmeniť všetky, zmeniť termíny 

pod bodom 4.2, 4.4 na nový termín 31. 3. 2018.  

Kľudne, viem si predstaviť, že správa bude nesplnená. 

Ale aspoň vieme, že sme sa týmto problémom zapodievali, 

hej. 

Čiže, poprosím, ešte raz prečítať, zmeniť nové termíny 

splnenia uznesenia poradové číslo 4.2, 4.4 na termín 

31 3 2018.  

Ďakujem. 

Tento návrh dávame spolu s pani Kimerlingovou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som, pán Kolek, navrhla práve tieto dva body 4.2, 

4.4 zmeniť, a prvý na tridsiateprv, vlastne obidva, 

na 31. 5. 2018. 

Tak, môj návrh bol skôr, potom pôjde váš, možno sa 

bude hlasovať o tom, že poslanci si povedia, že ešte viac 
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skrátiť na 31. 3. 2018, lebo si myslím, že ten môj návrh je 

vhodnejší pre to, vybavenie toho, čo bolo pod tými dvomi 

uzneseniami schválené. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán primátor, poslanci,  

ja v tom začína mať hokej teda.  

A mám návrh uznesenia. Ale keď mi to, možno, 

vysvetlíš, tak ho potom stiahnem, pán primátor. 

Čiže, te, v tom bode A, berie na vedomie, ten bod 3 

pod tým kde je na ten dlhý názov, že sú nevykonateľné, ten 

sa zmení na, na nesplnené? Lebo ja tam idem hovoriť 

o bodoch 3.4 a 3.5, to je verejné osvetlenie. A to sú 

uznesenia 888/2017 a 898/2017, ktoré sme dvakrát 

prelamovali. V auguste a v novembri. A ty, tuná stále 

uvádzaš, že sú nevykonateľné, ale pritom vykonateľne my po, 

my, keďže ich prelamujeme, tak považujeme ich 

za vykonateľné.  

Lebo, napríklad na zrušenie súťaže na verejné 

obstarávanie si myslíme, že je tam dôvod, a ten dôvod by 

mohol byť, že sa objavili nové skutočnosti, ktoré sú 

osobitným zreteľom. Napríklad, novou skutočnosťou môže byť 
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aj to uznesenie, že poslanci vidia dôvody na zrušenie, lebo 

sú tam pochybnosti zo zjavného porušovania zákona 

o verejnom obstarávaní. Že chceme urobiť ten Master a 

generál, generel verejného osvetlenia. 

Čiže, to sú nové skutočnosti, ktoré by sa dali 

na zverenie, zruše,  na zrušenie súťaže urobiť. 

Aak by som presiahol čas, poprosím predĺženie. 

Čiže, ja ešte budem musieť mať poradu krátku 

s poslancom Vetrákom. 

Ale dávam návrh na uznesenie, že v tom bode A bude 

urobený bod 4 a ten bod 4 by bol potom, že to sú nevykonané 

uznesenia, bod, bod 3.4 a 3.5, by sa volali 4.1 a 4.2 a 

uznesenia 888/2017 a 898 by tam boli napísané, a znelo by 

to uznesenie:  

MsZ berie na vedomie a dopĺňa v bode A bod 4 ako 

nesplnené uznesenia. 

Bod 4.1 číslo uznesenia 888/2017 a 4.2 bo číslo 

uznesenia 898/2017 a žiada primátora opakovane, verejne 

obstarávanie na verejné osvetlenie zrušiť a konať v súlade 

s prelomenými uznesenia v bodoch 4.1 a 4.2. 

Ale čakám na odpoveď od teba, pán primátor a ešte 

od pána Vetráka, že č, ako sa. Vlastne. bude volať to 

zmenené uznesenie, alebo teda, ak,  čo nám navrhuješ ako 

uznesenie ty. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 88

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Aha, už to funguje. 

Pá pán poslanec Mrva,  

ak schválime ten môj pozmeňovák, tak tam sa ten bod 3 

premenúva na nesplnené uznesenia. 

Čiže, ak sú, ak viete o nejakých ďalších nesplnených, 

tak tým pádom, keďže váš pozmeňovák sa bude hlasovať 

po mojom, tak si myslím, že viete dopĺňať ďalšie nesplnené 

uznesenia do toho už premenovaného bodu. 

Takže, ak odsúhlasíte môj, tak sa to bude volať 

nesplnené  uznesenia. 

A ešte poznámka navyše, zopakujem, to čo som povedal 

pred chvíľou, že, je, je to tu, fakt sa toto takto nedá 

robiť, podľa mňa, neviem či už vôbec návrhová komisia už 

teraz vie, že ako, čo, kde má, lebo bude asi naozaj lepšie, 

keď to pôjde najprv do tých komisií, nech sa to tam vyčistí 

a sem to pôjde, lebo hodinu o tom tu potom aj diskutujeme, 

už sme mohli o iných, podľa mňa, aj vážnejších veciach 

diskutovať. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poslanec, 

pritom toto všetko je iba informačný materiál. To nemá 

žiadnu hodnotu. To je informačný materiál. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

Ja by som mala len k tomuto bodu jednu poznámku, že tu 

je zdôvodnené v tom bode 3.5, že v zmysle vyššie uvedeného, 

neexistuje zákonný dôvod na zrušenie predmetného procesu 

a obstarávanie a v ďalšej kapitole obstarávanie dokumentu 

master masterplan verejného osvetlenia v čase realizácie 

procesu. Je vyhodnotené ako neefektívne.  

Ja chcem tuná podotknúť, že verejné osvetlenie sa 

v posledných desiatich rokoch exponenciálne vyvíja a tam sa 

nepozerá len na primárnu bezpečnosť, a, a, ale už aj 

na subjektívne pocity a objektívne, objektívna, nielen teda 

objektívnu bezpečnosť na premávke, ale subjektívne pocity 

obyvateľov.  

Takisto, vyššie náklady na na energiu sa vlastne 

odvíjajú od spotreby a tým pádom, že sa spotreba dá 

regulovať, tak tým pádom (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja som chcel, len sa, dohodol som sa s Milanom 

Vetrákom teda, že sťahujem ten návrh, a že teda bude to 

nevy, nesplnené uznesenia, tieto dve o osvetlení. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Do diskusie sa chce zapojiť aj občan, pán Hitka, k 

tomuto bodu. 

Prosím, hlasujte, či pán Hitka môže vystúpiť. 

(Hlasovanie.) 

Pán Hitka, nech sa páči. 

Občan   Ing. Ivan   H i t k a :  

Dobrý deň,  

prišiel som aj osobne vyjadriť svoj názor 

na neskutočne primitívne a zavádzajúce odôvodnenie v 

magistrátom predloženej informácie o plnení uznesení 

mestského zastupiteľstva. Konkrétne k číslu 938/2017 časť 

Cé. 

Podrobnejšiu imejlovú (emailovú) informáciu som vám 

poslal v minulých dňoch.  
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Na zák, na základe tohto magistrátneho odôvodnenia, 

ktoré je celkom odtrhnuté od reality, nemá právny základ 

a nav naviac ešte nezmyselne mieša hrušky a ja, s jablkami.  

Totiž, primátor pokladá uznesenia rušiace nezákonné 

uznesenie číslo 600 z deväťdesiateho siedmeho za také, 

ktoré je v rozpore s platnou legislatívou a ktoré má byť 

preto nevykonateľné a fakticky odmieta toto uznesenie 

zrušiť. Pritom ide o uznesenie, ktoré už bolo 20. novembra 

mestským zastupiteľstvom jednoznačne a defiti definitívne 

zrušené, keď vôľou mestských poslancov bolo prelomené veto 

primátora. Tým tak bol zo strany poslancov urobený aspoň 

prvý krok k náprave.  

Hlavné mesto totiž v danej veci koná nezákonne už 

celých 20 rokov. Ide pritom výlučne o nápravu situácie, 

ktorá nastala po uzavretí kúpnej zmluvy medzi hlavným 

mestom a vtedajším mestským poslancom a jeho manželkou. Tá 

kúpna zmluva bola totiž uzavretá v rozpore so zákonom, a je 

tak ako právny úkon absolútne neplatná, pričom sa na ňu 

hľadí, ako keby nikdy nebola urobená. Preto týmto manželom 

nikdy k dotknutému pozemku na Bôriku platný právny vzťah 

ani len nevznikol a nemajú ani žiadny platný právny titul 

na užívanie tohto pozemku.  

A keďže každé plnenie pri absolútne neplatnom právnom 

úkone je bezdôvodným obohatením, obom zmluvným stranám 

automaticky vznikla povinnosť vrátiť to obohatenie tomu, 

od koho bolo získané.  

Hlavné mesto je, okrem iného, k danému pozemku dodnes 

povinnou osobou. Svoje povinnosti riadneho hospodárs 
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hospodára plynúce mu zo zákona, ale neplnil už dlhé roky. A 

za užívanie pozemku, ktoré má v zákonnej správe svojvoľne 

neinkasuje vôbec žiadne nájomné. Takto vzniknutá škoda 

pre hlavné mesto už môže presahovať pol milióna eur. Niekto 

tu tak asi zjavne porušuje starostlivosť o cudzí majetok.  

Napriek uvedenému, magistrát s neprekonateľnou 

drzosťou naďalej vo svojich informáciách manipuluje mienku 

poslancov, či verejnosti zavádzajúcimi až klamlivými 

faktami, ktorými sa snaží zbaviť zodpovednosti, 

ospravedlniť svoju dlhoročnú nečinnosť a sabotovať snahu 

poslancov o účinnú nápravu.  

A v tom svojom odôvodnení dokonca poslancom podsúva 

postupy a kroky, ktoré môžu byť kvalifikované možno aj ako 

navádzanie na páchanie trestného činu. Lebo hlavné mesto by 

prístupom navrhovaným magistrátom, a teda aj primátorom, 

mohlo v konečnom dôsledku zase prísť o ďalšie státisíce 

eur.  

Nemám priestor, aby som tu vyvracal každú hlúposť 

uvedenú v spomínanom odôvodnení. Verím ale, že ako poslanci 

odmietnete tam uvedené nezrovnalosti čo len zobrať 

na vedomie a minimálne inkriminovanú časť tejto informácie 

o plnení uznesení zhodíte zo stola. 

Ďakujem za pozornosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne, pán Hitka. 
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To bol posledný príspevok v diskusii. 

Ja tu mám si ešte dve otázky. 

Pán poslanec Greksa sa ma pýtal na hlasovanie hlavného 

mesta.  

Pán poslanec, 

ako štatutár mesta, každý primátor je povinný dostať 

do mesta čo najviac financií a starať sa o mestský majetok. 

Do toho patria, samozrejme, ah podiely v spoločnostiach 

tak, aby mesto malo z neho najväčší ú úžitok.  

Bratislava dostávala dividendy z tejto spoločnosti, 

tomuto, tento rok to tak nie je, nikto to neprišiel 

vysvetliť, nevieme prečo, čo sa stalo? Čiže, tá pozícia 

mesta bola preto taká, aká bola, a pokiaľ sa to nezmení, 

tak ani sa nezmení pozícia mesta. 

Pani poslankyňa Čahojová sa ma pýtala, ako som sa 

dôrazne dištancoval od tvrdení pána Pellegriniho.  

Ja som sa na stretnutí s pánom Pellegrinim, 

respektíve, som mu in, som ho informoval o pozícii 

zastupiteľstva, o uznesenie, ktoré bolo prijaté. 

Čo sa týka tej diskusie, ja sám som navrhol, aby sa 

o tomto diskutovalo v mestskom zastupiteľstve a mestské 

zastupiteľstvo odmietlo zaradiť ten bod do diskusie. Čiže, 

to už potom ďalej ovplyvniť neviem. 

Neviem, ako sa dá dôrazne dištancovať. Čo je to 

dôrazné a čo je to menej dôrazné? Ja som to na stretnutí 
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s pánom Pellegrinim urobil tak, ako to bolo napísané v tom 

uznesení. To, to, vykonal som to uznesenie.  

Čiže to bolo. 

Dakujem pekne a prosím návrhovú komisiu o návrhy 

k uzneseniu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali viacero doplnení. 

Prvý podala pani poslankyňa, starostka Čahojová. 

Doplnenie v časti A číslo uznesenia 945/2017 časť Bé, 

ďalšie číslo je 901/2017 časť Bé, označila ako nesplnené. 

V časti Bé nový kontrolný termín navrhuje v prípade 

uznesenia číslo 945/2017 na najbližšie zastupiteľstvo, teda 

v roku 2018, a ďalšie číslo 901/2017 taktiež na prvé 

zastupiteľstvo v roku 2018.  

Toľko návrh od pani Čavojo Čahojovej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťjedna za. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 95

Čiže, uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalšie prišlo od pani Štasselovej.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada 

predĺžiť, predložiť písomné stanovisko magistrátu primátora 

zaslané úradu vlády v písomnej podobe, s termínom ihneď. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Pán Vetrák podal viacero. 

Doplnenie v časti Bé schvaľuje v bode 4.1 nový termín 

na 31. 5. 2018. V bode 4.1. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalšie uznesenia od pána Vetráka. 

Sa mení a dopĺňa takto, názov bodu 3 by mal znieť 

Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Bra SR Bratislavy,  

v bode 3.6 sa vypúšťa uznesenie 3.6.1, čiže 600/1997 

zo dňa 25. 9. 97.  
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Potom v bode Bé sa dopĺňa bod 4.8, predseda mediálnej 

komisie s číslom uznesenia 998/2017 bod Dé, pôvodný termín 

bol 7. 12. 2017, navrhuje nový termín na 28. 2. 2018  

a bod 3 sa dopĺňa novým podbodom 3.8, ktorý bude 

znieť, s číslom uznesenia 1737 z roku 2014 časť A.1. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsať prítomných. 

Tridsaťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A ešte jeden dal pán poslanec Kolek s pani 

Kimerlingovou k materiálu. 

Zmeniť termín, teda nov, nový termín splnenia 

uznesenia 4244 na termín 31. 3. 2018. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Hlasuj, hlasuje sa. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Štyridsaťjedna prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Dávala aj Šimončičová, ale to sú tie isté pozmeňovacie 

návrhy na splnený termín, takže  dvomi termín mi tu dávala, 

4.2, termín na 31. 5., ktorý bol odhlasovaný a ďať, ďalší 

termín 4.4, tak isto na 31. 5.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tak hlasujme o tom, čo dávala p 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

No, a nie eš. 

No, tak dobre, ja teda sťahujem svoj návrh, pretože, 

ale ja som ho predložila skôr. Ja som tam mala termíny 

májové, ale keďže sa hlasovalo skôr o návrhu pána Koleka 

a prišli marcové, tak mi to vôbec nevadí a môžeme stiahnuť 

ten môj návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Kimerligová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Čiže, prešli 4.2, 4.4 sa presunuli teraz, na koniec 

marca 2018, aby sme vedeli, že o čom sme hlasovali pred 

chvíľou. Áno? Áno.  

Dobre, tak ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poslankyňa Kimerligová. 

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

Trochu došlo k omylu, pretože najprv tie návrhy podala 

Katka Šimončičová, najprv sa o nich malo hlasovať, a potom 

by sme my s Kolekom, Kolek, Kimerligová, boli by sme 

stiahli ten náš návrh. Ale keďže najprv sa dal hlasovať ten 

náš, tak trošku došlo k zmätku, ale Katka tým pádom sťahuje 

svoje. 

Ďakujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

To je všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale nemusíme ešte o je.  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

O celku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

O celku. 

Takže, hlasujte, prosím,  o materiály ako o celku. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsaťjedna prítomných. 

Štyridsaťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 1A INFORMÁCIA O VÝCHODISKÁCH 
ZABEZPEČENIA LETNEJ A ZIMNEJ ÚDRŽBY 
KOMUNIKÁCIÍ A CESTNEJ ZELENE NA 
ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY V 
ROKOCH 2018-2022 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu 1A, a tým je Informácia 

o východiskách zabezpečenia letnej a zimnej údržby 

komunikácií, cestnej zelene na území hlavného mesta SR 

Bratislavy v roku 2018/2022 a prosím riaditeľa magistrátu 

o krátku informáciu, vstupnú.  

Mgr. Martin   M a r u š k a ,   riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem pekne. 

Materiál máte k dispozícii, bol vám zaslaný i mailom, 

to znamená, predpokladám, že ste sa s ním oboznámili.  

Ide o informatívny materiál o východiskách 

zabezpečenia letnej a  zimnej údržby komunikácií. Obsahuje 

de fakto (de facto) sumár informácií o priebehu zimnej a 

letnej údržby komunikácií v hlavnom meste Bratislava od,  

de fakto (de facto) deväťdesiatich rokov.  

V súvislosti s tými úkonmi, ktoré hlavné mesto 

v súčasnosti realizuje, a ktoré sú uvedené v tomto 

materiáli, tak uvediem asi nasledovné. 
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Zmluva so súčasným dodávateľom, ktorá bola uzatvorená 

v roku 2010, je platná do októbra 2018. Z toho dôvodu, 

samozrejme, aby mesto malo zabezpečené plnenie tejto 

strategickej funkcie, spustilo proces verejného 

obstarávania, ktorý, ktorý bol zahájený tak, aby zhruba do 

toho roku malo mesto k dispozícii dodávateľa, ktorý bude 

schopný isté obdobie zabezpečovať túto službu.  

A to isté obdobie, preto hovorím o istom období, 

pretože predkladáme v tejto informácii návrh, ktorým chceme 

realizovať projekt zriadenia vlastného komunálneho podniku 

a to nasledovným spôsobom.  

V rozpočte, ktorý máte k dispozícii na rok 2018 je 

alokovaná suma na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, to 

znamená, projektu realizácie zriadenia vlastného podniku 

komunálneho, ktorý by bol vypracovaný v priebehu budúceho 

roka s tým, že uvedený projekt bude obsahovať podrobný 

nábeh, podrobnú realizáciu v rámci finančného krytia celého 

procesu zriadenia vlastného komunálneho podniku.  

Uvedený materiál obsahuje, samozrejme, aj zdôvodnenia, 

prečo k tomu pristupujeme, prečo takýto návrh predkladáme. 

O zriadení alebo nezriadení podniku, samozrejme, bude 

rozhodovať mestské zastupiteľstvo. 

V rámci uvedeného tohto prechodného obdobia, teda, 

mesto musí mať zabezpečené tieto strategické funkcie, to 

znamená, preto mesto, ako hovorím, súbežne spúšťa proces 

verejného obstarávania.  

Čo sa týka uvedenej súťaže. 
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Súťaž vychádzala v podstate z parametrov údržby zim 

letnej a zimnej komunikácií v rámci hlavného mesta, 

samozrejme, so sumou vylepšení a zefektívňovaní celého 

procesu tak, aby tá služba mohla byť v tom dočasnom období, 

do doby zriadenia vlastného komunálneho podniku, 

zabezpečonova zabezpečovaná oveľa kvalitnejšie.  

Pri nastavovaní parametrov tejto, tejto súťaže mesto 

pristupovalo, samozrejme, veľmi zodpovedne a veľmi sa 

inšpirovalo, samozrejme, aj diskusiou a podnetmi, ktoré 

prichádzali aj z prostredia mestského zastupiteľstva.  

Ako hovorím, budúci rok by malo mestské zastupiteľstvo 

pristúpiť, na základe vypracovanej štúdie 

o uskutočniteľnosti, k schváleniu celého procesu zriadenia 

vlastného komunálneho podniku s tým, že dodávateľ, ktorý by 

vzišiel zo súťaže, ktorá je vyhlásená na štyri roky, bude, 

samozrejme, mať povinnosť zabezpečovať uvedené služby len 

na základe objednávok, ktoré vychádzajú z rámcovej zmluvy, 

ktorá bude predmetom uvedenej zmluvy, ktorá sa s ním 

podpíše. 

To znamená, že mesto bude vlastne objednávať len 

služby ktoré, ktoré bude potrebovať, a v prípade, že,  

samozrejme, dôjde k schváleniu vzniku vlastného podniku, a 

ten sa bude postupne realizovať v nejakom čase, budú môcť 

príslušné, vlastne útvary toho vlastného podniku 

zabezpečovať tie služby už priamo, vlastne, na základe 

zadania hlavného mesta, a tým pádom sa bude ponižovať to 

zmluvné plnenie od toho dočasného dodávateľa. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 105

To znamená, budeme postupne utlmovať proces 

objednávania služieb od dodávateľa na tú dobu určitú, a 

budeme o to viac navyšovať v prípade, že to tento podnik 

schválime, objednávky, samozrejme, na vlastný, na vlastný 

podnik.  

Myslím si, že na úvod asi stačí. 

Ďakujem pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja to teda zhrniem. 

Keby som náhodou prekročil, poprosím pridať čas. 

Ale, páni a dámy,  

toto je naozaj, že geniálny materiál, ktorý 

odzrkadľuje ako fungujeme.  

30. januára 2014 prijalo zastupiteľstvo mestské, 

predchodcovia, materiál, ktorým sa mala urobiť takáto 
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analýza. Nebudem riešiť milulé, teda, minulé volebné 

obdobie, čiže začnem od 1. januára 2015.  

Dva roky, 2015 a 2016, sa v interných pomeroch 

magistrátu analyzovalo a prišlo sa po dvoch rochoch na to, 

po dvoch rokoch na to, že je to zložité a treba to urobiť 

externe cez poradcu. Urobilo sa to porad, cez poradcu a 

7. 12. 2017 nám prišiel materiál.  

Čiže, toto vedenie potrebovalo tisíc dní, na 

deväťstranový materiál.  

A teraz vám poviem štruktúru tohto deväťstranového 

materiálu.  

Prvá strana je hlavička, ktorá píše, že kto to 

predkladá a komu.  

Jeden a pol strany je opis histórie a definícia 

pojmov. Kto vyhral, čo to znamená údržba a tak ďalej.  

Jedna strana je analýza, ale teda analýzou by som to 

nenazval, ale budiš, 

jeden a pol strany je popis ako sa má pripraviť vznik 

komunálneho podniku,  

jedna strana je, že čo sa má zlepšiť v aktuálne 

pripravovanej súťaži počas zabezpečenia 

a dve strany sú prílohy externej firmy.  

Toto je deväťstranový referát, ktorý by som spravil 

za víkend.  

A teraz, ale k číslam.  
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Nikde v tom materiáli sa nedozviete, aké sú aktuálne 

náklady na pr. Aké sú aktuálne náklady mesta na prevádzku. 

Tam nie sú. V celom materiáli iba nájdete, že aké by boli, 

keby sme to robili vo vlastnej réžii, ale v celkom 

materiáli nemáte napísané, koľko to aktuálne mesto stálo 

v minulosti, a koľko, aj zmluva ktorá tam je napísaná, že 

bola vysúťažená na osem rokov, tak sa nenapísala, 

pre istotu, suma. Nenapísala. Neviem prečo.  

To je prvá analýza, ktorú vidím, ktorá, ktorú nemám s 

čím porovnať. Čiže, ja analyzujem, že koľko ma to stojí 

súčasne externe, a koľko by ma to stálo v interných 

procesoch, ale nikto mi nenapíše sumu, koľko ma to externe 

momentálne stojí. To je zvláštne, ale budiš.  

A teraz sa dostaneme ešte k zaujímavým číslam.  

Momentálne už vo vestníku magistrát zverejnil, že ide 

súťažiť externe na štyri roky zimnú a letnú údržbu 

za štyridsaťtri miliónov eur bez dépéhá (DPH), čiže to je 

zhruba dvanásť a pol až trinásť miliónov eur ročne, to je 

vypísané vo vestníku, že taká je predpokladaná hodnota 

zákazky, však samozrejme, vy idete do maxima, a vyšlo to 

tento týždeň, čiže vy predpokladáte, predpokladáte ročné 

náklady vo výške trinásť miliónov, približne, s dépéhá 

(DPH) pre toto mesto.  

Pre vašu informáciu ale ešte aktuálne beží jedna 

súťaž, ktorá neni ukončená, ktorá je na štyri roky na, na 

štrnásť miliónov, zhruba tri a pol milióna ročne.  
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Čiže ak tieto dve sumy zrátam, dostanem sa k sume 

sedemnásť a pol milióna, (ööö)  šestnásť a pol milióna eur 

ročne. 

Čiže, podľa súčasnej súťaže, samozrejme, súťaž môže 

vygenerovať nižšiu cenu, ale magistrát odhaduje náklady 

aktuálne podľa toho ako súťaži,  šestnásť a pol milióna eur 

ročne.  

Vychádzam len z toho, čo magistrát zverejnil. Ako, 

môžu to byť mylné informácie, ale potom magistrát do o, do 

omylu uvádza všetkých potenciálnych uchádzačov.  

V materiáli, ktorý sa analyzuje je napísané, že bežné 

prevádzkové náklady sú päť celá dva milióna a kapitálové sú 

odhadované na sedemnásť a pol.  

Ak by som teda vychádzal z logiky veci, že súťažíme a 

predpokladáme, že nás to bude stáť šestnásť a pol milióna 

ročne, neviem či to toľko stojí, ale tak to podľa súťaží 

vám vychádza, tak kapitálové náklady v hodnote sedemnásť a 

pol milióna eur by sme zaplatili za jeden a pol roka. 

Čiže jeden a pol roka by sa nám vrátili kapitálové 

náklady, keby sme to prevádzkovali vo vlastnej réžii. 

Vychádzam z údajov, ktoré dal magistrát, to nie sú moje 

čísla.  

Čo má ešte ale viac prekvapilo, je analýza od od 

dotyčnej externej firmy, ktorá popisuje, že čo treba kúpiť. 

Napísala, že treba kúpiť dva traktory po sedemdesiat 

päťtisíc eur. A potom treba kúpiť šesť veľkých traktorov 
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po štyridsaťdeväťtisíc eur. Tak ja neviem, keď veľký (gong) 

traktor stojí štyridsaťdeväťtisíc eur, aký traktor stojí 

sedemdesiatpäťtisíc eur.  

Neni to tam, bohužiaľ, podrobne napísané a analýzu 

sme, samozrejme, nedostali do ruky, aby sme mohli pozrieť, 

že. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Je to tajné samozrejme, ako všetko na tomto 

magistráte. 

Čiže ja by som chcel vedieť, možno je to, možno je to 

nejaký UFO traktor, keďže je skoro raz tak drahý ako ten 

veľký traktor, ale neviem.  

Čo je ďalšie zarážajúce na podkladoch externej firmy, 

na ktorú sa, teda, odva odvoláva magistrát je, že tam 

uvádzajú konkrétne značky výrobcov. Čiže, nám napríklad 

odporúčajú kúpiť desať Kubot so zberným košom. Ale Kubota 

je značka. To je ako keby ste povedali, že chcete kúpiť 

desať mercedesov. Nepovedia, nenapíšu vám, že majú, máte 

kúpiť desať kosačiek so zberom, oni vám napíšu už konkrétnu 

značku.  

Čiže vám píšu, že máte kupovať Kuboty, Vivid 

malotraktory a Man nákladné kontajnerové vozidlá. Už 

konkrétne značky. Existujú, samozrejme, alternatívni 

výrobcovia, ale my už máme konkrétne. Pre istotu, hej? 
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Neviem, prečo to už nenapísali rovno aj pri bubnovej 

kosačke, pri motorových pílach, štilky (Stihl-ky) sú, vraj, 

najlepšie, tak mohli rovno napísať, že nám odporúčajú kúpiť  

štilky (Stihl-ky) a podobne.  

Praha, Brno, Viedeň robí tieto veci vo vlastnej réžii. 

Asi sú hlúpi a neschopní, Bratis Bratislava nie je Viedeň, 

ako hovorí kolega Grendel, (prednášajúci hovorí so 

smiechom), ono to je pravda, a Bratislava nie je ani Praha, 

ani Brno, bohužiaľ. Oni asi vedia, prečo to robia vo 

vlastnej réžii, a my to nerobíme, pričom tu sa tak isto ide 

počítať s tým, že mi to štyri roky bude trvať, kým vy 

vytvoríme podnik v plnej stopercentnej kapacite.  

Ale ono sa to dá už aj tento rok vytvoriť v nejakej 

menšej kapacite a o toľko znížiť dodávateľa, lebo na 

všetkom, čo si tak budeme robiť, nám to vyjde lacnejšie. 

Ale my nechceme, lebo je to strategická úloha. Je to 

strategický, podľa môjho názoru, tunel, ktorým sa vyťahujú 

peniaze z rozpočtu tohto mesta, dlhodobo, pravidelne 

a systematicky, a ja som teda rád, že som takýto materiál 

dostal, lebo, vlastne, magistrát len dosvedčil, že všetko, 

čo sa tu robí je divné.  

Tisíc dní robiť slohovú prácu, alebo referát 

stredoškoláka na víkend, ďakujem. A zistil som, že sme 

prerobili za tú dobu veľa miliónov eur, lebo, lebo manažéri 

to tak robia. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len doplním kolegu Hrčku. 

Ja len, poviem to normálne, tak expresívn. Zíram, že 

za štyri roky od prijatia uznesenia, toto zastupiteľstvo 

minule, ktoré prijal, tak toto zastupiteľstvo tiež 

apelovalo na to, aby sa s tým niečo robilo, za štyri roky, 

magistrát neurobil nič s tým, aby si založil vlastný podnik 

tak, ako to robia mestá naokolo Bratislavy ako je Brno, 

Viedeň a Praha. 

Alebo aj Trnava, jak tu kolega Kolek povedal.  

Mňa by zaujímalo ešte to, že tá firma, ktorá teda bola 

poverená tou analýzou, koľko jej trvalo to spracovanie? 

Lebo tu kolega Hrčka povedal, že by to urobil za víkend. 

Koľko to stálo? A teda, keď sme k tomu prišli po 3 rokoch, 

aby sme poverili nejakú firmu, tak ma zaujíma, že kedy sme 

ju poverili, lebo sme ju mohli poveriť na začiatku roku 

2015 a už sme dávno mohli mať analýzu hotovú. Ale tomu sa 

budem venovať (gong) obšírnejšie ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník Černý. 
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Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja zareagujem na predrečníka kolegu Hrčku. 

Ak hovoril, hovoril o tom, že nemá informácie, koľko 

nás to stálo a bude stáť, teraz myslím letná a zimná 

údržba, tak nehovoril presné informácie aj vzhľadom k tomu, 

že ďalší bod hovorí o tom, že aký je rozpočet na rok 2018. 

Ak hovoríme o tom, že koľko nás to stálo doteraz, tak zase 

máte informačné materiály, bod bé, kde máte informáciu o 

plnení rozpočtu roku 2017, tak tam máte napísané, koľko nás 

doteraz stála zimná, letná údržba. 

Takže ja predpokladám, že vy čítate materiály, tak 

potom asi iba mlčíte, aby ste vytvárali takýto dojem, čím 

horšie, tým lepšie.  

Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, ako ste reagovali, že 

sa strategicky nedá zmluva áerká (A.R.K) znížiť. No nedá, 

pretože podpísaná zmluva je vysúťažená z roku 2009. To je 

zmluva pána Ďurkovského, s ktorou pán Ftáčnik za 

predchádzajúce obdobie nič nerobil. A vy tu hovoríte, že 

zrazu pán Ftáčnik je super (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja som prihlásená do rozpravy. Tuná chcem len pri 

pripnúť k pánovi Hrčkovi informáciu, že táto analýza, ktorú 

máme, týchto deväť strá strán, stála dvadsaťdvatisíc 

päťstošesťdesiat euro. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Chcela by som povedať viac, ale pán primátor, Karlova 

Ves je outsider medzi mestskými časťami, neprechádza jej 

nič. Zverovanie športových, školských areálov. Nenahnevalo 

ma to, lebo taká je politická situácia. Nie je vôľa. 

Predalo sa pékáó (PKO) za euro, nenahnevalo ma to, 

lebo také je zloženie zastupiteľstva.  

Robili sa tu všelijaké psie kusy, ale toto, čo ste, čo 

vyšlo na vestníku verejného obstarávania, to ma skutočne 

nahnevalo. Áerká (A.R.K) ťahá za nos poslancov, vás, 

daňových poplatníkov, a ja si trúfam povedať po tomto, čo 

vyšlo na tom úr, vestníku, že vy nás ťaháte za nos. 

S prípravou tohoto materiálu, ťaháte toto mestské 

zastupiteľstvo za nos. 

Takže, je to škandál, po verejnom obstarávaní 

osvetlenia pre Bratislavu a po príprave parkovacej 
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politiky, už by som sa nemala čudovať ničomu, ale toto ma 

skutočne nahnevalo.  

A myslím si, žeby sme to nemali nechať len tak. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, 

ohradzujem sa voči vašemu ponižovaniu Karlovej Vsi. 

Karlova Ves neni žiadny outsider, Karlova Ves je 

plnohodnotná mestská časť a mesto k nej pristupuje rovnako 

ako k všetkým ostatným. Mrzí ma, že vy, ako starostka, do, 

takto urážate vlastných občanov. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Páni poslanci,  

tak som si pozrel tú zmluvu, je zverejnená, a viete 

kedy bola zadaná? Pred dvoma mesiacmi. 6. 10. ju, tuná 

aspoň uvedený dátum, 6.10. (poznámka: potlesk) 

Keď som videl tie audity, čo ja som bol jeden z tých 

mála, čo sa nechal ponížiť a pozrel si tie nezverejnené 

audity osvetlenia a parkovania, tie stáli  stodvadsaťtisíc, 

ale majú dvesto strán. V porovnaní s tým teda ani toto, tá 

analógia nevychádza, lebo 9 strán za dvadsaťdvatisíc 

päťstošesťdesiat, je, podľa mňa, nepomer.  

Viac poviem potom v riadnom príspevku.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 115

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som upresnil vyjadrenie kolega Mikulca. 

Ja som nepovedal, že by som vedel pripraviť za víkend 

materiál kvalifikovaný, ale v tejto kvalite, ktorý bol 

predložený, deväťstranový, v štruktúre, ten by som, naozaj, 

dokázal, ešte na strednej škole urobiť za jeden víkend, 

lebo to je výsmech. 

A áno, my sme zase, bohužiaľ, nedostali originál 

dokumentu. Tu sa iba odvoláva na ten dokument, ktorý my 

nevidíme, a ja netuším, čo tá firma napísala, možno by tam 

sme sa zase dočítali informácie, ktoré sme sa dočítali aj 

pri osvetlení, aj  pri iných skutočnostiach, ktoré boli 

zamlčané, inak vydané a neviem čo.  

Len, bohužiaľ, no tu Smer vládne s primátorom. Tento 

primátor sa opiera o smerácku väčšinu zastu, o smerácku 

časť zastupiteľstva a mosťácku, máme tú tú, tak ako pá,  

kopíruje to tú, tú vládnu koalíciu, ktorá tu je, Most, Smer 

vládnu tomuto mestu, s podporou tohto primátora, on sa 

tvári nezávislým, nezávislý nikdy nebol, bohužiaľ, 

a nezávislý neni ani v súčasnosti, ale treba si to verejne 

povedať. Treba povedať, že Most a Smer, to znamená, vládna 

koalícia v parlamente, vládne aj v tomto meste, aby potom 

ľudia vedeli koho majú brať na zodpovednosť. Tohto 

primátora a najmä tieto dve politické strany.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela upozorniť na jednu vec. 

Vždy, keď je nejaký monopol, veľmi komplikovane sa 

s ním komunikuje. Videli sme to aj na kontrole, keď to 

robil hlavný ar, (ööö) hlavný kontrolór a poslanci, že 

predsa len ten vzťah monopolného dodávateľa je trošku iný 

ako keď máme viaceré alebo konkurenčné firmy.  

Pokiaľ viem, v minulom období vo Viedni existovalo 

zabezpečenie čistenia becirkov samostatnými firmami, to 

znamená, každý becirk mal vlastnú, vlastného dodávateľa. Ak 

nestíhal, tak ten dodávateľ, ktorý mohol, to nahradil. Čiže 

bol tam veľmi silný konkurenčný boj a mesto malo jednotky 

a čistilo si svojimi, svojou firmou.  

Neviem ako je to momentálne, ale myslím si, že by 

práve táto analýza nám mohla poskytnúť, alebo teda normálna 

analýza, nie, nie táto, tiež nie som spokojná s tým, čo sa 

nám predložilo, ale máme tu vedľa suseda, ktorý už má 

nejaké skúsenosti. Samozrejme, že ma trošku iný rozpočet, 

s tým treba rátať, ale už si prešli nejakým vývojom, máme 

tú hlavnú architektku, ktorá robila na magistráte 

viedenskom, ja si myslím, že to nemuselo byť ani také 
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nákladné, stlačilo by tak urobiť nejaký výjazd a poučiť sa 

z tej ich histórie. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len dávam do pozornosti, že takýto podnik sa robí 

aj v mestskej časti Nové Mesto. Teraz pripravujeme podklady 

na realizáciu tohto podniku, a je to asi v podobných 

číslach, jak tu  vypracovala táto firma s tou analýzou za 

tých dvadsaťdvatisíc päťstošesťdesiat euro. 

Ale vráťme sa teda do takej ľahkej minulosti, kde sme 

boli tu s pánom kontrolórom konfrontovaní s firmou áerká 

(A.R.K), ktorá, teda, mala tam zastúpenie, jak hovoril, 

mala tam prísť nejaká generálna riaditeľka, ktorá v okamihu 

nebola generálna riaditeľka, ak si dobre pamätám, a už len 

podpisovala faktúry, tak sa pýtam, teda s kým sa riešil 

napríklad, s touto firmou, s touto firmou plán zimnej 

údržby, keď nemá tá firma zamestnancov? Vie mi tu dať 

niekto odpoveď na túto otázku? Riešilo sa to s tou 

advokátskou kanceláriou, ktorá komunikuje hneď vzápätí, keď 

tá generálna riaditeľka zrazu nebola generálna riaditeľka, 

tak potom komunikovala tá, tá advokátska kancelária. S tou 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 118

sa riešil plán zimnej údržby? A kto ju s ňou riešil, s tou 

advokátskou kanceláriou, teda? Alebo teda, s jakým 

zamestnancom, keď tá firma zamestnancov nemá?  

Takže mňa to zaujíma, s kým sa to riešilo. to je, keby 

mi niekto dal hneď po tejto, po tomto mojom príspevku 

odpoveď, bol by som rád, lebo tu tak všetko ide do stratena 

potom. 

Ďalšia vec, čo mňa zaujíma, že či si už vieme po tých 

siedmich rokoch skontrolovať tie autá v prevádzke, či 

naozaj čistia tie ulice tam, kde teda by mali čistiť tie 

ulice. Lebo sa nám stalo, že bola nejaká ulica rozbitá 

a mali, podľa tej firmy tam mali tie autá tú ulicu dávať do 

poriadku a čistiť ju. Tak si to neviem predstaviť, jak sa 

to dá toto.  

No a, aj by som to ukončil, a ako hovorím, že keď sa 

dá, ja by som bol rád, aby niekto reagoval na to, že s kým 

sa tu riešia tie práce, keď tá firma nemá zamestnancov 

reálnych? Že s kým sa to rieši? Vie mi na to niekto 

odpovedať teraz?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

po skončení diskusie bude reagovať predkladateľ. 

Pani poslankyňa Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec,  

si spomenul znova analýzu, alebo tú objednávku, kedy 

bola poslaná tej firme Thornton. Ja som, dovolím si citovať 

z plnenia uznesení 29. 9. 2016, kde musí byť zjavná chyba, 

pretože v ňom sa konštatuje, že v týždni piateho, od 5. 9. 

2016 boli zmluvnému partnerovi Grant Thornton Edvajzori 

eseró, (Grant Thornton Advisory s.r.o) zaslané doplňujúce 

informácie súvisiace s vykonaním analýzy. Už vtedy to bol 

zmluvný partner.  

Tak mne nejako tie dátumy nesedia, pán starosta Mrva, 

pretože, ak hovoríš, že objednávka bola teraz niekedy 

poslaná. 

Ja by som prosila, alebo žiadam, aby áerká (A.R.K), 

ak vôbec k zimnej, letnej údržbe, a k rozpočtu, k 

schválenému rozpočtu, ktoré máme v nasledujúcom bode, bola 

priložená analýza, ktorú dodala filma, táto firma. Tento 

zmluvný partner. Inak budem mať problém podporiť rozpočet.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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No, ono sa Richard pravidelne zistilo, že čistia 

ulice, ktoré sa čistiť nedajú, že jazdia tam, kde sa jazdiť 

nedá, že urobili niečo, čo sa urobiť nedalo, alebo sa 

neurobilo, no a keď sa na to príde, tak opravia faktúru. 

Len viete, zo sto takýchto fiktívnych prác sa príde na 

koľko pri pri tej snahe zamestnancov a krytí vedením? Na 

desať percent? Na pätnásť percent? No a tých osemdesiatpäť 

percent fiktívnych prác, ktoré sú len vyfakturované 

a reálne nie sú spravené, sú krásny zisk. A to, podľa mňa 

to je ten minimum, ktorý tam je. Tam je kopa ďalších vecí, 

z to, z toho, čo som mal, aspoň zatiaľ, možnosť vidieť. 

Čiže, najlepšie, neni lepší zárobok, ako keď si 

podnikateľ, alebo dodávateľ fakturuje niečo, čo nevykonal. 

Náklady sú nula a príjmy sú v stopercentnej výške. 

Zamestnancom nič nemusí platiť, odvody nemusí za to platiť, 

jediné, čo z toho zaplatí je dépéháčka (DPH) a zisk, ale to 

je vlastne nekonečná marža, pretože za nič dostávate niečo. 

Za absolútne nič, za niečo, čo ste nevykonali, len ste to 

vo faktúre uviedli, a ste sa pomýlili. No tak, stáva sa. 

Však chyby sa dejú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem pekne. 
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Pán primátor, dámy a páni,  

firma áerká (A.R.K), bolo to zistenie, ktoré bolo sajd 

(side) efektom kontroly, ktorú sme vykonávali, lebo tým 

smerom vôbec nebola zameraná, sa vlastne preukázalo, že je 

fakturačnou firmou. Firma, ktorá fakturuje za práce, ktoré 

vykonávajú jej zmluvní dodávatelia. Vlastne tam sme 

stroskotali preto, lebo jej zmluvných dodávateľov nám 

nebolo umožnené skontrolovať a my sme vlastne nemali koho 

kontrolovať, lebo tá firma nemá žiadneho zamestnanca.  

Má však štatutárov, a tí, samozrejme, môžu rokovať aj 

o výkone zimnej údržby. A takéhoto stretnutia som už, 

možno, aj dvakrát sa zúčastnil takýchto rokovaní. Čiže, 

nikdy som nemal pochybnosť o tom, že keď tam tí štatutári 

sedeli, že sú úplne kompetentní rokovať. Ale o tom, že 

rokujú nie za firmu áerká (A.R.K), ale za výkon firmy, 

firiem iných, som sa dozvedel, naozaj, až vtedy, keď som 

zistil, že vlastne nemajú zamestnanca. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Len toto sme zistili po troch rokoch? Ja neviem, však, 

alebo po s po siedmych?  

Ja sa, ja sa pýtam, ako, ja sa pýtam aj pána 

primátora. Veď pán primátor, keď ste nastúpili, veď toto by 

mala byť vaša priorita, aby si tieto služby robilo mesto 

samo. Veď robí si to Brno, robí si to Praha, robí to 
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Viedeň, ja si myslím, že to sú mestá, ktoré sú relevantné 

nášmu mestu, ale asi som zistil, že nie.  

Ja sa pýtam, že čo ste tu tri roky robili? Po troch 

rokoch sme sa dopracovali k tomu, že si tu dáme nejakú 

deväťstranovú, alebo ja neviem, možno má tá analýza aj 

viacej strán, ale nie sú zverejnené, ale aj keby mala sto 

strán, veď tá analýza trvala, ja neviem koľko, dva týždne, 

mesiac? Veď tú analýzu sme si mohli dať urobiť 

v dvetisícpätnástom v januári. Už sme ju mohli mať urobenú 

a už dneska sme mohli fičať a čistiť naše stroje na našich 

uliciach, posýpať, kosiť, mohli sme si to robiť všetko sami 

a ušetrili by sme desiatky miliónov, takto ako to tu rátam. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja naozaj ža žasnem nad niektorými, teda, 

informáciami, ktoré sa tu dozvedáme. To, že je to 

fakturačná firma, v podstate schránková firma, to sme sa 

dozvedeli až teraz, a za toto je zodpovedný Andrej 

Ďurkovský. To si povedzme na rovinu. Andrej Ďurkovský, to 

je primátor, ktorý podpísal po voľbách túto zmluvu. 
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Samozrejme, že či už to bol primátor Ftáčnik alebo 

primátor Nesrovnal, pán primátor Ftáčnik v tom neurobil 

absolútne nič, ja som rád, že pán primátor Nesrovnal, aspoň 

sa snaží niečo predložiť, aj keď teda nie som tiež úplne 

spokojný so všetkým čo, čo tu je predložené, ale poďme 

aspoň začať a poďme to riešiť trošku ďalej.  

Ja by som bol veľmi rád, keby sme tieto, tieto veci 

prerokovali aj v komisiách, v rade, aby sme takúto 

informáciu nedostávali len priamo na zastupiteľstvo.  

Ale možno by som, aj teda konkrétne. 

Keďže som starosta Vrakune, budem sa venovať len 

Vrakuni, a nie ostatným mestským častiam.  

Tak vo Vrakuni tento rok jak napadol sneh. Tak, 

samozrejme, neprišiel dočistiť chodník nikto. Až po mojej 

intervencii priamo s pánom primátorom, za čo pán primátor 

ti ďakujem, prišli tam, teda, nejakí traja pracovníci 

priamo chodník vyčistiť, teda sú to pracovníci áerká 

(A.R.K), alebo ich zmluvne zmluvnenej firmy a hovoria zmiz, 

a zhodou okolností som ich stretol na tom chodníku, a oni 

že, prosím vás, my sme tu prvýkrát za deväť rokov a my 

nevieme, čo máme čistiť. Tak, ja som bol, teda, zhrozený, 

lebo takúto zmluvu podpísal Andrej Ďurkovský. Takúto 

zmluvu.  

A preto si myslím, že by sme to mali začať riešiť, 

lebo keď je to vo Vrakuni, určite je to aj v iných 

mestských častiach, a po desiatich minútach, samozrejme, 

odišli a nič ne, nič nevyčistili, takže dočisťovať sme to 

museli nakoniec my.  
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Takisto je to, celú jeseň som riešil s magistrátom 

odhrabávanie lístia. Magistrát aj mal faktúru, aj 

potvrdenie, že lístie bolo odhrabané, ale žiadne lístie 

odhrabané nebolo.  

To je presne o tom, že firma áerká (A.R.K) fakturuje, 

fakturuje, fakturuje, ale ja viem, že to nie je ani 

v možnostiach magi magistrátu všetko odkontrolovať, a my, 

napríklad, vo Vrakuni, máme zmluvy zazmluvnené tak, že aj 

na kosačkách, sú džípíesko (GPS). Čiže, ku každej faktúre, 

aj z kosenia trávy, musí predložiť, že naozaj tam to 

pokosil a pohrabal. 

Tak ja by som do budúcna, keď aj, teda, sa budeme o 

tom baviť, nielen na autách, ktoré odhŕňajú sneh, ale aj na 

kosačkách, vysávačoch, na všetkej technike, na ktorej je to 

možné, aby to džípíesko (GPS) bolo, aby sa mohlo odovzdať 

ku fakturácii, aby ten zamestnanec magistrátu, naozaj, pri 

kontrole vedel dokázať, že tá faktúra, naozaj, zodpovedá 

vykonaným prácam.  

Ja hovorím, ja si cením prácu tých dispečerov na 

magistráte, nemajú to určite jednoduché, lebo keď im volám 

kvôli kruhového objazdu, kde keď prší, tak sa zdrž zdržiava 

veľká voda, lebo nie sú odhrnuté kanalizačné vpuste, a keď 

už volám, že ježiš, starosta, zasa voláte? Ale aby áerká 

(A.R.K) išlo čistiť len vtedy, keď zavolám ja, alebo 

zamestnanec magistrátu? Však by to mali automaticky teda 

čistiť.  

To neni výtka,  samozrejme, primátor, na teba, ja 

hovorím, ďakujem za všetko, čo, teda, ja naozaj telefonujem 
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a komunikujem s magistrátom často, ale na tú áerká (A.R.K), 

mám, teda, naozaj veľmi ťažké srdce a ja dúfam, že už od 

budúceho roku, kedy im skončí zmluva, už nikdy v živote 

toto mesto názov áerká (A.R.K) počuť nebude. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcel na toto poukázať, aby sme, naozaj, 

nešla táto diskusia týmto smerom, že tu primátorovi 

vyčítame niečo, za čo vlastne nemôže, a prvý, ktorý sa k 

tomu postaví, že ideme to riešiť.  

Viete, stále sa hovorí, že štát je najhorší hospodár. 

To som niekoľkokrát počul a hlavne od pravice. Viete, také 

zjednocovanie tých socialistických družstiev, to bolo v  

päťdesiatich rokov, keď všetci chceli mať všetko svoje 

a tak.  

Veľakrát tu niekto povedal Viedeň a tak ďalej. Vo 

Viedni majú jeden typ auta, celý emhádé (MHD), aby mali 

jednoduchý servis a tak ďalej a majú jednu zmluvnú firmu, 

ktorú si vždy vyberú tú najlepšiu, najefektívnejšiu, ktorá 

im tieto autá spravuje, aby mali na sklade tie veci, aby 

mali všetko po ruke a vôbec sa nepozerajú na to, že si 
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vybrali práve Many, alebo, teda Many konkrétne, alebo niečo 

iné. Proste, má to vždy nejakú logiku. A keď si vyberú 

dobrého správcu, tak je to ďaleko lepšie, ako keď si to 

spravujú sami, lebo sami sebe, proste,  to sme tu mali 

sedemdesiat rokov a nefungovalo to ani troška. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja sa len musím pousmiať nad tým, jak sa tu každý 

vyhovára. Však ten tu bol predtým, ten tu bol predtým, však 

pre bohaživého, keď dôjde sem nový primátor, tak jedna vec, 

však dobre, poukážem na to, že tak toto, tohoto to bola 

chyba, tohoto to bola chyba, ale riešim to hneď na 

začiatku. Teraz sa ideme baviť o tom, že máme pár mesiacov 

do skončenia volebného obdobia a ideme riešiť toto? Veď 

toto sa malo riešiť hneď. Hneď pri nástupe. 

A také veci, že nie je možné odkontrolovať. Veď to sú 

verejné peniaze. To sa musí dať odkontrolovať. Ale tuto 

zrejme sa to berie tak, že však to sa nedá. 

Alebo ideme na kontrolu a na kontrole zistíme, že 

niekto nám povie, že ale vy tu nemôžete nič kontrolovať. 

Tak tu sa  desať miliónov z rozpočtu, alebo  deväť 

miliónov, alebo neviem koľko, proste veľmi veľa peňazí, 
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dáva nejakej firme, a nie je možné ju skontrolovať. Veď kam 

sme sa to dostali? Asi sa nechce kontrolovať.  

Bavím sa tu stále o čase. To sú roky. Roky sa tu nič 

nerobilo. (gong) 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem, pán starosta Kuruc, vyslovil si nádej, že 

o firme áerká (A.R.K) nebudeme už nikdy počuť. No ja sa 

obávam, že môžme počuť o jej bývalých, súčasných alebo 

nejakých budúcich členoch všelijakého konzorcia,  ani o tom 

nebudeme vedieť a budú to tí istí.  Pretože nič 

nenasvedčuje tomu, ako si povedal, že pán primátor sa nám 

snaží predložiť, alebo ako konštatoval pán riaditeľ vo 

svojom úvodnom slove, že chceme realizovať komunálny podnik 

vlastných služieb pre mesto. Všetko nasvedčuje tomu, že 

presne to sa nerobí a nechce robiť. 

Ďakujem.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 128

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja ubezpečujem pána Kuruca, môže byť rád, áerká 

(A.R.K) vie jednu vec, aspoň fakturovať podľa plánu. Hej? 

Že to, čo si naplánovali, to vyfakturujú, či to urobili, 

alebo neurobili, je už druhá vec, ale podľa plánu 

fakturujú. Plán dodržiavajú aspoň na faktúrach.  

Lenže to si treba druhú vec uvedomiť, áerká (A.R.K) je 

schránka. Ale koho je to schránka? V súčasnosti je platný 

zákon, ktorým musia dodávatelia pre pre verejnú správu 

dokladovať štruktúru vlastníkov. Viete, kto je štruk, podľa 

štruktúry vlastníkov? Väčšinovým je efcécé (FCC), ďalším je 

AII, ale to už nie sú schránkové firmy. To už nie sú 

schránkové firmy, to sú tie reálne firmy, ktoré to 

v subdodávke vykonávajú. Čiže, oni vlastnia svoju 

spoločnosť, ktorá je schránka, ale tú odfláknutú robotu, tú 

robí AII-čko, tú robí efcécéčko (FCC-čko), to robia tí 

dodávatelia. A to teda nie sú malé firmy.  

Ak si myslíte, že tie sa teraz stratia, že tie, 

proste, nebudú súťažiť, alebo nebudú subdodávateľmi 

ďalšieho víťaza, no tak to ste na veľkom omyle. To, proste, 

takto nefunguje. Oni si tam potom nájdu iného, cez ktorý, 

cez ktorého sa dohodnú. Ale to sú presne tie isté firmy. To 

sú reálne firmy, reálni ľudia, (gong) reálni majitelia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Princíp je v kontrole. Ak máte firmu, ktorej dovolíte 

fakturovať niečo, čo neurobila  a robíte to dlhé obdobie, 

tak, jednoducho, to bude robiť. Pokiaľ si poviete, že 

budete dodržiavať zmluvu, ktorú máte urobenú, to znamená, 

budeme fakturovať len to, čo bolo urobené, a budete to aj 

dodržiavať, jednoducho, sa tie faktúry nebudú preplácať, 

tak sa tá, ten vzťah tej firmy zmení. To je normálny 

prirodzený vzťah medzi dodávateľom a odberateľom.  

Neviem si predstaviť, keby niekto z nás mal takéhoto 

do dodávateľa, že by mu faktúry preplácal. Len ide o, 

naozaj, o to, zaviesť takú kontrolu na tieto firmy a 

nedávať tam medzi,to nejaký medzičlánok, schránkovú firmu, 

ktorá nám neumožňuje kontrolovať činnosť priamo u týchto 

dodávateľov. To sa dá jedine urobiť priamo, priamym 

spôsobom. A potom kontrolou, ale obyvateľov. Obyvatelia sú 

tí, ktorí musia kontrolovať. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No tak, pán Kuruc sa snažil dať zmierlivý príspevok, 

lebo je starosta, ide rozpočet a nechce si pohnevať. No ale 

povedal absolútnu pravdu. Jednoducho magistrát nekontroluje 
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výkony áerká (A.R.K), ale za ne platí. Tu je celý pes 

zakopaný. 

Podľa mňa, áerká (A.R.K) je jedna zo schém tunelovania 

mesta. A ak by sa ho mesto chcelo zbaviť, tak  by sa ho 

zbavilo. Tu padajú rozhorčené otázky, ako to, že sme 

nevedeli doteraz, že to je, vlastne, fakturačná firma. Že 

to je schránková firma. Že to je, že kontroling zlyháva?  

No, neustále poslanci sa dobíjajú k informáciám, dobre 

viete, že sa dozvieme len to, čo si zistíme. Rozbaľujeme 

ako cibuľu tieto rôzne schémy, ktoré okrádajú mesto 

o peniaze, zhoršujú výkony a dobromyseľne (gong) navrhujeme 

rie 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Rovnako ako kolega Kuruc, zimná údržba, ale potom aj 

aj aj letná údržba, je problém nielen vo Vrakuni, ale aj v 

našej mestskej časti. Rovnako my sme už vzdali boj s tým, 

že upozorňovať magistrát, alebo teda, ich firmu na to, aby 

si prišli odhrnúť svoj chodník, odhŕňajú to naši ľudia, 

hlavne keď sú to prístupy k električkám, nejaké hlavné 

ťahy. A ešte sa nám stane, že v noci tam príde odhŕňacie 

auto áerká (A.R.K) a nám to znovu zavalí snehom. hej?  
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Takže, ja som rád, že sa to konečne otvorilo a a ja 

viem, že teraz každý hádže špinu, ale hovorím, treba sa ich 

zbaviť, ale treba sa ich zbaviť tak, aby, aby sme mali 

náhradu. Toto je podľa mňa riešenie, ako sa na to 

pripraviť. A nehľadajme Ameriku, veď tu fufufungoval pred 

iks rokmi ZÁRES, ktorý sa staral o o zeleň v celej Bra 

Bratislave, a proste to nenenebolo rozčlenené, že magistrát 

sa stará, mestská časť sa stará, dopravný podnik sa stará. 

Veď to je, to je nezmysel. 

Takže, konečne sa na tom robí koncepčne, a dúfam, že 

(gong) áerká (A.R.K) sa zbavíme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Ja budem v krátkosti len reagovať na to. 

No, pán Ďurkovský, možno, svojho času urobil zmluvu, 

ktorá nebola ideálna, určite nebola, lebo tam je pochybenie 

aj tých v dátumoch a podpisoch osôb, ktoré zastupovali tie 

firmy konzorcia, ale my to už dávno vieme. Najneskôr sme sa 

to dozvedeli v roku 2015, keď sa robila kontrola nakladania 

a hospodárneho vynakladania prostriedkov mesta na údržbu 

zimnú, a vtedy nám pán kontrolór napísal, že tu je 

podozrenie z nehospodárneho nakladania voči dodávateľovi 
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tejto, teda, tejto firme. Čo sme urobili? Prijali sme 

uznesenie, aby pán primátor vyvodil z takéhoto vážneho 

pochybenia závery a zosobnil zodpovednosť.  

Ako bolo vyriešené toto uznesenie? Áno, vyvodil som 

zodpovednosť, bodka. Takto sa plnia naše uznesenia, takto 

je tu snaha preukázaná, akým spôsobom zabezpečovať 

hospodárne nakladanie s prostriedkami.  

Nie je, nie je problém v tom, aby sa vymohli (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Olekšák. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja si myslím, že svojím príspevkom pán starosta Kuruc 

presne trafil klinec po hlavičke, pretože je to zmluva 

z čias ešte bačovania pána primátora Ďurkovského, ktorého 

si pamätáme, akým spôsobom tu ovládal toto mesto a príbuzné 

politické strany osem rokov.  

Takže, teraz viniť pána primátora s tým, že je tu 

nejaká zmluva s áerká (A.R.K), je skutočne, myslím, nie 

správne.  

Fakt, naozaj, od toho roku 2015 sa urobili určité 

kroky na to, aby sa zvýšila práve tá kontrola, aby sa 

nefakturovalo len pre faktúry, ktoré sa vyplácajú.  
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A ja si myslím, že aj tá analýza je dobrá, možno by 

som bol troška ambicióznejší, čo sa týka toho cieľa, 

založiť samostatný podnik, pretože my v Lamači sme išli 

touto cestou, za pani starostky Keltošovej, a ušetrili sme 

zhruba asi päťdesiat percent na nákladoch. Tých ľudí 

používame, keď nesneží na iné činnosti, ktoré sú spojené 

s dočisťovaním, vlastne, ulíc. 

A myslím si, že je veľmi potrebné, aby sme vnímali tú 

realitu, ktorá tu je. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, všetkým prispievateľom. 

Áno, samozrejme, je to problém, ktorý musíme vyriešiť. 

Ja pevne dúfam, že sa nám to podarí nejako vyriešiť, lebo, 

naozaj, fakturovanie len za to, že niečo bolo 

vyfakturované, tak ako povedal aj kolega Hrčka, áno, v tom 

sú asi oni odborníci, fakturovanie vedia.  

Zas na druhej strane, musíme byť aj trošku realisti, 

naozaj, magistrát nemá šancu a nemá možnosti, aby každú 

faktúru odkontroloval, preto som navrhoval tie džípíeská 

(GPS) ako, ako to máme my u nás vo Vrakuni.  
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Ale možno by nebolo zlé, aspoň na nejaké prechodné 

obdobie, keď budú zamestnanci magistrátu kontrolovať 

faktúry, tak v spolupráci s mestskými časťami. Stačí 

zatelefonovať mne, starosta servus, urobili tuto tá áerká 

(A.R.K), povysávalo to lístie, odhrabalo toto? A ja ti 

poviem, že neurobili, a proste môžte faktúru im vrátiť 

naspäť.  

Lebo takto to naozaj, ja rozumiem, že na o oddelení 

životného prostredia nie je toľko zamestnancov, aby mali 

šancu odkontrolovať každú faktúru v celom meste. Ale 

na toto sa asi malo myslieť pred deviatimi rokmi, (gong) 

teraz už s tým nič neuro  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ak by som hovorila dlhšie, prosím o predĺženie môjho 

príspevku, ale budem sa snažiť byť jasná a stručná.  

V minulosti bolo v roku 2014 navrhnuté uznesenie, 

a pokiaľ si dobre pamätám, tak práve dnešným primátorom, 

pánom Nesrovnalom, aby sa vy vytvorila, vlastne, analýza 

vzniku takéhoto komunálneho podniku. Úspešne až do konca 
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funkčného obdobia pána Ftáčnika sa na tejto veci vôbec 

nepohlo ani prstom.  

Potom, keď si pamätáte, sme prišli sem 

do zastupiteľstva, a v dvetisícpätnástom sme znovu prijali 

ďalšie uznesenie, ktorým sme k tomuto nabádali, aby sme 

dostali takúto analýzu.  

Vybudovanie komunálneho podniku, mestského, nie je 

jednoduchá vec. Nie je to záležitosť, že zajtra nakúpime 

stroje, pozajtra zamestnáme ľudí a ideme do toho. Tam bude 

treba nábehovú fázu, kde v súčasnosti, keď áerká (A.R.K) 

skončí a skončí, pretože schránkové firmy už ďalej nebudú 

môcť sa zapájať do súťaží, podľa dnešného zákona, tak bude 

iba rámcová zmluva. A my si budeme objednávať konkrétne 

veci, konkrétne úkony.  

Rovnako sa môže stať, že behom, nie štyroch, ale už 

dvoch rokov si dokážeme vytvoriť, ale aj ďalšie 

zastupiteľstvo, lebo my ideme do posledného roku tohto 

funkčného obdobia, môžeme vytvoriť ten podnik. A je už 

na samozrejme, tom, kto príde po nás, aby vytváral ten 

podnik.  

Ja beriem tento materiál ako náš prísľub, že do tohto 

ideme. Jedine žeby ste sa vy ako poslanci a my spoločne 

dohodli, že nie. Ja to beriem tak, že jednoznačne do toho 

pôjdeme.  

Áno, máte pravdu. Viedeň, Brno a ďalšie mestá majú 

vlastné podniky, ale nemusíme chodiť ďaleko, veď vy 

v mestských častiach máte vépesky (VPS-ky) a podobne, a 
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viete ako to funguje, keď jednoducho, priamo zadávate, čo 

chcete robiť, koľko toho majú robiť, v akom čase, viete si 

ich skontrolovať a podobne.  

Je absolútne nerealistické, aby nám, naozaj, 

subdodávkami toto robili akékoľvek firmy, pretože ak je 

na oddelení životného prostredia, ja neviem, teraz poviem 

desať ľudí, tak nemôžu vykonávať aj agendu úradnícku, 

vybavovať veci, pripravovať materiály do zastupiteľstva, 

dávať rozhodnutia a zároveň chodiť stále do terénu 

a kontrolovať. To by sme mali samých kontrolórov.  

Na moju otázku, keď som sa pýtala vo Viedni, ako to 

funguje tam, tak jednoducho, celý ich podnik, ktorý má 

na starosti údržbu, aj zeleň, aj vysádzanie, aj 

starostlivosť, aj hnojenie aj kosenie aj všetko, majú 

tisícdvesto zamestnancov. Toľko nemá ani celý magistrát, 

prosím pekne.  

Čiže áno, než kontrola, a len kontrola, čo je vždy 

zneužiteľné ešte, je najlepšie mať vlastný podnik. Aj 

preto, že keď sa vám vyvyklajú v Starom Meste, tu pred 

Primaciálnym palácom dve dlaždice, tak nečakáte týždeň 

na Pittel+Brausewetter, kým príde a opraví, ale vaši dvaja 

ľudia z podniku prídu, a opravia to. Vycementujú, a tak 

ďalej. Robíte si to sami.  

Ale ešte raz. Mnohí, čo ste v mestských častiach, 

poznáte prácu vašich vépeesiek (VPS-iek), poznáte to, je to 

najefektívnejšie.  
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Keď sa pozriete na stranu tri, tak tam máte, vlastne, 

náklady. Jednorazový náklad na rekonštrukciu areálu, kde sa 

rozhodneme, že bude aj sídliť táto firma, je dva celých 

šesť až tri celých dva milióna. Sú to financie, dosť veľký 

objem financií, lebo tá firma musí niekde sídliť, musia tí 

zamestnanci niekde byť, musia tam byť uložené naše 

technické stroje, ktoré budú zabezpečovať tú údržbu a tak 

ďalej.  

Minimálne štrnásť celých tri milióna je, zrejme, 

náklad na kúpenie tých strojov, ktoré bude firma 

potrebovať. Ďalšie sú, samozrejme, personálne náklady dve 

celých tri milióna, a prevádzkové náklady okolo dve celých 

deväť.  

Je to, naozaj, veľký objem financií, keď si to 

pozriete, nie je to sranda založiť tento podnik. Ale 

napriek tomu, napríklad, môj názor je, že jednoznačne 

Bratislava potrebuje technické služby. Jednoznačne. Či už 

nazývema technické služby, alebo inak.  

Keď si pozriete ďalej, na strane päť, tam máte aj 

plán. Rok 2018, koľko by asi bolo a máme (gong) 

päťdesiattisíc v rozpočte na všetky tie prípravné veci. 

2019/2021, výstavba toho areálu, respektíve rekonštrukcia 

tých našich priestorov, ktoré ako mesto máme, a prípadne, 

dvadsaťdva by začal podnik fungovať.  

On môže aj v dvadsiatom, keď už bude mať niečo 

vytvorené, a postupne nabiehať a preberať to, čo robia 

dneska firmy, ktoré robia to pre mesto, na základe zmluvy. 

Práve preto je zároveň navrhnutý ten tender na vyobstaranie 
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firmy na zimnú a letnú údržbu tak, že je to rámcová zmluva, 

nie fixná, ale dá sa aj ponižovať im výkony a nábehovo bude 

podnik technických služieb Bratislavy preberať tieto veci.  

Čiže ja si myslím, že je to dobrý základ na diskusiu, 

mal by ten materiál ísť ešte aj do komisie, kde by ste sa 

hlbšie mohli tomu venovať a určite budúci rok 2018 je 

kľúčový na to, aby sme v zastupiteľstve schvaľovali všetko 

pre prípravu takéhoto podniku technických služieb mesta 

Bratislavy. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Pani námestníčka,  

musím sa ohradiť voči tomu, že v minulom volebnom 

období primátor Ftáčnik v tejto veci nič neurobil. 

Hovoríte, a rovnako to aj tak kolega Kuruc hovoril. 

Hovoríte o veciach, o ktorých nič neviete. Tam sa naozaj 

robili aj kontroly, práve v tom minulom volebnom období sa 

začalo a prepočítavali sa aj, aj komunikácie, či sedia 

kilometre, koľko vykazujú. Začali sa robiť kontroly. 
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Samozrejme, že to je dlhodobá práca, ale v tom 

volebnom období sa veľa vecí urobilo. Vôbec nemáte pravdu, 

že sa neurobilo vôbec nič.  

Neurobilo sa vôbec, skôr mi to pripadá, že teraz sa 

robí všetko pre to, aby sa, aby sa nič neurobilo, pretože 

na štyri roky si rozložiť založenie tejto organizácie 

znamená, že keď v novembri alebo v októbri budúceho roku už 

končí zmluva s áerká (A.R.K) a rozložiť si založenie (gong) 

podniku.na š 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník Černý. 

Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Musím povedať, že keď som zachytil v médiách tú správu 

pána primátora o tom, že predkladá návrh na založenie 

vlastného podniku, ktorý bude zabezpečovať letnú a zimnú 

údržbu, tak som bol potešený, tak ako mnoho z ostatných. 

Nechápem tomu však, že akonáhle sa tu začneme o tom baviť, 

dochádza k nejakému názoru, že vlastne aj to, čo predloží 

a tú svoju snahu, je ako keby zle.  

V takomto rozpoložení sa dostávame do situácie úplne 

bezvýchodiskovej. 

A zareagujem aj na pani poslankyňu Kimerlingovú. 

V roku 2014 poslanci objavili chyby vo faktúre. To by bolo, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 140

to bolo jediné, čo sa za pána Ftáčnika spravilo. Jediné, čo 

spravilo a vy ste tu sedela ako námestníčka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Jedna z najdôležitejších vecí, či to bude mestský 

podnik, alebo to bude mestský podnik zadávať nejakej firme, 

je kontrola. Stále si neuvedomujeme jednu vec, že ani 

mesto, ani mestské časti, nedokážu odkontrolovať každý kút, 

miesto, smetný kôš, ulicu.  

Existuje jednoduchá apli, aplikácia ako vzor toho, že 

to môže fungovať v rámci kontroly obyvateľov. A to je odkaz 

pre starostu. Kde obyvatelia nahlásia, fotografiu, 

fotografiou, gépeskovými (GPS-kovými) súradnicami miesto, 

čas, lokalitu, kde je nejaký problém. Toto je tak 

jednoduché v súčasnosti urobiť, že sa čudujem, že toto už 

neexistuje a na základe toho my môžme jasne vedieť, kde je 

nejaký problém a kde sa niečo neurobilo. (gong) To, to je 

dôkaz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem. 

Samozrejme, pán Ftáčnik má svoju časť masla na hlave, 

to nikto nepopiera, ale skúsme si to, že on za 300 dní 

s nulovými nákladmi, urobil nula. Okej. Je to hanba, je to 

tak.  

A pozrime sa, čo urobil súčasný primátor, pri ktorom 

sedia súčasní námestníci, ktorí kritizujú tých bývalých. 

za tristošesťdesiatpäť dní to bolo nula, za sedemstotridsať 

dní prešiel tento magistrát k tomu, že to treba zadať 

externým, tristo dní trvalo, kým to zadal externému, ten to 

urobil za päťdesiat dní, a v deväťstránkovom referáte, to 

sa nedá nazvať ani materiál, je jedna, sú asi desať 

veličín, ktoré sa odkazujú na dvadsaťdva a pol tisícové 

náklady. 

Čiže, tisíc dní, dvadsaťdva a pol tisíca nákladov, 

nerátajúc nejaké iné, a deväťstránkový referát, ktorý 

spraví stredoškolák za víkend.  

Tak ja neviem, ako, kto má tu väčšiu časť masla 

v tomto prípade na hlave, myslím, že ja mám jasné a mala by 

asi aj pani námestníčka Plšeková, keby nesedela ako 

námestníčka a sedela by medzi poslancami. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Pani námestníčka,  

naozaj, to čo ste povedali, je pravda. Akurát 

v kontexte toho, o čo tu ide, je to úplne zavádzajúce.  

Veď nám, a pokiaľ ste to sledovali, nám, najmä nám tu 

ide o to, aby sa urobila náprava. Dnes hovoriť o tom, že 

teda konečne tu máme niečo, tak to je akože povedať, 

konečne sme ich do niečoho dotlačili. Tým neviem povedať, 

že komu osobne, ale jednoznačne je to ten, tá strana, ktorá 

sedí oproti nám.  

Tá iniciatíva vznikla tu. Ešte raz to zopakujem, my 

sme vyprovokovali kontrolu, tam bolo stanovisko kontrolóra, 

nehospodárne nakladanie a dnes tu budeme objavovať Ameriku, 

že áno, dá sa to aj inak? Veď to je hanba.  

Čiže, v tom kontexte, ktoré tu riešime, váš príspevok 

je zavádzajúci.  

(poznámka: potlesk) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pripomínam tiež, a vy ste to nezatajila, pani 

námestníčka, je postup primátora, vtedajšieho primátora, 

kritizoval poslanec Nesrovnal.  

Poslanec Nesrovnal sa stal primátorom Nesrovnalom a po 

troch rokov nám oznamuje, že nezaloží, nezaloží zimnú 

a letnú údržbu v réžii mesta, pretože časové rozloženie, 

áno, teraz už ani snívať nemôže, že by pripravil vyriešenie 

tohoto prípadu.  

Je to zámerné, tak ako je to s osvetlením, že zostane 

naďalej Siemens. Lebo jeho postup je taký, aby vyhovel 

starým zmluvám, ktoré urobil Ďurkovský. Aby pokračovali. 

Dosiahne to aj v osvetlení a dosiahne to aj v zimnej 

údržbe. Odíde odtiaľto a zmluvy zostanú.  

A vy už hovoríte o tom, ako sa má usporiadať ďalšia 

súťaž? (gong) Však tam prídu tí istí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

K pani viceprimátorke Plšekovej. 

Spomínala Viedeň. Áno, Viedeň, súc plochou len trošku 

väčšia ako je Bratislava, má na údržbu zelene, teda vrátane 

stromov, predovšetkým stromov, zamestnaných stálych 

deväťsto pracovníkov a v sezóne ďalších 600. Ona má 

tisíc päťsto zamestnancov, niekedy, hej, polovicu roka, 

a a stíha to urobiť. 

A teraz ďalšia poznámka k pánu Kurucovi. Ďurkovský to 

podpísal mesiac pred voľbami a zase nechal to, a odišiel 

do histórie. A nechal to novému primátorovi. Teraz sa to 

zase pripravuje tak, že tento primátor, zrejme, možno ešte 

stihne podpísať nejakú novú zmluvu, lebo áerká (A.R.K) 

končí 1. novembra, a neviem kam odíde, no uvidíme, ale tak 

isto sa pripravuje tá nová, na ďalšie štyri roky, ktorá 

bude zase termínovo viazaná (gong) na voľby a tak 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcel poprosiť kolegov, nech sa vrátime 

k podstate toho materiálu, hej? Hodinu tu riešime niečo, čo 

sa tu vyhovárame na jedného, na druhého predchádzajúceho 
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primátora, ja by som chcel počuť od pána kontrolóra 

informáciu, či je tá súčasná zmluva vypova vypovedateľná. 

Hej?  

Tá končí samostatne, te. 

Ďakujem. 

Čo sa týka pani námestníčky. 

Ja by som chcel poprosiť, aby pritom, pritom tom 

tvorbe toho materiálu boli oslovené aj mestské časti, najmä 

tie, ktoré majú nejaké vlastné vlastné kapacity. Máme 

technické dvory, ktoré by mohli byť tiež zahrnuté dot do 

toho, do tej nejakej siete zimnej údržby, či už 

na uskladnenie techniky, alebo uskladnenie posypového 

materiálu.  

Ja k tomu, tých titisíc päťsto ľu ľudí vo Viedni, to 

si neviem predstaviť v Bratislave. My máme problém nájsť 

ľudí, my máme problém nájsť šoférov, ktorí by vedeli 

šoférovať multikáru a ktorí by, proste, vedeli robiť, hej? 

Takže, ne nemajme veľké oči, že my vieme od zajtra 

spustiť podnik, ktorý má mať na starosti starostlivosť 

o zeleň, starostlivosť o o o zimnú údržbu. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán kontrolór. 
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Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Áno, takže. 

Som rád, že idem práve po pánovi Pilinskom, lebo môžem 

povedať, že ako je to s vypovedateľnosťou zmluvy.  

Prvý raz, keď sme kontrolovali áerká (A.R.K) na 

základe podnetu poslancov Jenčíka a Uhlera, bola to 

takzvaná soľná kontrola, sme zistili nesprávnosti 

vo fakturácii a vtedy sme riešili s magistrátom, s 

riaditeľom magistrátu, že či je zmluva vypovedateľná. Záver 

už vtedy bol, že áno, je, lebo vypovedateľnosť je veľmi 

jednoducho formulovaná. Napriek tomu odvtedy platí téza, 

ktorú prevzalo aj súčasné vedenie, že miera 

vypovedateľnosti kvôli niekoľko stovkovým, v tom čase, a 

teraz tisícovým nezrovnalostiam vo faktúrach voči deviatim 

miliónom zmluvný objemu v roku bežnom, je neprimeraná 

a úspešnosť súdneho konania zo strany toho partnera by bola 

pomerne vysoká v neprospech hlavného mesta.A od čias pána 

Gajarského sa drží táto línia, že keď sa dá vypovedať, 

(gong) tak len za podvod. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

A prerušujem rokovanie o tomto bode, pretože mala byť 

už prestávka od jedenástej hodiny podľa uznesenia, čiže 

vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku. 
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A chcem požiadať predsedov poslaneckých klubov, keby 

mohli sem prísť na krátku poradu. 

 

(prestávka od 11.12 do 11.49) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

...panie poslankyne a pánov poslancov o návrat 

do rokovacej sály, aby sme mohli pokračovať. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  čaká sa na návrat poslancov do rokovacej 

sály) 

Prosím panie poslankyne a pánov poslancov o návrat 

do rokovacej sály, aby sme mohli pokračovať.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  čaká sa na návrat poslancov do rokovacej 

sály) 

Dobre.  

Čiže, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Aj 

pani námestníčka.  
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Dámy a páni,  

lebo stretli sme sa s predsedami klubov, a rád by som 

vám, vás informoval o dohode, ktorú sme spravili 

s predsedami klubov, všetkých klubov, ohľadne ďalšieho 

postupu.  

By. 

Pán poslanec Kolek.  

Chcel by som vás informovať o ohlade, ohľadne ďalšieho 

postupu, o do, o dohode so všetkými predsedami klubov, 

pretože diskusia, ktorú vedieme je veľmi dôležitá. Treba si 

to povedať o tom áerká (A.R.K), treba aj tu kritiku, lebo 

nám to posilňuje vyjednávaciu pozíciu. Čiže, som rád za to. 

To isté svetlo a to isté, aj to ďalšie, ale predsa len 

ten najdôležitejší materiál, na ktorý Bratislavčania 

čakajú, je rozpočet. 

Čiže, my chceme absolvovať túto diskusiu, ale 

(poznámka:  nezrozumitelné slovo) mesto potrebuje aj 

rozpočet, a preto sme s predsedami klubov urobili 

nasledujúcu dohodu.  

Začneme, prerušíme diskusiu v tomto bode, začneme 

rozpočtom, prejednáme rozpočet, až kým ho nedokončíme, 

samozrejme, obedná prestávka tam bu bude, ale až kým 

nedokončíme rozpočet, a potom sa vrátime do bodu áerká 

(A.R.K). Súčasťou toho je, že ako navrhol aj pán poslanec 

Hrčka, aby v budúcoročnom rozpočte boli vyčlenené financie 

na spustenie podniku, už relevantné.  
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Čiže sme sa dohodli, že v prvej zmene rozpočtu, ktorú 

odhadujeme na február budúceho roku, mesto vyčlení 

minimálne, minimálne pol milióna eur, minimálne pol milióna 

eur mesto vyčlení na spustenie komunálneho podniku tak, aby 

keď bude končiť zmluva, tak mesto už malo nejaké relevantné 

kapacity. 

Toto je dohoda, a prosím, aby ste odsúhlasili tento 

postup, to znamená, že prerušujeme tento bod, začíname 

rozpočtom a až kým ho neskončíme, a potom sa sem vrátime. 

S tým, že platí, čo som povedal, že vo februári pol, 

minimálne pol milióna euro na spustenie komunálneho podniku 

do zmeny rozpočtu. 

Prosím hlasujte o tomto postupe.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

To všetko sa musí posunúť, rozpočet je najdôležitejší.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tých posunieme, tých posunieme. Vše, rozpočet je 

najdôležitejší materiál pre Bratislavčanov, kým ho 

neskončíme, ostatní musia počkať.  

Teraz prerušujeme a potom sa vrátime sem.  

Prosím, hlasujte.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Áno, k tomuto bodu sa vrátime, aj k tomu ďalšiemu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsať, tridsaťosem prítomných. 

Dva, tridsaťdva za. 

Čiže, tento návrh postupuje, je schválený. 

Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. 

 

 

BOD 3 NÁVRH ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY NA ROKY 2018 – 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A týmto prechádzame vlastne do bodu tri, a tým je 

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na roky 2018 až 2020.  

Dámy a páni,  

predkladáme vám materiál, ktorý navrhuje použitie 

financií Bratislavy na rok 2018, je to rozpočet. 

Je to rozpočet rozvojový, to znamená, že navrhuje, 

nadväzuje na dobrý rok 2017 a použitie prostriedkov v 

dvetisícosemnástom bude vyššie v každej z jednotlivých 

oblastí.  
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Rád by som vám povedal, že je výsledkom našej 

spoločnej práce, že hlavné mesto Slovenska Bratislava je 

v najlepšej finančnej kondícii za posledných desať rokov. 

Máme najvyššie príjmy, externé aj interné, máme najnižšie 

zadlženie, historicky najnižšie zadlženie, najmenej 

dlhujeme dodávateľom, plní sa najviac poslaneckých priorít.  

Takúto dobrú správu Bratislavčania už desať rokov 

nepočuli, a to, že im to vieme povedať, je výsledkom vašej 

práce, vašich zodpovedných rozhodnutí, spolupráce mesta 

so starostami a vedenia mesta. C 

hcem sa vám za to poďakovať, a pogratulovať, pretože 

toto je výsledok, ku ktorému sa každý a každá jedna z vás 

dokáže bez akéhokoľvek zaváhania postaviť.  

Tieto čísla sa pretavujú do návrhu rozpočtu, ktorý vám 

predkladáme.  

Prioritami rozpočtu sú, samozrejme pokračovanie, 

v opravách ciest, čistota verejných priestranstiev, 

Trnavské mýto, Námestie slobody, chceme  spraviť nové 

parky, nové parky v Karlovej Vsi, samozrejme, pani 

starostka, tých  štyristotisíc je iba odhad, nemám obavu 

o tom, že to nebude toľko peňazí, takže sa nemusíš obávať 

o efektivitu prostriedkov, nové parky v Ružinove, 

v Dúbravke, chceme skvalitňovať mestskú hromadnú dopravu 

nákupom ďalších elektrobusov, chceme opravovať električkové 

trate, zlepšovať prácu mestskej polície, využívať európske 

zdroje, chceme viacej financovať vzdelávanie, to znamená 

do základných umeleckých škôl, na sociálnu pomoc, prácu 

s bezdomovcami, na podporu kultúry a občianskej 

spoločnosti.  
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Teší ma, že opäť vyčleňujeme vyššiu prostriedku 

na poslanecké priority, tie, ktoré sme si schválili minulý 

rok sa naplnili, viac ako deväťdesiat percent, s každým 

z klubov sme si prešli plnenie priorít, a každý vie, kde 

jeho priority sú, a ako sa plnia, a keď sa ne ne, tento rok 

nedarí ich splniť, prečo to tak nie je, ale platí zásada, 

že všetky nesplnené priority sa automaticky posúvajú 

do roku 2018 aj s, aj s príslušným financovaním.  

To, takisto sme sa stretli s predsedami klubov 

a vyzbierali sme poslanecké priority na rok 2018, a som 

rád, že máme pripravený aj jednotný pozmeňovací návrh, kde 

je, pod ktorým je podpísaných, myslím že  viac ako 

dvadsaťos, dvadsaťdeväť, alebo dvadsať, dvadsťaťdeväť 

poslancov, ktorí súhlasia s týmto pozmeňovákom, a takto 

chcú rozšíriť rozpočet Bratislavy. Je to signál o skutočnom 

konsenze, tak ako vždy, keď sa rozhoduje o zodpovedných a 

dôležitých veciach, tak nájdete, alebo nájdeme spoločné 

zodpovedné stanovisko.  

Celkové dobré príjmy hlavného mesta sa, samozrejme, 

odzrkadlia aj v zlepšených príjmoch mestských častí, či už 

je to formou priamych pre, priamych presunov financií 

z mestského rozpočtu, alebo dane z nehnuteľnosti, alebo 

iných daní, alebo rozvojového poplatku, za ktorý bojovalo 

aj hlavné mesto a ktoré ostáva v mestských častiach.  

 Mestské časti budú mať opäť vyššie financie ako tomu 

bolo minulý rok, a to je, samozrejme, dobrá správa, pretože 

na konci dňa všetky financie a všetky projekty končia 

u Bratislavčanov.  
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Na budúci rok nás čakajú aj niektoré nepredvídané 

výdavky, časť už sme o nich hovorili aj na finančnej 

komisii, aj mestskej rade, budeme musieť doplácať dépéhá 

(DPH) za niektoré európske projekty v oblasti 

infraštruktúry, to znamená koľajová doprava, pretože 

Európska komisia vzhľadom k nejakému súdnemu rozhodnutiu 

rozhodla, že dépéhá (DPH) nie je uplatniteľná položka, to 

znamená, že na budúci rok nás čaká dodatočných desať 

miliónov eur, ktoré musíme vykryť, do roku dvadsaťdva je to 

sedemdesiatšesť miliónov eur. Považujem túto vec za ešte 

stále otvorenú, lebo nemienim sa tým takto vyrovnať, lebo 

mesto Bratislava na to nemá. 

Čiže, toto budeme musieť ešte riešiť. V každom prípade 

na budúci rok je tých  desať miliónov vyčlenených 

v rozpočte.  

V rozpočte je aj od odzrkadlená zmena financovania 

vzťahov mesta a mestských častí, kde je hlavné mesto bude, 

bude siedmim mestským častiam dávať, vlastne, tú časť 

solidarity jedna celá deväťdesiatpäť milióna, ktorá doteraz 

bola hradená z rozpočtu veľkých mestských častí, a to 

znamená aj plus opäť pre veľké mestské časti, ktoré si 

tieto financie budú môcť ponechať a sú to, rádovo v rokoch 

sú to milióny pre Petržalku, Staré Mesto, Nové Mesto a 

Ružinov.  

Narastajú financie do vzdelávania. Ale aj 

do materských škôl. Mesto financuje neštátne školské 

zariadenia, napríklad materské škôlky čiastkou viac ako 

jedenásť miliónov ročne a  každoročne táto čiastka narastá 

o  jeden milión.  
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O znižovaní zadlženosti som hovoril. Máme teda 

štyridsaťdeväť celých niečo percenta. To znamená, že sme 

v bezpečnom pásme a je to historicky dobrý úspech. 

Tak isto, faktúry po splatnosti sú vlastne 

(gong)na minimálnej úrovni.  

Najväčšie investičné akcie, alebo vďaka tomu, že sme 

dokázali, že sme dokázali mať aj rekordný prebytok, mesto 

Bratislava bude schopné začať riešiť chronické dopravné 

problémy, ktoré máme, to znamená napríklad križovatka 

v Petržalke, Lenardova/Panónska, (gong) kde je potrebné 

spraviť kruhový objazd. Križovatka smrti v Ružinove, tá 

Ivanská/Trnavská/Vrakunská. Kruhový objazd v Rači, 

Rustaveliho, Račia, Detvianska, Rustaveliho/Detvianska, 

rozšírenie kruhového objazdu vo Vrakuni o jeden bajpas 

(bypass) a ďalšie a ďalšie veci, ktoré, ktoré 

Bratislavčania dlhé roky postrádali a mesto sa tvári, mesto 

ich nechalo tak, lebo neboli peniaze.  

Teším sa, že sa nám spoločnou prácou podarilo financie 

do mesta dostať a tieto projekty začať riešiť.  

Najväčším investičným projektom budúci rok bude, 

samozrejme, rekonštrukcia Karloveskej-dúbravskej radiály 

v objeme celkom  sedemdesiat miliónov vrátane dépéhá (DPH). 

Je to obrovský projekt, ktorý, kde teraz beží 

pre momentálne verejné obstarávanie. Čiže, ešte sme 

zo zákona viazaní mlčanlivosťou, ale už som posielal 

starostom listy, bude, stretneme sa akonáhle budeme môcť, 

budeme investovať, inv informovať, samozrejme, starostov, 
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samozrejme, obyvateľov tak ako o tom, ako táto akcia bude 

prebiehať.  

Mesto bude pokračovať v druhej etape električky 

do Petržalky. To znamená, že rok 2018  chceme využiť 

na zohnanie všetkých povolení, územné a stavebné tak, aby 

ďalší rok mohla nasledovať už výstavba a Petržalčania sa 

mohli tešiť, Petržalčania sa mohli tešiť z električky až 

do Janíkovho dvora, pretože je to skutočne veľmi úspešný 

projekt.  

Takisto som rád, že v Dúbravke budeme konečne vedieť 

rozšíriť Harmincov, respektíve začať s tým výkupom, opraviť 

podchod pod Saratovom, opraviť štadión, tribúny, venovať sa 

tej diel, teda tej meniarni čpavku. Tam je potrebné robiť 

opatrenia. Schneidera Trnavského ulicu opravovať, 

Saratovskú a tak ďalej. A podobné veci.  

Parčík v Karlovej Vsi, to už som hovoril.  

Pani starostka,  

nemusíš sa obávať, že to bude stáť  štyristotisíc, my 

to je iba odhad, predpokladám, že tá čiastka po verejnom 

obstarávaní pôjde, pôjde dole.  

Samozrejme, projekty sú vlastne v celom, v celej 

Bratislave, v Ružinove, v Rači, v Novom Meste, 

vo Vajnoroch, vlastne v každej mestskej časti, v každej 

mestskej časti mesto investuje do nových a nových 

projektov. 
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Čiže nikto, všetci musia vidieť ako sa Bratislava 

mení, ako sa mení k lepšiemu.  

Pokračujeme v projekte občianskeho rozpočtu. To 

znamená, participácie s občanmi, ktorý pani námestníčka 

gestoruje. Takže pracujeme aj s občanmi.  

Chcem vás ešte upozorniť na na pár redakčných 

oznámení, ktoré, pracovníci magistrátu prišli na to, že 

niekde chýba, niekde chýba, alebo je niekde zlá formulácia. 

Týka sa to, strana jedenásť, neviem, mám to. Sa veta do, do 

prostriedkov. No, je to rozdané na stoloch, je to rozdané 

na stoloch, čiže, máte to, máte to na stoloch. 

Chcem upozorniť na tú Dúbravku, kde sme vyhodili ten 

text zmienky výstavby náhradných nájomných bytov a ostáva 

tam iba, tá lokalita je vyhodená, a ostáva tam iba, tak ako 

pán poslanec navrhoval, náhradných nájomných bytov plus 

kúpa, kúpa bytov. 

A to si myslím, že z na krátke predstavenie rozpočtu 

by mohlo byť všetko.  

Hovorím, že teší ma, že sme schopní tie pozmeňovacie 

návrhy, respektíve návrhy priorít klubov dať do jedného 

pozmeňovacieho návrhu.  

Mesto vyhovelo všetkým klubom, všetkým klubom, aj 

nezaradeným poslancom, aj pánoni, pani poslankyni 

Štasselovej, aj pán poslanec Mrva, aj pán poslanec Jambor 

majú svoje priority v klube.  
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Samozrejme, všetky kluby v miere, ktorej sa vyhovieť 

dalo. To znamená, že návrhy boli legálne, zákonné,  

realizovateľné, alebo minimálne začateľné, aby sa začal ten 

proces a dali sa jednak finančne ohodnotiť a boli 

na pozemkoch mesta. Kebo niektoré veci boli navrhované, 

ktoré nie sú na pozemkoch mesta a tam si, žiaľ, nevieme 

poradiť. Ćiže, takéto veci tam ísť nemôžu.  

Napriek tomu sme sa dohodli s poslancami 

a poslankyňami na postupe takom, že ak sa niektorá vec 

nedostala do tohoto rozpočtu z procesných dôvodov, že treba 

ešte niečo vyjasniť, napríklad, Nákovná ulica v Podunajskej 

Biskupici, Biskupiciach, tak vo februárových zmenách a 

doplnkoch rozpočtu, ktoré budeme pripravovať, sa tieto 

projekty objavia, respektíve, našou ambíciou, aby sme ich  

zaradili do prvých zmien, aby sme dovtedy mali procesnú 

informáciu o tom, ako sa to dá riešiť, aby sme ich 

zaradili.  

Čiže toto je z mojej strany všetko. 

Ešte raz, ďakujem vám veľmi pekne za spoluprácu 

pri príprave tohoto projektu. 

Ďakujem aj zamestnancom, samozrejme aj pracovníkom 

magistrátu, ktorí sa na tom podieľali, ale predovšetkým 

vám, lebo to, že môžme pripraviť pre Bratislavčanov takýto 

dobrý rozpočet, je zásluha predovšetkým dobrej práce 

mestského zastupiteľstva a za to vám patrí ešte raz vďaka.  

Ďakujem pekne za pozornosť a otváram k tomuto bodu 

diskusiu a a 
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(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prosím? 

Áno. Pán námestník Černý sa hlási. 

A hovorím, že sa budem uchádzať o podporu tohoto 

materiálu.  

Pán námestník.  

Ešte procesne, pán Ba poslanec Bajan. 

(poznámka:  počuť slová „Vypla telka? Či? Nie?“) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Pán primátor,  

ja sa ospravedlňujem, ale ja som predpokladal, že 

budem počuť jednoznačne záväzok, že, ja neviem, do konca 

roka nám príde list do mestských častí, čo sa týka tej 

solidarity. Mám pripravené uznesenie, že ťa o to žiadam, 

aby si do konca roka tak, aby sme v januárových 

zastupiteľstvách to vedeli stihnúť, lebo solidarita je 

započítaná v rozpočte už. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 
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Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Takže, nebudem ho dávať, ak, jednoducho, zaviaže ten 

list do konca roka, aby sme to prerokovali v mestských 

častiach.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

My sme vám ho už poslali, pán poslanec. 

Ja vychádzam z toho, že už sme to poslali mestským 

častiam, aby sa to rokovalo.  

Čiže ten, kto nedostal, ospravedlňujem sa, samozrejme, 

ho musíte dostať, lebo my s tým už počítame v rozpočte, 

samozrejme.  

Toto treba skontrolovať. Samozrejme. 

Pán námestník Černý. 

Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Najskôr len zareagujem. 

Podunajské Biskupice ten list dostali, pretože sme 

na nejakej schôdzi sa o tom bavili. Okrem tohoto o zmene 

štatútu, čo sa týka solidarity. 

Ale, tak ako bolo avizované, teraz som chcel povedať, 

výsledkom rokovaní medzi pánom primátorom a zástupcami 

a predsedami poslaneckých klubov, vyústil do tabuľky 
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priorít, poslaneckých priorít vo svojich mestských 

častiach, ktoré majú byť realizované z rozpočtu.  

Tá tabuľka sa nachádza u každého na stole, a ja si 

dovolím predložiť tým pádom návrh na doplnenie navrhnutého 

uznesenia, ktoré bude v znení:  

Návrh na doplnenie navrhnutého uznesenia, žiada 

zapracovať prílohu číslo jedna, respektíve, priloženú 

zmenovú tabuľku, k návrhu rozpočtu na rok 2018 do textovej 

a tabuľkovej časti zverejneného návrhu rozpočtu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2018 až  2020 

a zároveň zapracovať zmeny aj k návrhu uznesenia v časti A. 

Tento, samozrejme, návrh uznesení odovzdám, odovzdám 

návrhovej komisii.  

Tento návrh podporili poslanci, a teda začíname 

námestníkom, okrem mňa, samozrejme, pani Plšeková, potom 

poslanci pani páni Svoreňová, pán Kuruc, pán Chren, pán 

Greksa, pán Borguľa, pán Žitný, pán Uhler, pán Kríž, pán 

Korček, pán Buocik, pán Jambor, pán Bajan, pán Jenčík, pani 

Ferenčáková, pán Weinštuk, pani námestníčka Farkašovská, 

pán Drozd, pani Hanulíková, pani Augustinič, pán Olekšák, 

pán Hanulík, pán Jégh, pán Pilinký, pán Káčer, pán Kaliský, 

a na záver pán Vetrák, a samozrejme, všetkým menovaným 

poslancom tým pádom ďakujeme za ochotu a ústretovosť 

rokovať o tak dôležitom uznesení a zákone, ktorý Bratislava 

má.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ja som si vypočul, pán primátor, váš príhovor, bolo to 

veľmi pekné, bolo to jak z takej telenovely, jak sa nám 

darí, jak chceme robiť veci, jak urobíme a tak ďalej, a tak 

ďalej, máme viacej peňazí, len mňa zaráža jedna vec, a to 

je to, aby tých viacej peňazí pocítili tí ľudia na tých 

uliciach. Lebo ak máme mať viacej peňazí a tie peniaze 

budeme míňať na to, že jak sme sa tu bavili predtým asi dve 

hodiny o nejakej spoločnosti a budeme dáva, budeme robiť 

súťaž na ešte drahšie služby pre obyvateľov, tak takto sa 

asi tí ľudia nepotešia tomu nárastu tých peňazí v tom 

meste.  

Chcem sa ešte spýtať na jednu vec. Prečo my nemôžeme 

dať do rozpočtu teraz tých pol milióna až milión euro 

na realizáciu toho podniku? Veď v tom nám nič nebráni. Veď 

môžeme to tam kľudne dať aj teraz a máme to isté, že už 

vo februári sa nemusíme k tomu vracať. Lebo ja už som tu 

počul iks, ypsilon sľubov, ktoré mali byť a nakoniec to 

skončilo úplne opačne. Nič nám nebráni, aby sme to tam dali 

teraz, a aby sme poslanci ten rozpočet schválili aj s tým. 
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No a na záver by som sa chcel ešte vrátiť k tým 

poslaneckým prioritám.  

Ja by som bol rád, pán primátor, aby tie poslanecké 

priority, ak ich teda jednotliví poslanci navrhujú, aj ich 

sa snažia realizovať, a je to ich nápad, boli potom aj 

uverejnení. Nie ako sa stalo mne, že som tu, že som mal 

nejaký nápad, ten nápad sa pomocou mňa aj zrealizoval 

a nakoniec som sa dozvedel, že ste to vlastne urobili vy 

a mesto. Bezo mňa. 

Čiže, ja by som poprosil, že keď tu niekto má nápad, a 

robí tu nejaké veci prospešné pre obyvateľov, ako ja, a to 

nie je jedna vec, ale viac vecí, aby potom aj to moje meno 

bolo uverejnené tam, kde má byť uverejnené.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

súhlasím. S týmto neni žiadny problém. Hovorím, je 

tých priorít toľko, že niekedy sa stane takýto renons, ale 

mrzí ma to, ale je našou, naším  cieľom informovať 

Bratislavčanov aj o tom, samozrejme, ktorý poslanec alebo 

starosta takúto vec navrhol. 

Pán poslanec Hanulík.  

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

raz, dva, t. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Ja neviem, neviem prečo tu máme takú tendenciu, že 

stále si sypať popol na hlavu. My si stále ako keby 

neuvedomujeme, že mestská časť a mesto to jedn, to súvisí.  

Viete, vo športe sa hovorí také, že keď hráte v tenise 

štvorhru a vyhráte, neni to o jednom, je to o dvom. Možno 

ten jeden hrá lepšie a ten druhý horšie, ale vyhrali tým, 

že boli spolu.  

Dneska tie mestské časti vyzerajú naozaj, konkrétne 

kolega Mikulec z Nového Mesta, vyzerá každý deň lepšie to 

Nové Mesto. Každý deň. Je to zásluhou určite aj vás v Novom 

Meste, ale určite je to zásluha aj toho mesta.  

Ja si myslím, že mesto a mestská časť, to vytvára ten 

komfort pre toho občana, nie to, že sa proti sebe stavajú.  

Možno majú niekedy iný pohľad, ale vždy im ide o jedno 

a to isté. Aby bol ten život komfortnejší, pohodlnejší 

a krajší v tej Bratislave. 

A keď chodíte po tých uliciach Nového Mesta, tak snáď 

vidíte, a nielen Nového Mesta, že to vyzerá zo dňa na deň 

lepšie.  

A ten ten pocit mám hlavne v Dúbravke, že to vyzerá 

lepšie, hej?  

Ďakujem pekne.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Peter,  

ja vôbec nespochybňujem o tom, že to niekde vyzerá 

lepšie, aj keď sa na tom zaslúži aj mesto, ja som prvý, 

ktorý povie, že primátor Nesrovnal urobil toto a toto. Ale 

mne sa to naspäť nedostáva, hej? Keď robím niečo ja, tak tu 

ako čarovne keby sa zabudlo na to, že to robí Mikulec, hej? 

Ináč, ono čarovne sa na to zabúda aj v Novom Meste, to 

je zase zásluha pána starostu Kusého, ale jemu som to už 

teraz vytkol po voľbách. Lebo ja tu robím a druhí sa potom 

prezentujú mojou robotou.  

To je celé, čo som ti chcel povedať na to, dobre?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Priatelia, 

ja som opomenul dať slovo ešte hlavnému kontrolórovi 

po mne, takže napravujem, napravujem tento renons a pán 

kontrolór, nech sa páči, samozrejme máte slovo.  
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Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo.  

Vážený pán primátor, panie poslankyne a páni poslanci, 

spolu s predloženým rozpočtom ste dostali v jeho 

závere, jak je to obvyklé, aj priložené stanovisko 

mestského kontrolóra k rozpočtu.  

Vzhľadom na to, že veľa otázok k nemu nebolo, 

predpokladám, že bolo zrozumiteľné, je pomerne podrobne 

napísané a venoval som sa mu v ňom aj pozitívam, čiže 

vystihol som, v podstate, všetky veci, ktoré uviedol 

v úvodnom slove pán primátor, a samozrejme som tam uviedol 

aj nejaké riziká, a nejaké otázky z hľadiska udržateľnosti 

príjmovej stránky, ale tie sa týkajú skôr rokov 2019 

a 2000, ako roku 2018, lebo  rok 2018, naozaj, považujem 

za historicky najmasívnejšie použitie vlastných zdrojov, 

medzi ktoré teda zaraďujeme prebytok príjmu bežného 

rozpočtu a úspory, ktoré máme na fondoch, ktoré sa, teda, 

akumulovali z uplynulých období a tieto sú ešte doplnené 

opätovne aj masívnymi cudzími zdrojmi, ktoré, teda, sú ale 

nenávratné.  

A výhodou, teda, tohto rozpočtu, alebo prednosťou 

tohto rozpočtu je, že pomer medzi tými vlastnými zdrojmi, 

čiže tými, ktoré si teraz vytvárame na kapitálové výdavky 

a tými, ktoré máme usporené vo fondoch voči cudzím zdrojom 

je veľmi vyrovnaný, čo je teda vec, ktorá je úplne nebývala 

a obzvlášť v takomto masívnom objeme.  

Takže, je to určite vyslovene rozvojový rozpočet. 
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Trošku kritizujem, že na bežné výdavky sa nie úplne 

všade ušlo, ale určite sa ušlo na bežné výdavky v oblasti 

školstva a sociálnych vecí, kde minimálne varoli 

valorizácie, ale čiastočne aj na bežný rozvoj zostali 

peniaze.  

Isté je, že oblasť školstva, ako taká, bude 

stredobodom pozornosti aj v oblasti kapitálových výdavkov, 

lebo taký počet modernizácií a obnovy a prebudovávania 

školských zariadení, aký je rozpočtovaný na rok 2018, sme, 

pravdepodobne, nemali ani nielen v minulom volebnom období, 

ale ani v minulom, zrátané ešte aj s doterajším súčasným 

obdobím, kde okrem iného sa dostala aj 

dvestopäťdesiattisícová položka na obnavu obnovu športového 

zariadenia v Novom Meste, ktoré prevádzkuje Centrum voľného 

času na Hlinickej ulici, čo je skutočne mojou srdcovou 

záležitosťou, lebo dlhé roky sme tam boli dvakrát 

na kontrole po sebe a stav bol zúfalý. A je to jedno krásne 

športové zariadenie, ktoré si zaslúži minimálne tú 

rekonštrukciu za  dvestopäťdesiattisíc, ktorá tam bola 

navrhnutá. 

A samozrejme teda, musím zdôrazniť aj investície 

do školských objektov v Starom Meste, v Ružinove, 

pokračujúci, teda, projekt prestavby Uránovej, ktorého som 

uviedol, že je potrebné teda doriešiť otázku 

dofinancovania, ale aj v Devínskej Novej Vsi. Proste, to sú 

celkove, naozaj, státisíce kapitálových výdavkov, ktoré 

budú realizované v oblasti školstva.  

Okrem iného, z týchto dôvodov som doporučil, aby ste 

predložený návrh schválili. J 
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a som si vedomý, že z pohľadu záujmov starostov 

a poslancov, ktorí reprezentujú jednotlivé mestské časti, 

máte svoje predstavy na možné korekcie, ale tak, ako pán 

primátor tiež v úvodnom slove, teda pred úvodným slovom 

povedal, nie je problém, (gong) v najb  

(poznámka:  vypnutý mikrofón mestského kontrolóra) 

(poznámka:  pokračovanie diskusného príspevku mestkého 

kontrolóra) 

v najbližšom období pripraví zmeny rozpočtu, ktorý 

signalizoval, že by už zrovna mohol byť vo februári, aby sa 

reagovalo na také potreby, ktoré sa vyjasňovali počas 

prerokovávania tohoto navrhovaného rozpočtu, a preto si 

myslím, že je dobré rozpočet schváliť a zabojovať o to, aby 

sa prípadné vecí doplnili tak, ako som aj ja u niektorých 

navrhoval, aby boli riešené v procese schvaľovania 

rozpočtu, zmien rozpočtu v roku 2018, na čo bude určite 

priestor aj pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2017, 

ktorý ja odhadujem, teda, že bude celkom slušne prebytkový 

a tým pádom sa ešte bude hovoriť o ďalších možnostiach, kam 

sa dajú peniaze v závere roka 2018 investovať.  

Chcem len upozorniť, že na strane desať, jedenásť, 

myslím, môjho stanoviska sa nachádzajú tie kľúčové odrážky, 

týkajúce sa záveru stanoviska, kde vyzdvihujem záležitosti 

od Dopravného podniku počnúc, cez definitívne 

dofinancovanie výstavby Zimného štadiónu Ondreja Nepelu 

prostredníctvom príspevkov organizácie GIB, kde odchádza 

posledná šesťmiliónová suma, ktorú sme zdedili už dve 

volebné obdobia smerom dozadu. A dúfam, že sa to stane, 

teda, už len dobrou minulosťou.  
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Čiže ešte raz. Vo svojom stanovisku doporučujem, aby 

tento predložený rozpočet bol schválený.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán kontrolór, 

veľmi pekne vám ďakujem. 

Ešte raz veľmi rád zdôrazním, že to, že sme schopní 

takto historicky investovať do Bratislavy je aj výsledkom 

vašej kvalitnej práce, kompetentnej, kritických poznámok, 

za ktoré sme vďační a ktoré nám pomáhajú zlepšovať prácu 

pre Bratislavčanov. 

A vám ešte chcem povedať informáciu, že rozpočet 

podporila a schválila aj finančná komisia s pripomienkami 

a aj mestská rada.  

Čiže, kvázi by mohol ísť aj bez úvodného slova, ale to 

sa nedá. 

Pán poslanec Bajan.  

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán kontrolór. 

Ja som avizoval už v minulosti, všetci vieme, že sa 

mení päť osem trojka z roku 2004 (583/2004), to je. zákon o 
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rozpočtových pravidlách. Je tam nový prvok, že sa 

započítava do celkového dlhu aj, aj dodávateľské úvery.  

Ja by som rád, keby sme mali niekedy čas v priebehu 

prvého štvrťroku si k tomu sadnúť, a myslím si, že údaje by 

mali prísť aj z mestských častí, aby sme vedeli, aj keď 

výsledok sa ukáže v roku 2019. Mne je to úplne jasné. Ale 

aby sme vedeli povedať tým našim nasledovníkom, ktorí 

prídu, že asi v jakom stave sa to môže nachádzať.  

Na finančnej komisii je to nereálne, lebo tam sa rieši 

operatíva, tam si to neviem predstaviť, žeby sme koncepčné 

veci riešili. Či by bol záujem o takéto niečo, si niekedy 

vo februári, marci, v apríli sadnúť, a povedať si, že bacha 

na to, vyzerá to takto a takto, pretože vieme, že tá 

päťdesiatdvojka je dosť, dosť taká zaujímavá, čo sa týka 

celkového dlhu. 

Čiže, naozaj, mali by sme sa pripraviť aj pre 

budúcnosť. 

Všetko zatiaľ.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Daj vedieť 

a sadneme a budeme, budeme riešiť. 

Pani poslankyňa Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor,  

snáď ako jedinú si ma spomenul vo svojom úvodnom 

slove, a hneď viackrát, takže ja by som ešte doplnila tvoje 

poďakovanie poslancom a tým, ktorí spolupracovali, 

starostom, a tvorili tento návrh rozpočtu, že v prvom rade 

sa musíme poďakovať predovšetkým občanom, ktorí sa 

vyskladali zo svojich daní na tento rozpočet. A preto budem 

veľmi rada, ak naozaj budeme brať vážne to, čo si povedal, 

že pracujeme aj s občanmi.  

Ja upozorňujem vašu po, upriamujem vašu pozornosť na 

stranu tridsaťjeden, a na to, že som ako starostka mestskej 

časti, aj mestská poslankyňa od začiatku tohto volebného 

obdobia, odkedy ma pán poslanec pozval ako mestskú 

poslankyňu i ako starostku, písomne žiadala o tri veci pre 

Karlovu Ves.  

Jedna z nich, posilnenie dopravného spojenia na Dlhé 

diely, ktoré sa dosiaľ nenaplnilo 

druhá vec, príspevok mesta na Karloveskú lodenicu, čo 

vám veľmi pekne ďakujem, že ste toto schválili, a že mesto 

deklarovalo, že tieto prostriedky prídu 

a tretia. vec, od začiatku volebného obdobia, je 

oprava komunikácie, ulica Staré Grunty.  

Prosím, ak by som predĺžil, skrátila, teda, o 

predĺženie času, ak bude treba.  
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Na tomto trvám od začiatku volebného obdobia. A musím 

povedať, naozaj pán primátor, že ma veľmi mrzí, ale 

položka, aj ty si povedal, a to za, v materiáli je uvedený 

mestský park na Karloveskej. Ale už v tom slovnom, 

verbálnom akože sprievodnom slove si povedal, že sa jedná 

o parčík. A musím povedať, že je krikľavé, veľmi krikľavé, 

že sa predpokladá v rozpočte okolo  štyristotisíc, že sme 

schopní vynaložiť na tento park, a na pokračovanie opravy 

ulice Staré Grunty, máme rozpočtovaných kapitálových 

výdavkoch GIBu päťdesiattisíc eur.  

Prosím, vážení kolegovia, na stôl som vám rozdala 

fotografiu, je obojstranná, ako vyzerá komunikácia druhej 

triedy, na ktorej chodí mestská hromadná doprava, v širšom 

centre mesta, ulica Staré Grunty dnes. V minulom roku sa 

podarilo opraviť časť komunikácie, rekonštrukcia 

asfaltového povrchu asi jednej štvrtiny komunikácie, časť 

opravil súkromný investor, ale jednalo sa len o časť 

výmeny, (ööö)  výmeny a povrchu. Ale pozrite sa, kde sú 

zastávky mestske, kde je zástavka mestskej hromadnej 

dopravy. V jarku. Ekozastávka. Nie je tam osvetlenie. 

Chodia tam rodičia s malými deťmi, ktorí, ktorí vodia deti 

dole do škôlky do Karlovej Vsi. Chodia po krajnici. 

Takže, ja by som poprosila a ešte vám vysvetlila 

kolegovia, ako vznikla myšlienka mestského parku v Karlovej 

Vsi na Karloveskej za  benzínkou.  

Nejedná sa o žiaden park, je to bývalé stavenisko, kde 

sa rekonštruovalo, koncom roka sa končila rekonštrukcia 

veľkého kanalizačného zberača. Robili to nejaké Banské 

stavby, investorom bola Bratislavská vodárenská spoločnosť. 
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Bola to hrozná stavba, ktorá zaťažovala neúmerne okolie a 

ľudia si nič iné neželali, len aby čím skôr skončila a aby 

boli vykonané potrebné terénne úpravy, výsadba trávy, 

nejakých stromov, a niečo. Vtedy do toho, mne dosiaľ z 

neznámych dôvodov, vstúpilo hlavné mesto, že chce na tom 

mieste vybudovať park.  

Minulý týždeň som napísala pánovi primátorovi dva 

listy. V jednom som mu vysvetlila, prečo stavebný úrad 

nemôže urobiť to, čo od neho hlavné mesto, ako investor, 

žiada, lebo by som sa ocitla v podobnej situácii, ako 

príprava rek, zastávky električiek na Špitálskej, ktorá 

skončila veľkým trápnym fiaskom. Čiže nechcem, alebo 

neželám si, aby ma mesto tlačilo do podobnej situácie 

ohľadom parčíka, ktorý je naprojektovaný na cudzích 

pozemkoch. Mesto dosiaľ nepreukázalo vzťah k pozemkom, na 

ktorých je projekt. To je jedna vec. A iné. To je vecná 

odpoveď na, zo stavebného úradu.  

Ale napísala som aj druhý list. A tento list hovorí 

o tom, že obyvatelia Karlovej Vsi omnoho viac potrebujú 

opravu komunikácie Staré Grunty. Vybudovanie chodníka 

(gong) a verejného osvetlenia, ako nejaký parčík.  

Ja som nezaevidovala jedinú petíciu, alebo nejakú, 

nejaké žiadosti občanov, na rozdiel od opravy komunikácie 

Staré Grunty, aby sa tam vybudoval park. Ten park tam nemá 

logiku, nepotrebujeme tam umelé zavlažovanie, nepotrebujeme 

nelogické cestičky. My potrebujeme, aby tam boli dokončené 

terénne úpravy, aby sa tam kosilo, aby tam boli vysadené 

nejaké stromy a možno osadené nejaké lavičky.  
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Takže preto navrhujem, ak dovolíte, nezvyšujem nároky 

na tento rozpočet, ale prosím o presun rozpočtovaných 

prostriedkov, z kapitoly 2.4.1 Obnova a starostlivosť 

o verejné priestranstvá, kapitálové výdavky GIBu mínus 

tristotisíc eur presunúť do položky 2.2.1 Výstavba a správa 

cestnej a pešej infraštruktúry, chodník, verejné osvetlenie 

a rekonštrukcia ulice Staré Grunty. Plus tristotisíc euro. 

Stotisíc euro by mala byť dostatočná položka, aby sa tam 

urobili také terénne úpravy, aby sa zasadili stromy, 

osadilo pár lavičiek, aby, a naša verejnosť bude spokojná.  

Upozorňujem, že ten parčík, takzvaný, je v tesnom 

susedstve, alebo hneď vedľa štvorprúdovej hlavnej cesty 

a električkovej trate. 

Takže nezmyselné oddychové prvky tam vôbec nemá logiku 

dávať.  

Takže, ja by som vás veľmi pekne poprosila, nezvyšujem 

náklady, nepresúvame medzi programami, ale v rámci jedného 

programu, presun finančných prostriedkov tristotisíc, za 

zostane pre park stotisíc na výstavbu a opravu cestnej 

a peš, pešej infraštruktúry na ulici Staré Grunty.  

Ja prosím, aby sme rešpektovali a riešili problémy 

občanov, tak ako pán primátor povedal, a nie aby sme si tu 

budovali nejaké pomníky, vlastné, ktoré nikto nepotrebuje, 

a nikto od nás nežiada.  

Veľmi pekne vám ďakujem za podporu.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

mesto opravilo komunikáciu Staré Grunty v jeho veľkej 

časti tento rok, bude ju opravovať, aj budúci rok, budeme 

dávať nové chodníky a nové osvetlenia, to už je v rozpočte. 

A ja som povedal, môžeš počúvať? A ja som povedal, že 

sa môžme k tomu vrátiť v priebehu budúceho roku. Ale rušiť 

park a v Karlovej Vsi, teda to od starostky nerád počujem, 

že nechce park vo vlastnej mestskej časti. Ja som povedal, 

že tá čiastka je iba odhadovaná a vieme sa k tomu vrátiť 

budúci rok. Ale takýto postup nie je správny. 

Pani poslankyňa Šimončičová.  

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

No, ja by som ešte chcela pripomenúť k tomu, akože 

budúcemu parčíku na Molecovej. 

Vtedy keď tam bévéeska (BVS-ka) robila všelijaké tie 

úpravy a vymieňala potrubia a bolo veľké výrubové konanie, 

kde bola uložená náhradná výsadba práve na to miesto, pán 

primátor, kde chcete robiť park. Tá náhradná výsadba, to ja 

som si nestihla pozrieť, že koľko stromov tam má byť, a to 

myslím, že pani Hanulíková, starostka vtedy ešte, dávala 

súhlas na výrub, takže to si môže aj terajšia starostka 

pozrieť, a a nástojiť na tom, aby to bévéeska (BVS-ka) 

vysadila.  
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Pán primátor,  

je fakt nie veľmi rozumné, dávať peniaze tam, kde vám 

to druhí vysadia. Tie peniaze, čo máte na parčík, tak dajte 

na nejaký, možno, iný parčík. A preto, ja tiež, ja by som 

veľmi podporila ten návrh pani starostky Čahojovej, lebo aj 

 stotisíc, keď zistíme, že, že čo tam sa všetko vysadí a čo 

vám, nezostane vám tam veľký priestor, lebo tam nejaké 

stromy stoja (gong), len na úpravu povrch 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

keď sa skončí verejné obstarávanie, velice rád tie 

ušetrené peniaze dáme niekam inam, ale kým nemáme, tak to 

nerobme. A nechcd sa mi zas. 

A opäť, nechcem veriť, že vy ste proti parku. Vy 

nechcete, aby tam bol park?  

Pani poslankyňa Čahojová. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

No ja, pán primátor, mne sa zdá, že ty to nechceš 

pochopiť, pretože realizátor stavby veľký kanalizačný 

zberač boli Banské stavby a v zmysle podmienok stavebného 

konania boli povinní realizovať projekt sadbových a 

terénnych úprav celého územia. Čo sa nestalo, pretože do 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 176

toho vstúpil magistrát a GIB, ktorý sa rozhodol, že tam 

bude budovať park za vlastné. V objeme cirka štyristotisíc.  

Mne tie pozm, pohnútky nie sú známe. Podľa mňa, by tam 

ten investor realizoval to, čo občania chcú. Aby to tam 

bolo zelené, aby tam boli stromy, aby tam bolo zopár 

lavičiek. Nikto tam nepotrebuje umelé zavlažovanie a 

cvičebné prvky pri hlavnej ceste. Prepáčte. Kto tam bude 

cvičiť? Pri štvorprúdovke. Máme Líščie údolie, pár metrov 

odtiaľ.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka,  

odporúčam ti, prejdi sa po každom bratislavskom parku, 

kde sú pr, kde sú prvky. Koľko detí tam je. Odporúčam to, 

prejdi sa. 

Pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor,  

aj za to úvodné slovo, v ktorom naozaj podporujem 

zladenie Bratislava a života Bratislavčanov. 

Ja by som v mojom slove chcel vypichnúť dve veci, 

ktoré sú v rozpočte, ktoré sú z Ružinova, z Ostredkov, oni 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 177

sú vedľa seba, v blízkosti, a to železničný prechod na 

Ivánskej ceste a rekonštrukcia budova budovy na Exnárovej 

ulici.   

Tieto dva body majú aj také príznačné spojenie, že sú 

kúsok od seba. V jednom prípade, naozaj, ide o bezpečnosť a 

ochranu ľudského života. Naozaj na tom železničnom 

priecestí. A v  tom druhom prípade zase kultúrne zveľadenie 

ľudského života, hlavne detí zakaj v  Základnej umeleckej 

škole na Exnárovej.  

Ja som rád, že v obidvoch prípadoch sú vyčlenené 

peniaze na to, aby sa realizovala, či už svetelná 

signalizácia, v tom prvom prípade, na železničnom prechode, 

a rekonštrukcia budovy na Uránovej, to je v tom druhom 

prípade.  

Samozrejme, ja navrhujem priority, ale som rád zase, 

že na druhej strane si tieto priority vezmú za svoje aj iní 

poslanci, a samozrejme, aj ty, pán primátor. Čiže, aj ja 

zase podporou rozpočtu podporujem priority mojich kolegov. 

Ja si myslím, že o tom to je, aby sme to nebrali 

individuálne, ale aby sme presadili ako celok rozpočet. A 

tým, že ho schválime, tak posunieme toto mesto dopredu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja sa ospravedlňujem, že to hovorím vo faktickej, ale 

omylom som si odhlásila normálnu, normálny príspevok. Ale 

snáď to stihnem.  

Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, preto sa to pýtam 

aj na mikrofón, aby to bolo v zázname, ja som počula, teda, 

že prijaté poslanecké priority, medzi ne patrí aj 

v Petržalke peší a cyklistický most cez Chorvátske rameno, 

ale ja som to tam nikde nenašla. Čiže, chcem vedieť vašu, 

teda, odpoveď, či to tam je.  

A druhá vec je projekt Eurovelo trinásť. Dlhotrvajúci, 

požiadavka aj medzinárodných cyklistických federácií, alebo 

ľudí, ktorí chcú využívať túto trasu a nemôžu, pretože 

práve tento malý úsek na Slovensku chýba.  

Toto so som, naozaj, nenašla v rozpočte, ale budem 

rada, keď mi, teda, potvrdíte, že to tam je. Verejne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, pani poslankyňa, je to tam. Je to predmetom 

štúdie, ktorá sa robí ešte na tú druhú etapu a počíta sa 

s týmito cyklomostami a počíta sa tým, áno. Takže áno.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Áno, počíta s tým. Taká je odpoveď, áno, áno. 

Pani poslankyňa Ferenčáková.  

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pán primátor. 

Aj keď sme neboli dohodnutí s  kolegyňou Pätoprstou, 

ale smerujem, vlastne, k tej istej, alebo tú istú otázku 

chcem položiť.  

Pozerala som si rozpočet, a máme tu, v podstate, tie 

priority jednotlivých mestských častí. Chcem sa len spýtať, 

že tie ktoré sú tu uvedené, či už vlastne oni sú 

zapracované v tých jednotlivých zložkách. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Takže áno.  

Ďakujem pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Všetky priority, ktoré sú sä, či v rozpočte, alebo 

predkladané ako ten zmenový návrh, sú finančne kryté 

a zapracované v rozpočte. 
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Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, budú súčasťou rozpočtu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Áno. Áno. GIB to bude robiť, áno. Z rozpočtu mesta, 

samozrejme. 

Pani poslankyňa Šimončičová.  

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán Drozd mi prepáči, aj strážcovia rokovacieho 

poriadku, že musím reagovať na vás pán primátor.  

Vy ste ma teraz obvinili, že ja som proti budovaniu 

parku?  

Ja neviem prečo tvrdohlavo nechcete porozumieť tomu, 

nie za budovanie ďalších parkov, ja vám chcem ušetriť tie 

peniaze, ktoré dávate na Molecovú, zbytočne tam netreba 

toľko, lebo vám cudzí vysadia. A potom to doplňte a 

nechajte si peniaze na ďalší park.  
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Takže prosím, ne ma neupodozrievajte z toho, že ja som 

proti parkom. Však to je nonsens. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Súhlasím. Len kým to neurobia, tak to budeme robiť my, 

a počkáme na nich, ale nechcem čakať, proste, na niekoho 

tretieho. My máme vlastný plán. 

A keď to urobia, tak nám znížia náklady a tie 

použijeme, samozrejme, niekde inde.  

Pani námestníčka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja chcem povedať, že keď sa tvoril tento rozpočet, tak 

nebola som úplne najskôr spokojná, ale teraz, v tej podobe, 

ako je, aj s tými rôznymi podnetmi, ktoré dali jednotliví 

poslanci, ktorí najlepšie poznajú aj pomery v svojich 

mestských  častiach, budem za tento rozpočet hlasovať.  

Chcem vyzdvihnúť a chcem povedať, aby aj občania 

Bratislavy vedeli, čo sa týka napríklad, oblasti kultúry, 

ktorú mám na starosti, teší ma, že sa bude opravovať 

Michalovská veža.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 182

Budúci rok budeme oslavovať 150. rokov Múzea mesta 

Bratislavy, významnej, naozaj významnej inštitúcie mesta, 

bude sa konať množstvo podujatí. 

Budeme ďalej pokračovať v rekonštrukcii našej 

najdôležitejšej, alebo takej najznámejšej, ktorá nám 

prináša aj najviac peňazí z poplatkov, keď občania ju 

navštevujú, a to je  hrad Devín.  

Ďalej budeme pokračovať v kvalitnom programe, ktorý sa 

nazýva Rímske hry. Ukázalo sa, že, naozaj, Rímske hry majú 

do budúcna veľký potenciál.  

Budeme poru pokračovať v Korunovačných slávnostiach 

tento rok. Opäť bude na nich dobrý rozpočet, tak ako je 

naplánovaný.  

GIB a Marianum, ktoré majú na starosti niektoré pame 

pamiatky Bratislavy, budú pokračovať v ich reštaurovaní, 

opravách. 

Všetko v tom rozpočte nájdete.  

Samozrejme, ten akýsi taký, možno, investičný dlh 

z minulosti sa nedá jedným rozpočtom nahradiť, ale myslím 

si, že tento rozpočet je dobrý, a dáva dobré vyhliadky aj 

na roky 2019, pre ľudí, ktorí prídu po nás.  

Tak isto, ľudia keď sledujú tématiku Marianumu, 

krematória, nájdu, takisto, prostriedky v do investícií 

v krematóriu, či už ide o obradnú sieň, opravu sociálnych 

zariadení a ďalšie.  
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Takisto, prvýkrát po dlhom čase pôjdu prostriedky 

do opravy Slavína, ktorý je tiež jednou z dominánt 

Bratislavy a má vážne statické problémy. Takže aj tam 

budeme investovať prostriedky.  

Keďže som z Petržalky, chcem povedať niekoľko 

postrehov pre Petržalčanov, aby tiež vedeli, že budú sa 

investovať prostriedky do opravy terás, že bude tiež štúdia 

zazelenia zazelenania petržalských terás. Budú sa opäť 

vysádzať v Petržalke ďalšie nové stromy. Vyčistí sa Mýtny 

domček.  

Snáď najviac, najviac podnetov mejlovýchj (mailových), 

ktorých chodí z Petržalky, je o problematika Janíkovho 

dvora. To, že tam občania a často cudzí, nosia rôznu špinu, 

odpad, bude sa tento pozemok, ktorý patrí mestu čistiť, 

urobia sa opatrenia na to, aby tam nedošlo k ďalšiemu 

vozeniu odpadu, pretože je to územie, kde sa bude budovať 

ďalšia etapa električky. Takže, je to takisto medzi týmito 

prioritami a mňa to veľmi teší.  

Ďalej sa bude realizovať vnútroblok Šustekova, ale aj 

mnohé vaše priority, ktoré jednotliví poslanci z Petržalky 

tam dali, či je to bezbariérovosť križovatiek, oprava 

ciest, oprava chodníkov a mnohé ďalšie.  

Preto si myslím, že aj keď ten rozpočet nie je úplne 

najgeniálnejší, lebo tých prostriedkov je obmedzené 

množstvo, stojí za to za neho zabojovať, zahlasovať, lebo 

dáva dobrú šancu skvalitniť život v Bratislave. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani námestníčke. 

Pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

K tomuto rozpočtu dávam návrh na zmenu uznesenia, 

predkladám to s pánom Kolekom.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje v kapitolách rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy, zvýšenie bežných a kapitálových výdavkov o tri 

milióny tridsaťtisíc eur podľa priloženej tabuľky číslo 

jedna a žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

zapracovať schválené zmeny do bodu A tohto uznesenia. Ako 

zdroj financovania navýšiť daň z príjmu fyzických osôb a 

presunúť prostriedky z fondu rozvoja bývania.  

Čítam jednotlivé návrhy, ktoré, ku ktorým aj uvediem 

osobu, ktorá ten návrh, návrh predkladá, i keď nie je ako 

oficiálny predkladateľ materiálu. 

Čiže, navrhujeme zvýšiť v programe 1, v podprograme 

1.1, prvok 1.1.1 bežné výdavky, disponent dopravný podnik, 

mestská hromadná doprava, oprava električkových a 

trolejbusových tratí.  

Tie trate nema nemajú dneska dobrý stav a každé, každé 

peniaze, ktoré sa do toho dajú, tak sa hodia. 

Čiže, tam je plus jeden milión . 
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Potom návrh pána Koleka v programe 8.8, podprogram 

8.3, prvok 8.3.1, kapitálový výdavok Nákup bytov na 

prenájom, tam je suma plus milión šesťstotisíc, 

potom program 2, podprogram 2.4, prvok 2.4.1 

kapitálový výdavok pre disponenta GIB, to je pána Vetráka, 

oprava kaplnky a chodníka, Petržalka, Starý háj, plus 

tridsaťtisíc, 

potom bod, program 2, podprogram 2.2, prvok 2.2.3, 

kapitálový výdavok, opäť disponent GIB, rekonštrukcia 

cyklochodníka RiverPark, Most esenpé (SNP), toto je návrh 

pána Grendela, plus stotisíc euro,  

a potom posledný program 2, podprogram 2.2, prvok 

2.2.1, kapitálový výdavok je pre GIB, oprava chodníkov 

osvetlenia ulica Staré Grunty, plus  tristotisíc, toto je 

návrh pani Čahojovej.  

Tento pozmeňovák akurát nevyhadzuje ten parčík 

na Molecovej.  

Opakujem, financovať to chceme zo zvýšených príjmov 

z fyzických osôb a presunúť prostriedky z fondu rozvoja 

bývania.  

Návrh predkladám návrhovej komisii. 

Ďakujem.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja žasnem. Ha neviem, toto bolo dohodnuté? Lebo, jako, 

aby to teraz od stola, sme teraz zahlasovali za za tri 

milióny , alebo koľko som dobre počul, sa mi zdá absolútne 

nezodpovedné. 

A zároveň využijem túto minútu na to, že ja mám taký 

pocit, keď vidím všetkých tých prihlásených, že my si 

nerobíme domáce úlohy. Prepáčte, vážení kolegovia, to 

nebudem hovoriť vám, lebo vy by ste to mali vedieť, hovorím 

to na kameru, hovorím to ľuďom, ktorí sa na to pozerajú. 

Malo by to fungovať tak, že sa rozoberá rozpočet v kluboch, 

príde tam primátor, porozprávajú sa, nájdu si nejaké 

kompromisy, klub sa dohodne, predsedovia to (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) odsúhlasia, alebo neodsúhlasia,  

dohodnú si tam kompromisy, a tu by sme, vlastne, mali iba 

hlasovať. My tu opäť rozprávame veci, proste pre kamery.  

Čo toto má znamenať? Toto je, proste, tak, vy si 

nerobíte domáce úlohy, proste. Tu sa príde a rozpráva sa.  

Toto je absolútne absurdný typický príklad na to, že 

z fleku.  
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No tak, ja si vymyslím nejakých päť melónov, že by som 

potreboval niekde umiestniť, a poviem to teraz, a dohodnem 

sa s kamarátmi, aby mi za to zahlasovali, (gong) čo to je 

za nezmysel.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hej, pán poslanec, ja úplne s vami súhlasím. Toto 

nebol dohodnutý postup. Naviac, niektoré tie veci som 

označil ako nerealizovateľné, napríklad, napríklad, tá 

promená, cyklopromenáda.  

Nábrežie je zverené Starému Mestu. Mesto tam nemôže 

robiť. Poslanci to vedia a napriek tomuto to násilím tu 

predkladáte.  

To je nezákonné, pán poslanec. 

A nebolo to ani minulý rok, z toho istého dôvodu a 

znovu to sem dávate. Veľmi radi to spravíme, ale má to 

zverená vaša mestská časť. Tak čo s tým? Prečo nútite mesto 

robiť nezákonné veci? 

Pani starostka Kolková.  

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem za slovo, dámy a páni, a teda Marián, 

tým, že vystupujem, ako keby som chcela nahradiť, ale 

nie nahradiť úplne, ale teda predbehnúť, alebo dobehnúť to, 

že nebol predrokovaný pred rozpočtom bod dva, ktorý ste 
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scvhá,dve Bé, alebo dve A, ktorí ste schválili, že sa o ňom 

dnes bude rokovať, a ide o pomoc mestu pri oddlžovaní 

Devína. Takže, len preto sa hlásim v tejto diskusii, aby to 

tu odznelo.  

Chcem poukázať na situáciu, do ktorej sa Devín 

postupom času dostal a stojíme, takpovediac, pred 

situáciou, kedy zrejme vypneme svetlá, zhasneme, zatvoríme 

dvere, prestaneme kúriť a kľúče od Devína, neviem, odovzdám 

mestu Bratislava, možno.  

Pokiaľ Najvyšší súd v blízkej dobe rozhodne, že je 

možné obstaviť dane podielové a mesto ich nebude posielať 

nám, ale exekútorom, tak, skutočne, inú možnosť nebudem 

mať. Preto je veľmi dôležité, aby mesto zvažovalo svoje 

možnosti, pomôcť Devínu s oddlžovaním.  

Ako som spomenula úvodom, máme pripravený, a teda, 

domáce úlohy sme si urobili, a teda, malo sa o tom rokovať 

v bode dva A, alebo Bé, neviem presne.  

Čiže celý ten materiál je vám k dispozícii. Ide 

o sumu, ktorú potrebujeme vo výške šesť celá šesť milióna. 

To len v rýchlosti. Samozrejme táto suma je tá, ktorá sa 

podarila vyrokovať nám. 

 V tom bode, ktorý máme pripravený, žiadame o pomoc 

pána primátora, ktorého rokovacia ko, rokovacia pozícia je 

oveľa silnejšia, a  verím, že by sa ešte podarilo tento, 

túto potrebnú sumu na oddlženie Devína pri rokovaniach, ak 

by ich viedol s veriteľmi on, ešte znížiť.  
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Takže prosím, myslite pri rozpočte na Devín, lebo 

pokiaľ nám nepomôžete s tým oddlžením, tak neviem.  

Devín ročne vyžije z nejakých  šesťstotisíc. Je to, 

možno, lacnejšia verzia. Ale každopádne to bude tiež 

potrebné zaradiť asi do nákladov mesta. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka,  

napriek tomu, že Devín je vo finančnej správe, mesto 

investuje veľa financií, nemalé finančné prostriedky či 

do obnovy Kremeľskej ulice, či Devínskej, či Devíns 

Devínskeho hradu. 

Čiže, do Devína sa veľmi veľa investuje. 

Pán poslanec Bajan. 

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som si veci preveroval, asi nepoteším pani 

starostku, naozaj, tieto dane sú exekuovateľné. Takže je to 

originálny príjem, tam nejako veľa nevymyslíme a budeme 

musieť nejakú inú fintu nájsť, aby sme to vedeli nejako 

zachrániť, ak to bude aktuálne.  
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Druhá vec je, že tak isto, ako starosta, nie som 

nadšený, keď mi počas procesu schvaľovania rozpočtu 

vznikajú nejaké nápady. Buď to riešim nejakým samostatným 

uznesením, aby mali moji ľudia možnosť si preveriť, či je 

to v súlade so zákonom, v rámci bilancie, kapitálky verzus. 

bežné a podobne. Alebo sa s poslancami dohodnem, že to 

riešim počas záverečného účtu, respektíve pri riešení 

prerozdelenia prípadného prebytku, lebo aj tam sa dajú veci 

ešte usporiadať v rámci rozpočtového roku. 

Čiže, ja by som odporúčal, ak to nenabralo úplne tú 

filozofiu toho rozpočtu, alebo teda, ak vieme si navzájom 

dôverovať, že by sme niektoré nové nápady, ktoré tu 

vznikli, riešili v procese, možno, toho februára, alebo 

toho záverečného účtu. 

Všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Presne toto navrhujem aj ja. Veci, ktoré a myšlienky, 

ktoré sa teraz zrodia, nedávať preč, nezamietať, ale sadnúť 

si k nim vo februári a povedať si, ako to vieme spraviť 

zmenami rozpočtu, záverečným účtom, presne tak ako povedal 

pán poslanec Bajan.  

Pán poslanec Grendel. 
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Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Dve poznámky iba. 

Keď sa človek pozrie do onlajn (online) katastra na 

internete, tak nevidí, že ten pozemok je zverený Starému 

Mestu a ja som tú informáciu nemal. Nemal som ju. 

Vlastníkom je hlavné mesto, je to zverené, v poriadku, 

riešenia sú môžné rôzne, napríklad, keď išlo o Parčík 

Belopotockého, tak sme z hlavného mesta posielali peniaze 

Starému Mestu, alebo sa môžme baviť o odzverení a tak 

ďalej. 

Proste, je to, je to vec diskusie. 

Ja som tú informáciu, proste, nemal.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec,  

príďte, budete mať návrh a začneme ho seriózne riešiť 

tak, ako všetky návrhy, len toto mesto spraviť nevie. 

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem. 
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Reagujem na to, čo povedala pani starostka. 

Naozaj, my sme, teda, rozhodnutím zastupiteľstva 

predčlenili pred rozpočet ten bod, ktorý som navrhol, 

Informácia o možnosti oddlženia mestskej časti. Čiže, tam 

by to bolo všetko povedané. Tá informácia je komplexná. 

Máte ju na stole. 

Čiže, tu nie je momentálne na na programe dňa povedať, 

že áno,  päť miliónov, nie, ten problém je ďaleko 

zložitejší, hej?  

My sme len v tom predbežnom rokovaní s veriteľmi 

zisťovali, sondovali, čoho sú schopní, čoho sú ochotní. 

Samozrejme to, že oni z príslušenstva dobrovoľne navrhli 

znížiť približne  päť miliónov, tú svoju požiadavku, 

neznamená, že tý, ten zostatok, tých šesť a pol milióna, že 

niekto chce, aby sa im vyplatilo. Len tu je nutné rozbehnúť 

ten proces mesta na za účelom zabezpečiť (gong) stav 

mestskej časti tak  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja, možno, dokončím.  

To znamená, naozaj, to, čo sa teraz začalo a som veľmi 

vďačná aj pánovi Kolekovi, aj pani starostke, a teda, 
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dúfam, že aj hlavnému mestu, že sa vôbec otvorila táto 

otázka. Doteraz to bolo tabu. A chcem podporiť, naozaj, aby 

sa to začalo o tom diskutovať. 

Či sa to urobí dneska, alebo vo februári, alebo kedy, 

ale vôbec som rada, že je ochota na obidvoch stranách to 

riešiť. 

Ďakujem.  

Devín je naozaj súčasťou mesta, obľúbené miesto, kde 

chodia všetci Bratislavčania. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja by som, v podstate, tiež chcel povedať za Klub 

Bratislava Inak. 

Tento rozpočet je dobrý z môjho pohľadu, aj z pohľadu 

mojich kolego.,Ja poznám síce len dva rozpočty, alebo dva 

druhy rozpočtov, dobré a veľmi dobré, a lebo všetky 

rozpočty sú v prospech, teda, obyvateľov, alebo v prospech 

nejakej určitej skupiny, či už je to Vrakuňa, Ružinov alebo 

teda, nejaké iné mestské časti.  

Považujem ho za dobrý, lebo, naozaj, je rozvojový, 

množstvo veci rieši. Naozaj, ako si pán primátor spomenul 
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aj včera na tlačovej besede, tak sme v najlepšej kondícii 

za posledných desať rokov. Vidno to aj v tom rozpočte, 

vidno to, že do jednotlivých mestských častí, naozaj, tie 

peniaze natečú, aj tie priority sú vyššie ako sa 

predpokladalo.  

Naozaj má nejaké rezervy, aj ja by som vedel ešte 

vo Vrakuni viacej chcieť, ale som vďačný aspoň za to, čo, 

čo do Vrakune príde. Takisto som vďačný aj za kolegov z  

Ružinova, alebo z Petržalky, lebo naozaj ich priority boli 

do tohto rozpočtu pretavené. Takisto aj množstvo iných 

aktivít sa v rámci tohto rozpočtu, pre tieto tri mestské 

časti, ktoré sú členmi nášho klubu, budú robiť. 

Ale tak, samozrejme, nezabúdam aj naj, na  iné mestské 

časti, a som rád, že naozaj. Bratislavčania budúci rok 

pocítia, že tie zvýšené dane, ktoré tu boli pred dvoma 

rokmi, naozaj, padnú na úrodnú pôdu a bude to v rámci 

Bratislavy vidieť.  

Preto by som chcel povedať za celý poslanecký klub 

Bratislavy Inak, že tento rozpočet podporíme. 

Ďakujem veľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Veľmi pekne, pán poslanec, ďakujem. Vážim si to. 

Pán starosta Šramko.  
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Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lamač: 

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor,  

bolo dobrým zvykom, že pri schvaľovaní rozpočtu tu 

sedeli skoro všetci starostovia, takže, možno, vyjadrím 

poďakovanie za tento rozpočet aj za zapracovanie takzvanej 

Solidarity. Ja to skôr hovorím, že je to harmonické 

prerozdelenie finančných prostriedkov, ktoré dostáva mesto, 

lebo to slo slovo solidarita je skôr o nejakých 

bezdomovcoch a podobne, kde sa malé mestské časti takto asi 

necítia. 

Takže som rád, že máte to našliapnuté. Verím tomu, že 

poslanci, tá atmosféra je tu cítiť, že sa tu nebojuje, ale 

sa komunikuje. Tento rozpočet asi bude schválený. 

Takže, chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí to 

podporia. 

A jednu takú prosbu. Pokiaľ sú vyčlenené finančné 

prostriedky na opravy komunikácií mestských, tak bych som 

poprosil, keby mohol byť taký nejaký kompletný materiál, 

nielen ako informačný, ale vaše oddelenie medzi 

jednotlivými tými mestskými časťami a starostami 

komunikuje, ktoré tie komunikácie do toho zaradí. Máme 

predsa trošku väčšiu spätnú väzbu, takú intenzívnejšiu od 

našich občanov, kde sa nám viacej sťažujú. Som ochotný 

tomu, samozrejme, venovať patričný čas. 
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A ďakujem pekne za schválenie tohto rozpočtu, lebo 

samozrejme, od mestského rozpočtu, závisia aj mestské 

časti. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne, pán starosta, aj za tú poznámku. 

My informujeme vždy mestské časti o začatí prác, ale 

beriem to tak, že pokúsime sa nastaviť tú spoluprácu ešte 

skôr, aby sa vedelo o zaradení do príslušného plánu opráv.  

Pani námestníčka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

Pán starosta Šramko,  

idem reagovať na vás, lebo ste mi nahrali trošku na 

smeč.  

My sme vždy radi, že ste tu, starostovia mestských 

častí, lebo často rokujeme o veciach, ktoré sa týkajú 

priamo vašich mestských častí. Môžeme sa spýtať. 

Dovoľte mi ale  vysloviť jedno poľutovanie, že za celé 

štyri roky jedného konkrétneho starostu, som tu naozaj, ak 

raz videla, tak mi je veľmi ľúto. 
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Nie vás, nie, je to starosta, ktorý tradične ignoruje 

aj mestskú radu, kde starostovia majú väčšinu, a je to 

starosta, ktorý kandidoval na župana, ale bohužiaľ, mestskú 

radu i mestské zastupiteľstvo trvale ignoruje.  

Takže ho do Nového Mesta týmto pozdravujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som, takto.  

Kolega Greksa to už vlastne povedal. Myslím, že všetko 

bolo povedané na kluboch, na všetkom sme sa dohodli a 

niekedy mi pripadá, že ľudia zopakujú tie svoje požiadavky 

verejne, aby len, aby bolo počuť, že oni za tým stoja. Však 

tá práca je, snáď, nejaká kolektívna. Snáď sme všetci 

za tým aby, aby bolo vidieť po nás nejakú prácu.  

Ja vôbec nemám pocit, že, že len Dúbravka by mala byť 

najkrajšia. Lebo ten pocit, my chceme z Dúbravky až 

do mesta prísť po po tom peknom, po tom, čo sa mení. 

A hoci sa vám zdá niektorým, keď tu kritizujete, že sa 

tá Bratislava nemení. Spomeňte , zoberte si fotku spred 

desiatich, dvadsiatich rokov, tak nespoznáte tú Bratislavu. 

A myslím, že to je podstatné, aby ste mali dobrý pocit. A 

mnohí z vás robia pre tú Bratislavu veľa. 
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A ja to vidím, že možno, to isté chcete dobre, na 

jednej, na druhej strane, ale vyznie to tu, ako keby to 

jeden myslel zle a jeden dobre a nakoniec, možno, všetkým 

ide o tú istú vec a a tí ľudia to, možno, aj tak chápu, že 

vidia, že ten progres tu je a že v tom meste sa žije lepšie 

a krajšie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Som rada že ste to povedali, pán Hanulík, verím, že 

podporíte môj návrh na presun položiek z parčíka na ulicu 

Staré Grunty, lebo tak ako ste povedali aj v príspevku pred 

mojím príspevkom, sme jedno, sme stále tá istá Bratislava a 

robíme to pre občanov. Tak verím, že tentokrát podporíte 

Karlovu Ves, nie ako zvyčajne, že odídete z miestnosti, 

alebo nehlasujete. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem. 

Ja sa dotknem tej, tej, tiež tej otázky, že všetko 

bolo už povedané. 

No áno. Ja som včera odchádzal od pána primátora, kde 

bola akože záverečná redakcia požiadavok z nášho klubu, 

Bratislavského klubu, s tým, že bude zaradený moja priorita 

poslanecká do tej tabuľky. Dnes, pán kolega, zisťujem, že 

tam nie je. 

Čiže, tá otázka, ktorá by tu jasne nas, bola 

nastolená, znamená, že máme všetci rovnakého učiteľa, keď 

predkladáme svoje úlohy. Hej? My sme úlohu splnili, akurát 

pán učiteľ to zle vyhodnotil. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

nehovoríš pravdu. 

Za prvé, na ničom sme sa nedohodli, že to bude,  

a za druhé, je to nezákonná požiadavka. Mesto nemôže 

investovať financie do splátky dlhov tretích osôb. 

Jednoducho to nejde. A mrzí ma, že to nevieš. A zase nútiš 

mesto robiť nezákonné veci. 

Pani poslankyňa Tvrdá.  
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Kolega Hanulík,  

ale chcela som aj ku kolevi, kolegovi Greksovi.  

Všetko bolo dohodnuté. Ja teda netuším čo, lebo ja 

túto tabuľku vidím prvýkrát kompletnú a myslím si, že mnohí 

z vás. 

Pán primátor povedal, že dvadsaťdeväť poslancov to 

podpísalo. Mňa by zaujímalo, kde sú tie podpisy, aby sme 

ich videli. 

Samozrejme, vo svojom vystúpení poviem viac, ale 

nehádžte tu a nehovorte Bratislavčanom, že všetko bolo 

dohodnuté, lebo možno pán primátor prišiel na váš klub, ale 

na náš neprišiel. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

ja som prišiel na ten klub, ktorý ma pozval. Ja chodím 

na pozvanie. A tieto dohody sa robili za účasti všetkých 

pos, predsedov poslaneckých klubov, ktorí prišli. Tí, ktorí 

neprišli, tak tí sa toho, samozrejme, nezúčastňujú. 

Pán pos, pani poslankyňa Kimerlingová. 
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Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslankyňa MsZ: 

K tejto faktickej pripomienke, vlastne môžeme reagovať 

len na predrečníkov. 

Takže, ja by som povedala, domáce úlohy sme si 

splnili, akurát, že niekto sa tváril, že nevie, čo chceme. 

Pretože na tých poznámkach, ktoré sme my dostali späť bolo, 

že, že nevedia, kde sa nachádza tá naša priorita, treba to 

ešte prekonzultovať a nakoniec sa to tam neobjavilo. 

Veď nakoniec, ja som chcela iba pokračovať v tom, čo 

som začala tento rok, že som chcela zrevitalizovať kúsok 

lesíka pri Kutlíkovej. A odrazu tam bolo napísané, ako keby 

nevedeli, čo žiadam. Len pokračovať v tom, aby sa ten 

lesík, ktorý mnohí pokladajú aj za nie veľmi kultúrny a 

možno až nebezpečný pre Petržalčanov, aby sa niečo urobilo. 

A neobjavilo sa tam. 

Takže, budem žiadať pri zmene rozpočtu v najbližšom 

období, aby sa tam dostalo zopár prostriedkov 

na pokračovanie v tej revitalizácii. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračuje pán Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 
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Ja by som chcel pani starostke Čahojovej povedať, že 

neodchádzam pri hlasovaní. Možno niekedy nemám ten názor 

totožný, ale chcem povedať, ja vôbec nespochybňujem, že asi 

myslí na to parkovanie, že parkovanie rozšíriť. Samozrejme, 

je za to každý. A to bol iba jeden návrh.   

Aby sa tí ľudia, kde sa to priamo týkalo, lebo niekedy 

to bolo, že zabratie celej zelenej plochy vo vnútrobloku, 

aby sa k tomu vyjadrili. Že nech sa to posunie o mesiac. 

Vôbec nie, že som proti, ale proste, naozaj, sa to malo, 

možno, posudzovať jednotlivo. Lebo, možno, z tých desiatich 

návrhov, deväť by  bolo prešlo bez problémov, lebo naozaj 

tam tie možnosti sú, a tam ten priestor je, a možno ten 

jeden by bol, možno, problematický, možno by ľudia povedali 

áno, nie, a nakoniec, keby sa im to prezentovalo, tak sú 

za. A to je dosť podstatné, aby občania mali dobrý pocit,  

že sme to chceli pre nich, a nie, že silou-mocou im chceme 

dokázať, že ta tadiaľto cesta vedie. 

Takže nič viac to nebolo. Bol som za. 

Ďakujem.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nasleduje pán poslanec Olekšák. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 
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Ja taktiež by som prispel svojou troškou do mlyna, ako 

sa hovorí. 

Plním si taktiež svoju domácu úlohu, preto je 

potrebné, aby som vystúpil a povedal teda, že skutočne 

tento rozpočet možno hodnotiť ako najlepší, ktorý sme 

zažili v tomto volebnom období. Všetci isto si pamätáme tú 

situáciu so schvaľovaním rozpočtu v roku 2015, aké napäté 

sme mali príjmy a výdavky a vďaka rastu daňových príjmov o 

vyše sedem percent z hľadiska bežných príjmov a bežných 

výdavkov, ten rozpočet je prebytkový.  

Samozrejme, zapájame tam príjmy aj z rezervného fondu, 

v rámci toho, aby sme mohli uspokojiť, vlastne, tie  

kapitálové výdávky, ktoré sú potrebné, a preto ma troška 

prekvapuje, taký nezodpovedný prístup, aký tu predviedol 

pán poslanec Bula, že nedohodnutý pozmeňovák tu navyšuje 

o tri milióny na dani z príjmov. Pretože každý by mohol 

z nás poslancov si urobiť nejakú vatu na dani z príjmov 

a navrhovať si potom výdavky, ktoré nejakým spôsobom chce 

z toho rozpočtu financovať. 

Takže, chcel by som len povedať, že z hľadiska tých 

príjmov rozpočtu, samozrejme, najrizikovejšie vidím práve 

kapitálové príjmy. To sú tie predaje. Ktoré sa vždycky 

ťažko napĺňajú a je potrebné, aby aj my sme nejak 

v zastupiteľstve prejavili, vlastne, tú zodpovednosť, 

pretože nie vždy predávame ten majetok tak, ako by sa 

nejakým spôsobom mal predávať.  

Ja by som sa len rozhodol teda upriamiť pozornosť 

na tie veci, ktoré sa dotýkajú, možno, toho, tej sféry 
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záujmu, ktorú mám, a to je práve dopravný podnik, kde 

rastú, vlastne, dotácie dopravného podniku o jedna celá tri 

percenta. 

My sme to rozoberali aj na dopravnej komisii, že táto 

suma celkom nemusí stačiť, pretože je tu veľký tlak na rast 

miezd. Takže je potrebné, skutočne, aby potom v rámci zmien 

rozpočtu, ktoré prídu na budúci rok a ktoré určite budú, 

sme riešili aj túto položku v rámci bežných výdavkov, 

pretože ja si myslím, je potrebné tých ľudí zaplatiť.  

To isté hovorím aj o  mestskej polícii, kde ten nárast 

je ešte vyšší. My dávame na bežné výdavky zhruba osem celá 

tri milióna euro. Ja si myslím, že máme veľmi dobrého a 

schopného náčelníka mestskej polície, konečne po rokoch, 

ktorý vie, čo má robiť, veľmi ma teší aj to, že sú tam 

vyčlenené peniaze na nákup nových áut s húkačkami, pretože 

každý policajt by mal mať húkačku, a je potrebné, skutočne, 

tú mestskú políciu podporiť. Sadnúť si, povedať si akým 

spôsobom systémovo riešiť bezpečnosť v hlavnom meste, 

nielen, že z hľadiska prevencie, to je ten kamerový systém, 

ale najmä z hľadiska nasadenia a výkonu tých ľudí. Pretože 

nemôžeme sa hrať na kvalitnú mestskú políciu, pokiaľ máme 

toľko mestských policajtov, ako je ich v Košiciach. 

Takže skutočne, ako, to je priorita, ktorú, myslím si, 

aj tí naši novozvolení nástupcovia, zástupcovia by mali 

akcentovať.  

Myslím si, že druhý rok sa vydávame, čo sa týka 

mestskej polície, pozitívnym smerom. A je troška cítiť 

lepšie tú zmenu, ktorá, vlastne, nastáva.  
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Ale takisto sa rozpočet zvyšuje všetkým príspevkovým 

organizáciám, to je potrebné povedať. Či už je to ZOO, či 

sú to Mestské lesy, či je to STARZ. 

A ja som veľmi rád, že v rámci rozpočtu sa podarilo 

troška vyriešiť aj problém solidarity, ktorý tu akcentoval, 

myslím si, že v minulosti veľmi dosť nešťastným spôsobom, 

ktorý sa zaviedol vlastne tento systém ešte za čias pána 

Ďurkovského. A plne podporujem aj to, aby sme, skutočne, 

urobili systémové zmeny, čo sa týka prerozdelenia daní 

medzi mesto a mestské časti.  

Čo sa týka Lamača, ja som  veľmi spokojný, že sa mi 

podarilo presadiť opäť opravu cesty Podháj a pevne verím, 

že sa urobí v rámci toho úseku čo najviac. Ja by som sa 

pripojil k tomu, čo hovoril aj náš pán starosta, aby 

skutočne sme vypracovali nejaký zoznam komunikácii 

s presným harmonogramom, aby sa aj tieto komunikácie, aby 

sme vedeli aj ľuďom povedať, kedy sa tieto komunikácie budú 

opravovať, a aby sme to robili najmä v jarných a letných 

mesiacoch. Pretože je troška také tristné, keď tie 

komunikácie opravujeme v mesiaci november a potom 

po fejzbuku (facebooku) vidíme  fotky, ako, vlastne, husto 

sneží a tam sa ešte frézuje nejaká komunikácia. Ja si 

myslím, že je dostatočne známe, aké úseky sa majú opravovať 

a (gong) 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje pán starosta Bajan. 
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Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nechcem rozširovať nejakú problematiku, len dve 

poznámky, lebo som nemal možnosť vystúpiť predtým.  

Ja by som varoval pred zatváraním očí pred problémom 

Devína. Ten problém nás počká, či chceme alebo nechceme. 

Čiže, čím skôr si k nemu niečo povieme, nehovorím, že 

dnes, ale z princípu, ten problém nás počká, je to súčasť 

mesta ako problém.  

A druhý. 

Pán primátor,  

možno by bolo treba sa pozrieť aj na možnosti rezervy, 

ako pomôcť rozpočtu hlavného mesta. Ja teda ponúkam, 

vzhľadom na to, že nás je dosť poslancov v župe 

na Bratislavu, myslím si, že treba definitívne vyriešiť 

problematiku správy ciest tých tried, ktoré, jednoducho, 

do Bratislavy nepatria. 

Čiže, naozaj si treba povedať, čo majú ostatné župy 

v rámci cestného hospodárstva jedničiek, dvojek a urobiť 

normálnu zmluvu o tom, že sa to prebere smerom tam, kde 

teoreticky, hovorím veľmi všeobecne, teoreticky by peniaze 

mali byť.  

Čiže, máme čo robiť budúci štvrťrok, aby sme toto 

urobili. Myslím si, že by sme, sme dlžní mestu toto pomôcť 

urobiť. 
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Všetko.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nasleduje pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Návrhu rozpočtu som sa rozsiahlo ve, rozsiahle 

venovala na jednotlivých komisiách, hlavne na komisii 

finančnej. Nebudem len kritizovať, ale aj chcem poďakovať, 

že vedenie mesta pochopilo, že aj cintoríny a krematórium 

je verejný priestor a oproti zavesenému rozpočtu navýšilo 

tieto finančné prostriedky na krematórium a Martinský 

cintorín o päťstopäťdesiattisíc Eur.  

Je to priestor, kde sa na, kde vyskytne mnoho živých, 

ale teda aj mŕtvych. Naozaj, jak podporujeme parky, tak 

veľmi pekne ďakujem a hlavne budem ďakovať, keď sa to aj 

zrealizuje.  

Veľa poznámok bolo na tej finančnej komisii, ale 

predsa len, chcem poprosiť pána  sekčného riaditeľa sekcie 

ekonomiky, aby nám verejne pred kamerami povedal, odkiaľ 

očakáva štyri milióny z dividend? Z ktorých podnikov? 

Presne, menovite, cé cé á (cca) koľko? 
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Ja viem, že sa to nedá povedať presne na euro, ale 

poprosím, keby mi odpovedal túto otázku.  

Nebudem dlho rečniť, ale dávam návrh na uznesenie, a 

to také, že hovoríte, že mnoho vecí bolo dohodnutých, ale 

na dvoch komisiách, na jednej s väčšinovým hlasom,  a na 

druhej všetci hlasovali za môj prvý návrh. 

Takže, on sa tu neobjavil, takže ja si ho dovolím 

znova predniesť. 

Čiže domáce úlohy boli, len nejako boli nevypočuté.  

A po Bé, dám návrh uznesenia vzhľadom na to, že ste 

prerušili bod jedna A, tam to malo byť povedané a som 

predpokladala, že finančníci to už aj tak zapracujú, tak 

dám návrh na ten nový komunálny podnik peniaze. 

Čiže, uznesenie znie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

po a, presun finančných prostriedkov v podprograme 7.5 

Organizácia podujatia a podpora občianskych aktivít, bez 

bežný transfer Národnému tenisovému centru akciovej 

spoločnosti v sume stotisíc eur do podprogramu 6.3 podporné 

sociálne programy prvok 6.3.2, Podpora a aktivity pre 

vybrané skupiny obyvateľov, pomlčka, podpora aktívneho 

života seniorov v sume stotisíc eur.  

Po bé, presun milión eur z rezervného fondu na prvok 

2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry pomlčka zriadenie 

komunál, mestského komunálneho podniku. 

Ďakujem.  
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vážené dámy, vážení páni, 

bola jedna hodina. Dohodli sme sa, že o jednej bude 

obedná pauza. Pýtam sa, či teda súhlasíme, že prerušíme 

rokovanie?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Všeobecný súhlas, ďakujem.  

Takže prerušujeme rokovanie na jednu hodinu. 

O o druhej sa tu stretávame. Prosím buďte presní. 

Ďakujem. 

 

(Prestávka od 13.02 do 14.14 h ) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

...rokovacej sály, aby sme aby sme mohli dokončiť bod, 

a venovať sa potom ďalším dôležitým veciam.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Dokončíme tento bod, pokiaľ ho dokončíme hlasovaním.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ja dúfam, že do štvrtej  to dokončíme.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

To uvidíme potom. 

Občania nech, asi budú musieť počkať. Toto tu čaká pol 

milióny Bratislavy na to, takže, to. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Všetci budú musieť počkať. Toto má, proste, prednosť. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  

Hovoril som s pani poslankyňou Tvrdou, to znamená, že 

to sa vyriešilo ten návrh, tie zmeny rozpočtu. My sme sa 

dohodli s predsedami klubov, v februári bude zmena. 

Ďakujem veľmi pekne, vážim si tento ústretový postoj. 

Pani poslankyňa Šimončičová, nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pre istotu len požiadam o predĺženie, keby mi 

nestačilo štyri min, nestačili štyri minúty.  

Musím začať tým, že nemám rada práve takéto presuny 

na rovno pri rozhodovaní o novom rozpočte, priamo 

na zastupiteľstve, preto som pred rokom dala ten návrh 

uznesenia, podľa ktorého sa malo po komisiách pripravovať 

rozpočet, a to v septembri, októbri, novembri tak, aby sme 

to mali predebatené na komisiách, a rovno na zastupiteľstve 

už len, možno, prípadne, čo život by priniesol, nejaké malé 

úpravy.  

Takto sme konali aj na komisii kultúry, hoci tam 

celkom to nešlo podľa toho, ako sme si mysleli, tak tiež 

sme tam mali nejaké zmeny, ktoré nastali na poslednom 

zasadaní komisie kultúry. Máte výpisy z našej komisie 

kultúry, kde sme pôvodne, komisia navrhovala popresúvať 

nejaké položky, len po dohode s členmi komisie, keďže ma 

poverili, aby som to predniesla, po dohode s členmi komisie 

to teraz nepredkladám, ale po prísľube zo sekcie financií 

to pôjde, prípadne, v prvom, v prvej  zmene rozpočtu 

vo februári budúci rok.  

Podobne, podobne sme aj v komisii územného a 

strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, 

mali na, predvčerom na komisii tiež nejakú malú zmenu, 

ktorá sa týkala medzi dvomi rovnými položkami územného 

plánu a hlavnej architektky. Jednalo sa o tridsaťtisíc, 

tiež to máte vo výpise. Tam si dovolím  upozorniť, je tam 

chyba v tom výpise, ktorý ste dostali. Nejedná sa 

o tritisíc, ale tridsaťtisíc eur sa presúvalo z jednej 

položky na druhú.  
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Tak isto to nie je témou dnešného rozpočtu, tak isto 

to bude témou prvej zmeny rozpočtu.  

Toľko k tým predloženým našim návrhom na na zmeny 

rozpočtu, ktoré pôjdu, teda, v vo februári, budúci rok.  

Ďalej by som chcela poďakovať, keďže naša komisia 

podľa toho uznesenia v okto, v septembri mala isté 

požiadavky pre jednotlivé naše príspevkové organizácie, 

ktoré potom, samozrejme, sa nedali všetky uskutočniť, 

napriek tomu, že sme na poslednom prerokovaní v novembri 

neboli celkom uspokojení, naša komisia, čo sme požadovali 

pre naše príspevkové organizácie, teraz v tej zmenovej 

tabuľke sme našli. 

Ale keď ma nikto nepočúva, komu to rozprávam?  

Prepáčte. 

V tejto zmenovej tabuľke sme predsa našli niečo, čo sa 

ešte doplnilo pre, práve pre požiadavky, z ktoré vyšli 

z komisie kultúry, a to na archeologické nálezisko na hrad 

Devín. Tam sme požadovali stotisíc a dostali sme stotisíc. 

Dnes to máme takto predložené. 

Rovnako sme požadovali na Ars Bratislavensis 

stoosemdesiattisíc, dnes máme predložený návrh na 

stoosemdesiattisíc, preto by som chcela poďakovať sekcii 

financií, že takto čiastočne vyšli v ústrety komisii 

kultúry.  

A ešte dovoľte niečo povedať k poslaneckým prioritám. 
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Nie veľmi som uzrozumená s tým, že poslanecké priority 

by mali byť také, že jako tuto počúvam, že vybavil som 

pre svoju mestskú časť, vybavil som pre tých, pre tých som 

vybavil, tie priority, ak majú byť, tak to mali by byť 

práve pre, podľa komisií, podľa oblastí.  

Naše priority, tuto konkrétne viacerých mojich kolegov 

poslancov, sú práve prioritami takýmito, požadovala komisia 

kultúry a keďže to neš, nemohli ísť z rozpočtu, tak sme 

na to dali naše tie akože priority poslanecké. 

Čiže, nevybavili (gong) sme pre nejakú mestskú časť,  

alebo pre niekoho, ale práve podľa oblasti sme sa takto 

rozhodli a bolo nám v tom vyhovené, ako je to v tej 

zmenovej tabuľke predložené.  

Takže ešte raz ďakujem tomu, ako nám bolo vyhovené, 

komisii kultúry, a a. 

Čo som to chcela? Aha. 

Takže to je všetko. 

Ďakujem pekne. Áno.  

Dovi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne pani poslankyňa, (poznámka: predsedajúci 

sa zasmial) ešte neodchádzajte, prosím vás. 
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Ďakujem pekne a vážim si aj váš ústretový prístup aj 

k tejto otázke.  

Pán poslanec Bajan. 

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Áno, trošku na odľahčenie. 

Pani poslankyňa,  

vtedy bude mesto fičať, keď tu bude jeden volebný 

obvod a budeme, naozaj, volení tak, že budeme zastupovať 

Bratislavčanov, nie volebné obvody, v ktorých sme zvolení 

po mestských častiach. Ale to je na dlho a na inokedy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne pani Šimončičovej, že povedala 

na záver to slovo o poslaneckých prioritách, lebo ja si 

myslím, že ak si poslanec nasilu pretláča nejakú svoju 

prioritu, môže pretláčať aj úplný nezmysel, ktorý naozaj 

jeho mestská časť nepotrebuje, ale si postavil hlavu. 

Rovnako nezmyslom môžu byť aj primátorské priority. Ja 

znova opakujem, parčík na Karloveskej je nezmysel. 

Ďakujem.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Ja len potvrdím to, čo pani kolegyňa povedala. 

Naozaj, pokiaľ by sme pozerali do tej tabuľky priorít 

poslancov, tak si poviete, že pán primátor vyšiel mne 

v ústrety, lebo je tam Devín, možno v štyroch piatich 

riadkoch, hej? 

Čiže, ja za seba môžem povedať, že v týchto položkách 

v rámci roku 2018 nemám ani jednu položku. Čiže, to všetko 

išlo mimo mňa. Ja sa budem uchádzať o prioritu práve 

v pozmeňujúcom návrhu v tomto rozh, v tomto bode. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek, riadny diskusný príspevok. 

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

Ďakujem. 

Pokiaľ by mi nestačil čas základný, prosím 

o predĺženie.  
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Najskôr teda uvediem, kolegyne, kolegovia, my sme 

minulý rok zmenili uznesenie v časti, myslím, že to bol bod 

E,teraz je to v časti Dé, hej, kde meníme spôsob nakladania 

s financiami mesta. Ja prečítam ten návrh uznesenia.  

Nové znenie bodu Dé 

Splnomocňuje primátora hlavného mesta SR upraviť 

v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy, 

programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2017 

za prvé, v plnej výške v prípade účelovo určených 

finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu 

SR, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, 

za druhé, v prípade iných prostriedkov poskytnúť 

na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku päťtisíc 

eur v každom jednotlivom prípade, 

za tretie, vykonať presun rozpočtových výdavkov medzi 

podprogramy, respektíve prvkami, perspektívne položkami 

v rámci jedného programu v maximálnej výške stotisíc eur 

za celý rozpočtovaný rok. Presun môže byť realizovaný iba 

v rámci jedného druhu výdavkov, to jest, medzi bežnými 

výdavkami navzájom, a detto iba medzi kapitálovými 

výdavkami navzájom, 

za štvrté, zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky 

rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2018 v programe 

5 Vzdelávanie a voľný čas, v programe, 6 Sociálna pomoc a 

sociálne služby pre dosiahnutie vyšších príjmov škôl, pri 

dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a 

zariadení pre seniorov.  
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Tak isto teda by som už len pre nejakú takú úplnosť 

povedal, že tento bod, alebo takýto spôsob regulovania 

nakladania s prostriedkami sa osvedčil.  

Ja si myslím, že ani pán primátor v priebehu roka 

nemal nejaké vypuklé problémy, že sme ho takýmto spôsobom 

obmedzili v tých jeho požiadavkách, lebo uvedomme si, 

pokiaľ by sme mu dali možnosť nakladať desiatimi percentami 

v rámci jedného programu, ktorý má osemdesiatdeväť 

miliónov, tak to je osem celé deväť milióna a my sa len 

spätne dozvieme, že čo sa udialo. Pokiaľ sa to udeje v 

decembri, tak to vieme až pri záverečnom účte.  

Takže poprosím, takto znené, takto, takéto uznesenie 

sme prijali aj minulý rok. Poprosím o jeho podporu aj tento 

rok.  

Čiže, to je jedno. To som prečítal. 

A potom prečítam návrh číslo dva. Teda môj pozmeňujúci 

návrh rozpočtu na rok 2018. Jedná sa zmeny textu.  

Návrh na zmenu textu v materiáli. 

V časti výdavkové finančné operácie, položka 8.2.1 

Splácanie istín sumu pätnásť miliónov eur, nahradiť sumou 

štrnásť miliónov deväťstopäťdesiattisíc a doplniť položku 

8.2.2.2 doporučený transfer na oddlženie mestskej časti 

Devínu nútenej správy, v zátvorke, za podmienky možnosti 

oddlženia mestskej časti Devín tak, aby došlo k zrušeniu 

nútenej správy mestskej časti. Suma päťdesiattisíc eur. 
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Čiže, tá tento návrh nemá dopad na zmenu 

rozpočtovaných súm ako takých.  

Vysvetlím prečo toto dávam.  

Je, že my, už to tu odznelo, ja som sa zúčastnil 

na porade k tomu, tej záverečnej redakcii priorít 

poslancov, kde mi včera bolo sľúbené pri odchode pána 

primátora, áno, poveril pána Kasandra, aby tých 

päťdesiattisíc zahrnul do tej tabuľky. Ja som sa dnes ráno 

dozvedel, alebo videl som teda, že to tam nie je, tak preto 

takýmto spôsobom reagujem, hej?  

A prosím o podporu. (gong) 

Dnes sme dostali stanovisko nášho právneho zástupcu, 

ktorý nám vypomáhal v rámci mestskej časti Devín, kde 

najvyšší súd rozhodol a zamietol našu, naše dožiadanie 

zrušenia rozhodnutia krajského úradu vo veci možnosti 

exekučného konania na daňové príjmy. Je to problém, ktorý 

sa možno dostane nie ani tak do Devína, lebo my sme tí, 

ktorí len sú prijímatelia, ale dostane sa na obec, a to je 

Bratislava.  

Čiže pokiaľ my nebudeme aktívne riešiť nútenú správu 

v Devíne, možno zajtra bude neskoro a exekútori siahnu 

na všetky príjmy, ktoré v rámci mesta existujú. Však to 

bolo stanovisko mesta, to už riešilo. 

Čiže, dnes je nové, nová situácia, tak jako sme 

rozprávali aj s pánom poslancom Bajanom, nie je tu, on 

hovorí o tom, že exekútori už má prípady, vie o nich, že  

exekútori siahli na daňové príjmy obcí. Hej? Zatiaľ tam 
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bola jedine tá možnosť, že  Devín je v nútenej správe, tak 

sme mali nejakú ochranu.  

Takže, ako druhý bod, poprosím o o schválenie alebo 

pomoc v tomto smere mestskej časti Devín, ale jedná sa to, 

naozaj, o ten začiatok aktívneho riešenia problémov, v 

ktorom sa Devín ako mestská časť nachádza a tým pádom 

urobiť, urobiť jeden pozitívny krok.  

Ja tých päťdesiattisíc, tak jako tu odznelo, pre mňa 

neznamená, že ich použiť pre mestský, pre mestskú časť 

na chodník, cestu alebo tak, práve preto tých, svojich, 

v úvodzovkách, päťdesiattisíc priorít orientujem takýmto 

spôsobom, aby sa zakomponovali do, možno, tej vyrokovanej 

sumy, ktorá bude nutná na to, aby sme dosiahli ten stav, 

keď nútená správa bude môcť byť zrušená. Čiže namiesto, 

teraz si tipnem,  milión päťstotisíc, teoreticky to mestský 

rozpočet za zaťaží len (gong) milión štyristopäť 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne pán poslanec. 

Ja ešte musím zopakovať ešte raz, že mesto nemôže 

platiť záväzky tretích osôb a v tomto, myslím že je Devín 

samostatnou obcou pred, samostatnou obcou. 

Čiže ani ten prienik, ale dobre. Nebudeme diskutovať. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Pred obedňajšou prestávkou som vo svojom príspevku 

navrhla uznesenie po A a po Bé. Po Bé sťahujem, vzhľadom 

na to, že mi bolo z ekonomického povedané, že v rezervnom 

fonde nie je toľko peňazí a v rámci svojho hlavného 

príspevku kolega Hrčka opraví to a navrhne. 

Čiže, mne platí iba to áčko. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, úplne som zabudla na to v svojom príspevku, lebo 

som bola taká nejaká na záver taká roz rozmýlená. Tak teraz 

idem byť trošku prísnejšia.  

Zabudla som povedať to, že je možné, že budeme, treba 

rátať v budúcoročnom rozpočte s veľkými pokutami za to, že 

mesto porušuje zákon, pamiatkový zákon a v pamiatkovej zóne 

opravuje teraz chodníky a leje asfalt, hoci v zásadách 

pamiatkovej starostlivosti je vyslovene povedané, že tam 

môže dávať iba konštrukčné prvky na chodníky. A pri každej 
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akejkoľvek malilinkej stavbe, pred tým, než začne, musí 

mať, musí mať stanovisko alebo rozhodnutie Krajského 

pamiatkového úradu. 

Kontrolovala som to, riaditeľ kápéú (KPÚ) mi povedal, 

že nedával nikomu z mesta. Lejete  na Námestí esenpé (SNP) 

asfalt, a to potom, možno, budete musieť dávať preč, lebo 

tam budú musieť byť konštrukčné prvky všade v celej 

pamiatkovej zóne. (gong) 

Dík. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za upozornenie. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ak by mi nestačil čas, tak poprosím o predĺženie.  

Mám tu dva návrhy uznesení, ale na úvod chcem povedať, 

že pán primátor a magistrát si robí veľkú rezervu hlavne 

v dani z príjmov fyzických osôb, lebo zo zverejnenej 

prognóze ministerstva financií na webe ministerstva 

financií, ale aj na vláde Slovenskej republiky, nemajú byť 

dane z príjmov fyzických osôb stotridsaťosem miliónov 

deväťstodvadsaťtisíc pre mesto, ale majú byť 

stoštyridsaťjedna miliónov dvestosedemdesiatštyri nula nula 

päť. Je to zverejnené ako prognóza ministerstva financií. 
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Čiže z tej treba tvoriť rozpočet, a to je o deväť celá nula 

dva percenta viac, ako bolo v roku 2017.  

Čiže, z tohoto, z tej, z tejto premisy vychádzajú aj 

moje dva návrhy.  

Mám urobené dva návrhy. 

Jeden dávam ja spolu s pani poslankyňu Štasselovou 

a druhý. dávam samostatne, aby sa nemuselo hlasovať 

o obidvoch, teda o jednom naraz, aby sa nevylúčili 

v prípade toho, lebo navrhujem. Keďže som sa stretol 

s občanmi hendikepovanými, ktorí používajú teda vozíčky a, 

a majú to teda veľmi ťažké v našom meste i napriek tomu, že 

sme si volali, a že tento rok sa urobilo, si hovoril 

dvestoosmedesiat bezbariérových prechodov, je to tragicky 

málo, ale hlavne na tých električkových ostrovčekoch, ktoré 

sú, a pri rekonštrukcii by sa mohli robiť tak, aby boli 

bezbariérové, a na to chcem dať návrh uznesenia, aby sa 

použili na bezbariérové, prioritne pri nemocniciach, 

poliklinikách a občianskej vybavenosti. Potom oprava ciest. 

Robíš ich pán primátor, to je reálne, vidím, že to 

robíš, ale peňazí nikde neni dosť, máme tridsať, štyridsať, 

päťdesiatročné chodníky v mestských častiach a mes, 

a vlastne, na hlavných ťahoch, to bude treba zmeniť.Čiže, 

tam pridávam peniažky. 

A ešte navrhujem pridať do cyklotrás. Cyklotrasy 

projektujeme, mesto ich ale projektovať nevie, naj 

naposledy som bol na cyklokomisii, ktorá bola na začiatku 

roka marec, apríl, keď si tam aj došiel ty, zaželal si nám 

dobrú spoluprácu, a odvtedy nás pán cyklokoordinátor 
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nezavolal. Takže ten Kreač, neviem či tu ešte pracuje alebo 

nepracuje, i napriek tomu si myslím, že mestské časti 

cyklotrasy stavať vedia, majú stavebné povolenia, tak tam 

navyšujem.  

Čiže idem k tým uzneseniam, aby som to stihol 

prečítať.  

Mrva, Štasselová navrhujú v  návrhu rozpočtu prvé 

uznesenie takéto: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie bežných 

príjmov v položke 111, Daň z príjmov fyzických osôb o dva 

celá tri päť štyri nula nula päť milióna eur, to je tých 

deväť percent oproti minulému roku, na sumu 

stoštyridsaťjedna miliónov dvestosedemdesiatštyri nula nula 

päť eura a navýšenie podprogramu 2.2.1 položka 717 

kapitálové výdavky, Výstavba a oprava ciest a pešej 

infraštruktúry, bezbariérové prechody v Bratislave, lebo 

v návrhu  zá, v návrhu rozpočtu máte bezbariérové prechody 

v Petržalke, ale ja dávam bezbariérové priechody 

v Bratislave, o tristotisíc na sumu jeden milión 

šesťstotridsaťtisíc tristopäťdesiat eur  

a na a navýšenie podprogramu 2.2.1 položka, 630 bežné 

výdavky, Výstavba, oprava ciest a pešej infraštruktúry, 

pomlčka, oprava ciest a chodníkov, oddelenie správy 

komunikácií o jedna celá päť päť štyri nula nula päť 

milióna eur na sedem celá sedem tri jedna nula nula päť 

eura, 

a po tretie, a navýšenie podprogramu 2.2.3, to je Vý 

to, čo to tu je napísané Výstavba a údržba cyklotrás, 
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položka 720 kapitálové výdavky, výstavba nových cyklotrás 

o päťstotisíc na sumu (gong) tristopäťdesiatšesťtisíc eur. 

Prosím, pokračovať, ako som povedal. 

Op o de na deväťstopäťdesiatšesťtisíc. Lebo tam bolo 

štyristopäťdesiatšesťtisíc, tak. Na deväťstopäťdesiatšesť. 

Ďakujem, pán Borguľa, za opravu. 

Druhé uznesenie, iba ja sám navrhujem, v návrhu 

rozpočtu, aby mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie 

bežných príjmov, v položke 111, daň z príjmov fyzických 

osôb, o dva milióny tristopäťdesiatštyritisíc, to  je tých 

deväť percent na sumu je stoštyridsaťjedna miliónov 

dvestosedemdesiatštyri nula nula päť eura a navýšenie 

podprogramov 4.8 GIB, položka 720 kapitálové výdavky, 

Príprava projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu 

na predĺženie električky a výstavbu záchytného parkoviska 

mesta pri železničnej stanici Bratislava Vajnory, ako 

súčasť riešenia parkovacej politiky mesta o sumu 

deväťdesiattisíc, to bude stačiť ako som sa bavil s pánom 

riaditeľom, na projektovú dokumentáciu na osem miliónov 

stodeväťdesiatdeväťtisíc sedemstotridsaťdva eur a navýšenie 

podprogramu 2.2.1, položka 635 bežné výdavky, Výstavba a 

oprava cestnej a pešej infraštruktúry, úprava ciest a 

chodníkov, oddelenie správy komunikácií, na sumu osem 

miliónov štyristoštyridsaťjedna nula nula päť eura. 

Túto druhú vec dávam ak ako v súlade s tým, čo si 

hovoril aj na inaugurácii pána Drobu, že záchytné 

parkoviská a parkovacia politika je priorita mesta a my už 
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máme štúdiu urobenú, čo sa týka záchytného parkoviska 

z východnej časti, kde by pri diaľnici a pri Seneckej mohlo 

vzniknúť záchytné parkovisko, predĺžiť sa električka, 

integrovaný prestupný bod, kde by mali ľudia možnosť 

vystupovať z osobných áut, regionálnych autobusov 

na miestne autobusy, miestne električky alebo na vláčiky. 

Čiže, to by bolo všetkých šesť typov možnej dopravy 

a bicykle ešte. 

Čiže, to toto toto som, neviem či to bolo jasné, bolo 

(gong) to komplikované, ale.je 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

samozrejme, je právom poslancov navrhovať zmeny 

rozpočtu, ale prepáč, trošku si pripadám ako v kúzelníckej 

škole teraz. Proste, otvárame klobúk a tu dva milióny, tu 

dva milióny, tam štyri milióny. Takto sa to nerobí, na 

poslednú chvíľku opäť, aj poslanci na to upozorňujú, toto 

je nebezpečný, nekompetentný postup.  

Prosím prijdi, pripravíme spoločný postup. Ja som za 

to, aj s pánom županom, ale toto, nehnevaj sa, toto neni 

kvalifikovaný postup. 

Pán poslanec Bajan.  

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Pán primátor,  
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samozrejme, nebudem kolegu nejak komentovať, fakt je, 

že som sa stratil v tých čísla, ale ja len k tým, k tým 

mestským častiam.  

Pred pätnástimi rokmi som navrhol ústavný zákon, kde 

mestské časti som chcel, aby boli samostatné obce. 

Spravodajcom bol bývalý námestník pán Roman Vavrík. Je 

jasné, asi jak to mohlo skončiť. Presvedčil som 

sedemdesiattri poslancov, nedostal som ústavnú väčšinu.  

Faktom je, že úplne samostatná obec mestská časť nie 

je. 

Čiže to, čo navrhol kolega Kolek, ten samostatný bod, 

že sa budeme tomu venovať bez vyčlenenia zatiaľ peňazí, by 

som prijal ako štart nejakého rokovania. Vráťme sa k tomu 

budúci štvrťrok a skúsme sa k tomu naozaj začať normálne 

baviť, lebo ten problém nás počká.  

To len niekde pomimo. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Súhlasím.  

Pán poslanec Hanulík.  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 227

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Viete, ja určite tieto, tieto návrhy, ktoré tu kolega 

starosta Mrva dal, určite sú dobré. Ale proste, to nejde 

asi tým štýlom, že teraz prídeme, a každý, kto si myslí, čo 

je dobré pre jeho mestskú časť, tak to prehádžeme, 

prekopeme.  

On sám je starosta a neviem si predstaviť, že tí jeho 

poslanci, keď ur určite v tomto období tiež pripravujú 

rozpočet, by mu toto spravili, že by mu poprehadzovali, 

proste, celú tú koncepciu, ktorú má. Presne to tu padlo. 

Treba, aby sa stretli kompetentní, táto myšlienka je 

dobrá, podebatovali, zahrnuli, nie je problém zmeny 

rozpočtu, nie je problém vytýčiť si aj takúto prioritu, 

aby, naozaj, sme mali pocit, že, proste, ideme za nejakým 

cieľom. Nie teraz sa tu pretekáme, kto koľko komu zoberie. 

No, si poviem, je mi to jedno, hlavne nech Dúbravke 

neberie. Ale keď sa k tomu každý tak postaví, tak vlastne, 

nebudeme, nič nevytvoríme. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán námestník Černý. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 228

Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takisto som chcel zareagovať na predrečníka, trochu mi 

to pripomínalo ako žongléra v cirkuse, keď žongluje takto 

s miliónmi hore-dole. Neviem, ako to funguje v tej mestskej 

časti, odkiaľ pochádza.  

By som možno chcel poprosiť pána starostu, ani som si 

to nestihol zapísať, všetky tie jeho návrhy, že by to 

prečítal ešte raz, keby ma tak počúval, aby som si stihol 

aspoň nalistovať tie jednotlivé tabuľky, o ktorých hovoril, 

odkiaľ zobral, kam pridal. Lebo to je nezodpovedné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Olekšák.  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja si pána starostu Mrvu veľmi vážim, ale to, čo 

predviedol, je vrchol nezodpovednosti. 

Sám ste povedali, pán starosta, že je to prognóza 

ministerstva financií. A to je to, čo stále hovorím. Že 

každý rozpočet je len prognózou. Nikto nevieme, aký príjem 

bude v januári, v júni, respektíve v októbri, a práve 

preto, jedno, poprosím nerušte ma, a práve preto je veľmi 

dôležité, aby sme opatrne, konzervatívne pristupovali aj 

k daňovým príjmom.  
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Ja práve, naopak, chválim magistrát za to, že 

pristupuje takto zodpovedne. Pretože neviem si predstaviť, 

čo by sme robili v júni, ak by tie daňové príjmy boli 

nižšie a mali by sme škrtať z nejakých bežných výdavkov,  

respektíve kapitálových výdavkov. Však všetci dobre vieme, 

že máme problém s napĺňaním kapitálového rozpočtu.  

Takže skutočne, a vy ste tuším dvakrát už dali tie dva 

milióny, raz v pozmeňováku pani Štasselovej, potom v 

pozmeňováku samostatnom, pán Bulla dal tri milióny, takže 

skutočne by som poprosil o zodpovedný prístup. 

Ďakujem pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren.  

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Naozaj je problém milióny hádzať takto v pozmeňujúcom 

návrhu, aj keď musím povedať, že mne sa tá všeobecná idea 

záchytného parkoviska a parkovacieho domu a predĺženie 

električkovej trate vo Vajnoroch, veľmi páči.  

Tým, že je to takto, lebo ten správny postup a to, čo 

robievam aj ja, keď mám takéto nejaké návrhy, proste, chce 

to veľa roboty, ale chce to behať, rozprávať sa s vami, so 

zodpovednými úradníkmi, tu na meste, predebatovať si to.  
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A som presvedčený, že toto je dobrý nápad, preto by 

som chcel apelovať aj na pána kolegu Mrvu, ale aj na vás, 

pán primátor, a nemôžem za to zahlasovať teraz, ale určite 

hneď začiatkom roku, by ste si mali sadnúť s pánom Mrvom na 

to, a ak sa bude dať, a ak tie lepšie príjmy napríklad 

budú, tak určite v jednej z prvých zmien rozpočtu peniaze 

na tento parkovací dom a na tú osadzovačku predĺženej 

električkovej trate nájsť, pretože toto sú presne riešenia, 

ktoré pre Bratislavu potrebujeme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Presne tak pán poslanec. 

Ja som to aj sám navrhol, keď som rozprával k župným 

poslancom, že poďme toto spolu robiť, ale chce to župu 

za stôl, a chce to, chce to, skutočne, nehádzať vilio 

milióny vidlami,  pán poslanec, ale poďme si sadnúť, urobiť 

normálny postup, profesionálny a potom to spravíme v  

zmenách rozpočtu. 

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

No ja nehádžem vidlami, veď ja iba to, čo si viem 

obhájiť, a to je objektívne, a nie je ani pesimistické, 

ani, ani, ani nejaká populistická prognóza, to je 

objektívna prognóza ministerstva financií, že dostaneme 

o dva celá tri, štyri, päť milióna viac. 
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Dva celá tri, štyri, päť, hovorím dves, 

tristoštyridsaťpäťtisíc. 

A druhávec je, my sme mali klub, my sme taký mali mini 

klub, Mrva, Štasselová a prísediaci klub spolupracujúci s 

Budajovým klubom. Tam si, pán primátor, ty nebol, my sme to 

tam nemali ako riešiť, my sme to tam rozoberali s pánom 

Kolekom, ja som toto hovoril aj na tom klube, ale to sa 

neodprezentovalo tebe. Ja to nehádžem vidlami. 

Ale u nás nie je taký systém práce menších klubov, 

alebo nezaradených poslancov, ako je vo veľkom klube, kde 

majú všetko dohodnuté a s tebou sedia a debatujú. U nás to 

tak neni. Tak ja som to nemal kde povedať okrem toho, ako 

to poviem tu.  

A ja nedávam tie peniaze, to sú  neni vymyslené 

peniaze, (poznámka:  nezrozumitelné slovo) tie milióny 

prídu, a tie aj deformujú ďalšie percentuálne podiely pre 

mesto a mestské časti. Toto tam malo byť napočítané, aby to 

bolo objektívne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

ja by som rád prišiel na klub, keby ma niekto pozval. 

Mal si to kedy povedať, spolu sme telefonovali, ja som 

ti telefonoval ohľadne tvojich priorít, ja som ti volal, 

nie ty mňa, ale tvoje priority boli v tabuľke, ktoré prišli 

od pána predsedu klubu. My sme ich zapracovali.  
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Takže, je čestné povedať, že tvoje  priority v 

mestskej časti Vajnory sú zapracované v návrhu rozpočtu 

hlavného mesta tak isto, ako aj priority pani poslankyne 

Štasselovej. Obidvom som vám to ja osobne potvrdil.  

Toto nikdy nezaznelo toto, čo hovoríš, to je nová vec, 

ale skutočne, päť miliónov len takto vytiahnuť, a hodiť tam 

nie je, je to, skutočne, smiešne.  

Nerobme to, prosím. Stretnime sa, ja som za to, aby 

sme robili to záchytné parkovisko, veď ho máme v našej 

štúdii, som za električku, ale poďme si zavo zavolať aj 

župana, a poďme to riešiť spoločne. A nie takýmto 

nepríjemným, takýmto nekompetentným štýlom. 

Pán poslanec ešte, nech sa páči.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

No, musím zareagovať a musím ti dať za pravdu. Áno, 

volal si mi dvakrát, ja som ti volal, akurát som bol na 

obede so županom Drobom,  povedal som mu, že bude musieť 

prispieť na to bé, záchytné parkovisko, lebo sa to netýka 

len mesta, a ja som ti hovoril aj o tom, o tom o 

bezbariérovosti som ti hovoril, spomínal, ulicu Pri mlyne, 

tú tam mám zapracovanú, ale som povedal, predsa záchytné 

parkovisko nemôže byť priorita starostu, to musí byť 

priorita celého mesta, a stojí to deväťdesiattisíc tá 

projektová dokumentácia. 

Čiže, ja som toto spomínal.  
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Jediné, čo som ešte nespomínal, boli že cyklotrasy, 

lebo viem, že zostane z tých dva celá tri, štyri milióna 

peniaze na opravy ciest a na cyklotrasy. 

A ja som to nemal kde povedať, ja som to mohol povedať 

iba na klube pána Budaja a Koleka, a keď sa to k tebe 

nedostalo, ja za to nemôžem.  

No a mám právo tu navrhnúť niečo, ale ja to nerobím 

diletantsky, ja tie peniaze nerozdávam akože niekde, ale 

dávam ich na na veci čo treba. Oprava chodníkov, cyklotrás, 

bezbariérovosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. A teraz ešte ku zdroju tých peňazí, pán 

zástupca riaditeľa magistrátu. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Ďakujem. 

Tak len pre info. 

Ako, my už teraz v rozpočte, keď si môžte pozrieť na 

strane tabuľky, na strane 105 máme deväť celá štyri percent 

tam nárast oproti minulému roku, dane z príjmov fyzických 

osôb, to znamená, sme už dokonca tesne nad úrovňou, vlastne 

mini, prognózy ministerstva. 

A len chcem potvrdiť, že moji ľudia práve aj dnes ešte 

overovali, neviem odkiaľ máte informáciu, že a, že už je 

nejaké konkrétne číslo na ministerstve financií. Žiadne 
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také ne, nie je. A moji ľudia to dnes ešte overovali, takže 

nejaké čísla hádať z brucha je trošku nekompetentné. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, nie je, nie je takáto prognóza.  

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Keby som náhodou prekročil, tak tiež poprosím o druhý 

časový limit, ale myslím si, že to sa mi nestane.  

Ja by som chcel poďakovať spracovateľom rozpočtu, 

poďakovať aj spoluprácu, vedenie mesta, stretnutie s 

klubmi, a teda skutočne, že vidím že, tie priority, ktoré 

sme tam mali my ako poslanci, alebo ja ako starosta za 

mestskú časť, ktorú zastupujem, ich v tomto návrhu vidím. 

Je to širokospektrálne, od od školstva, či už sa to týka 

rekonštrukcie Centra voľného času na Hlinickej, rozšírenie 

cintorína u nás v Rači, už spomenutá kruhová križovatka na 

Detvianskej/Rustaveliho/Kubačovej, rekonštrukcie ulíc ako 

aj teda vybudovanie vzorového kontajnerového stojiska,  

polo tých polozápustných kontajnerov, tak ja chcem veľmi 

pekne  za to poďakovať. 
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Len by som si dovolil požiadať, aby sa začali napĺňať 

a realizovať, či už v prípravnej fáze, alebo aj v tej 

samotnej realizačnej, trochu skôr, ako tomu bolo tohto 

roku, pretože by sme sa vyhli tomu, že pri rekonštrukcii 

chodníkov, konkrétne v Krasňanoch, ktoré, teda, boli 

najskôr plánované niekedy v auguste, potom v septembri, 

nakoniec sa začali až v novembri, do toho nám prišiel mráz, 

napadol sneh, a zbytočne tam stáli rozkopané chodníky 

počas, počas mrazov. Ľu ľudia z toho boli nervózni 

a oprávnene. 

Rovnako, ako pri oprave ciest, bolo vyše štyroch 

týždňov nedoznačené dopravné značenie vodorovné. Je to 

komunikácia, ktorá je taká chrbtová cez  našu mestskú časť. 

Chýbali tam prechody pre chodcov. Určite to spôsobovalo 

také kolízne situácie, preto by som chcel poprosiť, 

naštartujme tie, tie prípravu a tú realizačnú časť čo 

najskôr, aby sme prípadne aj neboli obviňovaní tak, ako v 

tomto roku, keď teda boli župné voľby, aj keď Bratislava s 

tým moc spoločného nemala, že teda to teda bo bo bolo 

spájané s voľbami do do do žúp. A ľudia to prijímali dosť 

ako negatívne.  

A preto by som bol rád, a aby sa to začalo realizovať 

čo najskôr.  

Takže ešte raz ďakujem a dúfam, že sa nám podarí 

takýto návrh rozpočtu dneska schváliť. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. 

Je naším spoločným želaním, aby sme začali čo najskôr, 

aby sme sa vyhli práve tým podozreniam.  

K tej technológii vodorovného značenia som sa aj ja 

niečo priučil, pretože tiež chodím po cestách to 

kontrolovať, a viem, že sú tam rozdiely medzi dokončením 

asfaltu a vodorovným značením. Je to z technológie, musí 

tam byť nejaká prestávka, nedá sa to hneď namaľovať na ten 

asfalt. To to som sa dozvedel. 

Čiže dávam to takto ďalej. Nejaká prestávka tam 

vždycky musí byť. 

Pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Bolo tu  niekoľko otázok.  

My sme s pánom Kolekom dali, myslím si, že dobrý 

návrh. Potrebujeme opravovať električkové trate, lebo je to 

nosný dopravný systém v Bratislave. Potrebujeme kupovať 

nájomné byty.  

Čiže ja si myslím, že sme dali dobré priority.  
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Nemyslím si, napríklad to, že niekto sa bude štyridsať 

minút trmácať električkou z Vajnor, ale ja to nenapádam. 

Proste, keď chcú, niektorí kolegovia to vidia reálne, že 

ľudia namiesto desať minút vlakom pôjdu na hlavnú stanicu 

štyridsať minút električkou, pán primátor zaja, zadal takú 

štúdiu, vidí to tiež obdobne, ja mu to tiež nenapádam.  

Minulý rok pani Šimončičová predložila návrh, že prvý 

návrh rozpočtu mal byť hotový v októbri. Schválili sme si 

to, je to súčasťou tohto uznesenia. Prvý návrh sme dostali 

25. novembra alebo kedy. 

Čiže, neviem, schválili sme si, že ten návrh rozpočtu 

bude v októbri, nevideli sme ho v októbri.  

Takže, to sú také pre mňa nuansy, že na základe 

ktorých potom vznikajú takéto návrhy ad hok (ad hoc), na 

poslednú chvíľu. Ja si myslím, že mám dobrý návrh, ja 

popros 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán starosta, pán kolega,  

ja sa nečudujem, že ďakuješ pánovi primátorovi. V 

súvislosti s mestskou časťou Rača musím upozorniť, že máte 

za čo byť vďační, pretože pán primátor v tomto roku 
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6. 9. 2017 udelil súhlas s predajom pozemkov, ktoré boli 

zverené mestskej časti Rača. To znamená, že váš rozpočet, 

alebo vaše konto sa bude utešene plniť, lebo deväťdesiat 

percen výťažku z predaja zostane mestskej časti Rača a 

desať percent pôjde, päťdesiat? Päťdesiat,pardon. 

Päťdesiat, opravujem sa, a je to menej, ale predsa je to 

významné keďže sa tu operuje dlhodobo tým, že sa nezveruje 

mestským častiam, lebo mestské časti by ďalej predávali.  

K tomuto predaju, jednoducho, stačí súhlas pána 

primátora bez toho, aby poslanci mesta o tom vedeli a vy 

môžete zverený majetok predať. 

O tom, prečo sa predáva a komu sa predáva, sa určite 

tuná ešte bude hovoriť. 

Čiže, ja sa nečudujem vďačnosti, ktorú prejavuješ voči 

vedeniu tohto mesta. 

Ďakujem za pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne pán primátor. 

No, ja som tiež vďačný za takto postavený rozpočet a 

pokiaľ viem, tak pán pán primátor nedal žiaden súhlas 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 239

s predajom pozemkov do Ružinova. Takže, je to, je to asi 

o tom rozpočte a nie o, nie o tých iných veciach.  

Mne  nedá nepovedať, že najviac sa teším tomu, že snáď 

sa nám konečne podarí pos urobiť serióznu oddelenú 

cyklotrasu na Ružinovskej ulici. Je to jedna z priorít. 

V súčasnosti už tam prebieha, Generálny investor 

Bratislavy už robí, robí štúdiu realizovateľnosti. Na to sa 

veľmi teším. Bude opravený úsek na Bajkalskej, budú 

opravené ten ružinovský štvorlístok, tie zjazdy, ktoré, 

zjazdy a nájazdy na Bajkalskú ulicu, ktoré sú, naozaj, 

v dezolátnom stave, pokračujeme v Exnárovej,tam, to je 

dlhodobý proces, ale snáď sa nám to už, teda, podarí 

doviesť do do konca.  

Preto chcem povedať, že ten návrh rozpočtu podporím 

a teším sa, že sa  Bratislave takto darí. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja si dovolím na pani kolegyňu, lebo ona si vždycky 

neodpustí komu do Rače. 

Neviem o čo, o čo sa jej jedná. Ak sa jedná o o 

odpredaj pozemkov na ulici Pri vini Vinohradoch, tak len 

chcem upozorniť, že to neni moja iniciatíva. Proste, prišla 

žiadosť a my ju zúradujeme, a bude o tom rozhodovať 

račianske zastupiteľstvo. 

Takže to nie je iniciatíva starostu. Ja ako úradník, 

proste, ju realizujem.  

A to, že si niekto požiada o odkúpenie pozemkov 

pod svojou budovou, ktorú má vo vo vlastníctve, tak myslím 

si, že úplne legitímne. Takže, nerozumiem tej, to tomu 

prirovnaniu, a že ešte  sa sa tu o tom bude rozprávať.  

Ja ja sa o tom s ňou rád porozprávam, aj keď ja sa do 

do karloveských vecí moc moc nestarám, ale asi robím chybu. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Čiže, ja začnem s tým, čo tu skončil pán starosta Rače 

Pilinský.  
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Tu sa operuje, že sa mestským častiam nezveruje 

majetok, pretože potom ho mestské časti predajú, a pán 

1. námestník Černý hovorí, potom mesto má z tohto pozemku, 

keby to nebolo zverené, príjem deväťdesiat percent a 

mestská časť len desať, a keď to predá zverené, tak je to 

šesťdesiat ku štyridsať pri malých mestských častiach, 

päťdesiat na päťdesiat u veľký, veľkých mestských častí. A 

to je dôvod, ktorým sa hovorí, my už potom máme problém so 

zverením, lebo nevieme, čo sa s t, čo sa, a kontrolu nad 

tým.  

Jednej mestskej časti sa ani nezverí a druhej mestskej 

časti sa dá aj súhlas na ten predaj, ktorý sa tu opakovane 

vysvetľoval ako nevýhodný pre mesto, že keď už, tak mesto 

si bude predávať samo, lebo má, chce mať deväťdesiat 

percent z toho príjmu.  

Čiže, tu, naozaj, máme veľmi okatý dvojaký meter na 

jednotlivé mestské časti. Jednej ani nezveríme, lebo to 

zdôvodňujeme, že by to možno chcela predať, aj keď bez 

súhlasu primátora by nemohla, a druhá, ktorá má to má 

zverené, dostane ešte aj ten súhlas primátora, ktorý to 

kritizuje a uka ukazuje, uvaažu, teda ukazuje ako dôvod, 

prečo to tej prvej nezverí.  

Dá sa to, zostriháme to, nebojte sa, bude to vidieť, 

je to naozaj do očí bijúce.  

Teraz k čomu, ako sa, ako na tom dobre sme.  

Sme na tom dobre. Ale pozrime si čísla a porovnajme 

si, lebo v rokoch, v minulom volebnom období, v 2011, 12, 

13, 14, boli daňové príjmy tohto mesta stoosem, stoštrnásť, 
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stošestnásť, stodvadsaťjedna miliónov. Zapamätajte si, 

dohromady to bolo štyristošesťdesiatjedna miliónov za štyri 

roky, stopätnásť miliónov za, priemerne ročne.  

Roky 2015, 16, 17, 18, vyzerajú nasledovne. V 2015 

stotridsaťštyri miliónov, v 2016 stopäťdesiat miliónov, 

v 2017, aktuálne, vyše stošesťdesiat miliónov a odhad 

na 2018, vyše stosedemdesiat miliónov. Priemer iba za tri 

prvé roky 15, 16, 17 je štyristoštyridsaťštyri miliónov. 

Čiže, takmer to isté, čo dostalo sa v minulom volebnom 

období za celé 4 roky, sme teraz dostali za 3 roky. 

Priemer stoštyridsaťosem miliónov za prvé 3 roky 

volebného obdobia, a ak príde stosedemdesiat miliónov 

budúci rok, ako sa odhaduje, tak celkový príjem bude 

šesťstoštrnásť tisí, šesťstoštrnásť miliónov  a priemer 

stopäťdesiattri miliónov. To je o štyridsať percent vyšší 

príjem priemerne ročne v tomto volebnom období na jeden 

rok, ako minulý. Hej?   

Rozdiel je štyridsať miliónov, toto mesto dostalo v 

každom roku priemerne na daniach viac, ak sa teda tie 

prognózy, predpokladám, potvrdia tak, jak je to, ako v 

minulom volebnom období.  

Pre vašu informáciu, tá suma, ktorá prevyšuje minulé 

volebné obdobie, prevyšuje dlh tohto mesta.  

Čiže, toto mesto mohlo v tomto volebnom období splatiť 

celý dlh a ešte by mu ostalo niekoľko desiatok miliónov eur 

na rozvoj. My sme na dlhu ostali päťdesiatpäť percent, 
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síce, relatívne sa zmenšil, lebo tým, že sa nám navyšujú 

príjmy, tak pe percentuálny podiel dlhu klesá, ale  v 

absolútnych číslach tam žiadna zmena nie je.  

A otázka znie, či to, čo vidíme, to zlepšenie, či je 

adekvátne k tomu štyridsaťpercentnému navýšeniu.  

Ja by som to uviedol na príklade. 

Ak by som náhodou prekročil, poprosím o predĺženie. 

Dlh mesta je zhruba suma, ktorá zodpovedá sume, ktorú 

vám požičia banka ako na na hypotéku. To je, proste, niečo, 

čo niekto uznáva, že ste schopní splácať pri normálnej 

kondícii. A teraz si predstavte, že vám niekto za štyro 

roky dá viac, ako je výška vašej hypotéky. Čiže, ak 

dostanete hypo na hypotéku stopäťdesiattisíc eru na byt, 

tak si predstavte, že za štyri roky vám do rozpočtu rodiny 

príde viac ako stopäťdesiattisíc eur. A potom vám niekto 

povie, že jej, ty si si dal nový nábytok do bytu. Ježiš, ty 

si si umyl okná. Predstav si, aj chladničku si vymenil, 

kokso, to je pokrok.  

Otázka, že či ten pokrok naozaj zodpovedá tým tým 

sumám, ktoré sú. A tu, ja, bohužiaľ, musím konštatovať, že 

podľa môjho názoru nezodpovedá. A to nejdem, že žeby som 

teraz hanil, ale proste to, tá suma, ktorá prišla do tohto 

mesta, nezodpovedá tomu, ako by toto mesto malo vyzerať, 

pretože to je obrovské šťastie tohto volebného obdobia.  

Keby tie rozpočty boli také, ako v minulom volebnom 

období, tak ja neviem, tu by sme asi predali už Primaciálny 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 244

palác, lebo neviem si predstaviť, ako by sme dokázali 

hospodáriť, keď s týmto, keď s týmito, s týmito peniazmi 

urobíme nejaké veci naviac, ale podľa mňa, hovorím, sa 

bavíme rádovo pri, pri, do do dnešného dňa je tam, proste, 

o stopäťdesiat miliónov naviac, tak ja neviem či tých 

stopäťdesiat miliónov si tu niekto všimol, to je vlastne 

skoro jeden celý rozpočet. Ja som si ho nevšimol.  

Teraz, dostanem sa ešte k druhej časti, a to sú, 

napriek tomu, že to nesúvisí úplne priamo, sú percentuálne 

podiely mestských častí.  

Materiál, ktorý ste predložili, a ktorý sa má 

schvaľovať po tomto rozpočte, napriek tomu, ja neviem, 

možno sa spýtam pána kontrolóra, či mu nevadí, že si z neho  

magistrát robí dobrý deň, alebo je možno iba na smiech 

tomuto magistrátu, v svojej správe skonštatoval, že 

magistrát má v tej, v tom materiáli písať podrobné 

informácie a overovať si to s mestskými časťami. Keď si 

pozriete ten materiál, v tom materiáli nie sú zase 

jednotlivé čísla za jednotlivé mestské časti, je tam 

opätovne len sumár.  

To je, neviem, mne to príde také, také, no na na 

debila, ako sa hovorí. Pretože, neviem, ako načo kontrolór 

príde ku kontrole, kde zistím, že sa stala chyba, síce nie 

v tomto volebnom období, ale v minulom, urobí kontrolu, v  

kontrole konštatuje, že aby sa týmto veciam predchádzalo, 

navrhne opatrenie, ktoré primátor, teda magistrát schváli 

a vzápätí príde, ani nie mesiac po platnosti tohto 

uznesenia s materiálom, v ktorom nerešpektuje to, čo 

akceptovalo ako opatrenie kontrolóra, tak neviem.  
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Ja iba v rýchlosti jeden návrh.  

Čiže to, čo povedala pani Tvrdá, mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje presun pol milióna EUR z 

rezervného fondu na prvok  222 čistenie cestnej 

infraštruktúry ká vé (KV), spojené so zriadením mestského 

komunálneho podniku. 

Ďakujem.  

Dávam písomne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

dohodli sme sa pred dvomi hodinami, že to spravíme v 

vo februári, sedel si pri stole, dohodli sme sa. Dve hodiny 

trvala tá dohoda. Dve hodiny platilo to slovo. 

Pán poslanec Bajan. 

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja nemám veľa času, len chcem upozorniť, okrem toho čo 

tu zaznelo, možno na to, čo sa nehovorí, a to sú možné 

riziká rozpočtu budúceho roku.  

Vidíme, čo napísal hlavný kontrolór, podčiarkujem, 

vážne riziká v súdnych sporoch, radi by sme videli, možno, 
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v prvom štvrťroku možno šesťdesiat, sedemdesiat miliónov  

sa odhaduje objem v súdnych sporoch. 

Kumulovaná strata Dopravného podniku. Neriešime, ne 

nediskutujeme.  

Poctivá diskusia o pohľadávkach a záväzkoch, vrátane 

mestských častí.  

Stále sa snažím dostať na stôl jednu nejakú veľkú 

masu, ako vyzerá mesto vrátane mestských častí, pretože ak 

si niekto myslí, že ak príde exekútor do Devínu, tak 

dostane peniaze z Devínu. Nie. Exekvuje mestské peniaze, 

lebo tie sa až následne rozdeľujú na základe štatútu do 

mestských častí.  

Čiže, sme na jednej lodi, čiže, buď dostaneme ako 

normálnu informáciu, snáď, v prvom kvartáli ku koncu 

nejakú, aby sme mohli diskutovať, alebo potom budeme 

prijímať uznesenia, aby sme zaviazali pána riaditeľa, aby 

takéto informácie 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník Černý. 

Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja sa chcem ohradiť voči tomu, že by boli nejaké 

mestské časti, ktoré sú rovné a rovnejšie. Pretože ja som z 

Podunajských Biskupíc, tak isto sme si nič nezverovali, ale 
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sme si to prenajali. Zrovna tak, ako ste si to vy žiadala 

prenajať, aj Karlova Ves, nejaký materiá, nejaké pozemky, 

bohužiaľ v tomto zastupiteľstve nezískalo podporu. To neni 

záležitosťou ani úradu, ani primátora. Jednoducho, nezískal 

podporu medzi poslancami, jak mám takú dobrú pamäť.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nie, v Podunajských Biskupíc sme si prenajímali, 

nezverovali sme si, a tiež by som sa mohol ohradzovať. 

Nediskutujte, keď ja som tu. Keď teraz mám ja svoj 

príspevok, odberáte mi hodiny, čas.  

Za druhé, presne tak, jak ste povedali, a znova sa 

vyhrážate, že zostriháte nejaké kompiláty. Práve to je ten 

problém, že zostrihávate. Pretože keby ste vytrhávali a 

keby ste nevytrhávali veci z kontextu a v rámci diskusií, 

tak by ste nemali čo použiť. To je, použ,  bohužiaľ to, čo 

hovoríte.  

A na záver chcem poďakovať, samozrejme, ten rozpočet 

podporím aj za to, že konečne sa našli prostriedky zva, na 

cestnú svetelnú križovatku pre Podunajské Biskupice.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Budaj. 
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Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

K tej celej polemike, ktorá musí divákov asi dosť 

pliesť a a a otravovať, pár poznámok.  

To, čo tu občania vidíte, je je to, že časť poslancov 

sa ohradzuje voči tomu, že tu sa pred vaším dohľadom 

a za vašej prítomnosti vôbec diskutuje o rozpočte. Oni by 

chceli, aby to bolo zariadené kabinetne, lebo časť 

poslancov, ktorí sú spojení s pánom primátorom, si to už 

dávno zariadila.  

Sú to ľudia najmä teda blízky strane SMER a strane 

MOST. V ich prospech sa roky prevádzajú majetky, v ich 

prospech sa robia rozhodnutia a my sa tu snažíme vybojovať 

aspoň čo-to. Keby v tomto meste bolo nejaké esenes (SNS), 

aj s nimi by pán primátor ťahal, lebo jednoducho, sú to 

vládnuce sily.  

Diskusia odhaľuje, že 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

splietli ste si, splietli ste si kino. Toto nie je 

veľký parlament, toto je mestské zastupiteľstvo, kde sa 

riešia veci Bratislavčanov. A čo si určite Bratislavčania 

všimli, že vy, predseda finančnej komisie, ste k rozpočtu 

nepovedal ani mäkké . Pretože, jednoducho, vy neviete, čo 

je v Bratislave. Vy tomu nerozumiete, vy sa venujete show, 
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divadlu, politike, ale vy, ktorý ste mal niečo povedať, ste 

nepovedali nič. To je ten poznatok smutný z tohoto, a to si 

Bratislavčania odí, odnesú.  

Pani poslankyňa Tvrdá.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor,  

nechcem byť sprostá, ale poviem. Aj vy ste boli 

predseda finančnej komisie, ja si pamätám, neviem či to bol 

posledný rok, alebo predposledný, ste neboli na mestskom 

zastupiteľstve, keď sa schvaľoval rozpočet, ako predseda 

finančnej komisii. Takže, to je ako po prvé.  

Po druhé. 

Kolega Černý, nie je to križovatka len pre Podunajské 

Biskupice, ale aj pre Vrakuňu, aby sme si povedali, lebo 

nám to tam uľahčí život.  

Po ďalšie, keď som dala ten návrh na  miliónov, sa to 

znížilo na  päťstotisíc vzhľadom na to, aké sú finančné 

prostriedky v rezervnom fonde. Keď sú teraz v rezervnom 

fonde, budú aj vo februári. Netuším, prečo by sme to mali 

dávať na február. Takže to uznesenie platí, čo sa týka 

komunálneho podniku.  

A posledné, mám posledné sekundy. 

Chcem len pripomenúť pánovi riaditeľovi, aby nezabudol 

mi vysvetliť tých štyri milióny na dividendy. 
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Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Máme to poznačené, nezabudne. 

Pán poslanec Mikulec.  

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja len chcem nadviazať na tú debatu, ja teda neviem, 

kto je tu odborník na rozpočty, asi ich tu veľa neni, ale 

ja si trúfam jednu vec povedať. Tých  päťstotisíc na ten 

podnik, to by mal byť záujem každého poslanca, ktorý tu 

sedí.  

Čiž,e ja si pozriem na to, jaký záujem je tých, týchto 

poslancov schváliť  päťstotisíc na nový podnik, aby sa 

začal robiť teraz v novom roku.  

Je to smiešne, že to robíme tretí rok, alebo po treťom 

roku, čo sme tu, ale asi, ale aspoň uvidíme, že ktorí 

poslanci sú za to, aby sa tu vôbec niečo robilo.  

Lebo tu sa nerobí parkovacia politika, tu sa nerobí 

iks, ypsilon vecí, tu je iks, iks ypsilon vecí v žalostnom 

stave, a keď môžeme tomuto mestu pomôcť, odkladáme to na 

február.  

Pán primátor,  

nemáme dôvod to odkladať na február. Ja si myslím, že 

tých  päťstotisíc kľudne môžeme dať teraz do rozpočtu a 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 251

poďme na to, odhlasujme to, aby sme už konečne tomuto mestu 

pomohli.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

máme dôvod to odkladať na február, pretože rozpočet s 

tým nepočítal s týmto, a ten dôvod je, že sme sa s 

predsedami všetkých klubov na tom spolu pred dvomi hodinami 

dohodli. A koľko teda trvá slovo vášho predsedu klubu? 

Koľko? dve hodiny? A potom to skončí, potom už neplatí? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Kolek.  

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

Dovolíš, ja ti poviem, že nemôžeš.  

V dvetisícštrnástom sme boli zadlžený sumou stodesať 

miliónov  osemstojedenásť päťsto, 

v dvetisícpätnástom sumou stodvadsaťsedem 

tristojedenásť, 

v dvetisícšestnástom tá istá suma,  

v dvetisícsedemnlástou, momentálny č, teda rok, 

stotridsaťštyritisíc tristojedenásť aj päťsto. 
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To znamená, za tri roky nášho volebného obdobia sa 

mesto zadlžilo o plus dvadsaťtri celé päť milióna oproti 

roku, keď sme vstupovali do svojho obdobia.  

To len dokumentujem ešte k tomu, čo povedal pán kolega 

Hrčka, že, teda, napriek tým pozitívnym číslam, ktoré 

znamenali nárast v priemere o  štyridsať miliónov  príjmov, 

sa mesto ešte zadlžilo ďalšími dvadsiatimi troma a pol 

miliónmi oproti začiatočnému prvému roku. 

Čiže, to je ten výsledok pozitívnych čísiel. 

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Berem späť.  

Môžeš to zrušiť. Môžeš zrušiť, berem späť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja sa ospravedlňujem, ale bola tu za za zatiahnutá 

Rača, a proste v úplne iných konsekvenciách, tak si dovolím 

to nejako dať na na pravú mieru.  

Tunák, toto zastupiteľstvo, ani predchádzajúce, žiadny 

pozemok Rači, tento, o ktorom sme sa rozprávali, nezverilo. 

To je proste vec, ktorá je historický, a kedysi pap, ten 

pozemok patril iba Rači. Tam Račania sa vyskladali na to, 

aby tam bol postavený kultúrny dom, ak sa teda bavíme 

o tom.  

A čo sa týka toho, si po, si požičiam slová od kolegu 

Hrčku, že na debila, skutočne, niekedy je to tu na debila.  

A čo sa týka toho, že Rača, proste, zháňa peniaze 

kapitálové, lebo má aj kapitálové výdaje, my máme v budúcom 

roku naplánované vyše troch miliónov kapitálových výdajov, 

rekonštrukcia zdravotného strediska, nová škôlka, nové 

detské ihrisko, rekonštrukcia zdravotného strediska, opravy 

ciest. 

Takže ja, ja  na tom nevidím, proste, nič, nič zlé. A 

to, že tu máme veci, ktoré tu stoja roky, dva, tri, to, si 

myslím, že je tiež teda dôkazom toho, že že, skutočne, tuná 

nie sú nejakí rovní a rovnejší.  

A ešte, a ešte druhá vec je 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čahojová.  
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si myslím, že to treba znova zopakovať a to je to, 

čo povedal ako prvý pán Hrčka, pán Kolek to povedal trochu 

inak, ja to poviem zase inak.  

To, že sa znížilo zadlženie mesta je optický klam, 

vážení občania, lebo v skutočnosti, v absolútnych číslach, 

tak ako povedal pán Kolek, sa dlh mesta zvýšil. 

A to, že posledné tri roky  Bratislava dostala len 

na daniach, na podiele z daní o takmer  sto miliónov viac, 

naozaj, v tých uliciach mesta nevidno. Myslím si, že sme 

ich prehajdákali, žiaľ, je to aj naša zodpovednosť, tohoto 

zastupiteľstva, nedokázali sme tomu zabrániť. 

A keď sa pozeráme na to, čo sa tu chystá, taká, tak 

súhlasíme, s naším tichým súhlasom sa tu ide hajdákať 

ďalej. Ja sa na tom podieľať nebudem, odmietam, a sa od 

toho dôrazne dištancujem. Tento plán na prípravu ďalšieho 

tunelovania Bratislavy na štyri roky, prostredníctvom 

nejakej firmy, ktorá tu bude robiť letnú a zimnú údržbu v 

žiadnom prípade ma nenecháva ľahostajnú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán po, pán poslanec Hrčka.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Upozornil by som kolegu Mikulca, aby si, aby vážil 

slová, lebo keď sa bude pozerať, čo tu poslanci reálne 

robia, tak sa to považuje za vyhrážanie. Lebo náhodou, keď 

sa niekomu pozerá tuto cez prsty, ako si tu čo dohaduje, 

tak je to vyhrážanie. Dobre. 

Ďalšia vec. 

Keď sme sa o tom bavili, materiál, ktorý sa tu 

pripravuje tri roky, išiel ako informačný materiál, nešiel 

ani ako riadny materiál. A my sme sa poba bavili o tom, že 

nie sú peniaze, a preto to dáme vo februári. Ale tu, keď 

sme si sadli, tak kolegyňa prišla s tým, že v rezervnom 

fonde sú a dajú sa presne na tento účel použiť, tak 

zmenilo, zmenila sa situácia v tom, že tak isto sa varilo 

na tom, na tom stretnutí, že koľko to zhruba bude a tak 

ďalej, tu sa tie peniaze bez problémov našli, sú v 

rezervnom fonde, môžu sa na to použiť.  

Takže, to nebola, že, že striktná dohoda, dôvod bol, 

že nie sú peniaze, peniaze sa našli.  

Ja by som ešte k podpore rozpočtu.  

Ja, pokiaľ primátor nedeklaruje, že celý ten rozpočet 

ako prejde, teda ak tam prejdú aj tie priority, ktoré tu 

niektoré sú, nepodpíše ako celok, tak za neho nezahlasujem, 

lebo opätovne sa stane to, čo minulý rok, že si nechá 

schváliť celý rozpočet, on prejde ako celok, ale potom 

povyhadzuje niektoré veci z toho, a hlupáka zo seba robiť 

nenechám. 
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Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No neviem, kde ste našli zase pol milióna v šuflíku 

niekde u pa, v poslaneckých laviciach, ale proste, toto, 

alebo v Karlovke alebo kde, ale toto, proste, nie je 

profesionálny postup.  

Dobre. 

Diskusia skončila. 

Do, slovo si chce ešte zobrať, alebo chce k nám 

prehovoriť  pán Ďurči. 

Tak prosím, hlasujte či pán Ďurči môže vystúpiť.  

Pán Ďurči, nech sa páči, máte 3 minúty. 

Občan   Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň prajem.  

Prosím vás pekne, robíte rozpočet na rok 2018. Ešte 

neviete ako hospodárite a skončíte v roku 2017.  

Prosím vás pekne, toto, čo vyrobíte, pán primátor, veď 

ste začali bezbrehú, bezbrehú predvolebnú kampaň a minule 

som vám to povedal, že toto je kombajnovanie a potemkinova 

dedina.  
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Vy, vy frézujete a rozbíjate to, čo bolo urobené za 

vašich predchodcov. Ja vám dokážem, že to zvýšenie daní z 

nehnuteľností zostane stopäťdesiat percent, to je 

výpalníctvo na občanov Bratislavy.  

Vy tu jednoducho šafárite. Vy tu manipulujete s 

pojmami. Vy ste urobili dve rekonštrukcie. Rekonštrukciu 

mosta SNP, ktorá ešte nevieme ako skončí. Skončí veľmi zle, 

lebo to, čo povedal Tesár, je pravda, most je preťažený, 

pozrite sa na Tróju.  

A robili ste rekonštrukciu električky na Špitálskej. 

Pobabrané dielo. Krivé, s prepáčením, jak cesta do Perneku, 

nie v hlavnom meste. Ktorý umelec navrhol pre električkovú 

trať dlažobné kocky? Kto ich bude udržiavať? Za dva, za tri 

roky tam budú náklady. Jaké je toto hospodárenie?  

Bavíte sa o rozpočte. Jak môžete dať do rozpočtu 

predpokladané náklady? Rozpočet má byť urobený investičné 

akcie, ktoré máme pripravené, ktoré nemáme.  

Harmincovu rozšírenie máte štym desať rokov. Desať 

rokov.  

Stavebné povolenie na križovatku Vrakúnska, čo chcela 

pani Jégh, je od roku 2012. GIB predlžoval stavebné 

povolenie.  

Zástavku na Patrónke ste vybúchali, ktorá bola 

šesťstoštyridsaťdvatisíc, aby ste urobili novú, aby ste sa 

ukázali pred občanmi. Choďte sa pozrieť, aký grc ste 

urobili na chodníkoch, kde nemáte za zaasfaltované dlažby. 
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Toto, toto je kvalita? Toto je, jednoducho, bordel a 

anarchia.  

Chcem a budem žiadať, uveďte do rozpočtov všetky 

peniaze, ktoré boli prekombajnované, ktoré boli použité a 

či ich máte odsúhlasené.  

Panónsku, ktorú sme robili s primátorom Ftáčnikom v 

roku 2013 za nejakých sedemdesiattisíc euro, vy ste 

odfrézovali. Lebo kombajnujete. Koľko komunikácií sa tu 

mohlo urobiť?  

Krajina, ktorá mala byť rekonštruovaná, ktorá je na 

hline, tú tam za zaasfaltujete.  

Staré grunty. Viete, čo to Staré grunty, veď to je 

komunikácia, ktorá bola stavaná, keď sa robili internáty. 

Bývalé vedenie ho potom preklasifikovalo, dali urobiť 

projekt. Proste toto je fušerina nad fušerinu.  

Pripravoval som niekoľko, niekoľko rozpočtov, ale 

takýto mrdník, prepáčte, to je niečo strašné. Hráte sa tu s 

číslami odhadovanej ceny. Akej odhadovanej ceny? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne, pán Ďurči. 

Poprosím vás, aby ste, alebo vyprosujem si tieto 

vulgarizmy, ktoré tu uvádzate. 

Pani námestníčka Plšeková. 
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

Ja veľmi nerada, ale musím povedať, že naozaj, toto 

bola znôška poloprávd, mýtov, faktov, všetkého dokopy, 

často tie informácie sú nepravdivé, o žiadnych stopäťdesiat 

percent sa tu žiadna daň z nehnuteľnosti nezvyšovala. Pre 

obyvateľov sa zvyšovala daň o tridsať percent. 

A prosím pekne, ak si niekto myslí, že dvadsaťšesť 

euro za rok daň, je adekvátna tomu, že chceme nové ulice, 

parky, záhrady, polievanie, kosenie, čistenie, školstvo, 

sociálne veci, naozaj, dvadsaťšesť euro nie je veľa často 

za jeden byt.  

Takže, treba sa pozrieť, ako boli schválené veci a 

nezavádzať tu občanov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Budaj. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Vážený pane,  

nezachytil som presne meno, ale chápem vaše 

rozhorčenie, len pochopte, táto diskusia k rozpočtu nemá 

veľký zmysel.  
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Primátor neplní uznesenia, neplní ani svoje vlastné 

plány, veci sa nerealizujú, diskusia sa odohráva 

v kabinetoch a tuná, na konci, ráta s tým, že dostane 

bianko, bianko podporu od poslancov. Preto je táto diskusia 

trochu márna a po rokoch, kedy sa tu usilovali poslanci 

presadiť veci pre Bratislavu, už sme unavení z toho, keď 

vidíme, že primátor to proste nezrealizuje.  

Môžeme prijať uznesenie, nesplní ho. Prelomíme jeho 

veto, ani to nesplní. Sme v absurdnom svete primátora 

Nesrovnala. 

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

primátor    mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník Černý. 

Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo.  

Pán Budaj,  

hovoríte, že sa tu nediskutuje o rozpočte. Čo tu 

robíme teda tých sedem hodín posledných? Diskutujeme 

o rozpočte. Presne to robíme.  

K predrečníkovi z radu občanov.  

Ak pán Ďurči hovorí, že teraz bola asfaltovaná znova 

Panónska cesta, ktorú robil v roku 2013, tak by som sa ho 

opýtal, že jak sa robila v tom roku 2013, keď sa musela 
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po troch rokoch asfaltovať znova? To by bolo zaujímavé sa 

pozrieť, že.  

Ďalšia záležitosť, ktorú som chcel povedať, a to je 

teda dôležité, k tým Biskupiciam, čo to som nedopovedal. 

Samozrejme, okrem tej svet biskupicko-vrakúnskej 

križovatke, biskupicko-vrakúnskej, jak správne kolegyňa 

poznamenala, sú tam ešte ďalšie návrhy, ako oprava 

prepadlín na Kazanskej, Vrakúnskej, chodník na Popradskej 

ulici a to sú investičné stimuly, ktoré tu neboli 

za posledných desať rokov.  

Tá križovatka mala byť už v roku 2009.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Deväť bola plánovaná a v desiatom zahrnutá v rozpočte 

a následne nebolo. Tak. Toľko. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som nemohla vystúpiť v riadnej rozprave, tak veľmi 

rýchlo len využijem túto, tento priestor.  
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Priorita, ktorú som navrhovala, ktorá sa týka 

rekonštrukcie náleziska Cela, aby memoriam národnej 

kultúrnej pamiatky Devín sa dostala do rozpočtu. 

Ja by som chcela, keby sa aj ustriehlo, aby sa čím 

skôr začala aj robiť, keď to počasie dovolí, pretože tam 

naozaj, naozaj veľmi zateká.  

Tiež by som chcela pri tejto príležitosti poďakovať 

pani Behuliakovej, ktorá teda naozaj to s nami vytrpela 

a tak isto podobne aj pani Kučárovej, ktorá s nami 

spolupracuje na strategických dokumentoch. Veľmi pekne 

ďakujem, ale neodpustí, si poznámku, naozaj ten rozpočet 

mohol byť pripravený inak, nemuseli by sme používať 

poslanecké priority, ale postavili by sme víziu na tento 

rok, alebo na roky osemnásť, devätnásť, dvadsať a pýtali sa 

poslancov, aká je vaša vízia mesta? Kde sa vidíte? Kde to 

chcete investovať? A tým by sme si zjednodušili celý 

proces. Ale, okej, sme tu, kde sme 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nechcem byť ironická, ale rada by som, keď už pán 

Ďurči použil moje meno, alebo vyslovil moje meno 

v spojitosti s tou križovatkou, chcem sa ho opýtať, keď tu 

bol v tom čase, jak tu bol pán Ftáčnik. Prečo neurobil 

niečo, aby sa tá križovatka vôbec robiť začala robiť, keď 
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už všetko bolo vysúťažené? Nič sa nepohlo, vždy som dostala 

odpoveď, ak budú peniaze, bude aj križovatka. Tak teraz sa 

aspoň križovatka pohla dopredu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor.  

Ja som si to tu teda obehol a zistil som, že či sú tam 

peniaze, alebo nie sú tam peniaze. Kolegovia, v rezervnom 

fonde máme šesťstoosemdesiatštyritisíc euro. 

Čiže, peniaze sú tam. Vo februári tam nebude o nič 

menej, ani o nič viac, čiže máme dva mesiace ktoré, za 

ktoré už sa môže začať niečo robiť. 

Čiže, pán primátor, ja teda som pri tej dohode nebol, 

tak ma to mrzí, ja nič neporušujem, ja dohody vždycky ctím 

a držím, čiže aj na kolegov apelujem teraz, nebude to o nič 

horšie, ani lepšieho o dva mesiace, teraz tam tie peniaze 

sú, môžeme to schváliť a môžeme rýchlo začať s tým podnikom 

robiť, aby sme ho čo najskoršie dokončili, lebo už aj tak 

letíme nejakých, neviem koľko rokov, a ešte keď sa schváli 

to, čo by, to čo bolo pripravené, že ďalšia súťaž na ďalšie 

štyri roky, tak ho, možno, ten podnik, neurobíme nikdy. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

ešte raz. Rezervný fond sa dá použiť iba na kapitálové 

výdaje. A ja neviem, či vo februári ce cez mož, my 

potrebujeme štúdiu, my potrebujeme začať konať, ale nie 

kapitálovými výdajmi.  

Proste, zase váš návrh je nepoužiteľný. Lebo sa robí 

narýchlo.  

Ešte poprosím odpoveď. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Štúdia? Dobre. 

Kon, diskusia skončila. 

Chcem poprosiť ešte pána riaditeľa o odpoveď pani 

poslankyne Tvrdej. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Na, na tie dividendy, tak odpoveď je, že vlastne, sme 

presne na úrovni, počítame. 

Takto, je to naša prognóza a vla vychádza z pr, z zo 

skutočnosti tohto roka, kde, kde zároveň nepočítame 
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s dividendou od bévées (BVS). To znamená, počítame s 

dividendou OLO, káespé (KSP), Incheba. Takže takto. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V súčte, v súčte 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

V súčte je to štyri milióny eur. Je to na úrovni tohto 

roka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Návrhová komisia. 

Prosím, zaujmite svoje miesta. 

Ešte pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa chcem len spýtať, pán primátor je, že rokujeme 

zase o najvážnejšom uznesení, ktoré sa bude týkať celej 

činnosti v tomto meste, magistrátu, na budúci rok, aj 
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mestských častí a nie je tu pán riaditeľ magistrátu. Je tu 

len jeho nejaký zástupca. Tak ja sa pýtam, či je nejaký 

vážny dôvod, že tu nie je pán riaditeľ prítomný pri tomto 

vážnom hlasovaní a ak, ako jediný dôkaz ospravedlnenia 

vidím, že je ťažko, myslím, že ak by bol ťažko chorý, ale 

doobeda tu bol. 

Takže, to by ma, teda, zaujímalo, prečo tu nie je. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

ne ne nerozumiem celkom posadnutosťou vašou riaditeľa 

magistrátu. On plní úlohy, ktoré mu ja dám a tie robí aj 

teraz. Sedí tu jeho zástupca, bavíme sa o rozpočte, je tu 

šéf financií, je všetko tak, ako má byť. 

Takže, ďakujem pekne. 

No, teraz mám, vám musím ešte jednu informáciu 

povedať, ktorú prišli povedať kolegovia, môžete, prosím 

vás, počúvať? Lebo sa to týka dôležitého kroku.  

Kolegovia z sekcie financií. Podľa zákona môže byť 

rozpočet každej obce buď vyrovnaný alebo prebytkový. 

Návrhy, ktoré tu zazneli v sume viac ako päť miliónov eur 

nevieme v tejto chvíli prepočítať na tú výdavkovú stranu, 

definitívne čísla, čiže môže sa stať, že celé to hlasovanie 

bude nezákonné, lebo urobíme schodkový rozpočet. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Urobíme schodkový. 

No, to cez prestávku nevyriešime päť miliónov. 

Čiže, iba vám dávam do pozornosti hlasovania o 

pozmeňujúcich návrhoch, ktoré tu padali z lavíc, ohrozujú 

celý rozpočet, lebo môže byť schodkový. A nevieme to 

v tejto chvíli vylúčiť. 

Pán poslanec Bulla ešte. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ešte som našiel to uznesenie pani Šimončičovej, čo sme 

si schválili minulý rok všetci. 

V októbri bude komisia mestského zastupiteľstva 

predložená na prvá verzia návrhu rozpočtu. 

Čiže, všetci sme si to schválili, v októbri sme mali 

mať prvú verziu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Návrhová komisia, prosím o návrh uznesení.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Môžem pokračovať? Alebo začať vôbec?  

K tomuto materiálu sme dostali viacero návrhov. 

Prvý návrh dal pán viceprimátor Černý návrh na 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, sadnite si a už buďte ticho, lebo teraz sa 

musia všetci sústrediť. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

na doplnenie navrhnutého uznesenia, ktorý znie: 

Zapracovať prílohu číslo jeden, priloženú zmenovú tabuľku k 

návrhu rozpočtu na rok 2018 do textovej a tabuľkovej časti 

zverejneného návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2018 - 2020 a zároveň zapracovať zmeny aj do návrhu 

uznesenia v časti A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prečítal to, hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Bol rozdaný v laviciach. Áno. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

 

Štyridsaťpäť prítomných. 

Štyridsaťpäť za. 

Ešte sa netešme.  

Ďa, návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh podala pani Čahojová.  

Navrhuje z položky 2.4.1 Obnova a starostlivosť 

o verejnú, verejné priestranstvá z kapitálových výdavkov 

GIB mínus tristotisíc eur presunúť do položky 2.2.1 

Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry, chodník, 

verejné osvetlenie a rekonštrukcia ulica Staré Grunty plus 

tristotisíc. Toto zapracovať do časti A uznesenia. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsaťpäť prítomných. 

Osemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší pochádza od pána Bullu. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu v 

časti A schvaľuje v kapitolách rozpočtu hlavného mesta 

zvýšenie bežných a kapitálových výdavkov o tri milióny 

tridsať tris tridsaťtisíc eur podľa priloženej tabuľky 

číslo jeden a žiada primátora zapracovať schválené zmeny do 

bodu A tohto uznesenia a ako zdroj financovania navýšiť daň 

z príjmu fyzických osôb a presunúť prostriedky z fondu 

rozvoja bývania.  

V tabuľke sa nachádza navýšenie výdavkov a navýšenie 

príjmov Podprogram jed, Program 1, Podprogram 1.1 Prvok 

1.1.1 Bežné výdavky dépébé (DPB) Mestská hromadná doprava, 
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oprava električkovej a trolejbyso busových tratí plus 

milión, 

Program 8.8.3, 8.3.1 kapitálové výdavky Nákup bytov a 

prenájom plus milión šesťstotisíc, 

Program 2 Podprogram 2.4 Prvok 2.4.1 kapitálové 

výdavky GIB Oprava kaplnky chodníka Petržalka Starý Háj 

plus tridsaťtisíc, 

Program 2 Podprogram 2.2 Prvok 2.2.3 kapitálové 

výdavky GIB Rekonštrukcia cyklochodníka RiverPark, Most SNP 

plus stotisíc, 

Program 2 Podprogram 2.2.4, keď to dobre vidím, Prvok 

2.2.1 kapitálové výdavky GIB Oprava chodníkov a osvetlenia, 

ulica Staré Grunty plus tristotisíc. 

Spolu je to tri milióny tridsaťtisíc. 

Zvýšenie príjmov, Daň z príjmov fyzických osôb plus 

milión štyristotridsaťtisíc.  

A presun prostriedkov z Fondu rozvoja bývania milión 

šesťstotisíc, tak to spolu tvorí tých tri milióny 

tridsaťtisíc.  

Toto je návrh pána Bullu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Upozorňujeme na to nebezpečenstvo schodkového 

rozpočtu. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Štyridsaťťštyri prítomných. 

Dvadsaťdva za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh dal, až dva návrhy, pán Kolek. 

Prvý návrh dal do časti uznesenia Dé 

Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora upraviť 

v priebehu roka 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, 

prosím, hlasujte sa. Behom hlasovania sa nemôže 

odchádzať zo sály, pani poslankyňa. 
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Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

upraviť v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, 

úlohy  a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok, on tu nechával rok 2017, lebo jedna ku 

jednej prepísal z toho roku, ale sa to bude vzťahovať na 

rok 2018,  

po prvé, v plnej výške v prípade účelovo určených 

finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu 

SR z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, 

po druhé, v prípade iných prostriedkov poskytnutých na 

konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku päťtisíc eur 

v každom jednotlivom prípade, 

Po tretie, Vykonať presun rozpočtových výdavkov medzi 

podprogramami, respektíve prvkami, respektíve položkami v 

rámci jedného programu v maximálnej výške stotisíc eur za 

celý rozpočtovaný rok. Presun môže byť realizovaný iba v 

rámci jedného druhu výdavkov, to jest, iba medzi bežnými 

výdavkami navzájom a detto iba medzi kapitálovými výdavkami 

navzájom.  

A po štvrté,  Zvýšiť bežné výdavky a kapitálové 

výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2018 v 

programe 5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna 

pomoc a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škol 

školských zariadení a zariadení pre seniorov.  
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Toľko jeden návrh jeho. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťjedna za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh od pána Koleka.  

Návrh na zmenu textu v materiáli, v časti výdavkové 

finančné operácie, položka 821 Splácanie istín, sumu päť 

miliónov eur naba nahradiť sumou štrnásť milónov 

deväťstopäťdesiattisíc eur a doplniť položku 822 doporučený 

transfer na oddlženie mestskej časti Devín vnútornej správe 

za podmienky možnosti oddlženia mestskej časti Devín tak, 

aby došlo k zvýšeniu nútenej, zrušeniu nútenej správy 

mestskej časti, suma päť päťdesiattisíc eur. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťjedna za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh dala pani Tvrdá.  

Doplnenie do časti A. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

presun finančných prostriedkov v podprograme 7.5 

Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít bežný 

transfer entécé a es (NTC a.s.) v sume stotisíc eur do 

podprogramu 6.3 Podporné sociálne programy, prvok 6.3.2 

Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov, podpora 

aktívneho života seniorov sumu stotisíc eur. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťjedna za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalšie uznesenia dával pán Mrva, tiež dvakrát. 

Po prvé, dával to spolu s pani Štasselovou. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje navýšenie bežných 

príjmov v položke 111 Daň z príjmov fyzických osôb o dva 

milióny tristopäťdesiatštyritisíc päť eur na sumu, 

prepáčte, ale vyrušujete, že rozprávate,  

na sumu stoštyridsaťjeden miliónov 

dvestosedemdesiatštyritisíc päť eur a navýšenie podprogramu 

2.2.1 položka 717 kapitálové výd výdavky Výstavba a oprava 

ciest a pešej infraštruktúry, bezbariérové prechody v 

Bratislave o tristotisíc eur na sumu milión 

šesťstotridsaťtisíc tristopäťdesiat eur, 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, počúvajte návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

a na navýšenie bo podprogramu 2.2.1 položka ses 

šesťstotridsať Bežné výdavky, výstavba a oprava cestnej a 

pešej infraštruktúry, oprava chodníkov a ciest óeská (OSK) 

o jeden milión päťstopäťdesiatštyritisíc päť eur na sumu 

sedem miliónov sedemstotridsaťjeden celých päť, sedem 

miliónov sedemstotridsaťjednatisíc päť eur a navýšenie 

podprogramu 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás položka 720 

kapitálové výdavky Výstavba nových cyklotrás o päťstotisíc 

eur na sumu deväťstopäťdesiatšesťtisíc eur. 

Toľko jeden ten návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte a opäť musím upozorniť na riziko 

schodkového rozpočtu. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsaťtri prítomných. 

Štrnásť za. 
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Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší jeho návrh, čo podával sám.  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie bežných 

príjmov v položke 111 Daň z príjmov fyzických osôb o dva 

milióny tristopäťdesiatštyritisíc päť eur na sumu milió 

(ööö)  stoštyridsaťjedna miliónov  

dvestosedemdesiatštyritisíc päť eur a a navýšenie 

podprogramu 4.8 GIB položka 720 kapitálové výdavky Príprava 

projektovej dokumete dokumentácie k územnému rozhodnutiu na 

predĺženie električky a výstavbu záchytného parkoviska 

hlavného mesto SR Bratislavy pri Železničnej stanici 

Bratislava Vajnory, ako súčasť riešenia parkovacej politiky 

hlavného mesta SR Bratislavy o sumu deväťdesiattisíc eur na 

osem miliónov stodeväťdesiatdeväť sedemstotridsaťdva eur a 

navýšenie podprogramu 2.21. položka 635 Bežné výdavky, 

výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry, oprava 

ciest a chodníkov óeská (OSK) na sumu osem miliónov 

štyristoštyridsaťjedentisíc päť eur. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Opäť riziko schodkového rozpočtu, hlasujte. 
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Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsaťpäť prítomných. 

Štrnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A posledný, čo tu mám, podával pán Hrčka.  

Návrh na zmenu alebo doplnenie, neoznačil to, ale dal 

to do tej položky.  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje presun päťstotisíc 

eur z repre rezervného fondu na prvok 2.2.2 Čistenie 

cestnej infraštruktúry, kapitálové výdavky, spojené so 

zriadením mestského komunálneho podniku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsaťdva prítomných. 
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Sedemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Teraz by sme mali hlasovať o pôvodnom návrhu uznesení 

tak, ako nám bolo predložené.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

v časti A, schvaľuje s tý, v znení prijatých zmien 

body jedna, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem a v tejto 

časti boli zmeny, tak tie dohromady,  

v časti Bé, berie na vedomie návrh rozpočtu, 

v časti Cé, žiada primátora, bod jedna, dva, 

v časti Dé) splnomocňuje primátora a tak ďalej, všetky 

body. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, teraz hlasujeme o rozpočte hlavného mesta 

Bratislavy na rok 2018. 
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Ja vás pop 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

S tými prijatými zmenami, ktoré (poznámka:  

nezrozumitelné slová). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

So zmenami. Prosím o jeho podporu. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Priatelia, Bratislava má rozpočet. 

(poznámka:  potlesk v rokovacej sále) 

Ja vám veľmi pekne ďakujem, gratulujem a teším sa na 

spoluprácu v prospech hlavného mesta.  
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Ďakujem veľmi pekne vám, ktorí ste hlasovali za tento 

rozpočet, Bratislavčania budú mať možnosť pocítiť túto 

kvalitu a teším sa, že je to naša spoločná práca. 

Vyhlasujem polhodinovú prestávku.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Schválime, aj ten šta, aj tú štyrku, aj tú štyrku. 

Schválime. 

Vyhlasujem polhodinovú prestávku.  

Ďakujem. 

 

(prestávka) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

...hudbu, chcú nám tu zahrať, zaspievať a je od nás 

nepekné, keď sa im nebudeme venovať.  

Takže, prosím, príďte do rokovacej sály, kto ma 

počujete, z mezanínu, zovšadiaľ. 

(poznámka: potlesk) 
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(Hudobné a recitačné vystúpenie žiakov Základnej 

umeleckej školy Petra Kresánka k Vianočným sviatkom) 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak to bolo posledné číslo vystúpenia, tak veľmi 

srdečne ďakujeme pedagógom a samozrejme deťom Základnej 

umeleckej školy Petra Kresánka Karlovej Vsi a vám prajeme 

tiež krásne Vianoce, bohatého Ježiška.  

Ďakujeme. 

(poznámka: potlesk) 

 

 

BOD 3A VYSTÚPENIE OBČANOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, dámy a páni, my sa vrátime do programu nášho 

rokovania, kde nás čaká Vystúpenie občanov.  

Takže je koľko? Šestnásť štyridsaťpäť, občania majú 

polhodinu pre seba.  

Prvý vystúpi pán Ďurči. 
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Občan   Marián   Ď u r č i :  

Ešte raz dobrý deň. 

Pani námestníčka Plšeková tu nie je, ale prosím vás 

pekne pán primá, jaj. 

Pani námestníčka,  

ja nezavádzam, vy si naštudujte, čo máte schválené. 

Daň z nehnuteľnosti zo stavieb ste zvýšili o stopäťdesiat 

percent.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nie, ja som platil dvestošesťdesiat a to poslali ste 

mi na sedemstoštyridsaťdva. Takže ja viem, o čom hovorím, 

preverte si to.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ale áno. To ne, to neni nikde vo svete, aby keď sa 

stavia, niekto platil daň. Či je to Poľsko, Maďarsko, 

Chorvátsko, všade, kde idete, preto sú tie stavby 

nedostavané.  

Druhá vec. 

S pani poslankyňou Jégh sme si to vysvetlili. Ja som 

nechcel povedať, že prečo to neni, ja som chcel po povedať 

iba to, že sa nezmyselne opravujú komunikácie, ktoré sú už 

opravené, ale tie, ktoré sú už, a majú stavebné povolenia, 

sa pýtam, keď máte toľko peňazí, prečo sa nerealizujú? To 

som chcel povedať.  
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Čo sa týka, pánovi námestníkovi.  

Pán námestník,  

pozrite sa do pasportu, koľko má Panónska metrov 

štvorcových a ja vám teraz  od odcitujem rozpočty. Pokiaľ 

som bol vedúci správy, od roku 98 do roku 2013, som dával 

požiadavky na údržbu komunikácií v objeme tri mil tri 

miliardy osemstošestnásťtisíc päťdesiatštyri korún. Dostal 

som nejakých štyristoosem, pätnásť miliónov euro. A viete, 

aká bola frekvencia údržby? Dvestošesťdesiatpäť rokov. Také 

boli pridelené financie na údržbu. dvestošesťdesiatpäť 

rokov. To znamená, že čo tento rok spravím, za 

dvestošesťdesiatpäť  rokov sa vráti.  

A teraz poďme k tomu Mostu esenpé (SNP).  

Bolo by dobré páni poslanci, treba urobiť hĺbkovú 

kontrolu, ako boli zadávané práce? Prečo bola zrušená 

verejná aukcia, ktorá trvala štyti dni a v tom bola sobota, 

nedeľa? Ako bol platený stavebný dozor? Ako bol platený 

autorský dozor? Z akých prostriedkov bola rekonštrukcia 

hradená? A čo a ako chcete riešiť stav preťaženia mosta? Na 

to sa pýtam. A kto to bude platiť? Čo robil stavebný dozor?  

To, že to je prešvihnuté, to je pravda. Ale ma 

zaujíma, aké dôsledky budú? Viete, dokedy bude takýto 

neporiadok? Dokedy vy, politici, nebudete mať hmotnú a 

trestnoprávnu zodpovednosť. Nie občan. Za to, že vy neviete 

vybaviť náhradné byty šesť rokov, jeden zlepenec, 

druhý zlepenec a tu meditujete o rozpočte tri milióny 

navyše, ktoré zaplatíme my za nejakú neschopnosť niekoho, 

okej. (gong). 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne, pán Ďurči.  

Nastupuje, nasleduje pán Horák. 

Občan   Ján   H o r á k :  

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, 

blíži za čas Vianoc a pred chvíľou sme si vypočuli 

krásny koncert od našich deti. Je tu sviatočná atmosféra, 

Vianoce majú byť sviatkom radosti, žiaľ pre naše komunitu 

to tak nebude.  

Žijeme stále v neistote, mnohí z nás dokonca majú 

problém s kúrením, s teplou vodou, mnohí žijú v plesnivých 

bytoch a žiaľ, riešenie situácie stále je v nedohľadne. 

Nechceme samozrejme týmto viniť mesto. Mesto je takisto, 

ako my, obeťou zákona dvestošesťdesiať.  

A pokiaľ som si prezeral materiály na dne, v bode 

číslo 22 a 23, z toho, tiež by som povedal, nám nevyplývajú 

nejaké optimistické vyhliadky. Verejné obstarávanie 

náhradných bytov formou verejnej súťaže obchodnej, pokiaľ 

bude cena tisíc eur na meter štvorcový, tak myslím si, že 

nemá veľké perspektívy.  

Nielen mesto, my sa, samozrejme, tiež snažíme nejakým 

spôsobom, aby sme našu situáciu riešili po našej linke. V 
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októbri sa nám podarilo, spolu s poslaneckým klubom Sme 

rodina predložiť návrh zmeny zákona dvestošesťdesiat do 

parlamentu, žiaľ len tridsaťtri poslancov hlasovalo, 

hlasovalo za, takže nám náš návrh neprešiel.  

Chcem sa aj ja poďakovať osobne pánovi Budajovi, 

pánovi Dostálovi a pánovi Grendelovi, ktorí nás podporovali 

pri tomto hlasovaní. Minule tak urobil predseda, dneska, 

žiaľ, nemôže prísť, tak ja to ešte po ňom opakujem. Sme 

veľmi radi, že máme spriaznené duše nielen v mestskom 

zastupiteľstve, ale aj v parlamente.  

Pretože situácia je skutočne dosť pre nás nepriaznivá, 

my sme na našom zastupiteľstve v júni tohto roku prijali 

uznesenie, ktoré, kde sme sa snažili nejakým spôsobom vys 

vysvetliť a, by som povedal, zhrnúť ciele nášho ďalšieho 

snaženia a to uznesenie sme predložili pánovi primátorovi. 

Takisto dvadsiateho štvrtého minulý mesiac sme mu 

poslali list, kde ho prosíme o stretnutie, kde by sme sa 

chceli traja zástupcovia nášho združenia s ním stretnúť. 

Pretože situácia je momentálne nepriaznivá a radi by sme 

riešili spolu problémy, ktoré sú v našich silách riešiť.  

Chcem sa spýtať pána primátora, či je ochotný prijať 

nás potom, takže, potom verím, že, je je tam kontakt, takže 

verím, že potom na ten náš (gong) list, že sa budeme môcť 

potom stretnúť.  

Veľmi pekne ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Samozrejme, pán Horák, stretneme sa.  

Pán Jahelka. 

Občan   Dušan   J a h e l k a :  

Pekný, dobrý večer prajem. 

Som úprimne dojatý, že tie decká s pedagógam, 

s svojimi učiteľmi vám tu predviedli taký vianočný program. 

Mi to pripomenulo krásne časy na mestskej časti Nové Mesto, 

kde sme vždy v decembri schvaľovali rozpočet po takom 

šesťdesiatminútovom rokovaní a kluby dôchodcov, bolo ich 

osem, pripravili pre poslancov vianočné tortičky a zákusky, 

a páni poslanci, sú tu niektorí, ktorí to aj poznajú, že 

bolo to fantastické, také vianočné. Tak toto ja chcem 

oceniť za pedagógov, že vám to tu predviedli a je to 

vďačné.  

Idem ďalej. 

 

Ja vás veľmi chcem poprosiť, existuje v Bratislave 

dáma, volá sa Marika Gombitová a pán Kamil Peteraj. Ja vás 

prosím, pozvite ich sem a dajte im Cenu Bratislavy. 

Pripomínam, že ešte za Holčíka bol sem pozvaný pán Chudík, 

majster Chudík, a to bolo najkrajšie desať, štvorhodinové 

rokovanie mestského zastupiteľstva.  

Ja vám chcem povedať, tá Marika si to zaslúži, aj 

Kamil Peteraj, lebo sa o ňu staral.  
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To je moja ľudská prosba na vás, ako starého úradníka.  

Ďalej by som chcel povedať, že prosím pána primátora, 

existuje pán, volá sa Imrich Béreš, je to riaditeľ 

sporiteľne, ja vás prosím, oslovte ho. Ja som včera 

konzultoval s jeho pravou rukou a bolo mi povedané, že  

našli by sa riešenie, ako zafinancovať tých skoro šesťsto 

bytov.  

Na magistráte nemáte odborné  prí prístup, nehnevajte 

sa, to sa už naozaj nedá niekedy ani pozerať, jaké 

stanoviská.  

Najnovšie som napísal list pánu primátorovi, potom 

druhý, kde som upozornil, že tisícšesť bytov bolo 

skolaudovaných v deväťdesiatom prvom roku. Kde zmizli tie 

byty? Som sa pýtal. Ďalších osemdesiat bytov bolo na 

Rezedovej, tiež zmizli. Ale neriešime reštituentov.  

Ja vám len to chcem povedať, ja som podpísal 

päťdesiattisíc bytových dispozícii, keď ľudia boli ľudia, 

keď odchádzali spôsobu spokojnosti, tak poletovali až, tak 

ja sa vás chcem opýtať, tých ľudí, najmä tých starších v 

Starom Meste, nechcete pochopiť, že oni sú tiež záver 

svojho života prežiť luxusne a pekne a citlivo?  

Prepáčte, že som sa. 

A ešte na záver. 
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Pán primátor,  

existuje pekný výraz error in persona. Vy ste tam 

vyleteli aj na mňa, ja som tam stál a pozeral na tie deti, 

ktoré vystupovali a tlieskal som. Ja som sa nebavil 

s nikým. A vy ste starému pánovi skoro povedali, že ma dáte 

vyhodiť. Takže, to neni fér. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja som to nepovedal vám, ale povedal som to všetkým, 

ktorí veľmi nevychovane rušili tento koncert.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Vy ste stáli bokom. Veľmi nevychovane ste rušili tento 

koncert. 

Pán Mihok. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobrý deň, vážení dámy a vážení páni, 

bol by som rád, keby ste teraz velice pozorne 

počúvali, lebo nakoľko za chvíľu bude bod 1A, kde sa môžte 

k tomu vyjadriť.  

Mám v rukách originál listy z enkáú (NKÚ). Jeden, 

ktorý posielal pán Ivo Nesrovnal, druhý, ktoré posiela, 

posielal o dva rozličné listy. Z týchto dvoch listov, 

originálov, je vidieť, kto tu drží firmu áerká (A.R.K).  
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Pán primátor,  

ste to vy. Tu je originál vášho listu, ktorý ste 

posielal na enkáú (NKÚ), kde klamete, že to sa nedá ani 

prečítať. Ak chcete niečo k tomu povedať, dajte mi navyše 

minutáž, a ja vám  odpoviem. Vy ste zaklamal na enkáú 

(NKÚ). Vaše oddelenie vyvrátilo vaše slová. Tak potom 

nemáte pod palcom vaše oddelenie, alebo klamete jak lož.  

A ja vám teraz poviem jednu vec.  

Teraz, keď začala zimná údržba 30. 11., ukážem aj 

fotografie, najbližší prechod pre chodcov, ktorý je k vám 

pri Tescu nebol odhrnutý ešte ani o piatej. Viete prečo? Ja 

vám poviem, prečo. O jednej došlo echo z magistrátu firme, 

že sa idú počítal zamestnanci. Majiteľ firmy zavolal na 

dvor ľudí, ktorí spali doma, ktorí v službe neboli, 

a vodičov. To znamená, že vaši ľudia narátali štyridsaťpäť 

ľudí. Ručných. Z toho boli len dvadsiati. O trištvrte na 

dve ich napočítali a o štvrť na tri už odhŕňali sneh z 

televízie na streche tí dvadsiati.  

Takže, za peniaze občanov sa robia takéto veci.  

Ak toto chcete vyvrátiť, tak potom budete naozaj vážny 

umelec.  

To, že platíte tej firme počas ôsmich rokov šestnásť 

miliónov za spánok, tak to už je vrhol. Za spánok, dobre 

počujete, za spánok platíte  šestnásť miliónov.  

Ďalšie milióny, ktoré odchádzajú. 
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Ôsmy rok rok platíte za frézu. Za frézu, ktorú nikdy v 

živote nevidel. Každú zimu je to deväťdesiattisíc euro.  

A to, teraz som zvedavý, čo budete robiť s tým 

prípadom, ktorý som vám opísal 30. 11., vážený pán 

primátor. Tú fotografiu zverejním aj v médiách, ako vyzeral 

ten prechod. No nemohla tá firma odhŕňať, lebo musela 

odhŕňať na streche televízie v tej dobe. V tej dobe, keď 

platí mesto a e, AII.  

A tunák, čo ste minule, tunák odprezentovali, že 

ďakujeme, že vám umožnili džípíes (GPS) systém konečne 

po troch rokoch. Však dneska posratí taxikári, ktorí za tri 

eurá, ich majiteľa vedia, kde majú presne autá. A vy to 

neviete za tie milióny urobiť? To je jedna vec.  

Po druhé.  

Ukázal vám majiteľ AII ten vodomer? Koľko ste 

zaplatili vody na polievanie? Videli ste ten vodomer? Ináč 

ho mám vo svojom objekte, tak to môžte dôjsť skontrolovať.  

A po tretie. 

Oni žiadne subdodávky nerobia. Lebo tie firmy, čo to 

robia, vyhrali súťaž. Tak si nemýľte pojmy s dojmami. Lebo 

pre áerká (A.R.K) sa nerobia subdodávky, lebo tie tri 

víťazné fircy firmy vytvorili jedno konzorcium. To znamená, 

že nehovorte o subdodávkách. (gong) 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme. 

Nasleduje pán Herceg. 

Občan   Peter   H e r c e g :  

Ďakujem. 

Príjemný podvečer.  

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni 

poslanci,  

ja mám také dva body. 

Jedna je krátka prosba. Chcem poprosiť pána primátora, 

25. októbra som dával žiadosť o sprístupnenie informácie, 

stanovisko pána primátora ku štatútu významné investície. 

Bolo odmietnuté, keďže vraj o rozhodnut, teda ešte nie je 

rozhodnuté, čo ale nie je zákonný dôvod na odmietnutie 

sprístupnenia informácie, lebo to je informácia verejného 

orgánu štatutára mesta.  

Mňa, predpokladám aj poslancov, občanov, zaujíma, aký 

mesto má oficiálne názor k tomu.  

Takže chcem poprosiť, aby o odvolaní ste rozhodli 

pozitívne a túto informáciu sprístupnili.  

A druhá prosba sa týka problémov v Ružinove, kde som 

členom úz Komisie územného plánu, životného prostredia a 

dopravy.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 294

Raz som tu o tom už hovoril, ale stále sa nič nedeje. 

Jedná sa o investičný zámer firmy Elite Holding - 

revitalizácia námestia a podzemné garáže ulica Ivana 

Horvátha. Je to problém, ktorý sa tiaž, tiahne už dlho, 

miestne zastupiteľstvo ružinovské jednohlasne schválilo 

nesúhlas s takou formou riešenia, ako je to navrhnuté, pán 

starosta vyjadril nesúhlas. Pred vyše pol rokom písal list 

sem na magistrát o prehodnotenie stanoviska a nič. 

 Občania odtiaľ, aktivisti chodia sem na oddelenia 

zisťovať ako sa veci majú, či je možné to stanovisko 

prehodnotiť, kedy je možné sa stretnúť, ale doteraz nemáme 

absolútne žiadnu odozvu, tak by sme boli radi, ak by sme sa 

k tomuto mohli stretnúť a normálne si to vyrozprávať z očí 

do očí, aké sú tam tie zásadné pripomienky, ktoré tí 

obyvatelia, poslanci, členovia komisie majú. 

Takže, bol by som rád, pán primátor, keby ste 

akceptovali a prijali teda pozvanie na stretnutie, alebo 

teda, keby sme sa mohli dohodnúť na stretnutí ku tejto 

téme. Aby sme si to, aby sme si to vysvetlili. 

A na záver ešte taká jedna drobná prosba.  

Ako som sem išiel, na Námestí esenpé (SNP), som rád, 

že konečne existuje cyklistický okruh,a historický okruh, 

takzvaný, ale na Námestí esenpé (SNP) práve bola nehoda, 

keďže na tom zelenom historickom páse pre cyklistov, na tej 

cyklotrase stoja autá, parkujú tam. Chce to tam, naozaj, 

dohľad mestskej polície, pretože sú tam nastavané autá a 

dokonca sa nevedia otočiť naspäť hore na námestie, 

električka sa práve zrazila s autom.  
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Takže, pre bolo to tak pred hodinkou. Takže, väčší 

dohľad mestskej polície to chcelo, lebo tí vodiči nie sú 

vychovaní, a nie sú ochotní to rešpektovať.  

Ďakujem pekne. 

A dám vám kontakt na to stretnutie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne, pán Herceg.  

Nasleduje pán Patlevič. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pán Patlevič stratil slovo.  

Pani fri Freywaldová? Freywaldová? Helena? 

Občianka: Helena   F r e y w a l d o v á :  

Dobrý deň. 

Dobrý deň, pán primátor, vážení poslanci, 

volám sa Freywaldová a chcela by som povedať, alebo 

ozrejmiť vám nejaké záležitosti k bodu 14. To jest, 

výstavba parkovného domu na Furdekovej ulici.  

Neviem, či viete, pred troma rokmi sme spisovali 

petíciu proti výstavbe tohto parkovného domu a postupom 

času, samozrejme, získali sme veľmi veľa podpisov, myslím, 
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že to bolo okolo osemsto, posielali sme to aj primátori, 

mestským častiam, životnému prostrediu.  

Postupom času sme sa ale dozvedeli a získavali sme 

informácie, že ávecé park (AVC Park) síce získal tento 

prenájom tejto plochy na výstavbu za jedno euro, za jedno 

euro, počujete dobre, na rok, a v pôvodnom pláne toch tejto 

výstavby, tohto parkovného domu, bol výjazd a príjazd 

z Furdekovej, z hlavnej.  

Neviem, či to všetci poznáte, ale vidím tu pána 

Hochschornera, zrejme vie, o čo sa jedná.  

A postupom času sa zmenil tento návrh tejto 

prístupovej cesty, pretože policajti to zamietli. A teraz 

vznikol problém, kade vojsť na tento pozemok, pretože tento 

pozemok vlastne je obkolesený slepou uličkou z jednej 

strany, z druhej strany je Furdekova, ktorá je, teda, 

akože, neprístupná z hľadiska polície, ale cez túto našu 

ulicu, Lachovú, ktorá je slepá ulička a vlastne končí 

chodníkom, cez ktorý, samozrejme, chodia detičky do škôlky, 

dôchodcovia, je tam blízko dom seniorov, a cez tento túto, 

ten, tento chodník, vlastne, chcú sprístupniť vchod, teda, 

prístupovú cestu na ten pozemok.  

Vážení poslanci,  

viete, koľko metrov bude prístupová cesta od domu, 

ktorá u, to je, vlastne, úzka ulička, sú to tri a pol 

metra. To je, to je taký úzky priestor, že si to nevieme 

dostatočne predstaviť. To je jedna vec.  
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Druhá vec je, bude tam zrušené priečne parkovanie, 

ktoré sme si my, občania, proste, jednoducho, tak sme sa 

dohodli, budeme priečne parkovať, čiže vznikli tam 

štyridsať až päťdesiat parkovacích (gong) miest navyše. 

Takže chcela som, by som vás požiadať 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne, pani Freywaldová. Ďakujeme. 

A nasleduje pán Dzurdík. 

Občan   Michal   D z u r d z í k :  

Dobrý večer. 

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, 

ja by som chcel nadviazať na moju predrečníčku ohl 

ohľadne garážového domu, ktorý má vzniknúť na ulici 

Furdekova, respektíve Lachova, ktorým, vlastne tým, že má 

vzniknúť jediná príjazdová cesta, to znamená, cez krát, cez 

úzku uličku Lachova, bude zrušených minimálne štyridsať, 

päťdesiat, dokonca som počul tuto, dokonca šesťdesiat 

miest, pričom chcem týmto naznačiť, že už sme sa, už sme si 

robili taký malý prieskum aj z hľadiska realitných 

kancelárií, kedy ceny našich nehnuteľnosti tým, že nie je 

možné zaparkovať, nebolo by možné zaparkovať v blízkosti 

našich bytov, tým pádom by boli, keby sme chceli predať 
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nehnuteľnosť, kupujúci nútení si prenajmúť parkovací box v 

cene trinásťtisíc eur na desať rokov.  

To znamená, nezača, nemáme zatiaľ znalecké posudky, 

ale máme, máme vyjadrenia realitných kancelárií, ktorí nám 

povedali, že naše ceny nehnuteľnosti môžu dokonca klesnúť 

až o tých dvadsaťtisíc eur. To znamená, že to je ujma, 

ktorá vzniká nám, ako vlastníkom bytov. A pokiaľ by došlo 

až k takému v štádiu, že naďalej by sa pokračovalo po 

územnom rozhodnutí, stavebné povolenie, je štyristo 

dotknutých vlastníkov, ktorí by mohli zvažovať aj správne 

žaloby, respektíve, ak by, lebo súd skúma aj 

proporcionalitu, istú ujmu na práv účastníkov konania, kde 

my tvrdíme, že tá pr, tá ujma na tých práv by vznikla, 

takže ja vás, ja vás prosím a apelujeme na vás, aby ste 

prihliadli na ujmu a práva občanov, ktoré v tej lokalite, 

týmto, výstavbou tohto garážového domu vzniknú.  

To je v podstate všetko, čo som sa povedať.  

Ja verím že, že prihliadnete na tieto naše práva a na 

tú našu ujmu, ktorá vznikne tým, že cenu, že klesnú ceny 

našich nehnuteľností.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pani Švajdlenková. 
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Občianka: Angelika   Š v a j d l e n k o v á :  

Dobrý deň. 

Uhm, pardon. 

Dobrý, dobrý deň. 

Ďakujem za slovo, ktoré mi odovzdali. 

Tu chcem pozdraviť, samozrejme, poslancov 

a samozrejme, aj pána primátora.  

Nebudem sa opakovať, keďže jedná sa o te, tú istú 

problematiku. Chcem požiadať poslancov, aby zamietli, 

respektíve, neodsúhlasili prenájom príjazdovej komunikácie 

pre spomínaný parkovací dom, ktorý, teda, má ísť do 

majetku, pardon. Ktorý má ísť do majetku súkromnej 

spoločnosti, pretože príslušný pozemok dá sa využiť výrazne 

lepšie aj keby ostal v majetku miestnej časti, a dokonca 

miestna časť by mohla takto získať výrazne vyššie finančné 

prostriedky na rekonštrukciu ďalších záležitostí, ktoré, 

teda, miestna časť má možnosť.  

Čo sa týka príslušného parkovacieho domu, respektíve, 

čo žiadame, je zamietnutie, teda, prístupovej cesty. Je tam 

nejaká štúdia, ktorá, ktorí to sme si overovali, nebola 

vykonaná presne vo vo všetkých aspektoch, ktoré tam boli 

zahrnuté. A ako som spomínala, spoločnosť zistila nové 

skutočnosti, ktoré môžu, teda, dokladovať, aj že tá 

príslušná štúdia, čo sa týka emisných a nejakých hlukových 

a ďalších záležitostí, ktoré by mohli narušiť, a teda by 

nesprávnoplatnili danú štúdiu.  
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Čiže, to je ďalšia vec.  

Preto apelujem a prosím ešte raz poslancov, aby 

neodsúhlasili príslušný zámer, pretože jedná sa vyslovene 

o veľmi pofidérne, alebo veľmi lajdácko spravené nejaké za, 

nejaké stanovisko, ktoré, respektíve, nejaký projekt, ktorý 

by mohol priniesť veľmi veľkú ujmu nielen, teda, obyvateľom 

príslušnej lokality, ale aj, teda, materským škôlkam, ktoré 

tam sú, takisto škole znemožniť nielen pristúpi, ďalších 

občanov v danej lokalite.  

Ďakujem vám veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme. 

Nasleduje pani Kovalovská. Tiež z Lachovej ulice. 

Občianka: Erika   K o v a l o v s k á :  

Ďakujem. 

Dobrý pod, podvečer, aj vám páni poslanci, aj vám pán 

primátor.  

Ja ešte do, ja som už štvrtá, týka sa to garážového 

domu na Lachovej. Vlastne to, čo, vlastne, povedali 

kolegovia na začiatku bol projekt garážového domu s vjazdom 

z Furdekovej ulice. Je to nosná komunikácia štvorprúdová. 

Kvôli tomu, že dopravná polícia nedovolila vjazd 
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z Furdekovej, začalo sa špekulovať o vjazde z Lachovej 

ulice.  

Na Lachovej ulici sú postavené tri bytové domy 

osempodlažné a v podstate tým, že tá ulica je veľmi úzka, 

ta, keď sa podľa podmienok dopravného inšpektorátu je tam 

potrebné vybudovať šesťmetrovú cestu dvojprúdovú a tým 

pádom, napríklad, v garážovom dome má byť stodesať 

parkovacích miest. Tým, že tú ulicu sprejazdnia, tak príde 

o päťdesiat až šesťdesiat parkovacích miest prídu 

obyvatelia, ktorí bývajú v týchto troch domo, v týchto 

troch domoch. 

Navyše tá ulica je, naozaj, veľmi úzka, ten smog a tak 

ďalej sa bude týkať minimálne bytov na zvýšenom prízemí,  

prvom a druhom podlaží. To znamená, že dôjde k 

znehodnoteniu päťdesiatich bytov priamym smogom a výparmi, 

ktoré sú vlastne, ktoré sa držia v tejto ulici, pretože tie 

domy sú postavené oproti sebe. Nehovorím už treťom podlaží, 

štvrtom a piatom. 

A čistý efekt z tohto, z tohto domu by bol ten, teda z 

tohto parkovacieho domu, že zo stodesať miest sa vlastne, 

hneď ubudne šesťdesiat. Čiže, tých päťdesiat miest, ktoré 

by prinieslo danej lokalite, je úplne zanedbateľný, 

zanedbateľné, vlastne so škodou, ktorá bude bude spáchaná 

na majetku občanov, ale hlavne na tom zdraví.  

Nehovoriac o tom, že je tam vlastne chodník, cez ktorý 

chodia deti do dvoch materských škôlok a do školy. A keď aj 

oni chodia, vlastne, po chodníku, ktorá, ktorý momentálne 

tam slúži, je tam osadená zastávka emhádé (MHD), tak viete, 
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ako deti, chodia. Tadiaľ, kde majú miesto. To znamená, že 

vlastne tento priamy prístup bez nejakého, vlastne bez bez 

križovatky, bez cesty, museli by chodiť cez ďalšiu 

križovatku.  

Čiže, aj z hľadiska zdravia, a tak ďalej, je to, nie. 

Pokiaľ by nebolo možné postaviť ten vjazd z Furdekovej 

ulice, určite nie z Lachovej. Investor si to môže nejako, 

proste, inak vyriešiť, ale sprejazdniť úzku ulicu, ktorá je 

teraz slepá, je veľmi, veľmi zlé pre občanov, ktorí tam 

bývajú. A tá pridaná hodnota päťdesiat parkovacích miest je 

naozaj zanedbateľná.  

Keď magistrát mal problém, napríklad, odsúhlasiť 

cyklistický chodník popri našom dome s tým, že by sa 

zabrala zeleň, tak sa mi zdá úplne nonsens, aby na mestskom 

pozemku sa staval garážový dom, ktorý por porieši len 

päťdesiat parkovacích miest navyše.  

Tak len toľko. 

Ďakujem za váš čas. 

Preto vás poprosím zrušiť, alebo neodsúhlasiť nájomnú 

zmluvu za jedno euro za za za rok.  

Že, vraj takáto zmluva bola uzavretá s firmou, ktorá 

má stavať tento parkovací dom. 

Ďakujem za váš čas. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

A posledná je pani Anka Reinerová. 

občianka: Ing. Anna   R e i n e r o v á : 

Dobrý večer. 

Vážené dámy, vážení páni, vážený pán primátor, 

cieľom môjho príchodu je upriamiť vašu pozornosť na 

toho času prebiehajúcu rekonštrukciu v Ružinove na 

Martinčekovej ulici.  

Ako dobre viete, na túto rekonštrukciu sme čakali dlhé 

roky, dá sa povedať, že desiatky rokov. Pred dvoma týždňami 

prišlo k výkonu rekonštrukčných prác, ktoré, podľa názoru 

obyvateľov, a aj okoloidúcich odborníkov, neprebiehajú 

štandardným spôsobom. Počasie nepraje tejto rekonštrukcii, 

v čase, keď prší a sneží, sa leje asfalt na nevyčistený, 

nevyrovnaný a obrubníkmi neupravený povrch. Nový asfalt 

odskakuje do trávy, do záhonu ruží a celé to má zmysel 

neviem aký, možno že len vyhodenie finančných prostriedkov.  

Na danom území sa nachádza obrovská letná terasa, 

ktorá je doposiaľ obchádzaná, okolo nej je vyliaty asfalt 

vo výške desiatich centimetrov. Keď som sa pýtala tých, 

ktorí realizujú rekonštrukčné práce, že prečo nejdú aj 

cez toto územie, povedali, že nikto im nekázal 

rekonštrukčné práce v území tejto terasy vykonať. Pýtala 

som sa majiteľa terasy, ten mi vypovedal, že nikto 
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z magistrátu ho nekontaktoval vo veci, aby letnú terasu 

v decembri odstránil.  

Takisto sú na danom území tri zbytočné betónové 

skruže, ktoré slúžia na vylepovanie plagátov pred voľbami. 

Podotýkam, že pri týchto posledných vuckárskych voľbách 

neboli využité a naposledy pri voľbách do samosprávy tam 

boli tri plagáty, ktoré tam svietia do dnes.  

Takisto tam bola osadená pred necelým mesiacom jedna 

nová lavička, o ktorú požiadali obyvatelia z neďalekého 

domu dôchodcov, ktorí chodia denne do blízkeho obchodu na 

nákupy, aby si mohli po ceste oddýchnuť a zložiť nákup. Tá 

lavička je teraz zaliata asfaltom a je nepoužiteľná, 

pretože tým, že navýšili asfalt, tá lavička sa stala 

použiteľná pre detí v materskej škôlke, možno v jasliach.  

Chcem preto apelovať, nie sťažovať sa, poprosiť vás, 

aby ste zasiahli v čase, keď sa ešte zasiahnuť dá, aby táto 

rekonštrukcia bola vykonaná profesionálne a zodpovedne, 

pretože obyvatelia celého okolia na ňu čakali viac ako 

tridsať rokov a toto je pilotný projekt, ktorý sa má 

preklopiť na Drieňovú, na Herliansku a možno ešte 

do ďalších lokalít. 

Takže, cieľom mojej (gong). 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne, Anka, že si, aj že o tom hovoríš, aj za 

to upozornenie, lebo samozrejme, dobrá správa je, že sa to 

tri po tých tridsiatich rokov začína robiť, Určite si to 

kolegovia, ga Gabo Baláž, určite ste si toto poznačili, 

ten, ten chodník na Martinčekovej, ja viem, že tam chodia 

poslanci, pán poslanec Chren to kontroluje, takže je to pod 

drobnohľadom a ďakujem za to upozornenie, dáme to 

do poriadku.  

Ďakujem. 

 

 

Dobre, my sme už teraz zase v prestávke, to znamená, 

že mali by sme si dať prestávku dvadsať minút, čiže 

stretneme sa o trištvrte. 

 

(prestávka: od 17.16 do 18.01 h.) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

...aby sme mohli pokračovať v rokovaní mestského 

zastupiteľstva. 

(gong) 

(poznámka:  čaká sa na návrat poslancov do rokovacej 

sály) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

...do rokovacej sály, aby sme mohli pokračovať v 

rokovaní mestského zastupiteľstva.  

... (poznámka:  nezrozumitelné slovo) klubov, keby 

mohli prísť a aby sme sa dohodli o ďalšom postupe, lebo som 

zaregistroval žiadosť starostov.  

Takže, s predsedami klubov musíme dohodnúť nejakú 

aktualizáciu bodov, ktoré by sme ešte dnes v tom 

zostávajúcom čase mali spraviť, pretože mestské časti sú na 

ne odkázané a potom budeme pokračovať, samozrejme, s tými 

ďalšími, to znamená, tam, kde sme ráno skončili.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Zajtra ráno. Zajtra ráno. 
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Tieto štyri body sú Návrh na percentuálne podiely 

mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským 

častiam. Čiže, to je existujúci bod štyri.  

Potom tá Vrakuňa, ktorý to je bod? Pán pos, pán 

starosta Kuruc? Martin?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: počuť „päťka“) 

Päťka? To je päťka?   

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Takže, to je bod päť. Aby sa mohla začať sanácia 

skládky Vlakune. 

Potom zmena rozpočtu, to je bod dva a potom tá 

Dúbravka je bod  

(poznámka:  počuť „tri A“) 

Tri A. Takže potom bod Dúbravka je 3A.  

A potom budem, potom si povieme že, kde sme a či 

budeme pokračovať dneska večer, alebo zajtra ráno.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Počkaj. 

To je ktorý bod?  
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Dobre. A ešte bod osemnásť, Mestská časť Čunovo, pán, 

povedal, že musíme niečo spraviť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Čiže, otváram. 

Prosím, hlasujte o tomto postupe.  

Tie tí, nie štyri, ale pán poslanec Káčer navrhol ešte 

bod osemnásť, ktorý pani starostka Čunova zúfalo potrebuje, 

čiže ten tam doplníme do toho.. 

Čiže, ideme percentuálne podiely, zmluva Vrakuňa, 

zmena rozpočtu, Dúbravka a Čunovo. Týchto päť bodov ešte 

dnes preberieme a potom si povieme, že ako budeme 

pokračovať. 

Prosím hlasujte o tomto postupe.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Zajtra ráno pokračujeme týmto zastupiteľstvom ďalej, 

kým ho nedokončíme.  

Prosím hlasujeme, hlasujeme, hlasujeme. 
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Hlasujte, prosím, pán starosta Mrva, lebo budeme 

neuznášaniaschopní a skončí sa všetko.  

(poznámka:  zastupiteľstvo bolo neuznášaniaschopné) 

Tak. Opakujeme hlasovanie, alebo prestávka?  

(poznámka:  je počuť slová „opakujeme“) 

Tak opakujte, prosím, hlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tak, dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Čiže, takto sme si uro upravili program. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 310

BOD 4 PERCENTUÁLNE PODIELY MESTSKÝCH ČASTÍ 
A NÁVRH NA URČENIE PRÍSPEVKU MALÝM 
MESTSKÝM ČASTIAM PODĽA ČL. 91 
ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu štyri, Percentuálne podiely 

mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským 

častiam podľa štatútu. 

Je to pravidelný materiál, podľa ktorého budeme, ak ho 

schválite, budeme postupovať do doby, než nebude schválený 

nový štatút niekedy začiatkom budúceho roku a po tom sa, 

samozrejme, bude postupovať podľa nového štatútu. 

Otváram k nemu diskusiu.  

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Vzhľadom k tomu, čo som aj avizoval ešte pri tom, ako 

sa prišlo na rôzne problémy, ktoré sú spôsobené, a vzhľadom 

k tomu, že aj v minulosti boli problémy s tým, že sa 

percentuálne podiely zaokrúhľovali na dve desatinné miesta, 

čo spôsobovalo, že jednotka, ktoré sa zaokrúhľovala, bola 

sedemtisíc eur. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 311

Čiže, ak jedna mestská časť mala tritisíc 

štyristodeväťdesiatdeväť eur podľa percentuál, 

percentuálneho podielu a druhá tritisíc päťstojedna, tak tá 

jedna dostala nulu a tá druha zobrala celých sedemtisíc 

eur. 

Ono sa to nezdá, ale aj tritisíc päťsto eur pre 

mestskú časť, alebo pre malé mestské časti sú dosť veľkou 

sumou. 

Takže, jeden z dôvodov, pre ktorý rozhlo, dal som na 

stoly návrh nového uznesenia. 

Čiže prvá, prvá vec, ktorá tam je, je, že sú tam 

percentá prerozdelené na štyro desatinné miesta a tým pádom 

to zaokrúhlenie sa bude hýbať rádovo pre, v neprospech 

jednej alebo druhej mestskej časti tridsať eur.. To je, 

podľa mňa, ďaleko prijateľnejšia suma ako sedemtisíc eur, 

respektíve, polovica z tri sedemtisíc eur, keďže sa jedná o 

zaokrúhľovanie. To je po prvé. 

Po druhé.  

Tak, ako som pri záverečnom účte deklaroval, my príjmy 

len odhadujeme a podľa odhadov stanovujeme fixné percento 

prerozdelenia všetkých príjmov. To potom za následok, že ak 

jeden príjem je v skutočnosti vyšší ako druhý, tak tej 

mestskej časti, ktorá na tom príjme mala dostať svoje 

peniaze, ich nedostane a dostane ich iná mestská časť, 

ktorá mala iný percentuálny podiel. 

Čiže, v tom materiáli je rozdelené to, že daň z 

nehnuteľností má vlastné percento podielu a daň z príjmov 

fyzických osôb vlastné percento. 
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Čiže, hlavné mesto, ak mu prídu peniaze za daň z 

nehnuteľnosti, bude to prerozdeľovať percentuálnym podielom 

pre jednotlivé mestské časti, lebo vie, že to je daň z  

nehnuteľnosti a zo štátu, keď prídu podielové dane za daň z 

príjmov fyzických osôb, tak to bude rozdeľovať druhým 

percentuálnym podielom.  

Čiže, každá mestská časť bude mať dva percentuálne 

podiely. Jeden na dani z nehnuteľnosti, druhý na dani z 

príjmov fyzických osôb, čo bude mať za následok, že je 

absolútne irelevantné, aká nastane zmena v jednej alebo v 

druhej nehnuteľnosti, pomer, ktorý je vypočítaný na základe 

štatútu, ostane nemenný.  

V tomto momente, tým, že sa to zmiešava, tak ten pohyb 

spôsobuje, že časť mestských častí dostáva peniaze iných 

mestských častí len za to, že sa, sa nevie, aké reálne 

peniaze prídu.  

Materiál som nechal pred hlasovaním dať na stôl. Tým, 

ale dostali ste dva materiály. Tu sa chcem ospravedlniť, že 

naozaj, došlo k chybe a ja som, bohužiaľ, prekopíroval 

nesprávny stĺpec a poď, chcem sa poďakovať Jožovi Uhlerovi, 

že si to všimol a upozornil ma na to. Preto ste dostali 

druhýkrát ten materiál. Prvýkrát boli stĺpce daň z príjmu 

fyzických osôb, daň z nehnuteľnosti a celkom, a ja som 

namiesto tých prvých dvoch skopíroval druhý, tretí, čiže, 

bola daň z nehnuteľnosti a celkom. Čiže, tam bola chyba. 

Ospravedlňujem sa. Nestáva sa mi to často, stalo sa, bolo 

to upozornené, opravil som rýchlo ten materiál, teraz tie 

čísla, aj viem, že Jožo Uhler a ešte niekto ďalší 

kontroloval, takže čísla by mali sedieť.  
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Naozaj sa jedná o formálnu vec, ale zabezpečiť toto, 

že každý dostane, čo je jeho, každý dostane pri 

zaokrúhľovaní bude, budú minimálne mestské časti 

poškodzované a každý bude vedieť presne, koľko mu prichádza 

na jednej, na druhej dani a nie prepočítané celkové dane, 

na koeficientoch.  

Myslím si, že z hľadiska hlavného mesta by s tým nemal 

byť žiadny veľký problém. Namiesto jednej sumy budú 

posielať dve sumy, ale, akože, naozaj tá administratíva by 

k tomu nemala byť väčšia.  

Nakoniec kľudne môžte, podľa mňa, tie finálne sumy 

zaokrúhľovať na celé eurá. Lebo myslím, že tie centy už asi 

nebudú robiť rozdiel, len ta, naozaj, tie zmeny budú budú 

minimálne, ale bude to výrazne spravodlivejšie a výrazne 

prehľadnejšie, ako to bolo doteraz.  

Potom jednu z vecí, ktorú som chcel. Už mi to síce 

bolo vysvetlené, materiál neobsahuje a napriek tomu, že 

teda mesto, a ja som sa pýtal pri tom bode o o rozpočte, 

neni to súčasťou materiálu, ale bolo mi povedané, že mesto 

urobilo tak, ako kontrolór odporučil, to znamená, poslal na 

všetky mestské časti žiadosť o o kon, o kontrolu výpočtu, 

alebo teda o počty žiakov, školských klubov detí 

a stravníkov (gong), na 

Poprosím predĺžiť. 

A napriek tomu by som poprosil, keby tieto údaje 

bývali v materiály, lebo keď to spätne chcete dohľadať, to 

neni údaj, ktorý sa dá vyhľadať na štatistickom úrade. Dá 
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sa tam vyhľadať počet žiakov, materských škôl, dá sa tam 

vyhľadať počet školských klubov detí, ale počet stravníkov 

sa tam nedá nájsť, pretože stravníci, len vy máte 

informáciu, to je ručne upravovaná informácia, vy viete, 

ktoré stravné, ktoré školy sa stravujú u súkromníka, a 

ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti škôl, a bolo by 

dobré, podľa mňa, aby to bolo súčasťou materiálu, aby sa 

dalo kedykoľvek odkontrolovať aj spätne, keď si to niekto 

bude o dva, o tri, o štyri roky chcieť pozrieť a nebude si 

musieť u vás pýtať informácie cez infozákon, cez 

dvestojedenástku.  

Toľko z mojej strany. 

Materiál máte všetci na stole, takže takto ho 

predkladám návrhovej komisii. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem, pani poslankyňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ja by som sa chcela opýtať, v pôvodnom materiáli, čo 

sme mali štvorku, tam v návrhu uznesenia, konkrétne 

Podunajské Biskupice majú percentuálny podiel štyri celé 

šesťdesiatdva percenta. Teraz, podľa tohoto nového, v ak 

v akom sa to zmení? Smerom hore alebo dole tieto dve časti? 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte pán poslanec Mrva.  

(poznámka:  počuť poslanca Mrvu „omylom“) 

Takže, pán poslanec Hrčka odpovedá. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Kým doteraz ste mali jeden, jedno percento, teraz máte 

dve percentá. Jedno máte nižšie ako ste mali a druhé máte 

vyšší ako ste mali. Ono, nedá sa to deliť presne, pretože 

tri celá tri percenta máte z tridsaťjedna miliónov a päť 

celá dva percenta máte zo šesťdesiatšesť miliónov. Keď si 

to spočítate, tak, ako, keď si napočítate, koľko máte na 

jednej, druhej dani v súčte z obidvoch daní, tak vám to 

vychádza percentuálne. 

Akože, máte presne tú istú sumu, ako ste mali doteraz, 

len ju máte rozdelenú na dve časti, na daň z hnuteľnosti a 

daň z príjmu fyzických osôb, čo spôsobí, že akoná, 

akokokoľvek sa tieto dane budú vyvíjať, tak vám vždy príde 

to, čo vám patrí a menej stratíte pri zaokrúhľovaní, 

respektíve, aj menej získate pri zaokrúhľovaní. Je to  

spravodlivejšie, lebo pri tom zaokrúhľovaní časť mestských 

častí zarobila a časť mestských častí prerobila a bola to 

dosť veľká suma. Ono sa to pohybovalo rádovo u niektorých 

tri, tri a pol tisíc eur, dneska sa to bude hýbať niekde na 

úrovni dvadsať, dvadsaťpäť eur na jednu mestskú časť. 
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Čiže, to bude chyba v zaokrúhľovaní medzi mestskými 

časťami. Budú omnoho spravodlivejšie a presnejšie dostávať 

tie sumy, ktoré chodia (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, je to tak, z pohľadu mesta je to neutrálne, ale 

asi by bolo férové povedať, že sa zmenia tieto platby a 

niekomu pribudne a niekomu ubudne. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ale spravodlivo, áno, áno, áno, áno, áno, áno, áno.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nevieme komu ubudne. To je tá otázka. Je to vec 

náhody, podľa toho, koľko príde, čo?  

Dobre. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Takže, budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako 

bolo prečítané alebo vysvetlené pánom poslancom Hrčkom. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu podľa 

článku Deväťdesiatje jeden a tak ďalej 
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v časti A berie na vedomie percentuálne podiely podľa 

tabuľky uvedenej 

a v časti Bé schvaľuje príspevok a tak ďalej, ako je 

to napísané.  

Boli rozdené, rozdané tieto návrh návrhy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťšty tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Však bolo to všetko odhlasované, tak 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To bolo všetko?  
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Ja som myslel, že 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Návrh nového  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To bolo (poznámka:  nezrozumitelné slová) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

uznesenia (poznámka:  nezrozumitelné slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Takže fajn. 

Takže máme nové uzne. 

Ďakujem pekne. 

Tak tento bod je vybavený. 
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BOD 2 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2017 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ešte, keď sme u financií, vybaviť tú zmenu 

rozpočtu. To je bod dva. To je tiež formálny materiál, 

ktorý sa netýka tohtoročného rozpočtu, ani rozpočtu, ktorý 

sme prijali.  

Je to zase plnenie toho pokynu ministerstva financií, 

že máme zreálňovať príjmy, výdaje. My ich dávame späť 

do rozpočtu tak, aby sa dali zapojiť, aby nám nespadli 

pri záverečnom účte do do toho fondu, ale aby sme ich 

vedeli zapojiť už od začiatku roku do budúcoročného 

rozpočtu, do tých zmien februárových, o ktorých sme 

rozprávali, aby sme tieto peniaze vedeli zapojiť.  

Čiže, to je podstata toho. 

Schválila to finančná komisia, mestská rada. 

Je to bez úvodného slova v podstate. Není to veľká 

suma, ale pomôže proste tej prvej a tým prvým zmenám 

rozpočtu to pomôže. 

Otváram diskusiu.  

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

Ďakujeme za slovo.  

Pokiaľ by mi nestačili štyri minúty, poprosím 

o predĺženie.  

Ja si to tu musím nájsť. Dobre. Ďakujem.  

Tak, jako povedal pán primátor, ono sa to nedotýka 

nejakých veľkých pohybov, to podstatné, čo by sme z 

uznesenia nejakým spôsobom vydedukovali akože pozitívne, 

mňa tam však zarazila jedna vec, a to je v časti tri, kde 

sú len pohyby a budem to čítať v plnej kráse a nahlas, len 

zle vidím.  

Čiže, to je bežné výdavky 1.1.2 presun z Integrovanej 

dopravy z 3. etapy BID kompenzácia zliav na cestovnom 3. 

etapa BID položka 640 mínus päťstopäťdesiattisíc a presun z 

transferu na Bratislavskú mestskú kartu položka 640 mínus 

tridsať a tieto sumarizované pos prostriedky v sume, teda, 

päťstoosemdesiat sa dávajú na 1.1 Integrovaný systém 

verejnej dopravy háem emhádé (MHD) transfer Dopravnému 

podniku Bratislava, a. es (a. s.) bežný transfer, položka 

640.  

Aby sme si uvedomili, my máme zazmluvnené nejaké sumy, 

ktoré sa mesto zaviazalo dať na tento účel, teda transfer v 

rámci zazmluvnených výkonov vo verejnom záujme a takýmto 

spôsobom ho navyšujeme. Lebo nič iné, o nič iné tu nejde, 

len o to, že sa navyšuje, navyšuje transfer na bežné 

použitie pre dopravný podnik.  
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Kapitálové výdavky, zmena účelu kapitálových výdavkov, 

Dopravný podnik a es (a. s.), presun v sume 

sedemstoosemdesiattisíc do stavieb a dlhodobého majetku, do 

Operačného programu IROP ajrop ibnova obnova vozového 

parku, elektrobusy v sume dvestotisíc, v zátvorke 

kapitálové výdavky na spolufinancovanie, 

a za druhé, do dlhodobého majetku dopravné prostriedky 

kapitálové výdavky na nákup elektrobusov v sume 

päťstoosemdesiattisíc. 

Vážené kolegyne, kolegovia 

tá prvá položka, ktorá sa ruší, to je pre presne to, 

čo sme pred mesiacom schvaľovali, zmenu na iné uži využitie 

v rámci dopravného podniku na kapitálové výdavky. Vtedy sa 

to, akože, prehlasovalo, hej, že teda, tieto prostriedky sa 

použijú na to. Netrval teda ani mesiac a už to posúvame 

niekam inam.  

V rámci toho, čo sme aj v rámci finančnej, aj 

na sociálnej, myslím, že táto otázka padla, je to nejaký 

taký kľúčový moment, že dopravný podnik chce, nevedel to 

ešte pred mesiacom, on to vie až teraz, chce naraz 

vysúťažiť, predpokladám, že to bude robené spôsobom 

štandardným, nákup elektrobusov. Hej? Čiže, to je prvá vec. 

Druhá vec, navyšujeme opätovným spôsobom kapitálový 

transfer pre dopravný podnik.  

Čiže to, čo pán primátor povedal, že táto zmena 

rozpočtu sa dotýka, naozaj, len zosúladenia, nejakým 

spôsobom, štatistických výkazov voči, voči štatistickému 

úradu, alebo teda rozpočtu republiky, tak toto nie pravda. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 322

Tuná dochádza k presunu prostriedkov, ktoré, predpokladám, 

iným spôsobom by sa nevyčerpali, pokiaľ ich takýmto 

spôsobom nedáme k dispozícii dopravnému podniku, tak 

zostávajú ako prebytkové v rámci nášho účtu a dostávajú sa 

do Rezervného fondu. Takýmto spôsobom ich dávame raz navždy 

von mimo rozpočet a už sa vôbec do Rezervného fondu 

nedostanú.  

Čiže, na finančnej komisii sme žiadali, aby nám bola 

predložená, dodatkom sa to rieši v rámci, v rámci (gong) 

predbežnej dohody s dopravným podnikom vo výkone vo 

verejnom záujme, zmluva a čuduj sa svete, tá suma, ktorú 

dopravný podnik má zazmluvnená zazmluvnenú, je už 

prekročená teraz. My svojvoľne, v úvodzovkách, sa môžeme 

rozhodnúť, že im ju nauj navýšime o ďalších 

päťstoosemdesiattisíc. Čiže, rozpočtovaná suma je plniteľná 

v priebehu roka a teraz dochádza k jej navýšeniu. To je 

jedna vec. 

A druhá, neľúbi sa mi, naozaj, ten spôsob, akým sa 

manipuluje s týmito kapitálovými výdavkami, lebo, poviem 

to, hej, tri milióny, ktoré nejakým spôsobom boli krátené 

na výdavkovej strane pri nákupe autobusov, treba asi 

nahradiť. A treba ich nahradiť čo najrýchlejšie. 

Čiže, tu sa naraz objavuje suma päťstoosemdesiattisíc, 

ktorá sa bude musieť preinvestovať, lebo je asi v záujme 

niekoho, aby k tomuto došlo.  

Preto dávam návrh na zmenu uznesenia, a to v textovej 

časti, v tabuľke tri Presun rozpočtových prostriedkov, časť 

výdaje zrušiť v zátvorke vyhodiť presun. Bežné výdavky, 
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položka 1.1.2 na bežné výdavky, položka 1.1.1 a kapitálové 

výdavky, položka 1.1.1 zmena účelu kapitálových výdavkov. 

Čiže tieto, tie dva riadky, respektívne, dva odstavce, 

ktoré sú tam, by navrhujem vylúčiť z tohto materiálu, 

ostatný materiál je naozaj nezávadný a môžme schváliť. 

Ďakujem za pochopenie. Je to pre dobro rozpočtu mesta 

a pre transparentné nakladanie s prostriedkami, ktoré, 

ktoré mesto má k dispozícii.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nemám návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrh. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tak mňa vyzvali, tak potom mám povedať, že nemám 

návrh. 

Vyzvali ma, tak odpovedám, že nemám návrh. 

(poznámka:  nezrozumitelné slová) 

Ja mám čakať. 

(poznámka:  čaká sa kým predkladateľ zmeny návrhu 

uznesenia, ho písomne odovzdá predsedníčke návrhovej 

komisie) 

Takže, je tu návrh od pána poslanca Koleka, návrh na 

zmenu textu v materiáli, v tabuľke tri presun rozpočtových 

prostriedkov časť výdaje zrušiť, teda vyhodiť, presun 

bežných výdavkov položka 1.1.2 na bežné výdavky položka 

1.1.1 a kapitálové výdavky položka 1.1.1 zmena účelu 

kapitálových výdavkov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Štrnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 325

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia pôvodnom, tak ako 

nám bolo predložené. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje zmenu 

rozpočtu hlavného mesta na rok 2017 podľa rozpisu jedna, 

dva, tri, štyri bodov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pán poslanec, aspoň sa zaregistuj, neznižuj kvórum, 

som počul, že dávaš pokyny nehlasovať. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťdva za. 

Čiže, máme aj zmenu rozpočtu.  

Ďakujem veľmi pekne. 
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BOD 5 NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLUVY O 
BUDÚCEJ ZMLUVE NA ZRIADENIE VECNÉHO 
BREMENA PRÁVA VYBUDOVANIA A UŽÍVANIA 
STAVBY NA POZEMKOCH  V BRATISLAVE, 
K. Ú. VRAKUŇA, FORMOU ZMLUVY O 
BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO 
BREMENA, PARC. Č. 3144/4, PARC. Č. 
3144/9,  PARC. Č. 3144/10, PARC. Č. 
3144/11, PARC. Č. 3144/15, PARC. Č. 
3144/26, PARC. Č. 3144/27,  PARC. 
Č. 3144/28, PARC. Č. 3144/31, PARC. 
Č. 3144/42, PARC. Č. 3144/43, PARC. 
Č. 3144/44, PARC. Č. 3144/45, PARC. 
Č. 3144/58, PARC. Č. 3144/59, PARC. 
Č. 3144/62, PARC. Č. 3144/63, PARC. 
Č. 3144/77, V PROSPECH MINISTERSTVA 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY, SO SÍDLOM V BRATISLAVE, 
AKO BUDÚCEJ OPRÁVNENEJ OSOBY Z 
VECNÉHO BREMENA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu päť, a to je Zmluva o budúcej 

zmluve vrátane vecného bremena vo Vrakuni pre živo pre 

ministerstvo životného prostredia, kde ide, priatelia, o 

vybudovanie podzemnej tesniacej steny a izolácie ponuku 

pozemkov v procese riešenia tej nebezpečnej skládky, ktorá, 

respektíve, oh ohrozenia životného prostredia a spodných 

vôd, v procese nebezpečnej skládky. 
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Čiže, je to veľmi dôležitý materiál. A my sme radi, že 

ministerstvo životného prostredia k tomuto, v spolupráci s 

mestom a mestskou časťou pristúpilo. 

Materiál má dve alternatívy. Prvá je tá symbolická za 

euro, druhá je informačná, aby ste vedeli, že aká je tá 

suma, ktorá by bola na základe znaleckého posudku. My 

navrhujeme alternatívu číslo jedna.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Materiál je schválený finančnou komisiou, teda 

odporúča prerokovať aj finančná komisia, aj mestská rada, 

čiže je to konsenzuálna vec a samozrejme, aj hlavné mesto 

sa prihovára za to, aby sme vo Vrakuni rýchlo začali konať. 

A túto vec schválili. 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor.  

Téma vrakúnskej skládky tu je už štyridsať rokov, ja 

som rád, že za na ostatné tri roky sa na tomto mestskom 

zastupiteľstvo viackrát k tejto téme sme sa vyjadrovali, 

prijali sme niekoľko uznesení, chcem poďakovať všetkým, 

ktorí, ktorí v rámci tejto vra vrakúnskej skládky pomáhajú.  

Nechcem moc zdržiavať, ale len trošku k tej genéze. 
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Prebieha teraz územné konanie a v rámci územného 

konanie, konania, ktoré, stavebným úradom je Mestská časť 

Bratislava-Ružinov, nakoľko vrakúnska skládka sa nachádza 

na rozhraní dvoch mestských častí, vo Vrakuni a v Ružinove, 

bol určený stavebný úrad Ružinov. Ružinov v tomto koná, ale 

musel prerušiť územné konanie z toho dôvodu, že 

ministerstvo životného prostredia nemá vzťah k pozemkom, na 

ktorých má vzniknúť tá sanačná stena tej skládky a jedným z 

majiteľov tých pozemkov, na ktorých sa to má sanovať, je aj 

hlavné mesto, a preto by som sa chcel prihovoriť, aby sme, 

naozaj, odsúhlasili ten variant jedna alebo variant A, 

ktorý hovorí o jednom eure, aby sme mohli posunúť tento 

problém ďalej a aby čo najskôr bolo vydané územné 

rozhodnutie a následne stavebné povolenie.  

Ja pevne dúfam, že toto bude prvý krok k tomu, aby aj 

všetci ostatní vlastníci pozemkov sa dohodli s 

ministerstvom životného prostredia a už nič nestálo potom 

ďalej v ceste.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 329

Tiež len potvrdzujem, že vrakúnska skládka je veľký 

problém, ktorý zasahuje aj do Ružinova.  

V nadväznosti na to, čo povedal kolega Maťo Kuruc, ja 

som práve tento týždeň dostal taký vydesený telefonát z 

ružinovského úradu, kde sa ma pýtali, že ježišmária, my sme 

našli spôsob ako konečne vieme vydať aj to stavebné 

povolenie a teraz hlavné mesto začína vydierať a žiada 

dvestotisíc eur za ten pozemok. A vysvetlil som im, že nie, 

to len zo zákona musia byť predložená obidve alternatívy, 

aj alternatíva, teda, podľa osobitného zreteľa za euro, ale 

aj alternatíva podľa znaleckého posudku. 

Ale tak isto, aby niekomu náhodou nenapadlo, že by sme 

na takejto veci, ako je vrakúnska skládka, mali zarábať, 

tak sa chcem prihovoriť a zdôrazniť, že toto je tak závažný 

environmentálny problém, nielen pre Bratislavu, ale pre 

Žitný ostrov, že naozaj pozemky na sanáciu schrá skládky 

musíme poskytnúť za to symbolické jedno euro a nie snažiť 

sa na tomto zarábať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.. Soňa   S v o r e ň o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 
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Nechcem sa opakovať po kolegoch, takže už len chcem 

doplniť, že naozaj, myslím si, že zdravie ľudí, zdravie 

Vrakunčanov, zdravie Bratislavčanov je určite 

nevyčísliteľné v eurách. Takže pevne verím, že, naozaj, 

pristúpime k tej alternatíve za euro, pretože, naozaj, ide 

zdra o zdravie všetkých Bratislavčanov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ja by som vás chcela všetkých upozorniť na to, nedajte 

sa pomýliť, to je potemkinova dedina, čo tam teraz chystá 

ministerstvo životného prostredia. Ja sa čudujem aj pánu 

starostovi, že pristúpil na toto riešenie, pretože to, tie 

bočné steny, ktoré sa vlastne len, len má zabrániť prieniku 

ďalej do boka, ale nie do spodných vôd, lebo spodok sa 

nevyberie, zostávajú tam, všetko svinstvo tam zostane, 

akurát sa tam urobí nejaká stena dookola. Čiže, žiadna 

kapsula, ako sa pôvodne sľubovalo, ani to vôbec kapsula nie 

je. Lebo kapsula je dookola celá, ale toto spodok nebude 

mať žiaden, to bude mať len bočné steny, a to neni vôbec 

riešenie na to aby, aby to bolo zdraviu pro prospešné pre 

ľudí.  
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Preto ja za toto nemôžem hlasovať.  

Sme navrhovali pôvodne, aby sa komplet celé územie 

vybralo, teraz, vtedy sa ešte nehovorilo, aké je to veľmi 

nebezpečné, a preto ste v tomto zastupiteľstve schválili 

radšej, teda, mali sme 2 alternatívy, buď drahšiu, ja viem, 

a oveľa drahšiu, ale sanáciu celého územia, alebo takzvanú 

kapsulu, čo nie kapsulu, ale bočné steny, takže prosím 

nepoužívajte výraz sanácia, lebo to sa nebude sanovať, to 

sa bude iba, iba sa zabráni prieniku do do vedľajších 

pozemkov, ale ničomu iném a do do spodných vôd Žitného 

ostrova to toto, táto stena nezabráni.  

Takže, a tým, že ste to neodsúhlasili, vybrali ste 

rýchlejší spôsob, lacnejší, lebo ministerstvo životného 

prostredia toto ponúkalo. Medzitým ale došli ďalšie 

výsledky toho, že naozaj je to veľmi vážne, rôzne výzvy na 

všetkých tých mestských častiach, ktorých sa to dotýka, aj 

teda aj Ružinova, aj Podunajských Biskupíc, že situácia je 

veľmi vážna, ale už bol odsúhlasený ten jednoduchší spôsob, 

ktorý sa volá, že sanácia.  

Nie je to sanácia, ja vás upozorňujem znovu. 

Takže, ja by som nebrala, nemáme toľko peňazí, aby sme 

brali tieto lacnejšie spôsoby a hlavne nezabráni to 

poškodzovaniu zdravia ľudí naokolo.  

Takže ja za toto hlasovať nemôžem.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník Černý. 

Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem na úvod poďakovať pánovi starostovi Kurucovi, 

ktorý vyvíjal aktivity od svojho zvolenia k tomu, aby sa 

došlo k sanácii tejto skládky, sanácii alebo akémukoľvek 

riešeniu intoxikácie podzemných vôd.  

Ja som zhrozený z toho, čo počúvam od pani 

Šimončičovej, že vlastne toto nepotrebujeme, vlastne, že 

koľko si myslí, že ešte tí ľudia môžu čakať a polievať s 

tou toxikovanou, toxickou podzemnou vodou zo svojich studní 

svoje záhrady. Koľko ju môžme v Biskupiciach a vo Vrakuni 

ešte piť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja to samozrejme podporím, aj keď súhlasím s 

Katarínou, že je to len zakonzervovanie súčasného stavu a 

neni to vyriešenie problému.  
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Ja som chcela len upozorniť v rámci faktickej aj na 

Spojenú Bratislavu, kde stále hovoríme, alebo teda, na tie 

projekty, ktoré žiadajú od štátu významné investície, kde 

sa stále snažíme dopátrať toho významu pre verejnosť, ale 

ja upozorňujem, že tam sú aj riziká tiež nie veľmi 

správneho odstraňovania tej envirozáťaže, ktorá je 

niekoľkonásobne horšia, ako vrakúnska skládka. Je to 

vlastne zamorenie po Apolke.  

A to riziko zamorenia celého Žitného ostrova je veľmi 

vážne. Ale teraz na to neni priestor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Vážená pani kolegyňa,  

dovolím si vás trošku poopraviť.  

Určite sú lepšie spôsoby, ako pomôcť vrakúnskej 

skládke, určite by bolo najlepšie zobrať to a odviezť to 

niekam, aj keď nevieme nájsť, pretože nikto si nechce 

odsúhlasiť, že prevezte to k nám, nenájdete obec na 

Slovensku, ktorá by s tým súhlasila, ale my dnes 

nerozhodujeme o tom, ako sa bude čistiť a sanovať skládka, 

my dnes rozhodujeme o tom, že poskytneme pozemok, aby mohlo 

byť vydané stavebné povolenie na akýkoľvek spôsob čistenia. 

Ak dnes nezahlasujte za poskytnutie pozemku na tento účel a 

neprejde to, tak sa nebude môcť ani úplne sanovať, ani 
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skutočná kapsula, ani len vykopať tá zemina a odviezť, lebo 

na to všetko sú potrebné stavebné povolenia.  

My dnes len rozhodujeme, že ako mesto dávame k 

dispozícii pozemok, na ktorom ministerstvo potom bude môcť 

realizovať akýkoľvek spôsob odstránenia skládky vo Vrakuni. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Pani kolegyňa,  

ja, ako povedali to už aj moji predrečníci.  

V prvom rade, ja som o ničom nerozhodol, rozhodlo o 

tom ministerstvo životného prostredia. Ja som takisto bol a 

som stále za to, aby sa to odtiaľ odviezlo to svinstvo, len 

neni kam. Preto budem radšej, keď sa to zasanuje a potom sa 

bude hľadať to riešenie, ako sa to niekam odvezie.  

My potrebujeme v prvom rade zastaviť to šírenie toho 

svinstva do okolitej vody a potom hľadajme riešenie, ako to 

navždy niekam dať preč.  

Len keď teraz ani nezastavíme, tak sa to naďalej bude 

šíriť a a ostane to tam.  

Nikto hádam si nemyslí, že ja som nejak v spojení s 

ministrom životného prostredia. Aj pred dvoma týždňami som 
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mal takú dosť tvrdú tlačovku voči nemu, čo som si potom 

odskákal v nejakom bloku a podobne. 

Takže, ja som za tri roky urobil pre vrakúnsku skládku 

maximum,.Vyše sto vystúpení v médiách som mal kvôli tomu. 

Tak nehovorte, že ja som sa dohodol a ja nechcem, aby sa 

riešila skládka.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.. Soňa   S v o r e ň o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja teda tiež len zopakujem. 

Katka,  

tentokrát ja len žasnem. Tu nie sme v situácii, že na 

striebornom podnose nám niekto ponúkol štyri riešenia, nech 

sa páči, vyberte si najlepšie. Tu sa v podstate kašľalo na 

tú tému skoro dvadsať rokov, po dvadsiatich rokoch sa 

podarilo vybojovať aspoň nejaký prvý krok a my teraz, 

mestské zastupiteľstvo, ktoré sme sami k tomu prijímali už 

dvakrát uznesenie, že žiadame primátora, aby vstúpil do 

rokovania s ministerstvom životného prostredia, aby na to 

tak isto tlačil, tak, ako nás stále,  toto tlačím ja a pán 

starosta, miestni poslanci z Vrakune, tak teraz ako úplní 

idioti, s prepáčením, keď sa konečne ide, možno, urobiť 
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prvý krok, tak to zablokujeme na mestskom zastupiteľstve. 

Tak to snáď vážne nie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nikto nespochybňuje, že sa ne je nejedná o vážnu tému, 

ale naozaj, pozrime sa kto si robí krásne environmentálne 

píár (PR) na tejto téme. Vystúpenia v médiách a tak ďalej. 

Mňa by len zaujímalo, kto to potom vy súťaží a kto to 

bude robiť, túto, ako keby pseudo sanáciu? A veľmi by mi, 

ma potešilo, keby títo traja kolegovia, ktorí, naozaj, sa 

zasadzujú za zdravie Bratislavčanov, aby mysleli aj na naše 

duševné zdravie obyvateľov Bratislavy, ktorí sa dívajú na 

to, čo to stvárame, a čo sme schopní odhlasovať. Myslím si, 

že duševné zdravie si zaslúži rovnakú pozornosť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

prosím o predĺženie faktickej, potrebujem reagovať na 

všetkých mojich týchto, dobre?  

Pán Chren,  

máte pravdu. Áno, ide o to teraz, bez ohľadu na to, 

ako to budú odstraňovať ministerstvo životného prostredia, 

potrebujú mať vzťah k pozemku. Lenže, ja som preto takto 

vyvolala teraz túto diskusiu, lebo by som chcela, lebo už 

nemôžem, nemám návrh na na uznesenie, že keby pán primátor 

predsa len vstúpil do rokovania s ministerstvom životného 

prostredia, tu už jedno také uznesenie mal. 

Potom má tu pracovníčku pani Prostejovskú, ktorá vie, 

sa má zaoberať  environmentálnymi záťažami, neviem, nemáme 

ju tu. Prečo tu nie je, aby nám povedala, aká je situácia?  

A pani Svoreňová,  

ministerstvo životného prostredia to preto ide 

odstraňovať, lebo dostalo peniaze z eurofondov. Bez toho by 

to nebolo urobilo, aj tak čakalo niekoľko, dva roky. 

A klu, pán starosta Kuruc,  

ste navrhli vy tu lacnejšiu, ja som navrhovala 

drahšiu, prešiel váš návrh.  

Ja nehovorím, že vy ste s niekým spojený, len (gong) 

hovorím, že to nie je dobré rie 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Pani poslankyňa,  

ja chcem povedať, že poobede boli prítomní aj 

zástupcoviaa ministerstva, ktorí prišli na tú hodinu, keď 

sme im povedali, ale keďže sa program rokovania 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Sú tu?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

A ešte je tu zástupca, ale neviem, či je, či je 

Prosím?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Chceme, aby vystúpil zástupca?  

(poznámka:  je počuť „áno“) 

Áno.  

Tak nech sa páči, tak pán zástupca ministerstva. 

(poznámka:  prichádza zástupkyňa ministerstva 

životného prostredia pani RNDr. Vlasta Jánová, PhD. 

k mikrofónu za rečnícky pult) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, dobrý večer. 

Vitajte na rokovaní mestského zastupiteľstva. 

Ospravedlňujeme sa, že vystupujte až takto neskôr, ale 

žiaľ, rozpočet bol tak dôležitý bod, ktorý sme potrebovali 

ukončiť. 

Takže, sme radi, že ste aj v týchto večerných hodinách 

prišli a poskytnete k tomuto nejaké vysvetlenie. alebo 

stanovisko.  

Nech sa páči, máte slovo. 

RNDr Vlasta   J á n o v á ,  PhD., zástupkyňa Ministerstva 

životného prostredia SR:  

Dobrý večer. 

Vážení pán primátor, vážení poslanci, ctené 

poslankyne,  

veľmi pekne ďakujem za túto možnosť vystúpiť, možno 

obhajovať trošku tie veci, ktoré sa týkajú Vrakune. 

Prepáčte, ale som bežala schodami. (prednášajúca je 

zadýchaná) 

Tak, neviem, čo tu momentálne odznelo.  

My s tou Vrakuňou bojujeme už teda niekoľko rokov. 

Najskôr sme robili prieskum, prieskum sa ukončil, teraz 
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robíme eju (EIA), robíme verejné obstarávanie. Prvé obálky 

už boli otvorené. Vyhodnocujeme ponuky.  

Požiadali sme v júli o územné rozhodnutie a pre územné 

rozhodnutie potrebujeme preukázať vzťah k pozemku. Z tých 

päťdesiatšesť parciel, ktoré budú sanované, ktoré, na 

ktorých je skládka uložená, tak myslím dvadsaťšesť patrí 

mestu a mesto, tak isto ako vlastník, musí nám dať buď 

súhlas, alebo uzavrie s nami zmluvy o budúcich zmluvách 

o zriadení vecného bremena.  

A to je to, čo ste dostali, tie materiály, ktoré máte.  

My máme dvadsať vlastníkov. Jeden z nich je mesto. 

Potom máme osem fyzických osôb a, koľko? Dobre rátam? 

dvanásť alebo jedenásť, už ne, sú spoločnosti. Nejaké 

eseročky a akciové spoločnosti. 

My v rámci vybavovania tých vlastníckych vzťahov máme 

v súčasnosti súhlas od takmer všetkých, chýbajú nám štyri 

fyzické osoby, s ktorými stále ešte rokujeme a chýba nám, 

teda, súhlas mesta, alebo teda schválenie tej zmluvy.  

My sme po dohode s magistrátom tú zmluvu predložili v 

dvoch verziách, teda jednu za za symbolickú úhradu, druhú 

za vypočítané výdavky. Samozrejme, by sme privítali, keby 

to mohlo byť ta tú symbolickú sumu.  

Pozemky mestu sa vrátia. Vlastne tou enkapsuláciou sa 

kontaminácia tesne uzavrie a celý ten stav šírenia 

kontaminácie sa oveľa zlepší, sa zastaví tá kontaminácia a 

tie riziká podstatne, podstatne sa znížia. 
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Takže ja, ak by som vás mohla snažne požiadať, tak 

keby ste eventuélne pristúpili k tej verzii, tej lacnejšej, 

lebo sú to dopady na štátny rozpočet.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Chcem reagovať na vás, takže prosím počúvajte, keďže 

ste tu neboli keď, jak ste vraveli.  

Ja som práve spomínala v mojom vystúpení, že mne sa 

vôbec nepáči, že preto, aby, jak ste pomenovali, z dôvodu 

dopadu na štátny rozpočet, tak sa vybrala tá lacnejšia 

verzia, ktorá bude iba brániť šíreniu do boka, ale nie do 

zeme, ďalej do do spodných, lebo nepodko nepodkope sa tých 

päťtisíc hektárov, či koľko to je, ja neviem, strašne veľké 

územie, sa nepodkope.  

A preto som vravela, že vôbec sa mi toto nepáči, že sa 

to teraz, keď sa toto urobí toto riešenie, tak tá celková 

sanácia zase príde na rad, možno, o nejakých dvadsať, 

tridsať rokov, a že veľmi občanom nepomôžeme, ak, ak to len 

a nazveme sanáciou, a po,  a oni sa učičíkajú a nebude to 
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sanácia, bude to iba brá, zabránenie tomu ďalšiemu šíreniu 

do susedných pozemkov.  

Len toľko som k tomu, k tomu chcela povedať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela tiež. 

Trošku mi až dupkom vlasy stáli, keď ste povedali, že 

to má dopad na štátny rozpočet.  

Myslím si, že to je absolútna priorita, aj z hľadiska 

strategických materiálov vlády aj tohto štátu. Voda je 

strategická surovina, nemusím na túto tému hovoriť.  

Ja neviem, ktorí odborníci dali vláde tento variant 

ako dobré riešenie. Pretože ak by ste trvali na tom ako 

odborná verejno, teda odborníci ministerstva, že financie v 

tomto zmysle, naozaj, neh nesmú hrať rolu, pretože ide o 

zdravie verejnosti a hlavne o strategickú surovinu.  

Čiže, trošku je aj maslo na hlave aj tých úradníkov, 

ktorí sa nechali dotlačiť k tomu lacnejšiemu, la lacnejšej 

variante. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 343

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

ale tu je reč o niečom inom, nie nejaká lacná varianta 

úpravy, ale o prenájmu pozemko. O to ide, o to, o tom sa 

bavíme. Vy asi ste to, asi ste teraz nepochopili, o čom sa 

rozprávame.  

Dobre.  

Ja si myslím, že toto, že sme sa dostali tak ďaleko, 

je veľký úspech aj hlavného mesta, aj mestskej časti, 

aktivity pána starostu, že sa nám podarilo vyrokovať s 

ministerstvom to, že vlastne ministerstvo zahájilo to 

konanie, určilo, stanovilo rozsah pozemkov, rozsah 

kontaminácie, rozhodlo o povinnej osobe. Toto všetko nám 

veľmi pomáha. A ja myslím, že schváliť to vecné bremeno za 

tú symbolickú cenu je ďalším správnym krokom.  

Takže, ak sa už nikto nehlási, končím diskusiu a 

prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na 

zriadenie vecného bremena podľa alternatívy jeden, teda za 

jedno euro. A je to len zriadenie vecného bremena v tej 

sume. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťjedna za. 

Čiže, aj toto uznesenie máme schválené. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ešte máme k tomuto podmienky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, áno. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Alternatíva jedna, šesťdesiat dní,  

Ešte aj o tom by sme mali hlasovať. K tejto 

alternatíve. 

Odplata bude v plnej výške naraz uhradená. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, dobre. 

Tak, ešte o tomto sa hlasuje.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

To jedno euro, hej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To myslím, vychádza z toho, že teraz sme schválili 

alternatívu jedna. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Áno, teraz sme schválili alternatívu jedna. Lebo sme o 

nej hlasovali ako o o prvej. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Takže, som dostala zlú informáciu o tom, takže je to 

alternatíva 1, odsúhlasená a alternatíva dva má tie 

podmienky. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Čiže, vec je vybavená.  

Ďakujem pekne a som rád, že sa nám podarilo posunúť 

túto vec do ďalšieho kroku. 

Tak. Teraz. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Aha, nech sa páči pani inžinierka. Áno. 

RNDr Vlasta   J á n o v á ,  PhD., zástupkyňa Ministerstva 

životného prostredia SR:  

Ja by som chcela veľmi pekne poďakovať za ústretovosť, 

určite to bude v prospech všetkých obyvateľov Bratislavy. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

Dovidenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme. 

Dovidenia. 
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BOD 3A NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 1427/2014 ZO DŇA 06. 
03. 2014, KTORÝM BOLA SCHVÁLENÁ 
ZÁMENA POZEMKOV AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA V K. Ú. STARÉ 
MESTO A K. Ú. DÚBRAVKA,  SO 
SPOLOČNOSŤOU ZIPP BRATISLAVA SPOL. 
S R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 
(PÔVODNÝ BOD 19) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz prechádzame do bodu 3.0 A, a to je ten vlastne 

presunutý bod 19, ktorý je Návrh na zmenu uznesenia 

mestského zastupiteľstva, ktorým bola schválená zámena 

pozemkov ako prípad osobitného zreteľa v Dúbravke.  

No. Ja to. Však ja to môžem uviesť. 

V zásade ide o to, že pred pár rokmi v tomto 

zastupiteľstve sa na veľký tlak občianskej verejnosti a 

Staromešťanov schválila zámena pozemkov, ktorým investor, 

tá firma, ktorá tam je napísaná, získala, odovzdala pozemky 

v Starom Meste, na Parčíku Belopotockého a získala zámenou 

pozemky v Dúbravke Pod záhradami, aby tam mohla realizovať 

svoj investičný zámer a nie, za Starým rozhlasom.  

Bola tu kvôli tomu veľká petícia, obyvatelia Starého 

Mesta bojovali za tento, za túto zámenu dlhé roky a táto 

zámena sa brala ako veľké víťazstvo občanov a aktivistov. 
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Mestské zastupiteľstvo to schválilo, my, niektorí sme už 

vtedy upozorňovali na to, že síce sa zachránila parcela za 

za Starým rozhlasom, ale problém sa nevyriešil, iba sa 

preniesol do Dúbravky.  

A presne to isté sa stalo v Dúbravke, to znamená, aj 

Dúbravčania sú proti tejto výstavbe a investor nepostavil 

v tej v stanovenej lehote svoj zámer. 

Zmluvné následky sú tie, že má povinnosť uhradiť 

zmluvnú pokutu, teda podľa zmluvy, ktorú má s mestom. 

S mestskou časťou má tento investor lepšiu zmluvu, pretože 

zmluva o výstavbe s mestskou časťou hovorí, že tá zmluva sa 

automaticky predlžuje po dobu objektívnych prekážok 

vo výstavbe, takže tam zo strany Dúbravky mu nehrozí 

sankcia, ale zo strany mesta mu sankcia hrozí.  

My sme sa, samozrejme, zaoberali s týmto intenzívne 

s pánom starostom, s poslancami z Dúbravky a hlavné mesto 

je pripravené pomôcť Dúbravke v riešení tohoto problému tým 

smerom, že by ponúklo investorovi opäť zámenu pozemku, aby 

mohol odísť z toho areálu, z te, z toho alebo regiónu 

Pod záhradami do regiónu Na Vrátkach, kde má mesto pozemok, 

ktorý je však zaťažený nejakými nedoriešenými reštitučnými 

nárokmi.  

A návrh by bol ten, aby sa schválila tá zmluva, teda 

ten, to uzne, zmena uznesenia tak, aby, vlastne, mestu sa 

predĺžila zmluva a po dobu predĺženia mesto, v spolupráci s 

mestskou časťou, by vyriešilo tie reštitučné nároky tak, 

aby mohla nastať zámena toho pozemku Pod záhradami za 
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pozemku Na Vrátkach, kde, teda, tá výstavba by nevadila a 

Pod záhradami by zostala zelená plocha.  

Otázka je iba doby toho predĺženia, pretože príliš 

dlhá doba predĺženia znamená, že vlastne, alebo mestská 

časť sa obáva, že by to bol signál pre investora, aby tam 

dokončil ten svoj plán, ktorý narazil na odpor obyvateľov. 

Príliš krátka doba predĺženia zase znamená, že sa nestihne 

vybaviť, nestihne vybaviť tá reštitučná problematika a ten 

istý problém budeme mať po uplynutí tejto lehoty.  

Čiže, tam je iba otázka, na ako dlho to predĺžime.  

Ja chápem postoj aj, postoj investora tak, že súhlasí 

s týmto predĺžením, nechce stavať Pod záhradami, nechce tam 

ísť, chce odtiaľ odísť z toho, z toho územia a chce si 

zameniť ten pozemok, otázka je teda iba toho predĺženia.  

Čiže, takto som to asi  nejak sa pokúsil zhrnúť, ale 

ešte kolegovia z Dúbravky ma určite doplnia. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem, ďakujem za slovo. 

Veľa bolo povedaného. Ka som poprosil, aj nejaké fotky 

zvrchu, som dal urobiť, aby sme si vedeli lepšie predstaviť 

o akom pozemku hovoríme a jakú má pre Dúbravku hodnotu.  
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Je to pozemok za kostolom, a je to pozemok v centre 

Dúbravky.  

My žiadame poslancov, aby sa na to pozerali nielen, 

teda, z pohľadu tých peňazí, tých deväťstotisíc, ktoré 

potenciálne mesto môže vymôcť, ale aby sa to pozreli, 

naozaj, z pohľadu pridanej hodnoty pre mestskú časť.  

Tento pozemok spĺňa množstvo funkcionalít. Toto bol 

taký protest stavania snehuliakov proti tejto výstavbe.  

Dobre. Ja predkladám uznesenie, ktoré si myslím, že 

musí nám, samozrejme, mesto pomôcť v jednaniach, úspešných. 

Uznesenie máte p, máte pred sebou na stoloch. Jedná sa v 

zásade o trojmesačné predĺženie lehoty a do týchto troch 

mesiacov by malo byť úplne jasné, či je možné pozemok 

Na Vrátkach, ktorý my sme získali práve touto zámenou. 

Čiže, my len hovoríme, nech teda to riešenie parku 

Belopotockého sa teda vyrieši v inej oblasti, aby sme túto 

zelenú plochu mohli v Dúbravke zachovať.  

My sa zároveň zaväzujeme, že okamžite, ako bude 

pozemok zavez, (ööö) zamenený, dáme spracovať zonálku na 

toto územie, aby slúžilo maximálne buď v takejto forme, ako 

je, alebo teda dopracovaním nejakého parku. Investor sa 

zaväzuje, že by ten park, aj napriek zámene, vybudoval 

v tejto oblasti. Niektorí ľudia hovoria, že žiadny park ani 

nechcú, nech to zostane takto zelené, ako to je a nech to 

slúži na tie funkcie venčoviska.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Nemôžem hovoriť, pardon, dámy. 

Proste, aby to fungovalo, aby to pô pôsobilo ako 

prirodzené, prirodzená zeleň v tejto oblasti.  

Je to pre nás veľmi dôležité, sme v rukách šikovnosti 

rokovania, alebo teda, úspešnosti rokovania mesta a 

investora.  

Tri mesiace sú na to, aby sa jasne zadefinovalo, či 

tieto reštitúcie sú riešiteľné a či investor pristúpi 

na túto zámenu.  

Zamenenou plochou by mala byť oblasť Na vrátkach, čiže 

je to oblasť, neviem, keď trochu poznáte Dúbravku, 

približne tam, kde je sociálna ubytovňa Fortuna.  

Netvrdíme, že to je super riešenie, pretože každá 

výstavba na verejných pozemkoch je v zásade mínus pre mesto 

aj pre mestskú časť, ale je to v tom zlom, to najlepšie 

možné riešenie. Samozrejme, najradšej by sme boli, keby sme 

verejné, alebo pozemky mesta mohli zachovať, naozaj, 

na účely mesta a tento pozemok má špeciálnu hodnotu v rámci 

Dúbravky a jej zóny a centra mesta.  

Takže vás chcem, naozaj, poprosiť o podporu. Ak 

k zámene nepríde, mesto si môže voči investorovi túto 

pokutu uplatniť. Toto uznesenie hovorí len o tom, že sa 

lehota uplatnenia pokuty posunie o tri mesiace. O nič via, 

nič viac v tomto uznesení neni. Máte ho pred sebou 

na stoloch. Je veľmi dlhé, nestihnem ho prečítať, návrhová 
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komisia mi povedala, že ak bolo rozdané, nemusím ho celé 

čítať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Zaťovič. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcem sa opäť poďakovať aj ja magistrátu za naozaj, za 

riešenie, za spoluprácu pri tom riešení tohto problému. 

Problém vznikol za minulého vedenia, kde, naozaj, Dúbravka 

sa riešila na úkor Starého Mesta. Na Starom Meste sa 

vyriešil Parčík Belopotockého a šup s tým do Dúbravky, s 

tým problémom.  

My riešime tento problém teraz v rámci Dúbravky. Čiže, 

zamieňame pozemok v Dúbravke za iný pozemok v Dúbravke, 

chceme zameniť. Čiže, nejdem nikdem von do iných mestských 

častí, chcem to riešiť u nás a naozaj chceme zachovať zeleň 

a ísť do tej časti, kde je výstavba, môže byť, prebiehať.  

Poprosím o podporu, nebudem ďalej zdržovať. (poznámka:  

nezrozumitelné slová) nejakú otázku, že sa môžte pýtať.  

V prípade, ak to neschválime, naozaj si môže magistrát 

žiadať takmer miliónovú pokutu, ale to znamená, že už tam 
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je potom termín na ten parčík a, naozaj, môže stavať, firma 

môže stavať potom dom a parčík tam (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) nemusí byť, ostane tam len dom 

bez zelene, čím zaplatia pokutu.  

Čiže, poprosím o podporu tohto materiálu a verím, že 

sa nám to podarí spoločne dosiahnuť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len čisto faktograficky, keďže si spomínam na to, 

keď sa o tom hlasovalo, tak aj viem, kto za to hlasoval, a 

boli na to ľudia upozorňovaní, a kto za to nehlasoval 

v čase, keď sa tento problém prenášal zo Starého Mesta 

do Dúbravky.  

Ja len dúfam, že, teda, aj keď sa prenáša v rámci 

Dúbravky, tak zase aj pre budúcnosť by sme mali niekedy 

rozmýšľať, že či, teda, je šťastným riešením presunúť 

problém z jedného miesta na druhé, potom z druhého na 

tretie, z tretieho na štvrté, lebo ja mám taký pocit, že 

keď sa robia zámeny, tak nikdy nie sú v prospech mesta 

alebo mestských častí.  

Vďaka. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne.  

Už to tu zaznelo od starostu, je to najlepšie 

riešenie.  

Naozaj, kto pozná Dúbravku, vie, že toho je pohľad 

z kostola. Ten Kostol svätého Michala je dominant našej 

Dúbravky. To znamená, keď tam postaví ten dom s tými 

deviatimi, desiatimi  poschodiami, tak kostol bude vidno 

len z vrtuľníka.  

Proste, zobere to tú identitu tej Dúbravky.  

A keby ste vedeli kde je Na vrátkach, ja sa čudujem, 

že ten investor s tým súhlasí, ale je to zase zásluhou 

starostu, že dokázal to s ním takto vyjednať.  

Ja si myslím, že tento prípad, ťažko je posúdiť Staré 

Mesto my vymeniť s niečím, ale v Dúbravke si vedieť 

predstavu vymeniť pozemkov a vedieť, že to je, naozaj, to 

najlepšie riešenie, to viem a myslím si, že každý, kto by 

tú problematiku tak poznal, ako ju poznajú Dúbravčania, tak 

by bol jednoznačne za.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Zaťovič. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka: 

Ja len pre pána Hanulíka. 

Nie len starosta, ale v prvom rade magistrát v tom 

urobil veľkú časť. Ja sa chcem poďakovať mag. 

Viem, že Peťo má rád Dúbravčanov, ale naozaj, 

tentokrát aj magistrát nám veľmi pomáha. 

Čiže, ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Hanulík, ďakujem za vaše slová a ja tiež by som 

poprosila kolegov, kedy podporili tento návrh. Tiež sa mi 

nepáčilo, že tam na tom priestore, kde rastú také pekné 

stromy, by mali stáť nejaké výškové budovy, ktoré sa tam 

absolútne nehodia. 

A podporím tento návrh, ktorí predkladali Dúbravčania. 
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som ešte, teda, chcel nadviazať na slová pána 

starostu Dúbravky.  

Ďakujeme tomu magistrátu a ďakujeme, teraz neni 

podstatné, či tam bude park, ako hovoril kolega Káčer, 

alebo tam bude prirodzená zeleň. Myslím si, a ešte aj 

riaditeľovi úradu, pochopiteľne, ďakujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

My sme všetci magistrát, tak. (primátor sa zasmial) 

Pán poslanec Kuruc.  

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 
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Pre mňa je podstatné, aby sme sa nevracali do problému 

Parku Belopotockého. Teraz sme v Dúbravke a naozaj, 

Dúbravka musí povedať, či je toto riešenie pre ňu výhodné. 

Čiže, ak je to výhodné, ak sa dostaneme o tri mesiace 

k reálnemu riešeniu, tak toto je ten prvý krok, ktorý my 

podporíme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Chcem vysvetliť, že toto neni konečné riešenie, 

pretože toto je len snaha niečo vyriešiť. Ono to naozaj 

ešte môže dopadnúť tak, že ten investor po tých troch 

mesiacoch nebude súhlasiť s tou zámenou, ale otvárame, 

proste, tú možnosť, že by to mohlo dobre dopadnúť.  

Momentálne je to v rukách magistrátu. Nemá, chápem, že 

nemá, proste, tie žolíky v rukách, že to bude ťažké 

jednanie, ale vôbec, že k tomu dochádza, je už pre nás 

pozitívom, pretože tam už nikto neveril, že tam tá výstavba 

nebude. Lebo keď sa kohokoľvek opýtate v tej oblasti, že 

všetci sa už v zásade nejak s tým zmierili, ale naozaj 

Dúbravke to veľmi pomôže.  

Čiže, toto neni definitíva, my vás budeme potrebovať, 

ak sa, ak sa podarí magistrátu vyjednať tú zámenu, tak vás 
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budeme potrebovať opäť, aby ste nám pomohli už pri tej 

konkrétnej zámene. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Ja som na jednej strane rád, že sa podarilo vyriešiť 

vleklý pob problém Parku Belopotockého, pretože tam, 

naozaj, sa stala nespravodlivosť a občania tam dlho 

bojovali a podarilo sa to nakoniec v minulom volebnom 

období. A na druhej strane od začiatku registrujem aj tie 

nesúhlasné hlasy a protesty občanov v Dúbravke a rozumiem 

im, považujem ich za úplne legitímne, preto ten materiál 

tak, ako ho predložil magistrát pôvodne, by som určite 

v tej podobe nepodporil, a teda nepovažujem to ani za dobré 

zdôvodnenie odvolávať sa na to, že výstavba parku však od 

začiatku naráža na prekážky a obštrukcie zo strany 

Občianskeho združenia za vytvorenie parku Pod záhradami i 

zo strany iných subjektov, a v dôsledku týchto skutočností 

dochádza k predlžovaniu správnych konaní nevyhnutných pre 

realizáciu parku bez viny vlastníka pozemkov.  

Nazývať legitímne občianske aktivity a uplatňovanie 

práv účastníkov konania obš obštrukciami je, podľa môjho 

názoru, niečo, čo by sa nemalo objaviť v materiáli, ktorý 

predkladá magistrát do zastupiteľstva. Ale myslím, že ten 
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návrh, s ktorým prišli kolegovia z Dúbravky, a ktorý 

skracuje tú dobu na tri mesiace a snaží sa nájsť iné 

riešenie, ktoré by uspokojilo ako investora, tak obyvateľov 

Dúbravky, ktorí sa tam postavili proti výstavbe, by mohol 

byť prijateľný kompromis.  

Takže ja ho podporím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán riaditeľ magistrátu. 

Mgr. Martin   M a r u š k a ,   riaditeľ magistrátu: 

Ja len, ja len upresním tú, tú, tú informáciu. 

Keď budem trošku dlhšie, keby náhodou bolo treba, 

poprosím.  

Tie tri mesiace. 

My sme tu diskutovali veľmi, veľmi zásadne, aj na, aj 

na porade pána primátora, akú tú lehotu dať. Tá lehota, 

totiž, slúži na to, či my daný pozemok, ktorý na tých 

Vrátkach je, ktorý bol súčasťou tých, tých megazámien, 

ktoré sa diali v súvislosti s Parčíkom Belopotockého, 

jednoducho, on je zaťažený troma reštitúciami. A my 

intenzívne rokujeme, ako magistrát hlavného mesta, snažíme 

sa dostať na okresný úrad, to je pozemkový a lesný odbor, 

aby sme dostali informáciu, či tieto reštitúcie, ktoré tam 

sú, na tie, na tom pozemku mestskom, vieme vyčistiť, alebo 

nevieme vyčistiť. Lebo pokiaľ ich nevieme vyčistiť v 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 360

krátkom čase, tak ten investor reálne, ako keby sme mu aj 

ten pozemok dali, tak s ním neurobí reálne nič. 

Čiže, čiže, tá lehota nebola samoúčelná, pán poslanec 

Dostál, že dali sme si rok, dva a tak ďalej, na to, lebo 

sme o tom rozmýšľali, či to sme schopní zmenežovať v 

takomto období. Hej? Tam bolo dané zo strany Dúbravky 

(gong) ale akurát to, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte slovo dajte riaditeľovi, nech to dovysvetlí. 

Mgr. Martin   M a r u š k a ,   riaditeľ magistrátu: 

že či za tie dva roky nedôjde aj k tomu, že oni 

medzitým si sprocesujú aj tie, aj tie Pod záhradami, a 

preto bola debata o tom, či neskrátiť tú lehotu.  

Čiže, my podstupujeme teraz tu ďalšie riziko, že čo sa 

stane, keď do tých troch mesiacov sa nám to nepodarí, lebo 

to neni v našich rukách, na tom okresnom úrade pozemkový a 

lesný odbor reálne vyčistiť. A obávam sa, že to môže prísť 

zase.  

My nemáme s tým problém, s tým skrátením lehoty, 

námestníci aj pán primátor potvrdí, že bola veľmi, veľmi 

dôsledná debata ohľadne toho, že koľko je tá dobrá, koľko 

je tá doba, či to má byť tri mesiace, šesť mesiacov, rok, 

dva, zhodli sme sa, že to nechajme tie dva roky.  
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Rozumiem obavám Dúbravčanov, že jednoducho, ten 

investor môže to tam nejakým spôsobom si procesovať ďalej a 

môže mať potom dva pozemky.  

Takže, nechajme tie tri mesiace, nemáme s tým problém, 

len opakujem, len pre budúcnosť, pre ten marec, keď to tu 

príde, že v rukách to má okresný úrad, pozemkový a lesný 

odbor, ktorý musí vyčistiť uvedené reštitúcie na tom 

pozemku. Pokiaľ sa nám to podarí, pokiaľ sa to podarí 

odstrániť, vysporiadať to tam, ten pozemok reálne bude 

urobený tak, aby sa, aby sa odzveril  a zveril a, 

jednoducho, previedlo na dotyčnú, dotyčnú spoločnosť.  

Čiže, tam to stojí. A je celkom možné, že sa budeme o 

tom rozprávať zase a možno tiež bude debata s Dúbravkou, ja 

si myslím, že je korektná s pánom starostom, že či to zase 

nepredĺžime, možno, o nejaký mesiac dva, pretože neviem, 

ako ten proces bude bežať. Lebo je to vecou, opakujem, 

okresného úradu, pozemkového a lesného odboru.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán starosta, pán starosta, poslanec Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Mne prepadlo tam nejaké poradie, ospravedlňujem sa, 

ale vonku som dával rozhovor k Vrakuni.  

Ja, samozrejme, teda, podporujem túto zámenu, alebo 

teda toto posunutie termínu o tri mesiace, lebo, 

v podstate, v minulom volebnom to zastupiteľstvo jednu 

skrivodlivosť v Starom Meste nahradilo druhou 

skrivodlivosťou v Dúbravke a rozumiem starostovi Dúbravky, 

že to tam určite nemá jednoduché.  

Takže, za celý klub Bratislava Inak, podporíme tento 

návrh, aby sa to raz a navždy vyriešilo, aby takéto 

problémy nevznikali.  

Takže tri mesiace počkajme a potom uvidíme, ale určite 

sme za to, aby sa to vyriešilo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Zaťovič. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Ďakujem všetkým, ktorí nás tu podporia, aj pánovi 

Dostálovi. 
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My aj komunikujeme s tým Občianskym združením Pod 

záhradami a sme vlastne pripravili návrh uznesenie, tam, 

kde presne píšeme, jak ste hovorili, nejde len o tie 

obštrukcie, ide o iné veci zámeny pozemku, čiže, ďakujem 

pekne. 

A naviažem na pána Marušku. 

Naozaj, magistrát rieši to a verím, že sa nám to 

podarí vyriešiť, keď nie, sme tu s tým bodom opäť vo 

februári, keďže v marci asi zastupiteľstvo nebude, tak 

uvidíme, či sa nám podarí, ale verím, že to raz príde k 

úspešnému koncu.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Drozd. 

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

Ja ešte k tomu ďalšiemu kroku. 

Ak sa podarí tá zámena, tak ja by som na mieste 

dúbravských poslancov a starostov, starostu išiel do 

normálne zmeny územného plánu, kde občiansku vybavenosť by 

som preklasifikoval na zeleň a parky, tak, ako sa nám to 

podarilo v Ružinove pri Vysokej škole práva, kde tiež bola 

občianska vybavenosť a v zmenách a doplnkoch 02 sme 

dosiahli, že tam je, že tam je park a zeleň. 
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A potom už bude na rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, že 

či tam nechajú zelenú voľnú plochu ako výbeh pre psov a 

voľnú rekreáciu, alebo ju zveľadia parkom, ktorý bude mať 

architektonické nejaké smernice tak, ako to robíme v 

Ružinove pri Vysokej škole práva.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Teraz pán starosta Zaťovič, ale upozornil na dôležitú 

vec, ktorá nám, možno, unikla, a že v marci nie je 

zastupiteľstvo. A my máme až v apríli. A keď nám v marci 

vyprší lehota. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No, len to sú potom štyri mesiace, nie tri. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To si musí, to zase predplateľ, pán poslanec Káčer 

hovoril o troch. Ja to nechcem meniť. Len teraz dobre, že 

starosta na to upozornil. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Lebo by sme museli mať mimoriadne zastupiteľstvo.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 365

Štyri mesiace? Dobre. 

Čiže, do aprílového zastupiteľstva. Dobre. 

Ďakujem, že ste na to upozornil, starosta. No, ešte 

že, ešte že Dúbravka rozmýšľa takto. 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja si cením, že pán Dostál zmenil názor a teraz zrazu 

je za zámeny a zachraňuje parky, škoda, že taký názor nemal 

aj pred pár mesiacmi, keď sme tuná za zabraňovali výstavbe 

osempodlažnej budove u nás v Rači, a tam sme chceli 

vybudovať park. Bohužiaľ, dneska je situácia taká, že 

osempodlažná budova sa už stavia a park je v nedohľadne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja si myslím, naozaj, že to riešenie, ktoré tu je 

navrhnuté pozmeňujúcim uznesením, je prijateľné. Ja len si, 

naozaj, spomínam, opäť, keď sa hlasovalo o tej pôvodnej 

zámene Belopotocký verzus teda tie pozemky, ktoré dostal, 
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teda vtedy ZIP, hej, vtedy tento problém bol pre Dúbravku 

neprijateľný. Ja si pamätám, že tam boli občianske petície, 

ktoré boli proti tomuto. Myslím, že na siedmy alebo na ôsmy 

krát pokus na miestnom zastupiteľstve, tento o jeden hlas 

prešiel táto zámena, súhlas s touto zámenou.  

Dobre by bolo vedieť aj v meste, ako to dopadlo, celý 

poslanecký klub SDKÚ, okrem pána Zaťoviča, ktorý odišiel z 

hlasovania, hlasoval za. Hej? 

Čiže, v tom smere jedine poslanecký klub kádéhá (KDH), 

esáes (SAS), ókáes (OKS) boli proti a všetci ostatní 

hlasovali za napriek tomu, že tam bolo upozorňované na 

tento problém. A to sa tak vlečie potom. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja si autoremedúrou osvo osvojujem ten apríl. 

Išlo o to, že pôsobí tam aktivistická skupina, 

respektíve, ani nie aktivisti, proste ľudia, ktorí sa, 

ktorých trápi, čo sa okolo nich deje, a tí požadovali 

mesiac. Investor požadoval oveľa dlhšiu dobu. Tak som sa 

snažil nájsť nejaký taký  konsenzus, aby naozaj nikto 

nikoho neupodozrieval, a aby to bolo. 
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Takže áno, tá, tá, keď neni zastupiteľstvo, tak ten 

apríl je, je naozaj dobrý.  

Ja sa chcem poďakovať, lebo to sa málo krát deje, tým 

ľuďom, ktorí vtedy za tú zámenu vtedy nezahlasovali. Lebo 

síce zachránili Park Belopotockého, ale táto škoda v 

Dúbravke aj na iných pozemkoch, možno, mala ešte väčšiu 

hodnotu. Nie vždy sa treba pozerať len, len a len na ten 

daný konkrétny Park Belopotockého v tomto prípade.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh na úplne nové 

znenie pôvodného uznesenia. Budeme hlasovať o návrhu 

uznesenia tak, ako nám bolo písomne predložené. Mestské 

zastupiteľstvo v časti  

A schvaľuje, aj s tým opraveným dátumom do 30. 4.,  

v časti Bé žiada primátora,  

v časti Cé tiež žiada  

a v Déčku tak isto žiada primátora o rôzne tak, ako je 

to uvedené písomne. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 368

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťšesť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pustíme sa hneď do práce, do tej, do toho, do toho 

problému. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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BOD 18 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 544/2016 ZO DŇA 29. 
06. 2016 – 30. 06. 2016 AKO PRÍPADU 
HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA, KTORÝM 
BOL SCHVÁLENÝ NÁJOM POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. ČUNOVO, MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA-ČUNOVO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďalší bod, ktorý sme si dali, posledný na dneska, bol 

bod osemnásť. Treba zmeniť uznesenie mestského 

zastupiteľstva v katastri obce Čunovo. 

Ide o výstavbu, teda o dotáciu na výstavbu materskej 

škôlky. Treba zmeniť jedno slovo v zmluve, dobu neurčitú, 

mení sa na dobu určitú k 31. 12. 2027. Takto to pani 

starostka vyjednala, a je to v zásade bez úvodného slova, 

formálne rozhodnutie. 

Otváram k tomuto diskusiu. 

Pán starosta Zaťovič. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka: 

Ďakujem. 

Ja chcem len poďakovať za minulé hlasovanie. 
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Ďakujem všetkým poslancom a magistrátu za pomoc pri 

Dúbravke.  

Ďakujem ešte raz všetkým. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Pardon. 

Ja upozorňujem, že sme si odhlasovali pred časom, 

domnievam sa, že to bolo na návrh pána poslanca Greksu, že 

končíme o devätnástej hodine. Pán Greksa tu už nie je a 

rieši si svoje súkromné záležitosti a my tu sedíme a 

vyťahujú sa ako z rukáva zas pro body programu, ktoré 

potrebujete, aby boli dnes odhlasované.  

Prosím, aby ste si zariadili prítomnosť poslancov, 

ktorí vám zahlasovali za rozpočet a boli tu do nohy. 

Takže, ja nemôžem podporiť tento osobitný zreteľ z 

tohoto dôvodu, že poslanci, ktorí tu majú byť a ktorí 

schválili to, že o devätnástej končíme, tu nie sú. 

Takže. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Chcem len upozorniť, že grémium sa dnes dohodlo, že 

pokračujeme do dorokovania tohto bodu. Čiže, nepo, nejdeme 

podľa toho, čo bolo všeobecne schválené, že vždy do 

siedmej, ale do prerokovania tohto bodu. Ako výnimočne bolo 

to dohodnuté na stretnutí predsedov klubov, bolo to 

odhlasované ako procedurálny návrh. 

A myslím si, že teraz urobiť zase obštrukciu na 

pätnásť minút prerušiť zastupko a prerušiť ho úplne a 

nevyrieši tento problém, ktorý sa spôsobil v katastri, je 

naozaj, že úplne, ale že hlúpa a hlúpa obštrukcia. Zase 

politikárčenie v neprospech obyvateľov Čuňova a Bratislavy, 

to, čo vy a váš klub robíte celý posledný rok. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Pán primátor,  

je je uznesenie, dokedy sa hlasuje. Mňa nezaujíma, či 

ste sa niekde dohadovali, o devätnástej máte skončiť.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

vás to síce nezaujíma. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Dajte procedurálny návrh a hlasujte. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

netreba dávať procedurálny návrh, pretože toto 

zastupiteľstvo odhlasovalo, že sa končí bodom osemnásť.  

Vy ste tu zase neboli, neviem, kde sa, prepáčte, 

tárate a potom neviete, o čom rozprávate. 

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Áno, bolo to odhlasované procedurálnym návrhom. 

A pani starostka,  

toto bolo fakt, že nepekné, aby jedna starostka druhej 

Starostke, teraz, ja neviem, či nemáte inú výhovorku, ale 

toto bolo fakt nechutné. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Presne to mi zobral Rado z úst. 

Akože ja, ja akože, ja zíram.  

To, že pani starostka kope do Rače, okej, vieme s tým 

žiť. Ale, že v kope už aj do do Čuňova, pretože Čuňovo, že 

starostka Čuňova nepodporila jej návrh, tak to sa mi zdá, 

teda, akože, fakt na zvracanie. A teraz kvôli tomu je 

ohrozený projekt na vybudovanie škôlky. Toto je teda, 

akože, fakt úplný suterén. Úplný suterén. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Ferenčáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

No, Danka, tiež som veľmi, veľmi sklamaná, pretože 

skutočne, jedná sa, vlastne, len o zmenu uznesenia, teda v 

doby nájmu, respektíve, my sme mali schválenú dobu nájmu na 

ne, na dobu neurčitú a potrebujeme dobu určitú, pretože si 

to vyžaduje riadiaci orgán. Je to jedna z podmienok 

riadiaceho orgánu. Nič iné sa  v zmluve nemení. 
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Čiže, by ma veľmi mrzelo, keby, naozaj, kvôli takejto 

obštrukcii sme mali prísť o škôlku. Viete veľmi dobre v 

akej sme my finančnej situácii, my sme veľmi malá mestská 

časť. A skutočne máme možnosť získať finančné prostriedky 

na materskú škôlku.  

Pokiaľ sme starostovia dohodnutí vždy, že sa vzájomne 

podporíme, ja som vždy tento náš dohovor splnila, aj 

napriek tomu, že by sa to mnohým nebolo páčilo.  

A ja neviem vlastne, čo k tomu viacej dodať. Ja si 

myslím, že takto sa teda, takto by sme sa nemali správať a 

rozhodne by sme nemali v takýchto veciach postupovať, 

alebo, mali by sme byť absolútne apolitickí.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďa ďakujem pekne. 

Ja by som len kolegom chcel povedať, že pre mňa toto 

zastupiteľstvo nekončí týmto bodom, že sme si povedali, že 

schválili sme päť bodov, pozrieme sa koľko je hodín a 

pokiaľ je tu, napríklad, pani Štasselová, avizovala pani 

poslankyňa, že chce ešte jednať o tej Spojenej Bratislave. 

Ja som pripravený jednať o Spojenej Bratislave. Ja som 

pripravený jednať o ďalších bodoch.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 375

A ja chápem aj, aj to, že teda, keď ten rokovací 

poriadok má ísť niekedy proti vám takéto využité, a niekedy 

to zase nie je. Neni to vcelku fér. Len naozaj, teraz hatiť 

výstavbu materskej škôlky v Čuňove, to sa, podľa mňa, 

nesmie stať. Aj keď, aj vám trošku rozumiem, ale toto sa 

naozaj, podľa mňa, nemôže stať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Pani starostka,  

ja veľmi dobre rozumiem, o čo vám ide, ale hádam 

škôlka vo vašej mestskej časti nevisí na šnúrke mojich 

gatí. Však predsa vďaka aj vášmu hlasovaniu mestská časť 

Karlova Ves nebude mať opravenú komunikáciu, chodníky a 

osvetlenie na Starých Gruntoch, ale budeme mať park Iva 

Nesrovnala.  

Takže, pochopte aj vy mňa. To je recipročné. Nemôžte 

vzťahovať len na seba, ale pozrite sa na stranu nás.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

To je, to jednoducho, mali by platiť rovnaké pravidlá 

pre všetkých.  

Ja som tu už povedala, že sú mestské časti, ktoré majú 

isté lepšie postavenie v tomto meste a sú mestské časti, 

ktoré, ktoré nepresadia nič. 
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Takže, mňa to mrzí, že to tak je, ale ja v prvom rade 

musím hájiť záujmy obyvateľov mestskej časti Karlova Ves. A 

keď vám je jedno, čo sa deje v Karlovej Vsi, tak potom, 

žiaľ, musíte si nájsť podporu v klube, ktorých, ktorý ktorý 

vám, ktorému pomáhate vy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je pekné toto. Tak proti tomuto sa musím aj ja 

ozvať, pani starostka, aby si takto rozdeľovala 

Bratislavčanov. 

Naša časť a keď vy nie, tak potom nebudem ani ja.  

Hovoríš, že podporuješ Karloveščanov? A prečo si potom 

hlasovala proti všetkým projektom, ktoré majú ísť na ra na 

na budúci rok do Karlovej Vsi? Prečo si hlasovala proti 

Karloveskej radiále? Proti výstavbe Karloveskej lodenice?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Toto už presahuje, skutočne, dobrú, dobrý mieru a 

vkus. 

Pani poslankyňa Hanulíková. 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja iba nerozumiem tejto deba debate, však predsa, aj 

váš zástupca poslaneckého klubu bol pri tom, keď sme sa 
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dohadovali, že odsúhlasíme tieto body. A bolo o tom 

hlasovanie. Takže, pán Budaj, zbytočná otázka. 

Poďme hlasovať tak, ako sme sa dohodli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Pani poslankyňa Čahojová má veľmi slabú argumentáciu, 

lebo ja vôbec neviem pochopiť, akým spôsobom pomôžeme 

Karlovke, keď zrušíme projekt škôlky v Čunove, to vôbec 

nechápem. 

A druhá vec. 

Ja som chcel len pripomenúť, že pán kontrolór toto, 

keď sme hlasovali o tomto materiáli, tak namietal túto vec, 

túto drobnosť, že, že bude s tým problém, a je to tu.  

Takže, ďakujeme, pán kontrolór. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 
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JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja sa len divím, že si tu kolegovia vracajú veci 

navzájom.  

Ako, ja na na jednej strane chápem Danku, ale na 

druhej strane chápem aj Gabiku Ferenčákovú. 

Ja určite budem hlasovať za ten materiál, lebo chceme, 

aby tam tá škôlka bola.  

Ale treba si uvedomiť, že každá reakcia má aj nejakú, 

nejakú protireakciu a  tuto v tomto zastupiteľstve si to tu 

ľudia robia naschvál. 

Takže, ukončime to a poďme hlasovať o normálnych 

veciach a podporme dobré veci.  

A ja si myslím, že toto vracanie kolegov. 

A ja som to zažil sám, že za dobré veci, ktoré som aj 

ja navrhol, tu kolegovia nehlasovali len preto, lebo niekto 

povedal, že nebudeme hlasovať za to, lebo je to môj návrh. 

Ale takto to tu chodí. Ale ja si myslím, že to je smutné 

pre tých Bratislavčanov, že také, že takáto posádka sa tu 

objavila na tejto lodi. No a ukončime to a poďme hlasovať, 

aby tí Čuňovčania mali peknú škôlku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, za tento rozumný 

návrh. 
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Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu 

uznesenia tak, ako je to písomne na uvedené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím hlasujte. 

A veľmi vás poprosím, prekonajme osobné animozity a 

hlasujme v prospech Bratislavy. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Čiže, uznesenie bolo prijaté. 

 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

Je devätnásta hodina, čiže, v súlade s týmto prianím 

končím, prerušujem, vlastne, zastupiteľstvo.  
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Môžme sa dohodnúť, môžme sa dohodnúť, čo spravíme 

ďalej. Lebo máme zajtra zvolané dokončujúce zastupiteľstvo 

z novembra, ktoré nám visí.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Je siedma hodina, dohoda bola, že o siedmej sa končí, 

ale ešte sa. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A, že sa teraz stretneme, čiže, máme dve, dve 

pravidlá.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

(poznámka:  porada zástupcov poslaneckých klubov 

s primátorom o pokračovaní, respektíve ukončení rokovania 

mestského zastupiteľstva v tomto dni) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, spustite hlasovacie zariadenie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsať prítomných. 
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To znamená, že mestské zastupiteľstvo nie je 

uznášaniaschopné.  

Prerušujem mestské zastupiteľstvo.  

Ďakujem vám za dnešnú účasť, o pokračovaní vás budem 

informovať.  

Zajtra sa vidíme osem tridsať. Pokračujeme novembrovým 

zastupiteľstvom, ktoré musíme dokončiť. Potom máme 

mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré musíme dokončiť.  

Takže, vidíme sa zajtra osem tridsať. 

Ďakujem aj (poznámka:  koniec nahrávky) 

 

(poznámka: 19.13 h prerušené rokovanie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 

07. 12. 2017 – prvý deň rokovania) 
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DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA 21. FEBRUÁRA 2018 
 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 
A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

 

(začiatok o 14.11 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram pokračujúce zasadnutie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 7. 

decembra 2017, na ktorom vítam poslancov mestského 

zastupiteľstva, starostov mestských častí a ostatných 

prítomných.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Keby ste, prosím, už sa utíšili a venovali pozornosť 

práci. 

Dovoľte mi ešte pred pracovnou časťou dnešného 

zasadnutia odovzdať pozdrav od žiakov a pedagógov Základnej 

umeleckej školy Eugena Suchoňa.  

V predsálí Zrkadlovej siene máte možnosť pozrieť si 

výtvarné práce žiakov výtvarného odboru našej školy Eugena 

Suchoňa z Dúbrovky z Bat, z Dúbravky z Batkovej ulice a 

práce dnes vystavujú žiaci prvého a druhého stupňa, z tried 

učiteliek pani Nevřelovej, Musilovej a pána Pípu.  
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Práce majú rôznu tematiku a sú vyhotovené rôznymi 

technikami na základe vlastného výberu, ale aj podľa 

pokynov. Sú tu práce kresba, maľba, grafika, ale aj 

kombinované techniky.  

Prajem vám pekný zážitok. 

Teraz pristúpime k pracovnej časti dnešného rokovania. 

Podľa prezenčnej listiny prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

O ospravedlnenie na celý deň požiadali pani poslankyňa 

Svoreňová, Augustinič, Zaťovičová, a pán poslanec We 

Weinštuk a Vetrák. Skôr odíde pán poslanec Uhler a pani 

poslankyňa Kimerlingová.  

Za overovateľov zápisnice boli zvolení 7. decembra 

poslanci Greksa, Hanulíková a Šimončičová, ktorí budú 

pokračovať ďalej aj na dnešnom zasadnutí.  

Do návrhovej komisie boli zvolení páni poslanci Jégh, 

Pätoprstá, Kimerlingová, Olekšák, Svoraňová, Svoreňová 

ktorí budú aj dnes pokračovať, až na poslankyňu Svoreňovú a 

ktorá sa ospravedlnila, preto navrhujem doplniť namiesto 

pani poslankyne Svoreňovej pani poslankyňa Ferenčákovú.  

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, tak prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Čiže konštatujem, že mestské zastupiteľstvo schválilo 

pána, pani poslankyňu Ferenčákovú namiesto pani poslankyne 

Svoreňovej do návrhovej komisie. 

Program tohto zasadnutia vám bol schválený ešte na 

zasadnutí mestského zastupiteľstva 7. decembra, ale chcem 

vám oznámiť, že na návrh predkladateľa riaditeľa magistrátu 

z dnešného rokovania sťahujeme štyri materiály z hľa, z 

dôvodu časového posunu.  

Prvý je materiál číslo, bod číslo šestnásť osobitný 

zreteľ Súkromná materská škola z dôvodu, že predmetný 

materiál bol prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí 8. 12. v 

bode Rôzne na návrh pani poslankyne Pätoprstej a bolo k 

nemu prijaté uznesenie.  

Čiže, bol šestnásť ide dole.  

Mám hovoriť hlasnejšie?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Alebo poslanci by mali menej, možná, vyrušovať.  

Ďalej mate, sa sťahuje materiál pod bodom číslo 

devätnásť A, nakoľko zmena uznesenia ešte nebola 

prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva 7. 12. a 

k 8. 12 uplynula 30 dňová lehota, ktorá bola uvedená v 

podmienkach  pôvodného materiáli. 
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Čiže, predmetný materiál bude na rokovaní zajtra 

riadny.  

Ďalej materiál pod bodom tridsaťsedem. Keďže nebol 

prerokovaný 7. 12., tak nemohlo prísť k vyhláseniu 

obchodnej verejnej súťaže a materiál bude zaradený zajtra 

ako bod päťdesiatštyri. 

Čiže, bod tridsaťsedem.  

Ďalej z toho istého dôvodu bod dvadsaťdva Informácia o 

aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných 

bytov, keďže bude zajtra a aktuálna informácia, pretože v 

pondelok bolo jedno dôležité stretnutie medzirezortné. 

Takže ten materiál bude zajtra.  

To isté bod 29 Akčný plán cyklistickej a pešej 

dopravy, pretože sme obdržali nové stanoviská. Toto je 

novembrový materiál a my sme medzitým obdržali nové 

stanoviská dotknutých orgánov v decembri a v januári, a 

preto ho chceme aktualizovať o tieto stanoviská.  

Takže, to je bod dvadsaťdeväť. 

A ďalej na návrh pani poslankyne Štasselovej aj bod 

päť A, pretože tá záležitosť bola vyriešená aj v bode Rôzne 

prijatím uznesenia 8. 12.  

Tak. Tieto materiály dnes nebudeme rokovať. 

Teraz mám ešte dve procesné, dva procesné návrhy, o 

ktorých sme hovorili aj na stretnutí predsedov klubov. 

Keďže sme v decembri neprerokovali asi štrnásť bodov, ktoré 
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po nás chceli občania, to znamená predaje, nájmy, a tak 

ďalej, chcel by som navrhnúť, aby sme, sú to osobitné 

zretele, aby sme tieto body prerokovali dnes ako prvé. Sú 

to body od sedem do dvadsať, do dvadsať.  Ale keďže sme dva 

už vyradili, takže v podstate iba od sedem. do osemnásť. 

Takže, by sme s nimi začali a potom, keď prerokujeme bod 

dvadsať, tak by sme sa vrátili do bodu jedna A.  

To je procesný návrh. Navrhujem, aby sme vyhoveli 

Bratislavčanom a potom sa môžme rozprávať o sebe.  

Prosím, hlasujte o tomto návrhu, či dnes začneme 

rokovať bodom sedem až dvadsať a potom sa vrátime do bodu 

jedna A a budeme pokračovať, aby sme vyriešili osobitné 

zretele, to jest to, čo chceli po nás občania.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

No dobre. Bod šesť máme vézetenko (VZN-ko), ale dúfam, 

že sa k nemu dostaneme, ale toto chceli občania.  

Prosím, hlasujte o tomto návrhu, potom si povieme 

ďalšie veci.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Čiže, hlasujeme, aby sme vyriešime najprv body sedem 

až dvadsať. Dvadsať, dvadsať áno. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Sedemnásť za. 
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Čiže, začneme, ďakujem veľmi pekne v mene tých ľudí, 

ktorí po nás chcú tieto veci.  

A ešte mám jednu procesnú vec, na ktorú upozornili 

poslanci, a to je naša dohoda z decembrového 

zastupiteľstva, že bod Rôzne bude o pol šiestej. Dnes 

začíname od druhej, o šestnástej sú občania, keď bude o pol 

šiestej bod Rôzne, bude sa to preťahovať. Táto dohoda bola 

urobená v decembri, keď sme začínali ráno.  

Čiže, vám chcem navrhnúť, žeby bol bod Rôzne na konci. 

Tak, ako vždy. A nie o pol šiestej.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Navrhni, dobre.  

Hlasujte o tomto návrhu.  

Dohodli sme sa, takto to, na to upozornili poslanci. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ale ja hlasujem, dávam o tom hlasovať, či bod Rôzne 

bude o pol šiestej, alebo bude až na konci.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno. Ja navrhujem, aby bol na konci. Tak. Aby bol bod 

na konci a nie o pol šiestej.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 388

Na konci. Lebo o pol šiestej je za chvíľu. A to bolo 

v decembri. Teraz začíname o druhej. 

Čiže, hlasujeme o tom, aby bod Rôzne bol na konci. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Osemnásť za. 

Čiže, bod Rôzne bude na konci a nie o pol šiestej.  

Tak. 

 

 

BOD 7 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU 25 M 
BAZÉNA NA PLAVÁRNI PASIENKY PRE 
OBČIANSKE ZDRUŽENIE PLAVECKÝ KLUB PK 
DELFÍN BRATISLAVA AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, ideme na bod sedem, a tým je Návrh na schválenie 

nájmu dvadsaťpäť metrového bazéna na plavárni Pasienky, 

Občianske združenie Plavecký klub.  

Prosím, úvodné slovo. Zástupca riaditeľa 
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Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Dobrý deň, ďakujem.  

Účel nájmu, nájom dvadsaťpäť metrového bazéna na 

športovú prípravu detí, mládeže a dospelých. 

Nájomné, ceny nájomného sú v zmysle cenníka, na jednu 

hodinu nasledovné, cena ná nájmu dvadsaťpäť metrového 

bazéna pre športové kluby, občianske združenia, školy, na 

športovú prípravu na hodinu, v pracovných dňoch od šiestej 

do štrnástej päťdesiatsedem celá šesťdesiat eur, v ostatnom 

čase šesťdesiatdva celá štyridsať eur, neskoré zrušenie 

objednávky sedem dní pred objednaným termínom tridsať 

percent z ceny nájmu. 

Stanoviská dotknutých oddelení súhlasné. 

Finančná komisia odporúča schváliť. 

Výstup z mestskej rady, odporúča prerokovať, uznesenie 

schváliť podľa predloženého uznesenia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 
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Prosím ná návrhovú komisiu, bod sedem. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené v dnešných obaloch. Tam sa zmenil dátum. 

Takže, hlasujeme tak podľa návrhu uznesenia, ako to 

nám bolo písomne predložené, mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje nájom ako osobitný zreteľ a tak ďalej.  

Trojpätinová väčšina. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  mestské zastupiteľstvo je 

neuznášaniaschopné) 

Dobre. 

Takže vyhlasujeme pätnásťminútovú prestávku. Páni 

poslanci využili obštrukciu. 

Stretneme sa o trištvrte na tri. 
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(Prestávka od 14.22 do 14.49 h) 

 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Chcem sa opýtať, pani Kramplová, to je dvadsaťštyri 

prítomných. Ako to, že nie sme uznášaniaschopní?  

To, že nebola väčšina, to je niečo iné. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ale prítomných tu je. Nie?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Aj, aj na osobitný zreteľ musí? Lebo. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

To je niečo iné, to je niečo iné.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Prosím, zaujmite svoje miesta, aby sme mohli 

pokračovať. 
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Prosím, zaujmite svoje miesta, lebo budeme pokračovať 

prezenčným hlasovaním.  

Prosím, spustite prezenčné hlasovanie. 

(Prezentácia) 

Tridsaťšesť prítomných, to znamená, že uznese, teda 

znamená, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

A ja teraz prosím predsedov klubov, aby prišli 

a poradili sme sa o ďalšom postupe. 

 

(poznámka: prestávka na poradu predsedov poslaneckých 

klubov s primátorom hlavného mesta) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Môžte mi vypnúť mikrofón, prosím vás?  

Dohodli sme sa, že padne procesný návrh o tom, aby sme 

sa vrátili k pôvodnému programu, to znamená, že nebudeme 

predraďovať osobitné zretele a pôjdeme ďalej podľa bodu 

jedna A, tak, ako to bolo v pozvánke.  
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Naopak, osobitné zretele budú na konci zastupiteľstva 

medzi pol siedmou a siedmou. Zastupiteľstvo by malo skončiť 

o devätnástej hodine. 

Čiže o osemnásť tridsať by sme mohli začať tie 

osobitné zretele. Keď budeme koncentrovaní, tak to za tú 

polhodinu stihneme s tým, že bod Rôzne ostáva tak, ako bol 

pôvodne. 

A aby sme sa do toho režimu dostali musíme ukončiť 

hlasovanie. Musí. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

O siedmej končíme.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prosím? Nemusíš ho dávať, pretože padne poslanecký 

návrh, bod procesný, že o siedmej končíme, o pol siedmej sú 

osobitné zretele, o pol šiestej je Rôzne. 

A my teraz sa vraciame do bodu jedna A. Aby sme to 

procesne mohli spraviť, musíme dokončiť tento bod sedem 

hlasovaním. Čiže, mali by sme ho schváliť, aby tí ľudia 

dostali tú plaváreň a potom sa vraciame do bodu jedna A.  

Po hlasovaní o bodu sedem ale zaznie procesný návrh, 

ktorý toto umožní, lebo musí to navrhnúť poslanec.  

Povedal som to korektne, pán poslanec Budaj? Takto 

sme? Hej? Dobre. 
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Čiže, prosím, hlasujeme o bode sedem, kde je potrebná 

kvalifikovaná väčšina a potom dávam priestor pre ten 

poslanecký návrh.  

Hlasujte. Teda, sustite hlasovanie. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Čiže, bod sedem máme. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A teraz prosím procesný návrh, pán poslanec hr Hrčka. 

Alebo pán poslanec Budaj. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Prosím vás, dajte hlasovať na základe dohody predsedov 

poslaneckých klubov, aby program pokračoval podľa toho, aká 
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bola pozvánka na pokračujúce zhrnutie mestského 

zastupiteľstva, aby sme o, najneskôr o osemnástej tridsať 

začali rokovanie o osobitných zreteľoch a aby mestské 

zastupiteľstvo pokračujúce rokovanie skončilo pre dnešok 

o devätnástej hodine. 

Prosím, dajte o tomto procedurálnom návrhu hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Budaja. 

Pán poslanec Pilinský, ty si chcel ešte teraz niečo?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Potom, potom, hej? Lebo teraz hlasujeme a.  

(Hlasovanie.) 

(poznámka: mestské zastupiteľstvo schválilo tento 

procedurálny návrh) 

 

Tak ešte pán poslanec Pilinský. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Prosím vás pekne, ja mám na kolegov prosbu. Mňa 

vždycky frustruje, keď vždycky na konci programu sú 

materiály návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu 

vlastníkov pozemkov pod bytovými domami. Nikdy k tomu 

nediskutujeme, tí ľudia z si to vy vybavujú mesiace, dlhé 

roky a toto je tu už od 7. decembra, to tu leží a len 

preto, že sa vždycky tie zastupiteľstvá neskončia, tak 

tieto veci sú nedokončené.  

Prosím vás, dajme ešte tento bod pred ten jedna A,  

nech, nech sa nám zase nestane, že tí chudáci, ktorí to tu 

majú skutočne dlhé mesiace, tak si nebudú môcť vysporiadať 

pozemky pod svojimi bytovými domami.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To bol druhý procesný návrh. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo.  

Ja len neviem prečo kolega myslí, že nebudeme 

uznášaniaschopní. My tu za klub garantujeme, že budeme. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Teraz máme dva procesné návrhy.  

Prvý bol procesný návrh pána poslanca Budaja, aby sme 

sa vrátili k pôvodnej, pôvodnému programu rokovania s tým, 

že o pol siedmej budú, od pol siedmej do siedmej budú 

osobitné zretele a a o siedmej koniec.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A bod, a začneme tridsaťdeväť a pota a potom bod sedem 

a tak ďalej. 

Dobre, dobre, dobre, dobre. 

Takže hlasujte o spoločnom návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Čiže, vraciame sa k pôvodnému návrhu s tým upresnením, 

že bod tridsaťdeväť sa pripojil k tým osobitným zreteľom. 
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BOD 1A INFORMÁCIA O VÝCHODISKÁCH 
ZABEZPEČENIA LETNEJ A ZIMNEJ ÚDRŽBY 
KOMUNIKÁCIÍ A CESTNEJ ZELENE NA 
ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY V 
ROKOCH 2018-2022 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A dostávame, sme teda v bode jedna A Informácia o 

východiskách zabezpečenia letnej a zimnej údržby a tak 

ďalej. 

Do rozpravy boli prihlásení páni poslanci Tvrdá, 

Štasselová, Mrva.  

Čiže, pani poslankyňa Tvrdá, nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Mohli sme si ušetriť hodinu, ale nevadí.  

Ďakujem za možnosť vystúpiť v bode jedna A zo dňa 

7. 12. 2017. Čakala som na to sedemdesiatšesť dní. To jest, 

dva a pol mesiaca.  

Uznesenie, ktoré sme mali s kolegom Hrčkom a Mikulcom 

pripravené, je termínovo neaktuálne, opäť sme stratili dva 

a pol mesiaca. Predčítam. Aktualizovali sme. Čítam návrh 

uznesenia.  
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Kolega Hrčka, Mikulec a ja.  

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora predložiť 

materiál na schválenie na mestské zastupiteľstvo v apríli 

2018 v alternatívach: 

po a, vytvoriť mestský komunálny podnik rekonštrukciou 

objektov Bazova 8 alebo Technická 6 a zapracovať do 

rozpočtu roku 2018, to znamená, že do prvej Zmeny, sumu 

štyristotisíc eur,  

alebo po bé, služby letnej a zimnej údržby zabezpečiť 

zadaním bratislavským mestským častiam aj s finančným 

krytím  

Po Bé, zverejniť a zaslať mailom poslancom externú 

analýzu uvedenej spoločnosti v materiáli číslo jedna A. 

Termín do 28. 2. 2018.  

To znamená, že na najbližšom zastupiteľstve, vlastne 

stratili sme dva a pol mesiaca.  

Toto keby pán primátor bol dal priestor na tento bod 

jedna A, tak dnes sme mohli mať na stole analýzu, alebo ako 

to volajú, priestor na to, aby sme sa rozhodli, že čo 

s tým.  

Na mestskej stránke som si našla a citujem: Hlavné 

mesto je presvedčené, že zriadenie vlastného komunálneho 

podniku je rozumným riešením. Hlavné mesto chce vlastný 

komunálny podnik na údržbu ciest. Momentálne sa pripravuje 

štúdia uskutočnoteľ uskutočniteľnosti.  
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Chcem sa spýtať, dokedy sa bude pripravovať, lebo keby 

ten, toto mesto chcelo komunálny podnik, tak dnes už môžeme  

kolaudovať. Lebo tri roky sme ho nechceli a dokonca v tej 

analýze, ktorú sme zadali externej firme sa hovorí, presne 

čo, externá analýza odporučila, aby bola zimná údržba 

komunikácií a letná údržba komunikácií, ponechaná 

v súčasnom modeli prevádzky. h Hlavné mesto alebo vedenie 

sa k tomu priklonilo, a preto materiál, ktorý sme tri roky 

žiadali, dokonca uznesenie ešte za Ftáčnika z roku 2014, 

potom sa obnovovalo, jednoducho, v decembri zadalo 

do informačných materiálov a tajne dúfali, že si to nikto 

nevšimne. Lebo keby niekto chcel založiť komunálny podnik, 

tak sa na tom už maká.  

Viacej nebudem zdržovať. 

Poprosím kolegov, aby podporili návrh Mikulca, Hrčku a 

mňa, aby sme, jednoducho, už v apríli tu mali niečo na 

stole. 

Keď toto Hlavné mesto chce, tak ja dúfam, že v apríli 

sa budeme baviť o spôsobe ako sa to dá realizovať.  

A tých  štyristotisíc som dneska konzultovala, 

jednoducho, projektová dokumentácia sa dá ešte spraviť v 

tomto roku a v budúcom roku by sa dala rekonštrukcia daných 

objektov, jedného alebo druhého.  

Mali sme v uznesení aj bod, že zvolať poslanecký 

prieskum, ale ďakujem hlavnému mestu. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Slovo má pani poslankyňa Štasselová. 

Moment, máme, vyzerá, že sú nejaké technické problémy. 

Kto sa hlásil na faktickú? 

Takže, si poznačte, prosím Vás, pán poslanec Hrčka, 

pani poslankyňa Čahojová, pán poslanec 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Aj ja chcem na konci faktickú, keďže som nedostala.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mikulec, a potom samozrejme, a potom pán Kuruc a  ... 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ešte stále môžem hovoriť... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak hovorte. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Môžem hovoriť? Ďalej? Dobre. 
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Pokiaľ ste si, kolegovia, všimli, tak sme dostali 

z mesta  pozvánku na poslanecký prieskum na 1. marca o 

desiatej hodine a máme si ísť pozrieť Technickú 6  

a Bazovú 8.  

Takže, naozaj tí, ktorí máte čas, prídite, aby sme 

mohli o tých objektoch diskutovať, kde by, naozaj, to bolo 

najlepšie zrealizovať rekonštrukciu a ten komunálny podnik, 

aby mal sídlo.  

Viacej nechcem zdržovať, dávam priestor ostatným. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prvú faktickú mal pán poslanec Hrčka. 

Je nejaký problém s tým zariadením? Alebo?  

Prečo to nesignalizuje prihlásenie do. 

Pán poslanec Hrčka.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

Ďakujem. 

Ja som sa chcel spýtať, lebo aj kolega Mikulec riešil, 

že Bazová 8, momentálne, ktorú bez problémov na 

zabezpečenie zimnej údržby využíva spoločnosť efcécé (FCC), 

bývalá ASA na, tak to je, predpokladám, celý náš areál, 

a teda tak ako je pripravený, keď postačuje komerčnej firme 

berúcej  zhruba desať miliónov  eur ročne za poskytované 

služby, tak by asi mal byť dostatočný aj pre mestský 

komunálny podnik.  

Mám teda za to, že ja by som len chcel, že aká tam je 

zmluva? Že či tam je trojmesačná výpovedná lehota, alebo je 

tam nejaká zmluva na dobu určitú a aké sú nevyhnutné 

opravy, ktoré mesto musí uskutočniť, a ktoré súkromník 

doteraz uskutočniť nemusel. Teda, ak mám správne 

informácie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pozrieme sa na to a odpovieme.  

Pán pos, pani poslankyňa Čahojová.  
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor, ja len chcem povedať, že pani poslankyňa 

Tvrdá povedala niekoľkokrát, že mesto chce, a konštatuje, 

v médiách a vystupuje, že chce založiť vlastného, založenie 

vlastného komunálneho podniku podporovať, tak ja zasa 

pripomínam, že ak chce, tak, pravdepodobne, chcel ho aj v 

minulom kalendárnom roku 2017, ktorý mám ešte v čerstvej 

pamäti a, naozaj, je pre mňa nepochopiteľné, že v návrhu 

rozpočtu ani v schválenom ro rozpočte nie je žiadna 

položka, napriek tomu, že máme analýzu a nie už tie 

predbežné kalkulá kalkulácie. Tam tá firma, alebo tá 

správa, analýza, ktorú ste nám poskytli, aspoň jej výcuc, 

nejaké čísla uvádza, ani halier určený na prípravu 

komunálneho podniku.  

Ešte aj návrh pána poslanca Hrčku vyčleniť aspoň 

päťstotisíc na prípravu komunálneho podniku nebol schválený 

v decembri, a sľúbili ste, že pripravíte na jar tohto roku. 

Ja si myslím, že každý mesiac, ktorý strácame, stojí 

toto mesto peniaze a nevyzerá tá snaha založiť vlastný 

komunálny podnik úplne (gong) úprimne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 
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JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ja len, presne, jak povedala kolegyňa Danka Čahojová, 

že mali sme tento, tento návrh aj v rozpočte na tento rok a 

nepodporili ho poslanci, tak ja sa budem pozerať na tabuľu, 

ktorí poslanci nepodporia zase tento návrh toho komunálneho 

po podniku, lebo každý tu deklaruje, že jak strašne chce 

vytvoriť nový komunálny podnik, ale potom, keď sa hlasuje, 

tak je to také rozpačité a vždycky to neprejde. 

Takže, ja si to teraz pozriem na tej tabule a aby si 

to pozreli aj obyvatelia, že teda, že kto má záujem tu 

robiť komunálny podnik, lebo ten komunálny podnik sa už 

mohol robiť pred tromi rokmi.  

Ja sa divím, že tu nejaké analýzy budeme študovať 

štvrtý posledný rok. Čo sme robili tri roky predtým?  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc.  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ja by som chcel predkladateľov požiadať či by si 

neosvojili, teda, môj, môj doplňujúci návrh, keďže vieme, 
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že blíži sa, teda, za chvíľu koniec zimnej sezóny, začne 

letná, bude treba kosiť, hrabať, zametať, nemáme vysúťaženú 

žiadnu firmu, nemáme založený komunálny podnik, tak či by 

to bé, ktoré hovorilo o tom, že finančné prostriedky 

mestským častiam, či by sme aspoň to neurobili už tento rok 

hneď na marcovom zastupiteľstve zmenu rozpočtu a prideliť 

mestským častiam finančné prostriedky. My vysáťažené firmy 

máme, alebo máme vlastné podniky, nech je to len, teda, na 

tento rok a do konca roka sa rozhodne, či bude po nový 

podnik, alebo nebude nový podnik, alebo budú vysúťažené 

firmy, ale aby sme mali kto.  

Lebo naozaj, ja, teda, môžem hovoriť za Vrakuňu, ale 

vo Vrakuni nemá kto za zametať. Ja nehovorím, že kosiť sa 

nekosilo, kosilo sa, ale na štrnásty telefonát, neodhrabali 

potom lístie a podobne.  

Takže, keby toto si predkladatelia vedeli osvojiť, že 

aspoň teraz (gong) na tento rok to  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

 asi potrebujete vysvetliť, že tu pracujete 

so situáciou, ktorá nehrozí. Neviem, či si myslíte, že 

mesto nemá zabezpečenú zmluvne údržbu. Mesto, samozrejme, 

bude mať zabezpečenú údržbu. Takáto situácia nenastane.  

To, čo tu (poznámka: nezrozumiteľné slovo), alebo to 

čo sa tu predpokladá, že me mesto nebude mať a  musíme to 
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dať mestským častiam, to je, samozrejme, nezmysel. Mesto si 

splní svoje zákonné povinnosti.  

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Pokiaľ sa dá vo faktickej, tak predkladatelia súhlasia 

a doplnia, ak nie, tak poprosím ďalší, ktorí sú, ktorí sú 

prihlásení.  

Pani Kramplová, dá sa vo faktickej, alebo nie? Nedá 

sa. Čiže, Štasselová, Mrva, keby si to os osvojili. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neviem, či si pani Štasselová môže osvo osvojiť váš 

návrh, ale dobre.  

Slovo má pani poslankyňa Štasselová. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Nie môj. 
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Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

Ak teda sa to nedá, tak ja si osvojujem predchádzajúci 

návrh, ale chcem ešte hovoriť o svojom.  

A k tej diskusii poviem len dve vety, že pred tromi 

rokmi, myslím, alebo kedy to bolo, že sme žiadali, aby bola 

interaktívna mapa jednoduchá, z viditeľné, zrozumiteľná na 

webovej stránke Bratislavy, aby obyvatelia vedeli, ktorý 

pozemok komu patrí, či je to mestský alebo mestskočasťový 

a aby, keď sa sťažovali, aby sa ma mohli sťažovať priamo 

tam, kde môžu.  

Ja to už ani nenavrhujem, aby to bolo, lebo myslím si, 

že keď to navrhnem, tak to aj tak nebude.  

A súčasne si myslím, a to je len diskusia, že by sme 

nemali diskutovať len, len o svojom novom vlastne v novom, 

vlastne, novom podniku, kde hneď na úvod pôjde dve ce, sa 

navrhuje dve celé šesť milióna až tri celé dva milióna na 

rekonštrukciu zar, vlastne, objektu, ktorý už dnes slúži na 

to isté.  

Takže, nejaké alternatívy či by mohli mestské časti 

niečo robiť tu vlastne vôbec nebudú predložené. Ja tomu 

vôbec nev neverím, že bude predložený nejaký zmysluplný 

materiál, a preto navrhujem spolu s poslancom Mrvom nové 

uznesenie k tomuto materiálu, mestské, v znení: 

Mestské zastupiteľstvo v hlavnom meste Bratislava 

žiada kontrolóra, aby aktuálne zistenia vyplývajúce z 

opakovaných kontrol zimnej údržby vo firme áerká (A.R.K) 

dal preveriť enkáú (NKÚ).  
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Prosím, aby ste zahlasovali tento materiál. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník Černý. 

Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

Tak, tak to dáme my.  

Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja mám len trochu pocit, že sa málo počúvame. Ja som 

nezachytil žiadne reakcie, že by niekto  komunálny podnik 

nechcel. Ja osobne som takisto zaňho hlasoval, a preto 

nechápem, tie slová svojich predrečníkov, ktoré tu boli.  

My môžme si tu to prijímať uznesenia, žiadosti o tom, 

aby boli interaktívne mapy, aby sme si dávali niečo, fotky 

na na facebooky, plán na facebooky, tak, ako žiadala pani 

Pätoprstá, ale, jednoducho, pokiaľ zo starej zmluvy z roku 

2010, Ďurkovského zmluvy, to nevychádza tá povinnosť, tak, 

jednoducho, môžte iba žiadať. Nemôžte si to vynucovať. 

To znamená, jednoducho, preto sa tieto veci tak nedejú 

ako by sme, možno, očakávali, a môžme si tu robiť každý 

týždeň jedno uznesenie a mimoriadne zastupiteľstvo.  

A posledné, čo chcem povedať.  
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S touto iniciatívou, a to ma prekvapuje, že 

prichádzame asi posledný volebný rok, kdežto tri roky do 

tejto doby, sme vždycky plán údržby a schvaľovali, takisto 

kontrolné správy zimnej údržbe (gong) a k letnej údržbe 

takisto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ak by to bolo dlhšie, tak poprosím o predĺženie, je 

toho viac.  

Začal by som tým, že som bol prekvapený, že som dneska 

po dva a pol mesiaci zbadal svoje meno na dokončení 

zastupiteľstva. A myslím, že zákonodarca to takto nemyslel, 

aby dokončenie zastupiteľstvo bolo po dva a pol mesiaci, ja 

neviem koľko to je, sedemdesiat, osemdesiat dní potom, ako 

sa občania a poslanci zaoberali nejakým bodom, aby sa to 

dokončovalo.  

Čiže, myslím si, že zákonodarca si myslel, keď robil 

zákon, že do pätnásť dní sa dokončí zastupiteľstvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, podľa rokovacieho poriadku 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Nemyslel  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

hovor, prosím, k bodu, a to je zimná údržba.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

áno. Ja, ja k tomu prídem. 

Ale nemyslel ani ten programátor tohto, tohto 

zariadenia, čo tuná mám pred sebou, že také niečo budem po 

sedemdesiatich dňoch robiť, lebo, lebo to poriadne nevedeli 

chlapci ani naštartovať.  

A idem teraz k bodu, ktorý riešime.  

Dneska pán poslanec Hrčka nám poslal mail, že 

spoločnosť áerká (A.R.K), ktorá pre nás robí pohotovosť a 

je sedem dní v týždni a dvadsaťštyri hodín v cez deň stále 

pre nás pripravená, zachytil autá áerká (A.R.K), alebo 

neviem jak sa volajú, efcédé (FCC) či čo, čo, jak sa 

volajú, v areáli Incheby a v areáli autop predajne, nebudem 

menovať tú značku, že odhŕňajú sneh.  

Toto by bolo treba riešiť a preveriť, že či to je 

pravda a či to je v rámci prostriedkov, ktoré platíme my 

tuná z mesta. 

Ďalej. 
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My sme, pán primátor, ťa hneď po, na začiatku 

volebného obdobia žiadali ako poslanci, ale aj ako 

starostovia, aby si pripravil alternatívy možnosti 

zriadenia nášho podniku. Ale to neznamená, že by sme viedli 

o tom diskusiu. Ty si pripravil na november, myslím, ten 

materiál, ale nikdy o tom diskusia vedená nebola, lebo 

jedna z možností je, že sa pripraví technicky nový podnik, 

ale možno niektoré veci sa prevedú na mestské časti. Lebo 

starostovia mestských častí si vedia lepšie manažovať veci 

ako, si myslím, magistrát. Dokázateľné to je na dnešnej 

zimnej údržbe.  

Čiže, tá diskusia, o ktorej tu poslanci hovoria, že, 

že však, všetci sú za podnik, nie. Tá diskusia nikdy 

neprebehla. Neprebehla v akom rozsahu ten podnik, a kde ten 

podnik máme mať.  

No, bolo tu povedané, že návrh pána poslanca Kuruca 

ohľadom letnej údržby, keďže pán poslanec Kuruc neni 

prihlásený už do rozpravy, tak ja by som sa pripojil k 

uzneseniu, ktoré dala pani poslankyňa Tvrdá s pánom Hrčkom 

a doložil by som bod bé,, teda cé, lebo a a bé dávajú oni, 

kde žiada mestské zastupiteľstvo primátora, a súvisí to s 

letnou údržbou už, dopredu, a tým, že teda neni  vysúťažený 

dodávateľ letnej údržby, a aby, teda, boli pokosené aj 

magistrátne cesty, aby magistrát, vlastne, prerozdelil al 

al alikvótnu časť finančných prostriedkov na letnú údržbu 

na mestské časti, ktoré by zabezpečili letnú údržbu aj na 

komunikáciách magistrátu.  

Tento podnet dávam aj písomne.  
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No a takisto sa chcem vrátiť k tomu, čo podávame my 

návrh s poslankyňou Štasselovou o tom, aby zistenia, ktoré, 

vlastne, urobili poslanci spolu s kontrolórom na tej 

kontrole, alebo viacerých kontrolách, podané sú tak 

závažné, že by o tom malo vedieť enkáú (NKÚ) a preveriť 

enkáú (NKÚ), či je zákonné to, čo sa deje dneska pri zimnej 

a letnej údržbe v Bratislave.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

musím reagovať v rámci mojej reakcie, mojej možnosti. 

Ja neviem o čom Ty rozprávaš. Asi bola kampaň, alebo 

si bol ešte z tej kampane celkom prispatý, ale o, o 

komunálnom podniku tu bol riadny bod. Veď ten ste vy 

odhlasovali. Že si spravíme, že si spravíme štúdiu, ktorá 

nám dá odpoveď na všetky tieto otázky. O čom, ty, 

rozprávaš, že tu nebola? Ty si asi bol neprítomný duchom. 

Veď o tom ste, toto zastupiteľstvo o tom rozhodlo. Tak čo 

klamete verejnosť, že nie. To kde sme už? Budeš hovoriť, že 

čierne je biele a biele je čierne? Toto je, toto je tvoja 

komunálna politika? Veď o tom ste tu rozhodovali. To už nie 

je normálne, ľudia, sa spamätaj.  

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

Takže ja to dám na pravú mieru. 

Po prvé. V sep, v decembri bol iba informačný materiál 

typu ef. Bod komunálna, alebo gé. Komunálny podnik nebol 

zaradený ako riadny bod a nebyť poslankyni Tvrdej, ktorá si 

toho všimla, a ktorá požiadala zaradiť tento bod na 

decembrové zastupiteľstvo, tak by sme ho v decembri 

nerokovali a dneska by sme sa o ňom nebavili. Fakt číslo 

jedna.  

Fakt číslo dva. O založení podniku máme uznesenie 1390 

z roku 2014, ktorého navrho, ktorý navrhol vtedy poslanec 

Ivo Nesrovnal. A navrhol to 30. januára pre Ftáčnika, aby 

pripravil analýzu finančných nákladov zimnej a letnej 

údržby vlastným komunálnym podnikom alebo obchodnou 

spoločnosťou do 28. februára 2014. Do dvadsiatichôsmich 

dní. Toto sa, samozrejme, nesplnilo.  

V marci 2015 ste prišli správou, ktorú predkladal pán 

Maruška, kde sa zaviazal, že do šiesteho mesiaca 2015 nám 

túto analýzu dajú. Nebola ani v šiestom mesiaci 2016, ani 

v šiestom mesiaci 2017, prišla v decembri 2017 a bola 

zaradená vďaka pani Tvrdej. To sú fakty. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A bol z toho diskusný bod? Presne tak.  
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Pán poslanec Mikulec.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja sa, ja sa normálne bavím, pán primátor, lebo teraz 

tu kolega Hrčka to jasne povedal, že jako sa tu ten 

komunálny podnik robí.  

Milan!  

Prosím ťa, veď ten komunálny podnik takýmto tempom 

môžete aj desať rokov robiť. A za tých desať rokov 

vysúťažíme, aj sa nám podarí, možnože, dvakrát po štyri 

roky za päťdesiat miliónov, hej?  

Takže, ja, toto, keď je toto tempo také, jak tu má 

byť, a takto máme tvoriť ten komunálny podnik, tak to sa 

neurobí nikdy ten komunálny podnik potom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník Černý.  

Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja si myslím, že vôľa zriadiť komunálny podnik asi 

prichádzala od pána primátora už od dôb v roku 2014, kedy 

žiadal pred, svojho predchodcu. On predložil ten materiál 

do tohto zastupiteľstva, že, a to bol taký prekvapujúci, 
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lebo všetci čakali nejakú inú diskusiu, predložil ho, že má 

vôľu predložiť, zriadiť komunálny podnik.  

Na to sme všetci, samozrejme, s takým úžasom to 

odhlasovali, že poďme komunálny podnik robiť.  

Dneska je tu zmena, a znovu dochádzame k tomu, že 

vlastne, poďme rozdeliť peniaze medzi mestské časti a oni 

to budú robiť.  

Ja som počul, že mestské časti to robia lepšie. No ja 

som išiel cez Vajnory, a nezdalo sa mi, pán kolega Mrva, že 

vy by ste to tam mali akože cugrunt všetko odhrnuté. Ako 

prepáčte, ale to je tak.  

Takže keď ideme, môžeme aj takýmto spôsobom si 

ukazovať prstom, že ten na toho, ten na toho, že ten to 

robí horšie ako tam ten druhý. Je to kompetencia hlavného 

mesta. To za prvé. 

A už mám posledné dve sekundy, takže. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Tvrdá.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ja sa čudujem, pán viceprimátor, že ty obhajuješ, že 

mesto chce robiť komunálny podnik. Veď keby v na jar roku 
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2015, tak jak hovoril termíny kolega, by ste sa toho 

chopili, tak dnes kolaudujeme. Dnes kolaudujeme a od 1. 1. 

2019 by reálne, keď zmluva končí na konci roku 2018, mohol 

vzniknúť a začať fungovať komunálny podnik.  

Takto by som si predstavovala, že toto mesto chcelo 

a chce urobiť komunálny podnik.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyy a starostka Kolková. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja by som chcela zareagovať na to, čo hovoril Janko 

Mrva, že boli videné tie autá niekde inde. Možno sa 

dozvieme z nejakého výkazu práce, že odhŕňali Brigádnickú, 

alebo Hutnícku alebo Hradnú ulicu v Devíne.  

My máme pomerne málo ulíc a bola som, ale vlastne som 

ani nebola prekvapená, dostali sme nejaké také mapy, že 

ktoré ulice sú zahrnuté ako v rámci plánu zimnej údržby, 

ktorú vykonáva mesto. No toto sú tri ulice, ktoré v živote 

som tam nejaký mestský odhŕňač nevidela, ani by sa tam 

veľmi ani s tou ťažkou technikou nedostali.  
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Takže, som zvedavá akú odpoveď dostaneme, že čo si 

vykazujú, že čo robia? Hej?  U nás minimálne tieto tri 

ulice, v živote tam nikto mestský odhŕňač nevidel.  

A na margo toho, že sa o tom tri roky nikde ne 

nebavili sme sa, že to nie je poriešený celý tento problém, 

pri každej príležitosti, keď je téma cesty, poukazujem na 

to, že viaceré veci v súvislosti s cestami, koho sú, kto 

(gong) ich má  v správe ne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Tu vznikla debata, že prečo majú poslanci (poznámka:  

nezrozumitelné slovo), alebo sa boja, že nebude zabezpečená 

starostlivosť o zeleň. No tak, lebo stále to verejné 

obstaranie neni ukončené. Začalo v roku 2016 a stále nie je 

ukončené. Tak ja si myslím, že tá, tá otázka je namieste 

a čakal by som úplne normálnu odpoveď, že mesto sa s tým 

vysporiada, ja neviem, dočasným prieskumom trhu, alebo 

proste, nejakú normálnu odpoveď, nie takú, že nerozumiem, 

prečo takto sa bavíme, prečo si tu neodpovedáme na, teda 

úplne normálnym spôsobom.  

A ďalšia vec. 
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Ja som zaskočený, že teraz hovoríme o tom, že poslanci 

prvýkrát prichádzajú s témou áerká (A.R.K). Ja odkedy som 

sa stal poslancom, čo bolo v roku, december, 2014, tak sa 

tu rieši áerká (A.R.K). Stále dokola sa tu rieši áerká 

(A.R.K). To neni žiadna nová téma.  

Ja si dokonca pamätám, že január 2014, pán Uhler 

riešil áerká (A.R.K). A pamätám si aj pán Nesrovnal riešil 

v rokoch predtým áerk. Dneska je všetko v poriadku. 

Zaujímavé.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

nie je v poriadku. Na rozdiel od ostatných ja som sa 

tej téme aj venoval a postavenie mesta vylepšil reálne a 

teraz navrhujeme postup, ktorý sme vždy navrhovali.  

A čo sa týka tých zmluvných záväzkov, opakujem, teda, 

mesto si, je to zákonná povinnosť mesta a mesto si ju 

splní. Už som to tu povedal, doporučujem počúvať, keď niečo 

rozprávam, lebo som presne dal odpoveď na túto otázku. 

Mesto si splní zákonnú povinnosť a pre nejaké takéto 

mimoriadne opatrenia, respektíve, absolútne nesystémové 

opatrenia tu nie je priestor ani dôvod.  

Pán poslanec Mrva. 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Reagujem na tú tvoju poznámku ohľadom toho, že vlak, 

bola diskusia.  

Veď v decembri tu bol materiál informatívny, ako nás 

informoval pán Hrčka. Informatívny. Ale veď to neni 

normálne, aby sme na základe informatívneho materiálu po 

krátkej diskusii my odsúhlasili nejaký podnik. Ja si 

predstavujem, že o tom bude na komisiách, majetkovej 

komisii, alebo inej komisii ešte, debata a potom to tu 

bude, možno, na dvoch, na troch zastupiteľstvách, kde budú 

alternatívy jako sme žiadali, že aj mestské časti by sa 

mohli do toho zapojiť. Také niečo nebolo.  

A ja si  nepamätám, že by sme sa rozhodli urobiť len 

obnovu podniku. A ak urobiť obnovu podniku, tak nie za 

štyri roky, to, čo si tam ty chcel, však všetci sa ti tu, 

vlastne, vysmievali, že sa to dá urobiť za pol roka, nie za 

štyri roky, čo tam je napísané.  

Čiže, pre mňa je to prekvapujúce.  

Ešte tuná k námestníkovi.  

Ty si robil tú kontrolu a zber dát pohľadom? A to si 

myslíš, že je dostatočné na to, aby sa rozhodlo o tom 

pohľadom a skenovaním, že vy robíte lepšie a my robíme 

horšie? Ja si myslím, že nie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  
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ešte vysvetlím. Možno doporučujem kurzy na podporu 

pamäte. My sme si neschválili založenie doprav, komunálneho 

podniku, my sme si založi, schválili postup, ktorý k tomu 

vedie. A prvým krokom je štúdia, ktorá nám dá odpovede na 

všetky otázky, ktoré tu zazneli. A tá štúdia príde sem do 

zastupiteľstva a bude o nej veľká diskusia. Hej?  

Je to tam v tom materiáli všetko napísané. Snažíme sa, 

čo najskôr, nie je to za štyri roky, je to do štyroch rokov 

s tým, že tak ako bude narastať náš podnik, tak budú klesať 

výkony toho dodávateľa.  

Čiže, toto sme si povedali.  

Dobre.  

Do diskusie sa prihlásili ešte dvaja občania. 

Pán Legény. 

Prosím hlasujte, či môže vystúpiť pán Legény.  

Pán Le, no. Pán Legény, nech sa páči.  

Občan   Ing. Jozef   L e g é n y :  

Dobrý deň.  

Chcel by som len povedať v súvislosti, teda, s tým, čo 

sa tu prerokováva, že materiál, ktorý bol daný na toto 

rokovanie, teda, ako, ako, ktorý je podkladom, tak pokiaľ 

sú pravdivé výkaz výmer na súčasnom vypísanom verejnom 

obstarávaní na štyri roky, tak tento materiál nie je 
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pravdivý. Ak je pravdivý materiál, ktorý je vo verejnom 

obstarávaní, tak nie je pravdivá správa kontrolóra, lebo 

hovorí o nejakých iných cestách, o nejakých iných metroch 

štvorcových ako hovorí materiál na verejné obstarávanie.  

To znamená, že myslím si, že ďalší materiál, ktorý 

príde, bude presne z takých typov materiálov ako bol, 

hovoril jeden môj šéf na vojne, že to je cochcárna. Čiže, 

bude tam  co se zachtělo, ako.  

Takže, nakoniec by som povedal len toľkoto. Že každý 

nemecký a dokonca aj francúzsky a španielsky manažér by do 

konca októbra určite podnik vedel postaviť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme.  

Ďalej sa prihlásil pán Mihok.  

Hlasujte, prosím, či môže vystúpiť pán Mihok.  

Pán Mihok, máte slovo.  

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobrý deň všetkým prítomným.  

Dobre. Takže, po poďme trošku k skutočnostiam, hej? 

Nielen rozprávať o skutočnostiam.  
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Toto je, pán primátor, tá firma zo 7. decembra. Do 

hlavného mesta, Starého Mesta sa nedalo vojsť vďaka týmto 

autobusom. Šoféri dostali do vysielačky, ja vám to dám, do 

vysielačky, že o pol ôsmej sa bude soliť. Toto je snímka o 

pol desiatej. Nenasolené, neodhrnuté, spriečené dva 

autobusy. Jednoducho sa nedalo vojsť do Starého Mesta. Toto 

je tá vaša služba, ktorú všade zastávate.  

A nepáči sa mi Vaše vystupovanie v televízii, keď vy 

poviete naše vozidlá a naši zamestnanci. Pán primátor, vy 

ste spoločníkom v tej firme alebo na ich výplatnej listine, 

že tak vystupujete. Lebo to je súkromná spoločnosť a vy v 

médiách vystupujete naše mechanizmy boli pripravené. Čo je 

vaše? Smejete sa? To je trápne, čo vy vystupujete 

v televízii. Vy ste primátor v Bratislave a v prvom rade 

chráňte peniaze Bratislavy.  

Týmto, že všade túto firmu obhajujete, neprišlo vám 

vhod, že ten zamestnanec vystúpil z radov a na verejnosti 

sa dostali veci, ktoré sa nikdy dostať nemali. To znamená, 

preto tie vaše účelové zdržiavania a odsúvanie bodu 1A, 

alebo ako tak to bolo minulý týždeň, keď ste účelovo 

zabránil tomu, aby sa rozprávalo na zastupiteľstve. Toto sú 

dôkazy voči vám. Voči firme, ktorú vy zastávate.  

To, že Vy sa na facebooku odfotíte na suchej ceste, 

ako čo s tým chcete dokázať, to neviem. Ale si uvedomte 

jednu vec. Smejete sa. Ten zamestnanec, ktorý vystúpil a 

dal výpoveď, za január, viete akú mzdu dostal? Za 

tridsaťjedna dní odpracovaných? Poslali mu včera na účet 

tristoštyridsať euro. Viete, koľko dostáva, dostáva tá 

firma na jedného zamestnanca na deň hotovostné? Vyše tristo 
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euro. Čiže, magistrát zaplatil jedným dňom jeho mesiac. 

Toto sú fakty a s týmto sa začnite zapodievať. Toto sú 

milióny, ktoré utekajú.  

A prestaňte vystupovať naše vozidlá a naši 

zamestnanci. Vy ste primátor Bratislavy a vystupujete 

s tým, že tá firma, ktorá robí pre nás za naše peniaze, my 

si ju odkontrolujeme.  

A ešte takisto. Vy idete strápňovať poslancov, že čo 

urobili akú kovbojku, že všetko bolo v poriadku? Dispečing 

o ničom nevedel, keď sa robila partizánska akcia?  

No, nemáte pravdu. Lebo tam sa objavili v tých 

objektoch dispečerské vozidlá. To znamená, že dispečing 

o tom musel vedieť, keď tam boli tie dispečerské vozidlá.  

Prečo vy pred verejnosťou zhadzujete určitú časť 

poslancov, ktorá chce tu niečo robiť? Však vy strápňujete 

poslancov a robíte si imidž na tej firme.  

Tak neviem, ste ich zamestnanec? Platia vás alebo čo? 

Priznajte farbu. Ale podľa toho čo stvárate, tak i, tak ste 

na ich listine.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme.  

A prihlásil sa ešte pán Ďurči.  
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Ďakujem. 

Občan   Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň prajem všetkým.  

Prosím vás pekne, už ma asi všetci poznáte, ja som 

človek z praxe. Ja som vykonával funkciu zástupcu oddelenia 

cestného hospodárstva v rokoch deväťdesiatpäť, 

deväťdesiatšesť. 

Jednoznačne, zlyháva tu kontrolná činnosť dispečingu a 

mesta, pretože za môjho pôsobenia, a keď som bol v 

deväťdesiatom šiestom roku odvolaný z funkcie, že šafárime, 

tak som mal zimu za jeden milión stoštyritisíc euro a leto 

za šesťstoosemdesiatpäťtisíc. 

Čiže, letná, zimná údržba bola milión 

sedemstodeväťdesiattisíc päťstošesťdesiatstyri, krát štyri 

roky, sedem miliónov.  

Ja som myslel, že skolabujem, keď som počul, že 

päťdesiatdva miliónov. 

Tak, jak povedali poslanci, pani starostka Čahojová, 

aj pán Hrčka. Toto sa nedá nazvať inak ako tunel.  

A yy sa tu bavíte o nejakom komunálnom podniku? Viete 

vy o tom, že za komunistov bola vybudovaná colná hala na 

Starej Vajnorskej, ku ktorej boli dotiahnuté koľaje pás, 

kde boli autá pripravené v pohotovosti na Bazovej, kde je 

Čierny les, kde sme sa my v roku deväťdesiatsedem, 

deväťdesiatosem zapodievali tým, aby neboli kilometre, kde 
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sme chceli, aby tie vozidlá mohli stáť, a vy sa tu skutočne 

bavíte o nezmysloch. Štyri roky produkujte takýto pamflet? 

To sa nedá ináč nazvať. A ešte aj zaplatený z peňazí 

daňových poplatníkov. Pre boha, o čom sa tu bavíte? Čo vy 

tu riešite?  

Komunálny podnik neni problém založiť do konca roka. 

Vy, (poznámka:  zazvonil telefón) pardon. Vy sa tu bavíte 

o tom, hej, že koľko to bude stáť. A koľko my preplatíme 

tej firme. Čo vy tu točíte o jakej letnej údržbe, že nemáte 

zabezpečenú. Veď zmluva áerká (A.R.K) je do 30. 10. 

Preboha, už sa tu zobuďte a nerobte tu skutočne z ľudí 

blbcov. Lebo jediná vaša politika je jak sa mestu darí, 

jako hospodárime, neviete prestavať ani to, čo máte. A 

neúmerne zvyšujete dane.  

V diskusii o šestnástej si to povieme. Pani 

námestníčke ukážem tie rozhodnutia, ktoré sú stopäťdesiat 

percent daň z nehnuteľnosti. Je toto normálne? Toto 

výpalníctvo. Jaká komunálna politika? Zdieranie. 

Čiže, žiadne reči o tom, či áno či nie. Jednoznačne 

komunálny podnik treba a tí ľudia, ktorí budú robiť leto, 

zimu, sú aj na leto a dokážu aj kosiť. Toto sme všetko my 

zabezpečovali v rámci podniku.  

Lenže tak jak sa za komunistov všetko znárodňovalo, 

tak sa teraz za demokracie všetko privatizuje. 

A privatizuje sa prečo? Pretože komunálny podnik nemôže 

dávať provízie, že? Komunálny podnik ten musí byť ticho. 

Ale súkromná firma, tá má na to prostriedky, ale tie 
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prostriedky sú naše, nás všetkých občanov. A vy s nimi 

absolútne, absolútne nehospodárne hospodárite. Toto (gong) 

už treba zastaviť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme.  

Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som len rád upozornil, že áerká (A.R.K) je  

vysúťažené síce do 30. 9., ale on má len, len cestnú zeleň. 

Čiže, nemá celú zeleň. Čiže naozaj, tá zeleň nie je 

vysúťažená a začala sa súťažiť v decembri 2015, v auguste 

2016, teda v decembri 2015 bola informácia vo vestníku, v 

auguste 2016 bola vyhlásená na štrnásť dní približne s 

tisíc položkami za štrnásť alebo šestnásť miliónov  na 

štyri roky a, a dodnes dňa neni ukončená. 

Čiže, tam sú akože náklady na zimnú a letnú údržbu 

neni len áerká (A.R.K), ale je to áerká (A.R.K) plus ešte 

nejaké ďalšie veci, ktoré sa riešia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec.  
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JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja sa chcem len pripojiť k tomu príspevku. 

Viete, čo je na tomto meste zaujímavé? Že toto mesto 

štyri roky pripravuje komunálny podnik a za tie štyri roky 

vysúťaží na štyri roky ďalšiu firmu. Čiže, toto tu bude 

trvať osem rokov.  

Chlapi, veď osem rokov to tu bude trvať ten komunálny 

podnik. Za osem rokov vy tu možno stvoríte nejaký komunálny 

podnik. Ale to sa môže stať, že ešte aj po tých ôsmich 

rokov niekoho napadne, kto tu bude, že či by to ešte ďalšie 

štyri roky nemohlo trvať. 

Takže, ja sa pýtam, a teraz budem aj rád, aby sa to 

ukázalo konečne na tej tabuli jak sa bude hlasovať o týchto 

návrhoch, ktoré sme predložili s Jarkou Tvrdou a Janom 

Hrčkom a poprípade o návrhu Maťa Kuruca, že jak sa tí 

poslanci zachovajú a jak budú hlasovať o to, o týchto 

uzneseniach.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník Černý.  
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Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja nemám problém podporiť ten návrh v okamžiku jak 

budeme hlasovať per partes o jednotlivých bodoch. Pretože 

založenie komunálneho podniku asi podporujú všetci, to sme 

tu počuli aj od radov obyvateľov. Ale ak tu takisto 

zaznelo, že zmluva je do nejakého desiateho mesiaca, do 

konca desiateho mesiaca, a tuná máme pripravovať analýzu 

ako letnú údržbu zabezpečia mestské časti, tak to si 

myslím, že si ideme sami proti sebe dvomi uzneseniami. 

Takže, ak si budeme hlasovať per partes, tak väčšia časť 

toho je možná, že prejde.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer.  

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ja by som sa rád len, teda, k tým vystupujúcim 

obyvateľom vyjadril, ktorí zjavne nemajú v tom jasno, že, 

teda, čo pán primátor preferuje. Lebo, na jednej strane pán 

primátor tvrdí, že chce komunálny podnik, na druhej strane 

tvrdí, že to bude trvať štyri roky. Čiže, možno 

nezrozumiteľne hovorí k tým ľuďom, že čo vlastne to mesto 

alebo čo vlastne on zastupuje. 

Rovnako, keď ako hovorí k nám poslancom. Je tam 

strašne veľa balastu a strašne málo faktických informácií, 

alebo, proste, nejakých reálnych krokov, faktov.  
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Tak ja by som aj týmto chcel vyzvať, zjavne ani ľudia 

nerozumejú, aby sme už prestali tie všelijaké omáčky, 

komentovať každé jedno vystúpenie poslanca, boli veľmi 

faktickí. Uvidíte bude to oveľa efektívnejšie aj na tomto 

zastupiteľstve. Získame veľa času.   

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Problém, pán poslanec, je, že ten balast do toho 

zanášate vy, ja som sa úplne jasne vyjadril a opäť si to 

zamotal, zneistil a zabalastoval. Ja som povedal nie štyri 

roky, maximálne štyri roky, pričom ako bude navršovať sa 

komunálny podnik, tak sa bude znižovať dodávateľ. Toto som 

povedal. Opäť si to prekrútil. Žiaľ, nie je mojim 

problémom, respektíve, nie ja vnášam medzi ľudí nejasno, sú 

to presne takéto demagogické úsudky, aké si mal.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme do do dostali návrh uznesenia 

od pani Tvrdej, potom ďalšie dodatky.  

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora predložiť 

materiál na schválenie na mestské zastupiteľstvo v apríli 

2018 v alternatívach.  
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Alternatíva jedna, vytvoriť mestský komunálny podnik, 

rekonštuk rekonštruovať objekt, rekonštrukciov objektov 

Bazová 8 alebo Technickej 6. Zapracovať do rozpočtu 2018 

sumu štyristotisíc eur, 

druhá  alternatíva, služby letnej a zimnej údržby 

zabezpečiť zadaním bratislavským mestským častiam aj s 

finančným krytím.  

V ďač, v ďalšej časti žiada zverejniť aj zaslať mailom 

poslancom externú analýzu spoločnosti Grand tonton advižen, 

(GRAND THORTON ADVISION), ak som sa dobre prečítala, ak som 

to dobre prečítala, čo sa nachádza v materiáli číslo jeden. 

Termín do 28. 2. 2018.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasuj 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Čiže, hlas. Čiže, hlasujeme, hlasujeme. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno, povedal to. Áno. Áno, že hla,  

Čiže, hlasujte, prosím, ideme hlasovať po jednotlivých 

bodoch. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Toto je návrh uznesenia pani Tvrdej. 

(poznámka:  počuť slová „áno, čiže, po jednotlivých 

bodoch. V návrhu povedal per partes) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Per partes. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Vyjadrujte sa, prosím, tak, aby to človek aj pochopil, 

čo hovoríte. Lebo medzi zubami tam premeliate nejaké slová 

a nerozumieť tomu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník povedal, že keď sa bude hlasovať 

o o jednotlivých častiach samostatne, per partes. To 

povedal. Ale neviem, ako sa, ako to bolo porozumené. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dajte slovo ešte pánovi námestníkovi.  
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Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja si dovolím zopakovať aj pre tých, ktorí nedávali 

dostatočný pozor, alebo to nepochopili, tak ako bolo. 

Povedal som per partes. Hlasujme o tých jednotlivých 

bodoch samostatne na to, aby to malo možnosť získať väčšiu 

podporu aj z toho hľadiska, pretože som povedal, že 

komunálny podnik asi podporujeme všetci poslanci, primátor, 

všetci. Ale povedal som takisto, že nemôžem podporiť tú 

záležitosť vzhľadom k tomu, že je zmluva platná do 

desiateho mesiaca, aby už teraz sme dávali peniaze na letnú 

údržbu mestským častiam. To sa nedá podporiť. Nedá sa 

podporiť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Čiže, procesný návrh je hlasovať samostatne.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keď je procesný návrh, tak o návrhu uznesenia, čo dala 

pani Tvrdá, máme hlasovať o prvom bode.  

O tých dvoch alternatívach, čo patria dohromady.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Po jednom?  

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

O tomto, vytvoriť mestský komunálny podnik. O tomto. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Je tam jedna, dva. 

Takže, budeme hlasovať o časti jedna.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o časti 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Vytvoriť mestský komunálny podnik. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Tak.  
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Návrhová komisia toto navrhla.  

Prosím, hlasujte o návrhu návrhovej komisie. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

Návrhová komisia,  

prosím navrhnite ako ideme postupovať, lebo poslanci 

zase vytvorili situáciu. 

Áno. Pá. 

Procesný návrh má 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Myslíme si, že keď prvý 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz hovorí návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

návrh uznesenia prišiel od pani Tvrdej, ktorý bol síce 

povedaný, teraz sa to prečítalo, a to tvorí jeden celok, 

jeden bod a druhý bod. A ten prvý bod obsahuje dve 

alternatívy, takže má sa o tom spoločne tak, ako 

predkladateľka predložila.  
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Môžme hlasovať tak, že o prvom bode a potom o tom 

druhom. A potom o tých ďalších doplnkoch, ktoré došli. 

Toto buď celé, alebo jeden bod a druhý bod. Ale 

nerozdeliť tie alternatívy, ktoré ona dala dohromady.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte pán poslanec Káčer má faktickú, procesnú. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor.  

Ja by som Vás len chcel upozorniť, že tu máme návrhovú 

komisiu, ktorá keď nepočula návrh pána Černého, tak vy 

nebudete rozhodovať o tom, že to bude takto. Tam je 

návrhová komisia, ktorá rozhodne, a ktorá keď povedala, že 

nepočula o tom samostatnom hlasovaní, tak sa tak nebude 

hlasovať.  

Tak vás poprosím, pán primátor, pokračujme v zmysle 

rokovacieho poriadku.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  
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nemusíte ma takto pateticky prosiť, lebo teraz práve 

ro, návrhová komisia povedala, čo budeme robiť. Lebo som ju 

o to požiadal.  

Takže, návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

predložené a prečítané, v prvom bode, kde sú dve 

alternatívy. To je jeden bod. Potom ide ďalší bod.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak.  

Hlasuje sa o prvom bode, ktorý obsahuje dve 

alternatívy.  

Tak, to je návrh návrhovej komisie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tohto istého uznesenia je aj ďalší bod, zverejniť a 

zaslať mailom poslancom internú analýzu toho podniku, ktoré 

je uvedený, či externú analýzu toho podniku, ktorý je 

uvedený v materiáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím hlasujte. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A je to termín dvadsiaty ôsmy druhý. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Uznesenie je prijatá. 

Čiže, máme za sebou bod 1A. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ešte nemáme, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, ešte treba do 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

lebo došli dodatky k tomu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dodatky. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší dodatok do tohto uznesenia dávala pani 

Štasselová.  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta žiada 

kontrolóra, aby aktuálne zistenia vyplývajúce z opakovaných 

kontrol zimnej údržby vo firme áerká (A.R.K) dal preveriť 

enkáú (NKÚ).  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A do tretice dal pán poslanec Ján Mrva. Doplnenie. 

Mestské zastupiteľstvo žiada, aby magistrát 

prerozdelil alikvótnu finančnú čiastku alebo prostriedky na 

letnú údržbu na mestské časti, ktoré zabezpečia kosenie aj 

magistrátnych pozemkov v roku 2018. Tu termín dáva 

31. 3. 2018. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, to nemusím ani zopakovať, že je to 

absolútne v rozpore so zákonom, rozpočtom, všetkými 

pravidlami, ktoré sa toto mesto riadi.  

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 
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Štrnásť za. 

Čiže, uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia?  

Čiže máme všetky uznesenia. Výborne. Bod 1A sme 

skončili.  

 

 

BOD 1B ÚSTNA INFORMÁCIA O VEREJNOM 
OBSTARANÍ K VEREJNÉMU OSVETLENIU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu jedna Bé, a  tým je Ústna 

informácia o verejnom obstarávaní k verejnému osvetleniu.  

Dámy a páni  

k, k tomuto bodu sme už veľa diskutovali, čiže budem 

stručný.  

Zmluva skončila koncom roku 2016, ja som ju odmietol 

dodatkovať, tak ako to robil môj predchodca, lebo dodatky 

sú protizákonné. Pripravili sme pos, návrhy ďalšieho 

postupa, postupu. Som toho názoru, že Bratislava potrebuje 

moderné verejné osvetlenie, lampy, ktoré nielen svietia, 
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ale poskytujú ľuďom aj iné informácie, napríklad, 

o parkovacích miestach, o čistote ovzdušia, o klima, klíme 

danej, infor, iden identifikačné informácie a tak ďalej. 

Hľadá mesto dodávateľa na takéto služby, prebieha 

verejné obstá, prebieha verejné obstarávanie. Podľa zákona 

končí verejné obstarávanie podpisom zmluvy, a do tej doby 

panuje absol povinnosť mlčanlivosti obstarávateľa o týchto 

veciach.  

Ten proces je komplikovaný a zložitý, pretože 

v podstate, ide o najväčšiu verejnú súťaž, alebo najväčšie 

verejné obstarávanie na Slovensku. Úmerne tomu je situácia 

komplikovaná. Tí účastníci dávajú do, ďalšie a ďalšie 

dotazy, je ich veľké množstvo. Zákon ukladá obstarávateľovi 

tieto dotazy zodpovedať, na tieto otázky zodpovedať, to je 

naša povinnosť, to sme si nevymysleli, čím, samozrejme, 

dochádza k predlžovaniu toho procesu. Proces sa končí, ale 

podpisom zmluvy, a keď to tak nastane, tak o tom budeme 

informovať.  

Otváram diskusiu.  

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor, za slovo.  

Ja by som sa len chcela spýtať, nenašla som na stránke 

hlavného mesta plán verejných obstarávaní. Ak si dobre 

pamätám, nie je to povinnosť zákonná zverejňovať, možno že 
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som zle hľadala, ale na stránke hlavného mesta je pos, na 

titulke plán verejné obstarávanie z roku 2015.  

Ak si dobre pamätám, tak práve poslanecký klub SMERu, 

alebo neviem ako sa volá momentálne, upozorňoval na to, že 

zmluva so Siemensom vyprší a prijímalo sa uznesenie 

na zriadenie nejakej pracovnej skupiny, alebo na niečo 

také, aby sa pripravovalo zodpovedne aj zo strany 

poslancov, aby tu bola nejaká komunikácia slušná, tak ako 

má fungovať, aby sa to verejné obstarávanie pripravilo 

dostatočne včas.  

Všetci, ktorí sa pohybujeme, alebo pracujeme nejako 

s verejnými prostriedkami vieme, aký je zložitý a ťažký 

tento zákon a aké je zložité pripraviť zodpovedne verejné 

obstarávanie, ako je napadnuteľné a krehké zo strany 

neférového uchádzača, alebo neférového súťažiaceho.  

Čiže, tieto procesy sa naozaj môžu neúmerne 

predlžovať.  

Ale pán primátor, to nehovorím na tvoju obranu, alebo 

na obranu, hovorím to preto, lebo dostatočne včas tu 

niektorí poslanci na vzniknutú situáciu upozorňovali. Keby 

sme mali, máme, mali sme večera na nie, na niektorej 

z komisií, kde sedím, komisia verejného poriadku, plnenie 

protikorupčného minima. Bola tam dosť rozsiahla diskusia 

o tom, či je vlastne povinnosť hlavného mesta plán 

verejných obstarávaní zverejňovať, a že prečo to, vlastne, 

nemáme, ako, v tom protikorupčnom minime exaktne 

definované. No minimálne by sa predišlo veľmi nepríjemným 
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diskusiám pre vás, lebo o plánoch verejných obstarávaní, my 

vlastne, ako poslanci, nevieme nič.  

Preto bolo veľmi nepríjemným prekvapením, keď v 

decembri bolo oznámenie predbežné, že bude vypísané ďalšie 

verejné obstarávanie, napríklad, na zimnú a letnú údržbu 

komunikácií.  

Keby bola na úrovni diskusia, alebo výmena informácií 

medzi poslancami a vedením mesta, tak týmto nepríjemnosť, 

alebo keby bola úprimná snaha o nejakú aspoň základnú 

transparentnosť pri príprave zabezpečovania týchto služieb, 

tak sme mnohých nepríjemnosti mohli byť ušetrení. 

A nemohli, nemuseli sme sa obviňovať z pol z nejakého 

politikárčenia.  

Ja by som sa, teda, spýtala pána primátora prečo tieto 

informácie nie sú, hoci mesto chce byť transparentné a chce 

plniť protikorupčné minimálne minimum, malo by asi maximum 

urobiť pre to, aby bolo transparentné. A zároveň by som sa 

rada pri tejto príležitosti spýtala aj pána poslanca 

Borguľu, ktorý podával podnet na Úrad pre verejné 

obstarávanie, aby sa zaoberalo procesom verejného 

obstarávania osvetlenia v Bratislave, že čo sa deje s týmto 

podnetom a či sa o ten podnet ďalej zaujíma, alebo či sa 

vo veci niečo aktívne deje? 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne.  

Ja by som chcel na man, na pani kolegyňu zareagovať, 

že hoci je veľmi vo všetkom presná, tak si nevie presne 

spomenúť, že aký je to náš klub, či smerácky alebo nie. 

Upozorňujem, že v klube je 3 Smeráci, ja neviem v 

štrnásťčlennom klube.  

Takže myslím si, že tá jej nepresnosť je troška taká 

účelová. Mrzí ma, že takýmto nefér, nefér prichádzame 

vo všetkom.  

Ja jej nevyčítal stále, že a pékáó (PKO) ste predali, 

tá banda vaša, hoci tiež len niektorí z ich klubu predali 

to pékáó (PKO).  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 446

Naozaj, na to, čo tu odznelo môžem povedať jedine to, 

že som bol za klub delegovaný do tejto komisie. Žiaľ, 

doteraz som nebol vyzvaný k vôbec, teda, k tomu, že teda, 

komisia zahájila činnosť, alebo bola nejakým spôsobom vôbec 

kreovaná. Že to bolo uznesením, že to bola požiadavka, pán 

primátor, na teba je evidentné.  

Čiže, v tomto smere by bol dobrý prvý krok. Tá ochota 

z radov poslancov určite tu je, byť nápomocní v tejto 

zložitej veci, tak jako si povedal.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Borguľa. 

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

Som prihlásený v riadnom príspevku, ktorého sa týmto 

vzdávam, lebo práve o tom som chcel informovať, že po 

rozsiahlej komunikácii s vami, pán primátor, s vašim 

riaditeľom na magistráte, po medializovaných informáciách 

o tom, že sa viacero, upozorňujem, viacero uchádzačov 

prihlásilo do súťaže o verejné osvetlenie a v snahe 

zachrániť svojich štyritisíc euro, ktoré som poslal na Úrad 

pre verejné obstarávanie, som svoj návrh stiahol.  

Môj návrh mal práve slúžiť na to, aby táto súťaž 

nebola vyhlásená pre jedného jediného uchádzača, a to je 

teda tá aktuálna firma. A keď som sa presvedčil o tom, že 
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teda, alebo teda, medializované boli informácie o tom, že 

tam je, tuším, šesť alebo koľko návrhov, tak môj návrh som 

považoval za bezpredmetný, a preto som ho stiahol.  

Čiže, to je pre vás pani starostka, vaša informácia.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Veľmi pekne. 

Ospravedlňujem sa pánovi poslancovi  Hanulíkovi, že 

som si nevedela v rýchlosti spomenúť na názov klubu. 

Nemyslím si, že to bola podstata môjho diskusného 

príspevku, ale myslím si, že pán Hanulík, vy ste sa zase 

pomýlili v počte členov svojho klubu.  

A k pánovi poslancovi Borguľovi len toľko, že či si je 

tak istý, že už, naozaj, sa tým verejným obstaraním Úrad 

pre verejné obstarávanie nemusí zaoberať? A teda rada by 

som zdieľala jeho istotu. A, že keď, teda, má voľných 

štyritisíc euro na kvalifikovaný podnet, či by nebol taký 

láskavý a nepozrel sa na obstarávanie zimnej a letnej 

údržby, že štyridsaťdva miliónov rámcovú zmluvu, tiež by 

sme boli radi, aby sa tam prihlásili, keďže zábezpeka je 

päťstotisíc euro, krátka doba na predloženie ponúk, aby sa 

tam prihlásili aspoň tie štyri firmy. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Táto súťaž už sa tu vyvíja nejaké dlhšie obdobie. Ja 

stále mám za to, že výsledky tejto súťaže, malo, by malo 

schvaľovať mestské zastupiteľstvo, preto by som chcel dať 

jedno uznesenie, aby nám v tomto, v tomto pán kontrolór 

mesta dal nejaký, nejaký ten návod.  

Čiže, prečítam to uznesenie a potom aj nejakú dôvodovú 

správu. 

Mestské zastupiteľstvo pro, po prerokovaní materiálu 

žiada kontrola kontrolóra hlavného mesta Bratislavy, aby 

vykonal kontrolu zmluvnej a tendrovej dokumentácie súťaže 

Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave, posúdil 

súlad tejto zmluvnej a tendrovej dokumentácie so zákonom 

o obecnom zriadení, so štatútom hlavného mesta Bratislavy, 

stanoviskom enkáú (NKÚ) k významným hospodárskym opatreniam 

samosprávy a obchodným zákonníkom definujúcim náležitosti 

koncesných zmlúv a poskytol mestskému zastupiteľstvu 

stanovisko ohľadom prípadnej povinnosti štatutára mesta, 

predložiť na schválenie na rokovanie mestského 

zastupiteľstva zmluvu o výbere budúceho zhotoviteľa 

prevádzky sústavy verejného osvetlenia, a alebo povinnosti 

štatutára mesta predložiť na schválenie zmluvu o odovzdaní 

majetku sústavy verejného osvetlenia do rúk budúceho 

zhotoviteľa.  
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Dôvodová správa. 

Mám za to, že zmluvná a tendrová dokumentácia uvádza 

povinnosť odovzdania sústavy verejného osvetlenia do rúk 

budúceho zhotoviteľa. Zmluvná dokumentácia má teda nielen 

charakter koncesnej zmluvy, ale dokonca súlad 

zastupiteľstva sa vyžaduje aj na nakladanie s majetkom 

mesta.  

Pokiaľ je mi známe, tak táto sústava je súborom 

svetelných zdrojov, svetiel, osvetľovacích stožiarov, 

výložníkov, rozvádzačov verejného osvetlenia, ktoré sú 

vo vlastníctve objednávateľa, preto podľa, myslím si, že 

podľa štatútu, štatútu nášho mesta tak na každý prevod 

takéhoto majetku sa vyžaduje súhlas zastupiteľstva. Ale 

hovorím, dávame to na posúdenie kontrolórovi, aby nám 

povedal nejaké naše stanovisko.  

Návrh predkladá traja poslanci Bulla, Kaliský, Káčer. 

Odovzdávam návrhovej komisii.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo.  

Vážený pán poslanec,  
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váš návrh znie pomerne odborne. Odpovedať naňho viem 

okamžite. Áno, odovzdanie majetku podlieha schváleniu 

mestského zastupiteľstva. Že či v tejto zmluve dochádza 

alebo nie, rád sa pozriem na tendrovú dokumentáciu. 

Čiastočne o nej píšem v zajtrajšej predkladanej správe, 

ktorú vám dávam na základe pôvodného uznesenia, myslím pani 

Štasselovej, kde sme sa venovali tejto otázke z pohľadu 

verejného obstarávania.  

Vy teraz žiadate, aby sme sa z pohľadu štatútu 

a z pohľadu zákona o obecnom zriadení, prípadne majetku 

obcí, tak sa pozrieme na to, a keď dostaneme všetky 

podklady, tak to budeme posudzovať a predložíme vám o tom 

správu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník Černý. 

Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Môj príspevok smeroval asi k poslankyne Jarke Tvrde, 

Tá tu momentálne neni, k tomu predchádzajúcom hlasovaniu, 

nechcem zdržovať.  

Spätne som si uvedomil, že som sa mýlil a príde mi 

čestné to priznať. Myslel som si, že si osvojila ten návrh 
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pána poslanca Mrvu, čož sa nestalo, a tým pádom prišlo mi 

čestné povedať, že som sa mýlil a ona mala pravdu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

to bol krátky príspevok predo mnou.  

Takže k ÚVO.  

Ja mám informácie o tom, že na ÚVO sa podali dopyty 

k súťaži v auguste, a to boli vtedy stovky dopytov, 

v auguste minulého roku. Odvtedy nové dopyty na to, na túto 

súťaž neboli, až teraz niekedy vo februári pribudlo zopár 

dopytov, na ktoré ste mali zodpovedať.  

Čiže, ja tam nevidím  problém od augusta tie dopyty 

vyriešiť a posúvať to šiestykrát.  

Ale my sme dali s pani poslankyňou Štasselovou, 

vlastne, dva podnety na ÚVO na tú krátku súťaž, na 

predĺženie a na veľkú komplexnú súťaž. A ÚVO, keďže 

nekonalo od júna minulého roku, kedy sme to podali, tak sme 

podali urgenciu vo februári, samozrejme, že sme to 

medializovali, aby sme vyvinuli tlak na ÚVO, lebo došlo k 

zmene vedenia na jeseň minulého roku a predpokladali sme, 

že venové, nové vedenie ÚVO sa tým bude zaoberať.  

No som rád, že po urgencii sa nové vedenie ÚVO tým 

začalo konať a začalo sa podnetom zaoberať.  
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Takže, buď, my žiadame stále, aby si to, pán primátor, 

zrušil, preto, lebo nepovažujeme túto súťaž za, jej 

podmienky, za dobré pre naše mesto, aby tam boli po, aby 

bola o tom verejná diskusia, odborná diskusia s tým, že to 

mesto, tak ako si v tej úvodnej reči hovoril, že to 

osvetlenie bude robiť aj zber dát ovzdušia, parkovacie, že 

bude registrovať parkovacie miesta, že sa tam budú môcť 

nabiť elektromobily, a toto všetko by sme chceli, aby sa 

najprv pripravilo v nejakej diskusii, čo bude podmienkou 

tej budúcej novej súťaži.  

A ty to pekne vždycky na úvod hovoríš, ale táto súťaž 

o tom vôbec nehovorí a uprednostňuje iba jedného terajšieho 

dodávateľa tejto služby.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

musím sa kategoricky ohradiť k tvojim predpokladom. 

Prosím, váž slová. Toto bolo vážne obvinenie. Alebo to 

budeš dokázať, alebo sa ospravedlníš, pretože tá súťaž je 

práve nastavená a je otvorená.  

Tak ťa žiadam, aby si to zobral späť, to čo si teraz 

povedal, že favorizuje, že je nastavená na jedného. Alebo 

to dokáž. Lebo nemôžeš takto ľahko púšťať takéto obvinenia. 

Toto nemôžeš robiť, pán poslanec.  

Pán poslanec Mrva. 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Nemám, čo zobrať späť. Je to v podnete na ÚVO. Dávali 

sme tam sedem dôvodov. Jeden z dôvodov je ten, kto ktorým 

my predpokladáme s poslankyňou Štasselovou, že 

uprednostňuje sa doterajší dodávateľ, preto, lebo ostatní 

nemôžu splniť podmienky tej súťaže ako je nadstavená.  

Ja som si ten podnet nevymyslel, nie som odborník na 

verejné osvetlenie. Mám to podložené verejnými, teda 

odbornými ľuďmi, ktorí hovoria, že je to, že to 

nesplniteľné inými uchádzačmi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Je 16 hodín, mali by, mala by vystúpiť verejnosť.  

Chcem sa opýtať. Prerušujeme bod?. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prerušujeme bod a slovo majú občania.  
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BOD 1C VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prvý vystupuje pán Mihok. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Že ja by som chcel ešte minútkou pokračovať v tom, čo 

som rozprával o tej zi, o tej zimnej a o tej firme AII.  

Teraz čo sa aj rozprávate, tie priestory čo sú trebárs 

na Bazovej. Tak tie priestory vyhovujú firme, ktorá údržbu 

robí a my chceme veľké investície z mesta investovať 

do toho, aby to fungovalo. Však, keď nám oni odovzdajú 

priestory mestu v užívaniaschopnom stave, tak, pre boha 

živého,  nemôže tam byť taká investícia, o ktorej hovoríte.  

Však jasne v zmluve musí byť napísané, že priestory sa 

musia odovzdať v užívaniaschopnom stave. Tak potom kam 

chcete naliať tie milióny? Však toto je hotové, fajné, však 

vy sa občas počúvajte, čo rozprávate. Občas sa počúvajte.  

A teraz vám poviem ešte jednu (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo).  

Pán primátor, pán primátor, 

to jak ste avizoval v televízii, že idete robiť 

pri Vrakunskom cintoríne záchytné parkovisko. Teraz vám 

tunák hovorím, že začínam a idem robiť petíciu proti tomu, 

čo ste povedal v televízii. To parkovisko bolo postavené 

pre tých ľudí, ktorí chodia na cintorín s jasným zámerom. 
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To parkovisko nebolo postavené preto, aby sedlák čo dôjde 

za prácou do Bratislavy, mal kde zaparkovať.  

Vy riešte Bratislavčanov a nie sedlákov čo sem chodia 

robiť. Tých sedlákov nech rieši 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Mihok, 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Nechajte ma dohovoriť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

prepáčte, strácate slovo.  

Vy nebudete urážať občanov. Toto je váš priestor, aby 

ste hovorili k poslancom a nie, aby ste urážali občanov. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Ale vy ste primátor Bratislavčanov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Strácate slovo. Slovo má 
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Občan   Jozef   M i h o k :  

Vy ste primátor Bratislavčanov a nie sedlá 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte, tu nebudete hovoriť o žiadnych sedlákoch a 

podobných ľuďoch.  

Slovo má pán Ďurči.  

Ďakujem pekne. Dovidenia.  

(poznámka:  počuť krik) 

Slovo má pán Ďurči.  

(poznámka:  počuť krik) 

Teraz je vystúpenie občanov. 

Občan   Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň prajem.  

Môj diskusný príspevok na mestskom zastupiteľstve 

7. 12. 17 vo vedení mesta vyvolal nevídanú erupciu hnevu. 

Z urazenej sopky hnevu hlavného mesta boli vytrhnuté dva 

kamene značného kalibru. Priamo námestnícke. Ktoré miesto 

lávy a popola na moju osobu vychrlili znôšku urážok, 

invektív, poloprávd a osočovania.  
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Vážení,  

ja mám iný slogan. Aký požičaj, taký vráť.  

Keďže totalitný rokovací poriadok mestského 

zastupiteľstva mne, ako dotknutému a nezávislému občanovi 

nedovolil reagovať, čo je ukážkou totalitnej arogancie 

moci, kde platí vyhraj voľby, môžeš všetko. Ale tak to nie 

je, vážení.  

Pán Budaj,  

za toto sme stáli na námestiach? Za túto aroganciu  

a realizované výpalníctvo?  

Nie som doktor, ani inžinier, ani právnik, nie som 

poloblázon, ani pedofil, a nevymetám bary. Nie som 

poslanec, ani posranec, ale som prostý občan, ktorý má svoj 

názor podložený faktami. Mám dve maturity a jednu olympiádu 

ma z matematiky a nenechám sa urážať nejakými politickými 

nájomníkmi hlavného mesta.  

Od vás ospravedlnenie neočakávam, pretože vo vašej 

politickej výbave nedisponujete atribútmi slušnosti, 

pokory, úcty k inému názoru. Vy disponujete atribútmi 

arogancie moci, neúcty k inému názoru, ste opití mocou. 

Doporučujem vám prečítať si Ladislava Mňačka Ako ako chutí 

moc.  

Mám tu dve fotokópie rozhodnutia dane z nehnuteľností 

z roku 2006, 2017. Z roku 2017 je táto daň 

sedemstotridsaťštyri euro a z roku 2016  

dvestodeväťdesiattri. 
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Vážená pani námestníčka,  

miesto toho, aby ste sa venovali komunálnej politike, 

o ktorej nemáte ani prehľad, som zistil, že ešte máte aj 

nedostatky z matematiky. Bolo by dobré, aby ste absolvovali 

kurz, aby ste vedeli základné veci, jak sa počítajú 

percentá.  

A pani námestníčka tu síce nie je, ale chcem jej 

pripomenúť. Ja nesľubujem, ja nikoho, na nikoho neútočím 

a snažím sa byť pri zemi. Korektný a slušný postoj v každej 

situácii, aj v súťaži, je mojou životnou filozofiou. Osobné 

útoky považujem za prejav slabosti a nedostatok odborných 

argumentov.  

Tak, pani námestníčka, toto je z roku 2012.  

Čiže, ste taká sľubotechna ako náš pán primátor 

Nesrovnal.  

Vážení,  

ja som neprivatizoval, ja som nekradol, ja som 

nevypisoval fiktívne faktúry, netuneloval som 

a netunelujem. Nerozkrádal som a nekradnem. Ja som za tých 

tridsaťtri rokov vo verejnej službe pre Bratislavu urobil 

viac ako vy, celé vedenie, za toto vaše volebné obdobie. 

(gong) Vy ma ne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne.  

Nasleduje pán Mačuha. 
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Občan   Mgr. Maroš   M a č u h a ,  PhD.:  

Ďakujem pekne.  

Zdravím.  

Dobrý deň pán primátor, vážení, vážené panie 

poslankyne, vážení páni poslanci, 

dúfam, že trošku odľahčím dnešnú hektickú debatu, 

ktorú máte.  

Prišiel som sem, vlastne, s takou kultúrnom misiou. 

Náš spolok, Bratislavský okrášľovací spolok, má pripravenú 

pre Bratislavu sochu Márie Terézie, ktorá je kópiou, 

vlastne, skvelého Fádrusovho diela. Je to tretinový, 

vlastne, tretinový rozsah pripravený z bronzu a dlho sme 

hľadali miesto, kde by sme mohli túto sochu umiestniť. 

Chceme ju venovať Bratislave.  

Po pomerne zložitej debate, aj v súvislosti s vašou 

komisiou, ktorá rieši umiestňovanie pomníkov a pamätníkov, 

sme nakoniec dospeli k názoru, že by bola vhodná umiestniť 

ju pred hotel Carlton na Hviezdoslavovo námestie, pretože 

na pôvodné riešenie na Vajanského nábrežie nám komisia 

argumentovala tým, že socha nie je tak monumentálna, nie je 

tak veľká, ona bude mať dve celé dva metra a podstavec má 

ďalšie dva metre. Čiže, bude mať nies niečo cez štyri 

metre.  

Táto veľkosť nie je až tak monumentálna na otvorené 

priestranstvo Vajanského nábrežia, ale pred hotel Carlton, 

kde, vlastne, majitelia veľmi privítali túto iniciatívu, je 

to prostredie komornejšie.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 460

Vy ste dostali do tých materiálov umiestnenie tej 

sochy, takú vizualizáciu. Ja som vám osobne pred pár dňami 

poslal aj do mailov, dúfam, že ste dostali, aj fotografiu 

ako vyzerá tá socha v súčasnosti.  

Čiže, my máme pripravené dielo, ktorou, ktorým sa 

Bratislava môže prihlásiť, naozaj, k tej histórii toho 

korunovačného mesta a zároveň k histórii obdobia panovania 

Márie Terézie, čo sú, vlastne, aj oficiálne línie, kde 

Bratislava komunikuje svoju identitu.  

V súčasnosti, keď príde turista do Bratislavy 

prakticky nemá žiadny takýto oporný bod, o ktorý sa môže 

oprieť, keď sa chce, vlastne, keď hľadá tú históriu toho 

mesta. Turisti sa fotia pri sochách Čumila, dokonca 

pri plechovom prasati jedného nemenovaného podniku na pešej 

zóne.  

Čiže, chceme, vlastne, docieliť to, aby Bratislava sa 

aspoň to touto skromnou, dá sa povedať, iniciatívou 

prihlásila k svojej minulosti.  

A samozrejme, tých riešení by sa dalo nájsť mnoho. Ale 

chcem apelovať na vás, že ak náhodou by toto riešenie vám 

nevyhovovalo na sto percent, je možné, že iné sa ani nájde, 

pretože jednak neviem si predstaviť kto iný by takéto dielo 

postavil v Bratislave, a polemika o tom, kde ho umiestniť, 

naozaj, môže byť veľmi široká.  

Čiže, berte to, prosím vás, ako výsledok kompromisu 

a konsenzu s odborníkmi, ktorí sú určení na práve osádzanie 

pomníkov a pamätníkov. Je to vaša odborná komisia vedená 
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akademickým sochárom pánom Hochsteterom, ktorí, naozaj, 

odsúhlasili umiestnenie, práve, pred tento hotel Carlton.  

Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. A verím, teda, 

že pri hlasovaní, je to bod číslo dvadsať Zmena účelu nájmu 

zmluvy hotel (gong) Carlton versus mesto Bratislava.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme.  

Slovo má pani Šmajldleková.  

Viete čo, nie. Teraz je vystúpenie občanov, potom 

môžte k tomu mať poznámky. Teraz majú slovo občania.  

Švajdlenková. Prepáčte. 

Občianka: Ing. Angelika   Š v a j d l e n k o v á :  

Švajdlenková. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Šve Švadenková. 

:Občianka: Ing. Angelika   Š v a j d l e n k o v á :  

No dobre.  
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Švajdlenko. Nevadí, nevadí. 

Vážený pán primátor, zastupiteľstvo, vážení páni 

poslanci a poslankyne, 

ja vystupujem k bodu číslo štrnásť ohľadom hromadného 

parkovacieho domu na Furdekovej ulici v Petržalke.  

Tento bod bol už v bode decembrového zasadnutia vášho 

zastupiteľstva. Nedostal sa na radu. Predpokladám teda, že 

by sa mohol dostať dnešný deň.  

Chcem vás požiadať, aby ste neodsúhlasili prenájom 

prístupovej komunikácie pre uvedený hromadný garážový dom, 

nakoľko občania dotknutej oblasti výrazne nesúhlasia, čo 

bolo prejavené aj niekoľkokrát aj petíciou podpisovou, 

vystúpili sme aj na miestnom zastupiteľstve poslancov 

v rámci Petržalky, oslovili sme aj poslancov priamo, ktorí 

sú delegovaní za príslušné, príslušné ulice, avšak, žiaľ, 

nič sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť.  

Proti tejto stavbe alebo výstavbe už bojujeme 

od nejakého roku 2011. Zatiaľ, teda, kvázi úspešne, alebo 

zatiaľ, teda, nedošlo k žiadnej stavbe, ale aj tak navzdory 

tomu, stále ten zámer investora tam je.  

Preto, hovorím, opätovne vás žiadam, či by ste boli 

takí láskaví a neodsúhlasili tieto požiadavky investora 

 a prispeli k riešeniu záležitostí a starostí, ktoré majú 

príslušní obyvatelia danej oblasti.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne.  

Nasleduje pán Patlevič. 

Občan Ing. Tadeus P a t l e v i č :  

Dobrý deň, prajem.  

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, 

opäť by som chcel pripomenúť niečo k téme náhradného 

nájomného bývania.  

Prvý bod je ten, že v programe na internete bod číslo 

dvadsaťdva nie je, na papieri je, takže neviem, či sa 

dneska bude preberať alebo nebude preberať.  

Ďalej v materiáli, ktorý som pozeral k tomuto bodu 

číslo dvadsaťdva, nespomína sa tam stále Bartóková ulica, 

ktorú sme niekoľkokrát otvárali ako lokalitu vhodnú 

na výstavbu. Najprv bolo povedané, že je tam zeleň a že je 

tam zmluva o nájme. Potom sme potvrdili, že v nájme, 

v zmluve o nájme je klauzula, že ak Bratislava potrebuje 

pozemok pre verejný účel, čo výstavba náhradných nájomných 

bytov rozhodne je, môže sa tam stavať.  

Potom sme dostali odpoveď, že výstavba tam nie je 

možná. Potom, že výšková výstavba tam nie je možná. 

Nakoniec sa zistilo, že len nízkopodlažná výzdoba, výstavba 

tam je možná.  
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A prečo sa nedajú postaviť štvorposchodové byty, 

bytové domy? To sme odpoveď už nedostali. Takáto adresa, 

takáto lokalita stále v tom materiáli nefiguruje.  

Druhá vec, ktorú som chcel spomenúť je, videl som 

vystúpenie pána primátora v tévé (TV) Bratislava, kde 

odpovedá na otázky. Sme veľmi radi, že vzniká medzi 

medzirezortná pracovná skupina. Dúfam, že k nej možno 

budeme niekedy aj prizvaní, alebo že budeme dostávať priame 

informácie z prvej ruky, aby sme vedeli byť aktívni.  

Takže, ďakujem pán primátor, sa túto jednu vec. 

Obchodná verejná súťaž, ktorá sa má vypisovať, ktorá 

bude zrejme dneska na programe, ak sa to stihne.  

Osobne, videl som tie podmienky, ktoré tam sú. Sú to 

okopírované podmienky zo zákona. Ja osobne neverím, že sa 

podarí nájsť niekoho, ale to je ako, ako skúšať kupovať 

ferari a mať  desaťtisíc vo vrecku. Ja budem gratulovať, ak 

sa niekto taký nájde, ak to nebude urobené nejakým bočným 

ťahom, čo zase neverím, že takou cestou by to išlo.  

A keď mi o ešte ostáva čas, mám tu ešte druhý problém, 

ktorý sa týka parkovacej služby v Starom meste.  

Neviem, či patrí mestu, alebo či patrí, patrí mestskej 

časti. Každopádne zóna v Starom Meste je zóna so zákazom 

státia mimo vyhradených parkovacích miest.  

Zóna zákazu stánia, samozrejme, že by nemala platiť 

pre zásobovanie, napriek tomu prišlo auto, ktoré patrilo 

súkromnej firme, vystúpil z neho štátny policajt, začal 
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dávať pokutu šoférovi, ktorý jednoznačne vykladal tovar. 

Nenechal si to vysvetliť, trval na pokute.  

Otázne je, že kto tú pokutu, komu by tá pokuta išla, 

komu by tie peniaze išli, a kto platí súkromnú firmu za to, 

že vozí štátnych policajtov a dáva pokuty? Či sa s týmto dá 

niečo robiť? 

Ďakujem pekne.  

A ešte, ak mám posledných pár sekúnd. 

Či by sa v rámci parkovania v Bratislave, rezidentného 

parkovania, ktoré by bolo pre rezidentov, či by nemohli 

vzniknúť miesta, ktoré by boli v noci pre rezidentov a cez 

deň od deviatej, povedzme, do piatej pre zásobovanie, 

oranžovo označené, kontrolovali sa dvadsaťminútové státie? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Samozrejme, pán Patlevič, to je podstata návrhu.  

K tej dvadsaťdvoje. Dneska to nebude, pretože aj 

zajtra máme ten istý bod. Čiže, zajtra bude tá 

dvadsaťdvoja. Náhradné nájomné byty. Dneska dvadsaťsdvojka 

nebude. To by bolo dvakrát zbytočne po sebe. 
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Občan Ing. Tadeus P a t l e v i č :  

Toto sa stalo už neviem koľkáty krát. Čiže, k tomu 

bodu sa dostávame raz za dva mesiace. Tak to odložme už 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je to preto, lebo to bol bod v decembri. Už je 

neaktuálny a bude zajtra. 

Občan Ing. Tadeus P a t l e v i č :  

Čiže, ten projekt, program sa preberal šesťkrát 

do roka a nie dvanásťkrát. To je jediná moja výhrada voči 

tomu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nasleduje,  

ďakujeme pekne, 

pán Jahelka.  

Občan   Dušan   J a h e l k a :  

Pekný dobrý deň prajem.  

Dneska začnem iným spôsobom jak inokedy.  

Naposledy som poprosil jednu komisiu vašu so slzami 

v očiach, doslovne, na záver som prosil, riešte konečne 

bytovú politiku ucelene a správne. Do dopočul som sa, že 
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z tej z toho môjho vys vystúpenia sa neurobil žiadny 

záznam, a sa to hodilo jak v minulosti košom.  

Tak chcel by som sa len k tomu, poprosiť, riešte 

bytovú otázku. Je to zásadná otázka občanov mladých, 

starých, aj čo chodia do Bratislavy.  

Teraz zásadná otázka.  

Máte tu bod programu Devín. Neni to, už predbieham váš 

program, ale mám právo, lebo som občan. Chcel by som 

poprosiť. Devín je Mestská časť Bratislava Nové Mesto. Je 

to najkrajšia mestská časť z hľadiska histórie. Je to časť, 

ktorá bola poškodená neš nešťastnými krokmi v deväťdesiatom 

prvom roku z úrovne magistrátu aj bývalého, teda, starostu.  

Zásadná otázka. 

Tie tri milióny alebo šesť miliónov, čo je v lufte, sa 

dá vy vyriešiť iniciatívnym spôsobom oslovenia niektorých 

vašich partnerov, ktorí napríklad v Starom Meste získali 

priestory kancelárske za tridsaťpäť miliónov a zaplatili 

len osemstotisíc, alebo pékáó (PKO) a podobne.  

Ja vás chcem poprosiť. Naozaj skúste pritlačiť tých, 

takzvaných, sponzorov, aby pomohli mestskej časti Devín. 

Lebo mestská časť Devín patrí nám. Sme Bratislavčania.  

Ja som tam chodieval jako šrác, keď sa ešte na Morave 

dalo kúpať.  

A otázka takáto. Som závidel, že tam tí Rakúšaci môžu 

a my nemôžeme. Tak chcem len to poprosiť, že treba, naozaj, 

mestskej časti pomôcť.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 468

A prečo je tam ten problém? Problém je v tom, a to je 

môj záver, že od 24. septembra 1991 nie je to na úrovni 

tohto mes, tej, tohto úradu zabezpečená inventarizácia 

majetku. Tak sa potom stane, že nemáte prehľad jaké sú, 

potom sa musíte škriepiť aj s poslancami, aj s občanmi, 

lebo to neexistuje, aby to bolo tak, že neviete, aký máte 

majetok.  

Takže, ja som robil v samospráve štyridsať rokov. 

A posledné obdobie som robil pod Frimelom. A Frimel bol 

taký starosta, že bol tvrdý, ale bol priamy a zákonný.  

Takže vás chcem poprosiť, že skúste sa vrátiť 

do polohy zákonnosti a polo, všetci dokopy, nie len vy, pán 

primátor. To je spoločná.  

A posledná otázka.  

Páni poslanci a dámy,  

veľmi vás poprosím, skúste zvažovať, že či by ste raz 

za dva, tri roky neurobili takú slohovú úlohu, aby ste 

informovali, aby sa to dalo tu prečítať, čo sa udialo, čo 

ste spravili a čo chcete pre Bratislavčanov urobiť.  

Veľmi pekne vám ďakujem, že ste ma nechali dohovoriť.  

Pekný deň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne, pán Jahelka.  

To bolo posledné vystúpenie občana k tomuto bodu.  
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Pani poslankyňa Čahojová chce k tomuto niečo ešte 

povedať. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Ja som len chcela, pán Mihok povedal, že sa v tej 

analýze spomenuli nejaké náklady na rekonštrukciu na 

užívaniaschopnosť budovy.  

Ja som  sa tam dočítala, že technické požiadavky sú aj 

zakúpenie pätnásť kusov kropičiek, jedna má stať okolo 

stotridsaťdvatisíc euro, pre ten náš budúci komunálny 

podnik. A mňa by teda zaujímalo, že kde sú tie kropičky 

áerká (A.R.K) dnes?. Tých sedemnásťtisíc kilometrov 

polievaných ciest v júni roku 2016, by ma zaujímalo, ktoré 

vozidlá, alebo aké kropičky to vtedy polievali a skade 

brali vodu?  

Pravdepodobne tá analýza, alebo tá kon, tie 

predpoklady technického vybavenia vychádzajú zo súčasného 

stavu.  

Takže, mňa by zaujímalo, kde je tých pätnásť kropičiek 

dnes. Alebo koľko ich má dnes k dispozícii áerká (A.R.K)?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, 
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ja iba si dovolím upozorniť, že sme v inom bode už. 

Áerká (A.R.K) už sme skončili a teraz sme v bode verejného 

osvetlenia. Len keby náhodou si si nevšimla.  

 

 

BOD 1B ÚSTNA INFORMÁCIA O VEREJNOM 
OBSTARANÍ K VEREJNÉMU OSVETLENIU - 
POKRAČOVANIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Asi reagovala pani Čahojová na vystúpenia občanov, si 

myslím, lebo sa prihlásila k pánovi Mihokovi. 

Ja len chcem zopakovať, vlastne, čo ten, táto súťaž, 

čo vlastne porušuje všetko.  

A to, už sme o tom rozprávali, tak len veľmi stručne, 

aby to tu znova zaznelo.  

Nebol zverejnený, neboli zverejnené výsledky auditu 

verejného osvetlenia vykonané spoločnosťou dilojt 

(Deloitte), tým pádom sa ďalším uchádzačom o o túto súťaž, 
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týmto nezverejnením, sa predražuje, vlastne, tá, to 

zapojenie sa do súťaže, pretože si musia urobiť sami svoje 

analýzy. 

Tak isto hlavné mesto zvolilo nesprávnu metódu 

obstarávania zákazky. Domnievame sa, že, že vlastne, je to 

koncesia. A už tu bolo veľakrát povedané, že o tomto by 

malo potom nakoniec rozhodovať zastupiteľstvo. Nie je to 

len poskytovanie služby, je to kombinovaná zákazka, sú tam 

aj služby, ale je tam aj prvok kocesie.  

Takisto verejný obstarávateľ, čiže hlavné mesto, 

zapracoval do hodnotiacich kritérií aj nákup energie, ale 

aj nákup usporenej erge energie. Čiže, platbu 

za nespotrebovanú enal, energiu a a táto kompenzácia cez  

platbu za nespotrebovanú elektrickú energiu tým pádom nám, 

vlastne, žiadnu, žiadne finančné prostriedky ani neušetrí. 

Takisto, hlavné mesto zle, vlastne nedo nedodržalo 

dátumy, súťažné podklady súčasne s uverejneným oznámením 

o vyhlásení verejného obstarva rávania nezverejnil v tých 

dátumom ako mal.  

Verejný obstarávateľ nejednoznačne a nezákonne opísal 

predmet zákazky, pretože verejný obstarávateľ, čiže, hlavné 

mesto, bude predmet zákazky špecifikovať ešte aj v priebehu 

jej plnenia.  

A na záver, vlastne, verejný obstarávateľ určil 

nezákonné podmienky plnenia predmetu zákazky tým, že 

mimoriadnu údržbu nezahrnul do kritérií hodnotenia, 

vlastne, tých, ktorí, tých ktorí sa prihlásia do zákazky.  
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Takže, ja len, aby bolo jasno, že beží nám súťaž, 

ktorá má niekoľko pochybení, a je tu, naozaj, dôvod na to, 

aby tá v súťaži bola prerušená. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

O osvetlení a o verejnem obstarávaní na osvetlenie sme 

hovorili aj na mimoriadnom zastupiteľstve v lete, vtedy sme 

mali aj tri mimoriadne zastupiteľstvá. Prijali sme 

uznesenia o tom, aby si zrušil súťaž.  

Podľa mňa sú aspoň tri uznesenia o tom, aby si zrušil 

súťaž a ty si ju nezrušil a pokračuješ v nej, čo považujem, 

ja, za protizákonné, ale keďže neni sankcia, tak neviem, čo 

z toho bude.  

A teraz má byť otváranie obálok v marci. Vy ste si 

vyb, teda predložili ste to šiestykrát, čo je úplne 

neobvyklé. Nemyslím si, že je to z dôvodu zodpovedania tých 

dopytov. Tak som zvedavý, že či, teda, možno zajtra 

prijmeme uznesenia o tom, aby si siedmykrát alebo 

koľkatýkrát, štvrtýkrát, zrušil tú súťaž a vyhlásil 

normálne odbornú skupinu, ktorá bude sa tým zaoberať 

z poslancov a odborníkov, aby sme mali to verejné 

osvetlenie moderné tak, ako v iných moderných veľkomestách 

Európy. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Táto téma aj tu zase na stole, tak ako iks iných tém. 

My sa  stále vraciame a vraciame k tomu istému a stále ten 

stav je taký istý, ale, aby som sa teda vrátil k veci.  

No určite na jednom, čo sa zhodneme aj s pánom 

primátorom je, že verejné osvetlenie je strategická 

infraštruktúra mesta. Určite sa zhodneme aj na  tom, že 

zároveň to nie je jadrová fyzika a v zásade dá sa to 

nejakým spôsobom vyriešiť. Riešia to aj iné mestá.  

Tak, ako pri hazarde, som sa išiel opýtať primátora 

Brna, v čom boli pozitíva, negatíva a tak ďalej, tak 

napríklad, mal som tú česť sa spoznať s primátorom 

Malaciek, ktorí riešili prednedávnom verejné osvetlenie a 

opýtal som sa jeho ako postupovali, prečo postupovali, čo 

urobili? Samozrejme, povedal, že strategickú infraštruktúru 

mesta silný primátor a silné mesto nemôže odovzdať. Musí 

mať komunálny podnik, musí mať osvetlenie, musí mať 

vodáreň, teda v prípade Bratislavy, musí mať dopravu a tak 

ďalej. Silný primátor musí si držať infraštruktúru.  

Čo sme my zanedbali a čo sa nám môže v budúcnosti 

určite vrátiť je to, že my sme nikdy fyzicky si neprebrali 

a nevieme, v akom stave to osvetlenie je. My teraz nevieme 
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kto vyhrá a nevieme, v akom stave osvetlenie máme. Máme 

nejaký audit, kde sa nám ale nehovorí presne koľko lámp, v  

takom stave si kabeláže, koľko stoja lampy a tak ďalej.  

My dneska vieme s istotou tvrdiť, napríklad, aj vec, 

že mesto, pokiaľ by opäť zabezpečovalo túto službu samo, 

tak by to financovalo, lebo ani ten súkromný nový 

prevádzkovateľ to nebude robiť zo svojich peňazí. To dnes 

nerobí nikto. Mesto by malo úrok menší ako jedno percento. 

Ten nový prevádzkovateľ súkromný bude mať tri a viac 

percent určite, keď bude renovovať a bude sa starať 

o verejné osvetlenie. To sa musí zobraziť v cene, ktoré 

toto mesto zaplatí.  

Čiže, už v tomto malo mesto navrch oproti akémukoľvek 

súkromníkovi.  

Ja som si neni ani úplne istý a vznikol by z toho 

dosť, podľa mňa, veľký, veľký problém, ak by firma, ktorá 

zvíťazí, sa dostala do konkurzu. Akým spôsobom by sme sa my 

dostali k lampám a k osvetleniu ako takému. Či by sme my 

nemuseli naďalej platiť firme, ktorá by bola v konkurze. 

Vôbec neviem aký, aký stav by nastal. Táto zmluva je na 

dvadsať rokov. My si uvedomme, že odovzdávame na na dvadsať 

rokov strategickú infraštruktúru mesta, lebo sa bojíme, že 

to sami nezvládneme, že to sami tu prevádzku, proste, 

nezvládneme. Je to veľká škoda a zmrhaná prí, podľa mňa, 

príležitosť.  

Veľmi často hovoríme o smart v Bratislave, o 

obrovských riešeniach, ale uvedomme si, že my tu dneska 

máme zhnité kandeláble, v preklade zhnité lampy, odrezané 
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lampy, lampy, ktoré nesvietia. My už prestaňme hovoriť 

o smart a a neviem čom, proste. Dajme dokopy to mesto.  

Pán primátor, 

ešte stále je cesta ako zrušiť súťaž, ešte stále sa 

môžeme vrátiť k tomu, že začnete vybudovať silné mesto, 

ktoré strategickú infraštruktúru z ruky nepustí. Ja vás 

o to prosím, nežiadam vás, prosím vás, vy už spravte to 

pre Bratislavčanov, spravte to pre mňa, spravte to pre toto 

mesto, zrušte tú súťaž a poďme spoločne budovať silnú 

Bratislavu. Obyvatelia vám za to poďakujú a zvolia nás, aj 

mňa, aj vás, aj nás všetkých.  

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja vás pán primátor o to neprosím, ja vás o to žiadam. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Do diskusie sa prihlási dvaja občania. Pán Legény.  
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Hlasujte, prosím či môže vystúpiť pán Legény. 

(Hlasovanie.) 

Pán Legény, nech sa páči. 

Občan   Ing. Jozef   L e g é n y :  

Dobre.  

Čo sa týka toho osvetlenia, už tu vystupujem niekoľký 

raz. Chcem len povedať toľkoto, že, vlastne, výhovorky, 

ktoré sú tu o tom, že sa muselo to predlžovať kvôli 

odpovediam nie sú pravdivé, pretože, vlastne, usvedčuje vás 

zo lží, vlastne, zverejnené otázky súťažiacich, lebo 24. 

augusta boli zverejnené otázky a odpovede, a otázky a 

odpovede boli zverejnené vo februári.  

To znamená, že všetky predĺženia, ktoré boli október, 

november, december a tak ďalej, neboli postavené na tom, že 

boli nejaké otázky. Neboli žiadne otázky. Lebo na otázky sa 

neodpovedá takým spôsobom, že ich dostanem a čakám šesť 

mesiacov, dokiaľ na ne odpoviem.  

Nehľadiac, teda, na to, že odpovede, ktoré ste dávali, 

ja som dokonca v jednom blogu spravil aj takú štatistiku, 

tak asi štvrtina bola vyhýbavých, to znamená, že poslali 

ste, vlastne, tých ľudí do teplých krajín, miesto toho, aby 

ste im, vlastne, odpovedali na správne otázky a na otázky, 

ktoré boli relevantné ku súťaži.  

A čo sa týka diskriminácie uchádzačov. Tá najväčšia 

diskriminácia tých, ktorí neprevádzkujú ten systém je to, 
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že nebola zverejnená pasportizácia v takom zmysle, že by, 

vlastne, bolo jednoznačne, jedno jednoznačne povedané, že 

tento sĺp má takúto životnosť, vtedy bol osadený a vtedy ho 

bude treba vymeniť. Lebo až potom môžete robiť nejakú 

kalkuláciu.  

To znamená, toto je inak typický úkaz pre všetky 

verejné súťaže, ktoré vyhlasuje toto mesto, či sa týka op 

tejto údržby, či sa týka osvetlenia, či sa týka čohokoľvek, 

že je to, vlastne, tak, že tí ostatní ľudia si musia 

domyslieť.  

Lebo ešte som, položím ešte jednu otázku, ktorá sa 

trošku tohoto týka a verejného obstarávania v Bratislave. 

Že kde sa nachádza tých nula celá dva metra štvorcovného  

zástavky, ktorý sa upratuje tri razy za deň? A kde sa 

nachádza šesťdesiatosem centimetrov komunikácie, ktorá sa 

upratuje strojovo raz denne?  

Tá džípíeska (GPSka), ktorá to vymeriavala, tie vaše 

súťažné podklady, to musí byť veľmi presná. To bude asi tá 

smart Bratislava.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

A ešte sa prihlásil pán Ďurči. Chce vystúpiť do 

diskusie. Kto.  
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Tak hlasujte, prosím, za vystúpenie pána Ďurčiho.  

(Hlasovanie.) 

Pán Ďurči, nech sa páči. 

Občan   Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň prajem.  

Prosím vás pekne, bavili sme sa tu o zimnej službe. 

Obdoba zimnej údržby komunálneho podniku, jednoznačne 

vlastný podnik.  

Toto mesto to malo, polovička zamestnancov, ktorí sú 

v Siemense sú bývalí pracovníci Mestskej správy komunikácie 

alebo oddelenia správy komunikácii, boli rozprášení.  

Takisto túto činnosť zabezpečoval komunálny podnik 

sídliaci v Lamači. 

Čiže Siemens je len schránková firma, možno, piatich, 

šiestich ľudí, neviem koľkých, urobili si z toho 

jednoznačne, jednoznačne dodávku len ich zariadení 

a dokonca veci, ktoré kupovali z Veľkých Tlmáč predávali 

niekoľkokrát drahšie ako oni účtovali.  

Takže, súhlasím tuto s pánom poslancom Káčerom a možno 

s niektorými vami, treba jednoznačne urobiť vlastný podnik 

a zadefinoval by som to tak. Sme v trhovom hospodárstve. 

Komunistov sme kritizovali za päťročné plány. My ideme 

robiť tunel na dvadsať rokov.  
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Preboha, teraz máte jasnú ukážku toho, čo dokázal 

súkromnik urobiť s verejným osvetlením.  

A od začiatku odkedy tu hovorím, chodím, hovorím, 

nemáte, mesto nemá poriadne vysporiadané majetkoprávne 

vzťahy, či komunikácii, či verejného osvetlenia.  

Mesto má vyše  dvetisícosemsto komunikácií. Z toho je 

viac jako dvadsať percent nezaradených v siete miestnych 

komunikácií. Kto toto verejné osvetlenie spravuje?  

Viete čo sa nám stalo? Siemens robil reklamy a platilo 

to mesto. Prišiel na to ZES. Potom boli ofuky na meste, aby 

sa robili zmluvy.  

Má každý tam svoj merač? sedemstoštyridsať ervéočiek 

bolo. Ako sú napájané?  

Čiže to, čo povedal kolega Legény, môžete robiť 

obstarávania aj vtedy, keď budete mať špičkový majetok. A 

to nehovorím o tom, že mnohé komunikácie ani nemáte 

zatriedené v sieti miestnych komunikácií, a dokonca ani 

zverené. Vy nemáte ani majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 

pod týmito komunikáciami. Tak čo vy chcete robiť?   

Pokiaľ nedáte presný sumár typov lámp, osadenia, 

nemáte vysporiadané komunikácie s Národnou diaľničnou 

spoločnosťou.  

Ty. Čo tu, o čom sa tu bavíme? Ja by som to povedal 

úplne jednoducho. Pán primátor, esdékáú (SDKÚ) vládlo 

s kádéhá (KDH). Zmluva na dvadsať rokov prvá, ktorú teraz 
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dva roky neviete urobiť, by som povedal, že to bol tunel 

dvadsiateho storočia. A teraz čo robíte je tunel, smart, 

dvadsiateho prvého  storočia.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme.  

Tak to bolo posledný príspevok tejto diskusii.  

Ja ešte, ak dovolíte, budem mať nejakú reakciu ako 

záverečné slovo na poslancov, ktorí mali rôzne otázky.  

Pani poslankyňa Čahojová sa pýtala na spoluprácu so, 

s poslancami.  

Pani poslankyňa, 

my sme spravili verejnú prezentáciu zistení, ktoré, 

ktoré sme, ktoré sme zistili v októbri 2016. Tipnite si 

koľkati z vás tam prišli? Koľkati z vás, koľko z vás to 

zaujímalo. (poznámka:  vrava v rokovacej sále) Šiesti. 

šiesti. Šiesti tam prišli. Nikoho iného téma verejného 

osvetlenia nezaujímala.  

Blížia sa voľby, všetko sa politizuje. Rozumiem. Hej? 

Pani poslankyňa Štasselová, ďalší problém tejto veci 

je nesprávne a nepravdivé informácie, ktoré sa úmyselne 

šíria, žiaľ, šírite aj vy.  
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Mesto nezatajuje žiadny audit, audit je prís, 

prístupný k dispozícii, je to materiál mesta, každý kto 

podpíše záväzok mlčanlivosti, si ho môže prečítať. Nech sa 

páči aj vy.  

A skutočne nechápem, prečo by sme ho mali dávať 

konkurencii. Prečo by mas mesto malo vynakladať verejné 

zdroje na to, aby nejakí podnikatelia získali informácie. 

To som skutočne nepochopil túto informáciu, lebo to je v 

priamom rozpore, alebo túto požiadavku, v priamom rozpore 

s s s záujmom mesta.  

Pán poslanec Mrva, ešte raz, zákon doporučujem 

prečítať, uznesenie zastupiteľstva nie je dôvod na zrušenie 

verejného obstarávania. Rozhodla takto bratislavská župa 

veľakrát, ktorej si bol poslancom, takto sa rozhoduje podľa 

zákona. Je to tam napísané, už som vám to veľakrát povedal. 

Prosím, skúsme dodržiavať nejakú základnú literu zákona.  

Pán poslanec Káčer porovnáva Bratislavu s inými 

mestami.  

Trochu sa ohradzujem, porovnanie Bratislavy s 

Malackami. To sú predsa len trochu iné kategórie. Ak by sme 

išli riešiť v Bratislave veci ako v Malackách, tak neviem, 

ako by to tu vyzeralo. Bratislava je hlavné mesto, Malacky 

sú okresné mesto. Tam si viem predstaviť, že je svet 

jednoduchšie.  

Ja poviem, napríklad, príklad Prahy, kde robili súťaž 

na verejné obstarávanie štyri roky, pretože je namáhavá a 

komplikovaná. To je príklad a nie Malacky.  
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Nuž a skončím so skutočne tým základným filozofickým 

rozporom. Prečo asi robíme komunálnu politiku, pán 

poslanec? Ja ju nerobím preto, aby nás znovu zvolili, ako 

si povedal, že zvolia nás. Ja to nerobím kvôli voľbám. Ja 

to robím preto, že Bratislava potrebuje tie riešenia. Žiaľ, 

v tomto sa asi rozchádzame, ale ja robím veci kvôli 

Bratislave, nie kvôli tomu, aby ma tu niekto držal na tejto 

stoličke.  

Takže, ešte faktické. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Á, ďakujem.  

K tomu, k tej prezentácii.  

Jak si dobre pamätám, tak tú prezentáciu, keď si 

urobil, tak vtedy bolo akurát prezentovanie parkovacej 

politiky v divadle tuná dole na SNP, tak sme sa nemohli 

zúčastniť aj toho, aj toho. boli dva, dve veľké konflikty 

termínové. Čiže, nedalo sa byť tam, aj tam.  

Nebol som poslancom béeská (BSK), iba som kandidoval 

na župana Bratislavského samosprávneho kraja. 

A som zdesený z toho, čo hovoríš, že nemôže vedieť 

konkurencia o audite na osvetlenie. Ja si práve myslím a 

hovorím to aj verejne, že by mali všetky firmy, ktoré 

prevádzkujú metropoly v Európe vedieť, čo máme 

k dispozícii, koľko akých lámp, akých zariadení je tuná 
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k dispozícii, a aby sa prihlásili do súťaže a prevádzkovali 

verejné osvetlenie na úrovni takej, ako to prevádzkujú inde 

v zahraničí.  

V jakej konkurencii? Prečo by to nemala konkurencia 

vedieť, koľko tu máme akých lámp, drôtov a zariadení? Ja si 

myslím, že to majú vedieť a to, to je správna (gong) 

verejná obstaráva 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

nebola kolízia, pretože ja som bol na obidvoch tých 

stretnutiach. Takže, vieš, rozpoliť sa ešte neviem. Takže 

neboli na na naraz.  

Pani poslankyňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

Ja som fakt nepochopila tomu, že, teda, konkurencia 

rovná sa Bratislava rovná sa Siemens, keďže momentálne nám 

to sprevádzkuje Siemens, tak ako to prevádzkuje, to, 

nemusíme to komentovať, vidíme to všetci.  

Čiže toto je, to sme my, a tí ostatní sú konkurencia. 

Hej? To fakt nerozumiem tomu.  

To že by sme zverejnili audit a stav osvetlenia, tak 

to by sme nahrali ko konkurencii. Ale, teda, chránime náš 

Siemens.  
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Ďakujem za toto, teda, fakt. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, pani poslankyňa.  

Ten audit je verejný. Každý sa môže pozrieť. My nikoho 

výkone chránime, ale my nebudeme používať verejné zdroje a 

informácie, ktoré mesto používa v obstarávaní, ktoré môžu 

poškodiť mesto. To je to, čo ste navrhovali.  

A ja nechránim žiadny Siemens. My ho chceme práve, 

na rozdiel od môjho predchodcu, my ho chceme vystriedať.  

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor.  

No keď sa človek pomýli, aj pravdu povie. A mňa tiež 

zarazilo to vaše vyjadrenie a váš svojský výklad zákona 

o verejnom obstarávaní. Veď verejné obstarávanie je práve 

preto tak nastavené zložito ako je, aby sa 

konkurencieschopnosť zabezpečila, aby sa čím viac firiem 

prihlásilo. A vy, jednoducho, nezverejníte dôležité 

podklady, ktoré by mali postaviť do rovnakej polohy 

všetkých uchádzačov len preto, aby sa nedostali do rúk 

konkurencii? No tak to je presne opačné chápanie toho 

verejného obstarávania, aké by ste mali mať pán primátor. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 485

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

ja opäť hovorím, nevkladajte mi do úst veci, ktoré som 

nepovedal. Toto som nepovedal. Je to nahraté.  

A ja som povedal, že nebudeme používať verejné zdroje 

na to, aby sme vyzrádzali ta vyjednávaciu pozíciu mesta. 

Hocikomu. A nemyslím konkurencie nejakých súkromných 

firiem, o tých sa tu ja vôbec nebavím.  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo.  

Pán primátor,  

naozaj to, čo tu odznelo je, jemne povedané, 

škandalózne, hej, pokiaľ sa stotožňujeme s tým, že niekto 

je náš a druhí sú konkurenti.  

Aj k tomuto by bola tá skupina, o ktorej sme hovorili, 

alebo komisia, slúžila, aby ti niekto z nás povedal, že 

naozaj, tvoj názor je úplne mylný. Hej?  

Zverejnenie najväčšieho počtu dát pre všetkých je 

účelom toho, aby v rámci konkurenčných ponúk sa vysúťažila 

čo najnižšia cena.  

Žiaľ, asi to nechápeš, alebo nechceš chápať.  
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Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

opäť problémom tohoto je absolútna nekompetentnosť aj 

tvoj, vašich príspevkov.  

Ten audit je verejný, je zverejnený na vašej stránke. 

Na našej mestskej stránke. Je verejný. A vy tu zakladáte, 

pol hodinu tu rozprávate o tajnostiach, utajovaní a neviem 

čo, konšpiračné teórie, pričom to je celé nezmysel. Je to 

nezmysel a vaše politikárčenie. Je to zverejnené a je to 

na našej stránke.  

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor.  

No musím zareagovať, nechcel som, ale musím.  

Vy reagujete na každého jedného rečníka, to by ste 

nemali. To, podľa mňa rokovací poriadok neumožňuje, aby ste 

vy komentovali každého.  

No chcel by som vám povedať, že v Prahe tá súťaž 

trvala kompletne. Hej? To nebolo len verejné obstarávanie, 

lebo to bola kompletná príprava, pán primátor. Ale aj 

v Prahe vedeli, že si museli detailne zmapovať čo idú 

súťažiť. To sa tu nestalo, pán primátor.  
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Ale iné je dôležité. Že v Prahe svietia a kúria s tým 

súhlasíme, údržbu robia aj zimnú aj letnú, s tým určite 

tiež súhlasíte, ani petície im nekradnú, pán primátor, 

s tým tiež súhlasíte. A viete čo? V Malackách je to rovnako 

ako v tej Prahe. Tiež tam svietia a kúria, tiež robia 

údržbu aj zimnú aj letnú a petície sa im nestrácajú, pán 

primátor. V Bratislave tomu tak nie je.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme.  

To bol posledný diskusný príspevok.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tejto ústnej informácii sme dostali návrh uznesenia 

od poslancov Bullu, Kaliského a Káčera a síce, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada kontrolóra 

hlavného mesta, aby vykonal kontrolu zmluvnej, tendrovej 

dokumentácie súťaže Zabezpečenie verejného osvetlenia 

v Bratislave, aby posúdil súlad tejto zmluvnej a tendrovej 

dokumentácie zo zákonom o obecnom zriadení, so štatútom 

hlavného mesta Bratislavy, stanoviskom enkáú (NKÚ) 

k významným hospodárskym opatreniam samosprávy a obchodných 

zákon, obchodným zákonníkom definujúcim náležitosti 
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koncesných zmlúv, aby poskytol mestskému zastupiteľstvu 

stanovisko ohľadom prípadnej povinnosti štatutára mesta 

predložiť na schválenie na rokovanie mestského 

zastupiteľstva zmluvu o výbere budúceho zhodoviteľa 

prevádzky sústavy verejné os, verejného osvetlenia a 

povinnosti štatutára mesta predložiť na schválenie zmluvu 

o odovzdaní majetku sústavy verejného osvetlenia do rúk 

budúceho zhodoviteľa. S termínom 31. marca 2018. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nemáme viacej. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Čiže, skončili sme bod 1Bé. 

 

 

BOD 2A NÁVRH NA RIEŠENIE ODDLŽENIA MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA-DEVÍN V NÚTENEJ 
SPRÁVE S CIEĽOM UKONČENIA REŽIMU 
NÚTENEJ SPRÁVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A prechádzame do bodu dva A, a tým je Návrh na 

riešenie a oddlženie mestskej časti Devín a tak ďalej. 

Prosím predkladateľa materiálu, aby, o úvodné slovo.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia,  

materiál bol rozdaný na decembrovom zastupiteľstve, 

teda ,  dostali sme ho do lavíc. 

Ja pre istotu, aby nevznikla nejaká pochybnosť, 

prečítam návrh uznesenia, ktorý ten materiál obsahoval. 
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Čiže len z toho dôvodu, aby, naozaj, sa zachovala čistota 

procesu.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

za a, berie na vedomie aktuálne informácie o stave 

zadlženia mestskej časti Bratislava-Devín v nútenej správe, 

informáciu o tom, že v súvislosti s povinnosťou hlavného 

mesta zabezpečiť uplatňovanie paragrafu 19 zákona číslo 583 

z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov vo vzťahu k mestským častiam 

hlavného mesta, zákonom číslo 426 z roku 13 bolo toto 

zákonné ustanovenie novelizované tak, že s účinnosťou 

od dňa 1. januára 2014 sa podľa paragrafu 19 vo vzťahu 

na mestské časti, hlavné mesto, ako samostatné právnické 

osoby, aj naďalej ustanovenia týkajú, sa odzdravenie režimu 

a nútenej správy, pričom vo vzťahu k mestským častiam je  

dovtedajšia pôsobnosť ministerstva financií v tejto oblasti 

zverená hlavnému mestu.  

Za Bé, poveruje primátora hlavného mesta Bratislavy 

v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Devín navykonanie 

úkonov smerujúcich k dohode s jednotlivými veriteľmi 

Mestskej časti Bratislava-Devín s cieľom vyrokovať 

podmienky oddlženia Mestskej časti Bratislava-Devín 

prijateľné pre mesto a následne k uzavretia zmlúv o vyrov, 

o urovnaní umožňujúcich ukončenie nútenej správy Mestskej 

časti Bratislava-Devín.  

Za Cé, žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

informovať zastupiteľstvo o priebehu a stave rokovanie 

s veriteľmi Mestskej časti Bratislava-Devín priebežne 

na každom zastupiteľstve.  
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Vážené kolegyne, kolegovia,  

neviem, kde začať.  

Predpokladám predĺženie času, alebo teda času 

dostatočne veľkého.  

Ja si dovolím len najskôr len nejakú akti aktuálnu 

situáciu.  

Do konca minulého roka sme mali v Devíne bankomat. 

Nemáme. Vzhľadom na obrat nám ho banka zobrala a žiadala 

od nás príspevok mesačne približne, myslím, tá najlepšia 

ponuka bola stodeväťdesiat euro. A za tých okolností by 

mestská časť tento bankomat mala. Nemá, lebo mesto, mestská 

časť nemohla ani takúto sumu poskytnúť v rámci nútenej 

správy.  

Nehovorím o potravinách a iných možnostiach sociálneho 

alebo kultúrneho vyžitia mestskej časti.  

Áno, je to správne, z pohľadu, možno, nieko niekoýza, 

tento stav ste si, predsa, zavinili sami. Žiaľbohu, teda, 

nie je to tak. A keď aj túto vinu pribe, pripíšeme, teda, 

nám ,obyvateľom Devína, takže by som len poprosil, že 

za tých dvanásť rokov, čo sme v nútenej správe, sme si už 

niečo odtrpeli, a teda, prosím, o takú zhovievavosť v takej 

kritickej, v kritickom zhodnocovaní toho, čo bežný obyvateľ 

mestskej časti môže a čo nemôže zaviniť.  

Sit, aká je situácia?  

Výška dlhu, istina, je momentálne tri a pol milióna, 

príslušenstvo vzhľadom na vysokue úročenie tvorí už sedem 
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celé dva milióna. Ročný nárast príslušenstva je približne 

tristošesťdesiattisíc euro.  

Prognóza splnenia dlhov mestskej časti, tých tri a pol 

milióna, lebo, teda, prioritne sa spláca istina, keď by sme 

uvažovali, že sa nám podarí namiesto tých desať, 

dvanásťtisíc ročne, čo teraz dávame z prostriedkov 

na oddĺženie, hneď dávali dvadsaťtisíc euro ročne,  tri 

a pol milióna budeme splátať stosedemdesiat rokov.  

Za týchto stosedemdesiat rokov narastie príslušenstvo, 

orientačne, na tridsať miliónov.   

Začneme splácať úroky; čiže znova, keď by sme 

uvažovali tých hypotických dvadsaťtisíc ročne, tisíc 

päťstotridsať rokov. Devín sa  dostane spod možnosti, teda, 

možnosť požiadať o zrušenie nútenej správy v roku 3718.  

Je to absurdná situácia, samozrejme, ale tá absurdná 

situácia, tak ako som povedal, je už reálna v rámci týchto 

dvanásť rokov, ktoré sme v rámci nútenej správy už 

absolvovali.  

Štát mal byť garantom toho, že pri zavedení nútenej 

správy je v jeho právomoci riešiť to, čo už samotná mestská 

časť, alebo obec nemôže riešiť. Žiaľbohu, tak ako som 

povedal, ministerstvo financií, teda štát, sa tejto svojej 

povinnosti striasol tým, že preniesol povinnosť správy, 

nútenej správy, na mesto, keď sa jedná o mestskú časť. 

Uvediem len, teda, malý príklad toho, že tá nútená 

správa, ktorá je zo zákona, nás roč nás ročne stojí tak, že 
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za tých dvanásť mesiaco, dvanásť rokov sme na jeho, 

na náklady núteného správcu vynaložili viac ako stotisíc 

euro.  

Podotýkam, že za to isté obdobie sme splatili 

stodvadsaťtisíc, –približne, na oddlženie veriteľov.  

Prosím teraz, vážené kolegyne, kolegovia, o jedno. Pár 

názorov som tu už počul. Čiže nejedná sa o to, že týmto zá, 

týmto uznesením zaviažeme mesto, aby zaplatilo namiesto 

mestskej časti Devín veriteľom tie sumy, ktoré sú ev 

evidované. Je to len snaha, aby v rámci týchto zákonných 

možností mesto mohlo byť aktívne vo vzťahu k týmto 

veriteľom, tomu bude slúžiť toto naše uznesenie, kde, teda, 

žiadame a poverujeme primátora, aby vyvinul iniciatívu 

v jednaní a vyrokoval s veriteľmi také podmienky, ktoré my 

potom v rámci zastupiteľstva  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím organizačné oddelenie, že (poznámka:  

nezrozumitelné slová) 

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

budeme schopní odsúhlasiť a budeme (gong) teda, 

ochotní odsúhlasiť. 

Jeden  precedens tu už máme, my z tých  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

prep, musím, prepáč, ale už vypršal čas. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Šesť minút vypršalo. Šesť minút, šesť minút, šesť  

minút, šesť minút. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predkladateľ má desať minút? Tak sa ospravedlňujem.  

Prekladateľ, ospravedlňujem sa. Má ďalšie štyri minúty, 

áno. 

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

Ďakujem.  

Čiže, jeden precedens tu už bol. My sme mali v rámci 

toho zboru (gong) veriteľov fyzické osoby a právnické 

osoby. Fyzické osoby sme práve z nenávratného účelov, 

nenávratne účelovej dotácie mestskej časti z mesta 

 oddlžili, a oddlžili sa tí veritelia, fyzickí, ktorí boli 

ochotní súhlasiť s tým, že teda, keď im vyplatí istina, tak 

si nebudú nárokovať na to príslušenstvo. Takto boli fyzickí 

veritelia v rámci mestskej časti už oddlžení.  

Čiže, teraz tu stojíme pred obdobnou situáciou. A tu, 

v tomto smere je silnejšie mesto ako mestská časť. A jedine 

mesto môže garantovať, vo vzťahu k veriteľom, že keď sa 
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na niečom dohodnú, že to aj plní. Lebo my ten prvý krok sme 

urobili. So všetkými veriteľmi sme robili tie vstupné 

jednania. Nájdete to materiáli. Je to v rámci tabuľky, 

ktorá je, myslím, na strane štyri. A tam veritelia, hneď 

len pri tom prvom dobrovoľnom nejakom jednaní, kde sa 

neargumentovala možnosťou bonitou, či nebonitou ich  

pohľadávky sa, sa v rámci svojich ochôt pomôcť  mestskej 

časti vzdávali deväťdesiat percent, perspektívne päťdesiat 

percent svojich po požiadavok voci mestskej časti.  

Čiže dnes môžem ale aj konštatovať jedno, že sme boli 

minulý týždeň na stretnutí u pána primátora spolu s núteným 

správcom, s pani starostkou, právnym poradcom z našej 

mestskej časti. Pán primátor sám vyjadril ochotu tento 

problém riešiť. Hej? Videl jediný problém v zákonnosti, 

teda možnosti mesta poskytnúť mestskej časti tieto finančné 

prostriedky na oddlženie veriteľov.  

Pokiaľ prijmeme toto uznesenie tak, ako je pri, 

koncipované, tak je sľúbená, že sa vytvorí pracovná komisia 

z právneho zástupcu mesta, právneho zástupcu mestskej 

časti, núteného správcu, prípadne pani starostka a ja som 

ochotný, teda, v rámci tejto spolupráce robiť, aby sa od,  

vyriešila tá jedna zásadná zákonná možnosť, či mesto môže.  

A potom, teda, bude na tom, aby, aby v rámci svojich 

možností primátor jednal s veriteľmi.  

Podotýkam, je tu ešte ďalšia možnosť, jednať 

so štátom. Ale to už je v rámci tohto procesu, ktorý, ktorý 

sa rozbehne, dúfam, po schválení tohto uznesenia.  
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Ešte raz ďakujem za váš postoj, za to, že ste ma 

počúvali, pozorne počúvali a že argumenty, ktoré tu odzneli 

budú aj tými argumentmi pre vás, aby ste za toto uznesenie 

zahlasovali.  

Ďakujem. 

Ďakujem. Pani Kramplová. 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Ja by som len do budúcnosti tiež chcela dať do 

pozornosti, že predkladateľ, podľa rokovacieho poriadku, má 

najviac päťminútový, päťminútové vystúpenie pri uvádzaní  

materiálu.  

Je to odsek 12, článku 5 rokovacieho poriadku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne za vyjasnenie.  

Ja iba doplním pána poslanca Koleka, že hlavné mesto 

nezačalo iba teraz. My sme boli aktívni už aj 

v predchádzajúcich rokoch, s cieľom pomôcť mestskej časti 

Devín.  

Ja som sa obrátil, aj písomne, na ministra financií 

s touto, s touto záležitosťou. Odpoveď vám, odpoveď bola 

ale negatívna. Čiže, sme to riešili aj s ministerstvom  

financií.  
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Takisto, v súvislosti s rokovaním vlády pre 

Bratislavu, sme túto otázku otvorili tiež. Ale opäť, 

odpoveď bola negatívna.  

Čiže, me, mesto koná a chce pomôcť mestskej časti 

a potvrdzujem to stretnutie, kde sme opäť potvrdili 

pripravenosť pomôcť mestskej časti. Musíme, ale, nájsť 

zákonný rámec. Pretože ani dotácie, ani tie návratné 

finančné výpomoci, kto, o ktorých sme sa rozprávali, nie sú 

zákonom dovolené. A dohodli sme sa, že nútený správca, 

respektíve zákonný zástup, zástupcovia mestskej časti 

pripravia taký postup, ktorý bude na základe zákona, aby 

sme poto, aby sme, vôbec, rozmýšľa a hovoril veciach, ktoré 

sú možné. Pretože darmo budeme sedieť a a rozprávať, keď sa 

ukáže, že také niečo zákon nedovoľuje.  

Čiže, toľko ešte doplnenie z mojej strany.  

Ale ďakujem pánovi poslancovi za tú iniciatívu a 

otváram diskusiu.  

Pán námestník Černý. 

Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo.  

Bol som v jednej diskusii, sa stretol s kolegom, 

s kolegom Kolekom a bavili sme sa o tejto záležitosti.  

Ja nezdieľam jeho nadšenie takéhoto postupu.  
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Za prvé,– tak, ako bolo povedané, nemám presvedčenie 

také, ako on, že sa jedná o zákonný postup. To za prvé. 

Za druhé, mám za to, že tento postup skorej nahráva 

tým veriteľom, ktorí, v podstate, pre nich sú tieto peniaze 

nedobytné. Tak si povieme, že nám dl, že mesto, alebo 

Devíne im dlží takéto, takéto sumy a oni to splácajú 

po tisíc euro mesačne cirka, a ak ich akýmkoľvek spôsobom 

odškodníme, tak im robíme veľkú službu. Neni to ani tak 

služba pre Devín, ako pre tých veriteľov.  

Za tretie. Mesto už pomohlo Devínu, ako také, takému, 

pred ani nie štyrmi rokmi, keď sme robili zámenu Kráľovej 

hory. Tuná zaznievali informácie, že súčasťou toho bude, že 

Devín, jedna z tý, jeden  z tých veriteľov oddlží Devín. A 

v tom zozname, ktorý si pán kolega, v tom zozname, ktorý si 

poslal, alebo tu predložil na minulom zastupiteľstve, tá 

spoločnosť sa tam stále nachádza.  

Takže, to boli informácie aj pani, na pani starostku, 

že teda, či nás vtedy zavádzala a klamala alebo mylne 

informovala?  

Ja si to dám vytiahnuť, tú zápisnicu, a možme si o tom 

povedať. Ja som tu sedel. Takže to je druhá taká 

záležitosť, ktorá je.  

A tretia. Mne sa nepáčia tie manipulatívne typy 

rozprávania, argumentovanie v tom, že chudáci v Devíne 

nemajú ani bankomat, alebo nemožno ani potraviny. No 

väčšinou tí podnikatelia za to platia aj mestskej časti. 
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Nie, že mestská časť platí za to tým súkromným podnikateľom 

a nemôžu si to preto dovoliť.  

Takže, aspoň buďme korektní v tých informáciách 

a potom možno môžme hovoriť o nejakej sústrastnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja sa len chcem spýtať pani vedúcej Kramplovej, 

nemohla som sa skôr prihlásiť, ako je možné, že keď 

predkladateľ má päť minút v rokovacom poriadku, tak pán 

riaditeľ magistrátu na mimoriadnom zastupiteľstve mal 

prezentáciu v dĺžke dvadsaťjedna minút?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, 

je to možné veľmi jednoducho. Pretože to bola 

prezentácia magistrátu a ja, ako vedúci, som povedal, že 

bude, ako riadiaci schôdze som povedal, že bude mať 

prezentáciu. A to bola prezentácia magistrátu.  

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

Ďakujem.  

Ja iba potvrdzujem to, čo povedal kolega Černý. To 

znamená, že ten jeden konkrétn, tá jedna konkrétna 

spoločnosť povedala, že oddlží všetky svoje dlhy.  

A to bol verejný prísľub pána Korbačku, ktorý tu bol. 

On tu bol na zastup. Tu bol pán Korbačka na zastupiteľstve, 

a vtedy sme sa o tom bavili, ja si pamätám. Kľudne to 

vytiahnime, ktorý tu dal verejný prísľub pred všetkými.  

Takže, to bol prísľub pána Korbačku, reálne, ktorý tu 

stál a verejne prisľúbil za za firmy, že teda, všetkých,  

všetky tieto veci budú vysporiadané.  

Čiže, pamätám si to, súhlasím, nemali by tam byť. Bol 

to prísľub pána Korbačku a bol to jeden z dôvodov, pre 

ktorý som za to nehlasoval, lebo som tiež povedal, že to 

nevidím ako záruku, že tu niekto povie verejný prísľub.  

Čiže, ak sa za to zahlasovalo a nedodržalo sa to, je 

to aj na hlavách tých, ktorí za to hlasovali.  

Ja si tak spomínam , ako kolega Černý za to hlasoval. 

Neviem, či si spomínana aj on, ako za to hlasoval.  

Čiže, to je taká tá prvá vec.  

A v riadnom príspevku sa potom dostanem k ostatným 

veciam.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem.  

Ja som chcel reagovať len na to, čo tu odznelo. 

Samozrejme, v normálnych veľkých mestských častiach je 

ten proces opačný. Hej? A banky nemajú problém, aby tam ten 

svoj záro zárobkový artikel umiestnili. Žiaľbohu, Devín je 

v tomto smere nezaujímavý pre nikoho. A preto nám dali 

ponuku, pokiaľ, vzhľadom na obrat toho bankomatu, sme 

ochotní doplácať, a čo by, určite, mestská časť urobila 

pre svojich obyvateľov, ale aj, a najmä pre návštevníkov 

Devína, hej? V tomto prípade sme to nemohli. Lebo sme 

v nútenej správe.  

A čo sa týka tých potravín, tam bolo iks z našich 

žiadostí všetkých reťazcov osloviť, aby tam urobili 

prevádzku. No jednoducho,  nikto ju neurobí. Nikto. 

Z podnikateľského hľadiska je to, nie je, nezaujímavé. My 

tam máme jedny, jedny garážové potraviny, a to len s tým, 

že rok čo rok prosíme toho prevádzkovateľa, aby to udržal, 

lebo mnohí ľudia, a so svojou skladbou, je Devín v podstate 

percentuálne najviac obyvateľov (gong) má  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník Černý. 

Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Reagujem teraz na tie príspevky, ktoré tu zazneli.  

Tak za prvé, Devín, nemyslím si, tak jak tu bolo 

prezentované, je celkom zaujímavá turistická destinácia 

v rámci Bratislavy. To znamená, neni to nejakých iba 

tritisíc obyvateľov. A tým pádom neni vôbec nezaujímavý ani 

pre tých podnikateľov. Hej? To je, len aby sme si tu 

hovorili pravdu.  

Za druhé. O tom hlasovaní Kráľova hoľa, pán korega Hr 

Hrčka, ja si pamätám veľmi dobre. A tesne pred hlasovaním 

pani Kolková, a toto zastupiteľstvo žiadalo, že či je toto 

vyriešené?. To znamená, to oddlženie toho Devína, teda 

zo strany. A pani Kolková to potvrdila, že áno. Vytiahneme 

si to, ja som tu bol, ja si na to pamätám.  

A vy ste, určitev tomto lepší. Každopádne, tú 

zápisnicu si nájdeme, každopádne. Vytiahneme. A pokiaľ, 

nikto by nehlasoval za zámenu, pokiaľ by to pani Kolková 

nepotvrdila. Potvrdila. Potvrdila to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ja si to pamätám veľmi presne.  

Pani Kolková vám povedala, že keď vás bolia zuby horné 

aj dolnej a prestanú vás bolieť aspoň tie horné, tak je to 

pomoc. Povedala, že áno, je to pomoc. Toto boli doslova jej 

slová.  

Čiže, ona nepovedala, že to vyrieši problém. Ona to 

prirovnala k bolesti zubov. Kedy ju časť zubov, a teraz 

neviem, či povedala, že pravá strana ju prestane bolieť 

 a ľavá ostane. 

Tak, akože, bolo to definované týmto spôsobom.  

Čiže, to si fakt pamätám tam to prirovnanie, lebo mne 

sa to nepáčilo. A to bol ten dôvod, pre ktorý som ja za to  

nehlasoval.  

Á, lebo pôvodne som si myslel, že to má byť úplné 

oddlženie Devína, keď som, teda, ešte bo, mal nejakú takú, 

ako pohnútku, že by som za to zahlasoval. Ale keď potom 

z toho vyplynulo, že to neni kompletné oddlženie Devína, 

ale že to je kompletné oddlženie od jedného, síce 

z najväčších veriteľov, ale iba od jedného, tak, alebo 

teda, od jedného subjektu, ktorý vlastní nejakú, nejakú, 

nej, neviem, či to bol jeden subjekt, alebo vlastní väčšie 

množstvo subjektov.  

Čiže, určite, a môžeme to vytiahnuť, to som si fakt 

stopercentne istý, boli, boli tam prirovnania zubov. A 
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povedala, že ju prestane bolieť polka zubov, alebo časť 

zubov.  

A teda, akože, áno, je to pomoc, ale neni to 

vyriešenie problému. To k prvej veci.   

K druhej veci, takisto ja by som chcel povedať, že, 

teda, nikde v rokovacom poriadku som  nenašiel nič také ako 

prezentácia v priebehu rokovania zastupiteľstva. Pokiaľ sa 

nemýlim, tak prezentácie na zastupiteľstve sú ohlasované 

dopredu, ako samostatné body. Sú zaraďované do bodu 

programu ako riadne body. A nepamätám si žiadne zaradenie 

prezentácie magistrátu k zimnej údržbe áerká (A.R.K.) 

O takom ničom sme nehlasovali.  

Čiže, pán riaditeľ magistrátu mal riadny príspevok, 

ako ktokoľvek iný, ktorý mohol v rámci platného rokovacieho 

poriadku mať štyri plus dva. Neboli dodržané. Lebo však, 

pravidlá tu platia len pre tých, ktorí nemajú, nemajú dobré 

vzťahy s primátorom. Tí, čo majú dobré vzťahy s primátorom, 

majú aj úvodné slovo a niekoľko.  

Pri pri predkladaní rozpočtu samotný pán primátor 

nikdy nedodrží päťminútové predkladanie návrhu rozpočtu. 

Nevidel som, že by ho niekto vypol, lebo pána primátora 

po piatich minútach nikto nevypne. Ale keď niekto má iný  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 505

keď sa do dožaduješ dodržiavania rokovacieho poriadku, 

tak ho dodržuj, prosím ťa, sám. Teraz ho flagrantne 

porušuješ.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Nie. Riešim vec, ktorú, bohužiaľ,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sme, sme v téme, sme v téme oddlženie Devína. Vráť sa 

k téme. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, áno, áno. Áno.  

Áno, presne tak.  

Čiže, v zmysle rokovacieho poriadku ešte by som 

upozornil, že ja rozprávam k tomu, k čomu sa bavíme. Ja som 

túto tému nezačal s tými, s tými piatimi minútami, koľko 

sú, a kto tu ako dodržiava, do, teda, dodržiava rokovací 

poriadok a jeho jednotlivé parametre, ktoré sú stanovené.  

Čiže, buď si ich dodržu, buď dodržujme všetci, a teda, 

v prvom rade primátor, ktorý z pozície svoje sily to 

využíva tak, ako mu to vyhovuje, alebo potom, naozaj, sa tu 

môžeme zbytočne zase minútami prestriel, prestreliek dávať, 

ako to je. Ale, ono sa to dá z videozáznamov, naozaj, 

vytiahnuť, že ako skutočnosti bolo. Kto dodržiava a kto 

porušuje, a kto častejšie.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

No ja som veľmi zarazená, že pán viceprimátor vytiahol 

fakt, že ten kto sľúbil nejaké daňové, teda, nejaké 

odstúpenie svojich pohľadávok voči Devínu a mesto 

na základe tohto sľubu pristúpilo na zámenu takej významnej 

a ostro sledovanej lokalite ako Kráľova hora, že tento 

záväzok nebol splnený. A vzápätí toto mesto predalo tomu 

istému, ako keby, záujemcovi pékáó (PKO) za jedno euro. 

Čiže, ani takýto záväzok, ako je splnenie toho sľubu, 

sme si neodsledovali? To je pre mňa zarážajúca informácia. 

A úplne nová. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Kolková. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem.  
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Ja som, možno, nie celkom pochopila, prečo sa tu 

bavíme teraz o tom, povedzme tak, džíentí (J&T). Hej?  

Spomínali ste, že je naďalej medzi našimi veriteľmi. Nie je 

tam. Skutočne došlo k podpisu tej dohody o urovnaní. Tá  

tabuľka, máte ju v materiáli, tam, jednoducho J&T, a ten t, 

tá ich, teda, pohľadávka voči nám, tá bol urovnaná.  

Tu skutočne, už dnes, vôbec ani neriešime ani, 

vlastne,  toho materiálu sa netýka, tá pohľadávka vypadla.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Ferenčáková.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pani poslankyňa Ferenčáková. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ej, to by sa tu musela ale, tu riešiť vecné veci a nie 

sa zneužívať témy na politiku.  

Pani poslankyňa Ferenčáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pán primátor. 
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Tiež som, chcem sa, teda, k tomu len  vyjadriť v takom 

duchu, že, samozrejme, Devín treba riešiť. To, o tom 

hovoríme už dlhé roky, odkedy som vo funkcii.  

Ale chcela by som zareagovať na pána Koleka v 

súvislosti s tým banko, bankomatom. Pretože neviem, nechcem 

povedať, že to považujem za zavádzajúce, vie, v mestskej 

časti tiež nemáme bankomat. Požiadali sme niekoľkokrát 

všetky banky, niekoľkokrát, opakujem, za jedenásť rokov, a 

banky si urobili svoju nejakú, ja neviem, prieskum 

a zistili, že je to nie je pre nich re, rentabilné.  

Čiže, nie je to asi o tom, že by mestská časť platila. 

Možno by sme my tých stodvadsať euro zaplatili. Teda, 

mesačne, keby, alebo ročne, keby to bolo možné. Aby sme 

teda túto službu našim zame, našim obyvateľom zabezpečili. 

Žiaľ, zo strany banky to bolo odmietnuté. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Pán Černý sa už dneska raz ospravedlnil, ale, možno, 

sa ospravední druhýkrát, lebo,- teda, akože, tú tému začal 

on, to len  tak na margo. 

A ja, teda, zas nechcem, ja úplne, chápem rozhorčenie  

kolegu Greksu, len keby som takto vystúpil ja, tak už som 
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napomínaný pánom primátorom, že som nevychovaný, že 

rozprávam bez mikrofónu, že rozprávam hlasno a ďalšie veci. 

No, z ase, bohužiaľ no, keď ja si budem vyžadovať 

rovnaké, ako keď už, teda, sa niekto správa takýmto 

spôsobom,  mal by byť rovnako upozornený.  

A ja, možno, k tej, k tomu bankomatu k pani 

Ferenčákovej, že to je, vlastne, ten rozdiel, tá banka vám 

ho tam dá, pokiaľ jej tú rentabilitu doplatíte. To znamená, 

že ona vie, že žiada, vymyslím si, výnosnosť toho bankomatu 

päťtisíc eur ročne a keď reálne naňom zarobí tritisíc, tak 

ak mestská časť tie dve tisícky doplatí, tak oni ho tam 

dajú, lebo toľko je ich priemerná výnosnosť na  bankomat 

niekde umiestnený. Asi za takých podmienok sú ochotní ho 

tam dať.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Bulla, poslanec MZ: 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ja som si prečítal ten návrh ohľadom toho oddlženia 

Devína. Mňa tam znepokojilo, jedine ten návrh, by sme im 

mali dať približne šesťdesiat percent hodnoty tej 

pohľadávky.  
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Vieme, že za posledných desať rokov dostali približne 

stodvadsaťtisíc, tak na to, aby dostali šesť miliónov 

za to, že podpíšu  tie dohody o urovnaní, nie je moc, nie 

je moc vhodné.  

Ďalej.  

Čo, čo mám problém s tým návrhom, že jeden veriteľ 

akceptuje, proste, tridsaťpercentný diskont, druhý len 

šesťdesiat, ostatní chcú sto percent.  

Čiže, myslím si, že tam dochádza, možno, k nejakému 

zvýhodňovavaniu veriteľov. Ale na druhej, ale na druhej 

strane ma znepokojuje informácia, že my aj keby sme chceli 

to nejakým spôsobom urovnať, tak my nemáme ten postup.  

Čiže, my sme hľadali cestu aj s pánom Kolekom,  jako, 

proste, naštartovať tie  procesy, aby sme vymysleli techni,  

technikálie, a jedíný problém s týmto uznesením bolo, aby 

sme nedávali tie mandáty, takzvane, prázdnym spôsobom, ale 

dali sme ich na na mandáty na prípravu týchto dvô dohôd. 

Čiže, ja by som chcel poprosiť pána Koleka v mene 

nášho klubu, či by si autoremedúrou vedel opraviť ten bod 

Bé, ja to prečítam, 

poveruje primátora hlavného mesta Bratislavy 

v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Devín, na 

vykonanie úkonov smerujúcich k príprave dohody so všetkými 

veriteľmi mestskej časti béá-Devín (BA-Devín), s cieľom 

vyrokovať podmienky oddlženia Mestskej časti  

Bratislava-Devín a následne predložiť na schválenie 

mestskému zastupiteľstvu návrh na uzavretie všetkých zmlúv 
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o vyrovnaní, umožňujúci ukončenie nútenej správy Mestskej 

časti Bratislava-Devín.  

Termín by bol do 30. 6. 2018.  

Výsledkom by mohlo byť to, že niekto by sa venoval 

príprave technického procesu toho, jak by to mohlo to 

oddlženie zbehnúť a následne my by sme mohli rokovať o tom, 

vlastne, koľko bolo možné týmto veriteľom zaplatiť.  

Ja si nemyslím, že šesťdesiat percent je vhodná suma. 

Na to by mali úplne zabudnúť. Ale, poďme sa dohodnú na tom, 

aby sme mali vôbec proces na toto oddlženie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja sa len chcem spýtať kolegu Bullu, či by tam nevedel 

dať dátum 15. 6., aby sme to mali ešte v júnovom 

zastupiteľstve. Lebo keď dáte 30. 6., tak už to príde 

na september. A ťažko povedať, či september sa dorokuje. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem.  

Prijímam, samozrejme, tento autoremedúrou, tento 

návrh. Čiže, nemám problémy s tým. Tak to bolo aj myslené.  

Čiže, možno, to znenie pôvodné uznesenia, nejakým 

spôsobom navodilo ten, ten dojem, že teda, už sa  to 

do zastupiteľstva nedostane.  

Čiže, prijímam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Tak upravíme termín na 15. 6. a predpokladám, že pán 

Kolek to tiež tou autoremedúrou zakceptuje.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Kolková. 
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Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem za slovo.  

Kolegyne, kolegovia,  

neviem, ja môžem rozprávať počas toho času, ktorý mám 

k dispozícií, vôbec o celom tomto našom dlhu, ako vznikol, 

čo sa tam udialo. K rôznym tým vzneseným pripomienkam a 

námietkám by som, takisto, vedela reagovať.  

Ja skôr chcem ponúknuť, že som k dispozícii odpovedať 

na vaše otázky. Skutočne, mám, vlastne, celú túto históriu 

zmapovanú, keďže som obyvateľkou Devína od roku 1980, tak, 

vlaste, už od začiatku, kedy vôbec celý tento náš problém 

začal vznikať, a  síce od toho, od roku 1991, kedy, vôbec, 

vznikla verejná správa v jej dnešnej podobe. Čiže, boli 

tie, vznikli mestské časti a samospráva, tak ako ju dnes 

vnímame.  

V tom čase začalo, vlastne, v Devín sa rodiť tento náš 

problém. Ešte netušiac, že sa to takto vyvrbí. Išlo 

o pôvodne snahu vytvoriť, ako keby, vybudovať v Devíne 

takzvanú novú obytnú zónu. Náš vtedajší starosta, možno, 

nemal dostatočné skúsenosti, a ako, teda, vyučený 

elektrikár, so skúsenosťami z odborovej práci, bol 

odborovým predákom, si trúfol robiť developera. Udiali sa 

tam rôzne veci. To by bolo ozaj na dlho.  

Žiaľ, proste, na tento zámer sa požičiavali peniaze,  

splátky nebola obec schopná platiť. Tým pádom sa to platilo 

novými zmenkami, novými úvermi. To je veľmi stručne 

povedané o tom , čo sa, vlastne, v Devíne u udialo.  
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Hovorím, pýtajte sa, rada odpoviem.  

Dnes sme v  situácii, kedy, skutočne, bez pomoci mesta 

sa nemáme ako z toho dostať. Sám pán primátor povedal, že 

sa snažil, oslovoval, komunikoval s ministerstvom financií. 

Aj my sme sa snažili doteraz.  

Jediná, jediné východisko z tejto situácie pre Devín 

je, sú tri. Buď nám, teda, ozaj mesto pomôže so splatením 

alebo nejakým zázrakom presvečiť veriteľov. To sa nám 

nepodarilo, aby odpustili tento dlh, alebo zmena 

legislatívy. Ani na zmenu legislatívy, ani, teda, tých 

veriteľov sa počítať nedá.  

Čiže, nám, ozaj, ostáva, mesto je našou poslednou 

nádejou na pomoc, že sa dostaneme z nútenej správy a že 

budeme môcť žiť, existovať a správať sa k svojim 

obyvateľom, ktorí sú zároveň Bratislavčania, nielen 

Devínčania, tak, ako všetky ostatné obce a ostatné mestské 

časti.  

Odzneli tu argumenty, odzneli argumenty, že, veď, si 

to sami spôsobili, nech si to vyžerú. Prepáčte, keď som 

nastupoval do funkcie v roku 2006, bolo Devínčanov necelých 

tisíc, osemsto aj niečo. Dnes je nás tisíc sedemsto, čiže, 

raz toľko. Tých päťdesiat nových percent tých pribudnutých 

obyvateľov, zoberte si, že sa prisťahujete do Devína, no, 

ste za to zodpovedný? Za tú situáciu, v ktorej sme?  

Takže, tento argument ozaj neberiem. A žiadam tú pomoc 

od mesta ako pre Devínčanov, aby ich mohli byť rovnocennou, 
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ako rovnocennými občanmi, tak ako, ako aj ostat, teda 

občania, oby, ostatných mestských častí.  

Otázku spravodlivosti.  

Viackrát sa to tu otváralo. Tá neexiistuje v tomto 

prípade. Neexistuje. Skutočne neexistuje. To, že tí 

veritelia majú nárok, nemajú nárok. Ako, to sú čo prípad, 

to iná situácia, iný spôsob, ako celý tento záväzok 

vznikol. Iné pomery, iné právo, či neprávo.  

Upravím tú informáciu od pána vicenámestník, 

viceprimátora, že platíme tisícku mesačne. My platíme, máme 

okolo, neviem, v tej tabuľke je to presne, trinásť 

veriteľov. Každý dostáva ročne okolo tých tisíc eur. (gong) 

Máme 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Černá. 

RNDr Marta   Č e r n á , poslankyňa MsZ: 

Mám chuť tak vybuchnúť, ďakujem za slovo, jak ten 

Marián.  

Bola som pri tom od začiatku.  tarosta do toho išiel 

naivne, s najväčšími vtedajšími žralokmi. To nebolo to, že 

tam Devín bol nevinne. On si od toho sľuboval veľké zisky. 

A podotýkam, fakt od najväčších nehnuteľnostných žralokov. 
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A ja som mu predpovedala, čo sa mu stane. Takže nebol 

ani neinformovaný. Bol to jednoduchší človek, ale nebol 

neinformovaný. 

Je jeho šťastím, že zomrel, lebo inak by asi bol sa 

dostal do basy. Ináč sa to nedá nazvať. 

Ale na druhej strane, priatelia, je mi strašne ľúto 

terajšej starostky Devína. Ale keď začneme takto oddlžovať, 

tak, čo nám, čo nám zaručuje, že sa za chvíľu kopa (gong) 

mestských č  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Kolková. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem.  

Ja by som len dopovedala, možno, ale aj, je to zároveň 

nadviazané na to, čo povedala pani Černá.  

Ak si všimnete, v návrhu uznesenia my žiadame pána 

primátora, aby rokoval s veriteľmi. Už pri našich 

rokovaniach sa nám cel celkový tento dlh podarilo znížiť. 

Máme prísľub, že sa, teda, veritelia uspokoja s polovicou.  

Verím tomu, že pokiaľ s pozície pána primátora by 

viedol tie rokovania systémom, tu dávam peniaze na stôl, 

na ktorých sa dohodneme, tak že pristúpia ešte na ďalšie 
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zníženia. Možno práve aj tí, ktorí odmietajú ponížiť celý 

ten náš záväzok.  

Takže, hovorím, spravodlivé to určite, nejak, nebude, 

Ale, ale pre Devín iné východisko niet.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka,  

ja zopakujem ochotu hlavného mesta pomôcť v tejto 

veci. Len prosím, nešírme tu nejaké očakávania, akože, 

príde primátor, tu dávam peniaze na stôl. Takto to v meste 

nefunguje.  

Možnože to takto fungovalo v tom Devíne, keď to takto 

poviem, a preto sme v tejto problematickej situácii. Ale 

rozhodne primátor nemôže chodiť tak, že tu sú peniaze 

na stôl. O tom bude rozhodovať zastupiteľstvo, to sa dáva 

do rozpočtu, musí to ísť podľa zákona. A nie, primátor ako 

mešte, mešec, ktorý chodí po Bratislave.  

Pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Teraz ďakujem za slovo.  

Vážený pán primátor, dámy a páni, 

ja sa vrátim k podstate problému. Nie ako vznikol 

tento problém, ale k podstate problému, že prečo teraz 

o tom vy ste donútení rokovať.  
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Zaujímavé, že pred krátkym časom, kedy nám štát 

prihral tento horúci zemiak, na túto tému nediskutoval 

nikto ani vo vnútorných štruktúrach hlavného mesta a už 

vôbec nie takýmto spôsobom  verejne, ako o tom diskutujete 

vy. Napriek tomu, niekoľko pracovníkov magistrátu tu bolo, 

vrátane kontrolóra, ktorý v čase, keď sme sa dozvedeli, že 

sa chystá novela zákona, ktorá tento horúci zemiak prehodí 

do rúk hlavného mesta, sme proti tomu protestovali, vyzvali 

sme primátora, písomne, aby bol tento zákon 

v medzirezortnom pripomienkovom konaní namietnutý, na čo 

má, teda, dotknutá strana právo. Ale pán primátor Ftáčnik 

akceptoval túto úlohu, ktorú nám štát prihral, že si to 

mesto zoberie na seba, s odôvodnením, že však budeme mať 

núteného správcu, ktorého si tam vymenujeme a aspoň budeme 

mať nadhľad nad tým, čo sa deje v Devíne.  

Skutočnosť bola potom taká, že nútený správca, tam už 

je sto rokov ten istý, náš nadhľad, ani netuším, kto 

sleduje, ale nechcem povedať, že to niekto nesle, 

nesleduje, ale nakoniec ten horúci zemiak sa začína 

rozbaľovať a zrazu hlavné mesto by mohlo byť tou osobou, 

ktorá bude oddlžovať mestskú časť Devín, miesto toho, aby 

to robil štát, tak, ako to má robiť a rieši voči všetkým 

predlženým obciam tohto štátu.  

A teraz by som povedal podstatnú vec. 

Ja  som za to, aby mesto vytvorilo pracovnú komisiu, 

a nie aby sa túto diskutovali záležitostí bankomatov 

a podobné záležitosti. To nemá zmysel. Mesto, aby vytvorilo 

takúto komisiu aj v duchu takom, ako si prajú Devínčania, 

že by sa, teda, nejaká participácia oddlženia začala. Ale 

ja by som teda doplnil k tomu, aby sa začala zákonodarná 
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iniciatíva. Nie na to, aby sme to zase vrátili späť 

ministerstvu, ale na to, aby konečne tento zákon, ktorý 

nemá koncovku, to neni medzera zákona, to je diera zákona, 

ale taká, že z nej vidím až do Austrálie, aby sa tento 

zákon definitívne zmenil spôsobom, ako je to všade 

vo vyspelých krajinách tohoto sveta, že keď niekto nebude 

oddlžiteľný spôsobom zavedenia inštitútu, ktorý momentálne 

platí v Devíne, tak nebudeme spočítať astronomický nárast 

rokov, dokedy bude ešte viacej dlžiť svojim veriteľom, čo 

je okrem iného teda založené nielen na chybe tohto zákona, 

že nemá koncovku, ale ešte aj na tom, že dneska sa 

pripisujú úroky z tých dlhov, na základe súdnych rozhodnutí 

z obdobia, kedy tu platili úžernícke úroky. A dneska každý 

z nás si vie za jeden a pol percenta vybaviť hypotekárny 

úver, pardon už jedna celá tri a my platíme, teda kolegovia 

v Devíne platia úroky okolo desať percent? 

Proste, samozrejme, že vďaka tomu astronomicky rastie 

dlh Devína. Je to legislatívny problém, ktorý tento štát 

nerieši, nejde tu len o Devín. Ide tu aj o niekoľko ďalších 

obcí na Slovensku. A nakoľko sme, máme svoju váhu ako 

Bratislava, možno by bolo dobré, aby práve na príklade 

Devína sme na túto záležitosť poukázali.  

A v prípade, že sa vytvorí takáto pracovná skupina, 

poprosil by som, aby som sa mohol jej stretnutia zúčastniť.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem.  

Pani starostka Kolková. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakuje, ďakujem pánu kontrolórovi za jeho slová.  

Ten bankomat a aj moje slová, že, teda, primátor 

položí peniaze na stôl, boli myslené obrazne. Hej? Ako 

pracovne.  

Je ozaj prosba o rokovanie s tými veriteľmi. Dá sa pri 

nej dosiahnuť, verím tomu, že ešte možné zníženie tých 

potrebných peňazí. Ale naďalej by som nejak žiadala to 

mesto, aby nám, ozaj, pomohlo, lebo je na to vhodná 

situácia, aj finančná, myslím teraz, mestská. 

Ale aj tie rokovania s vládou, súhlasím s tým, že bolo 

by potrebné, ale tam nevidím veľký úspech pomoci Devínu, že 

by reálne niečo pre nás sa urobilo. Je veľmi málo tých obcí 

v nútenej správe, to viete. A zároveň aj, aj, teda, nejaká 

tá. 

Ona sa lzmenila legislatíva. Keď vznikol tento náš 

problém, tak vlá, v vzápätí bol prijatý zákon, ktorý 

limituje (gong) obce 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Najprv by som povedal to, čo som chcel, kvôli čomu som 

sa pôvodne prihlásil. A to je to, že by som veľmi rád 

podporil pána Koleka.  

A veľmi sa chcem poďakovať za faktické, faktické vety 

pána kontrolóra, že sa to vrátilo naspäť z nejakých emočno-

priblblých debát na normálnu pôdu.  

Čiže, naozaj si myslím, že tomu, tomu Devínu treba 

nejakým spô, spôsobom sa pokúsiť pomôcť. 

Za druhé, sa chcem ospravedlniť, že som tu vykrikoval 

mimo mikrofónu, nechcem tu pôsobiť ako hulvát, ale už sa to 

nedá, proste, počúvať. Ja osobne som už takto nastavený,  

pomaly, už aj niekoľko rokov, nie že dní alebo mesiacov. 

Lebo, ako vidím, stále sa tu používajú pekné dobré témy 

na to, aby sa jednotlivci prezentovali, darmo mi budú 

rozprávať o tom, že im ide o vec. Keby im išlo o vec 

a o človeka, tak by neurobili to, čo dnes, že, vlastne, 

zvrátili nejakú, na nejaký spôsob rokovania a mohli sme mať 

za pol, prvú polhodinu vyrokované veci pre konkrétnych 

ľudí, ktorí na to čakajú už niekoľko rokov.  
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Čiže, toto mi nijako nedáva nejakú, nejakú istotu, že 

že im ide o vec.   

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som len chcel zareagovať, že toto zastupiteľstvo 

je pokračujúce z 9. decembra, ak si dobre spomínam? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Zo 7. decembra. 

7. decembra sa stalo neuznášania schopné.  

Od 7. decembra už bolo, že 7. január, 7. február, plus 

ďalších 14 dní. Čiže, dva a pol mesiaca mohol primátor, 

ktorý teda háji obyvateľov, zvolať zastupiteľstvo 

pokračujúce v januári, vo februári, kedykoľvek. A mohol ho 

zvolať dneska na osem tridsať, tak, ako boli doteraz 

zvolávané všetky pokračujúce zastupiteľstvá, že boli 

celodenné, zvolalo sa na štrnásť. 

Takže, poprosil by som, zase, to dávať jednotným 

metrom. Pretože to, že tak dneska prehodili body, lebo zase 

bolo účelovo neskoro zvolané pokračujúce zastupiteľstvo, 

účelovo dané na štrnástu hodinu a účelovo preskupené body, 

ja sa ospravedlňujem, ale voči takýmto praktikám sa teda, 
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naozaj, budem brániť aj obštrukciou a všetky tie body, 

ktoré od teraz čakali, skôr ako dneska sa prerokovať nemôžu 

a budú prerokované dneska osemnásť tridsať, a  myslím si, 

že väčšina, s výnimkou, možno, niektorých takých iných 

(gong), schválené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

neviem o akom účelovom prehádzaní bodov hovoríš? Bolo 

to rozhodnutie tohoto zastupiteľstva.  Ak to je účelové, 

tak potom každé rozhodnutie zastupiteľstva je  účelové.  

Pán poslanec Mikulec.  

A pochopiteľne, za všetko môže primátor. To je téma, 

pána poslanca, to už  poznáme.   

Pán  poslanec Hr Mikulec je (poznámka:  nezrozumitelné 

slová) 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel len doplniť. 

Aj, aj tebe, Maroš, by som chcel povedať, že 

zastupiteľstvo sa mohlo začať kľudne o osem tridsať, keď 

sme vedeli, že toľko bodov máme pred sebou. Začalo sa 

o štrnástej. To je jedna vec. 

Ďalšia vec je, zastupiteľstvo bolo naplánované 

s bodmi, kde sme skončili minulé zastupiteľstvo. Takže ja 
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nevidím nejaký dôvod na to, aby sa prekračovali. Ja si 

myslím, že dosť dôležité body sme riešili aj na začiatku. 

Tie body sú pre mesto oveľa dôležitejšie, jako body 

jednotlivcov. Toto sú mestotvorné  body. Ktoré boli prvé.  

Takže, plne súhlasím s Jánom Hrčkom, že toto sú body, 

ktoré sú oveľa dôležitejšie a mali ísť v takom poradí, jak 

bolo určené.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To bol posledný príspevok.  

A prosím, ešte sa do diskusie prihlásila pani 

Novomeská, Novomeská, 

Prosím, hlasujte. Hlasujeme o tom, či pani Novomeská 

môže vystúpiť, lebo inak nie.  

(Hlasovanie.) 

Tak pani Novomeská, nech sa páči. 

Občianka: Mgr. Beáta   N o v o m e s k á :  

Dobrý podvečer prajem všetkým.  

Ja by som, ja by som rada sa prihovorila za túto 

mestskú časť Devín, pretože mnohokrát som tam bola, a je 

to, naozaj, unikátna mestská časť, ktorá si zaslúži, aby 
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mohla byť, jednoducho, aby mohla adekvátne fungovať. A  

preto by som sa chcela prihovoriť za pána Koleka, aj za 

pani starostku Kolkovú, aby ste je, im, teda, pomohli 

oddlžiť túto mestskú časť.  

Takisto, teda, by som chcela apelovať aj na pána 

primátora, aby bol aktívny, pretože teraz je, by som 

povedala, tá najle, ten najlepší moment, keďže mesto, teda, 

je v dobrej finančnej kondícii. Takisto tí veritelia sú 

ochotní zľaviť zo svojich nárokov, odpustiť nejak, nejakú 

časť tých dlhov, čo teda, je ten ideálny čas na to, aby sa 

mohlo v tejto veci konať.  

A keďže, teda, má to teda v právomoci hlavné mesto, 

tak by som sa nespoliehala zase na niekoho iného 

a nehádzala by som to naspäť na nejaké ministerstvo, ale, 

jednoducho, by som to riešila priamo.  

Pretože, naozaj, si myslím, že nikto to nevyrieši, 

pokiaľ to doteraz nebolo vyriešené nejakým ministerstvom  

alebo štátom, tak obavám sa, teda, že asi ani teraz by to 

nedospelo k nejakému zdarnému koncu.  

Takže, držím palce, aby sa vám to podarilo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne.  

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Návrh uznesenia, budeme hlasovať o tom návrhu 

uznesenia, ktoré bolo napísané v materiáli s tým rozdielom, 

že v časti Bé tohto uznesenia predkladateľ autoremedúrou 

prijal návrh pána poslanca Bullu a časť Bé a A a Cé 

ostávajú. 

Neviem, či mám prečítať to, čo sa prijala 

autoremedúrou, aby ste vedeli, že o čom by sme mali 

hlasovať? Alebo? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Asi treba prečítať. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Prečítam. 

Áčko je tak, ako je písomne dané nám.  

V Béčku sa s tou autoremedúrou opravila tá časť takto: 

Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora hlavného mesta 

Bratislavy v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Devín 

na vykonanie úkonov smerujúcich k príprave dohody 

so všetkými veriteľmi Mestskej časti Devín s cieľom 

vyrokovať podmienky oddlženia mestskej časti Devín 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 527

a následne predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu 

návrh na uzavretie všetkých zmlúv o urovnaní umožňujúcich 

ukončenie nútenej správy Mestskej časti Devín. S termínom 

15. 6. 2018.  

A časť Cé ostáva nezmenený, tak ako je to dané 

písomne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia? 

To bolo všetko. Dobre. 

Čiže, máme bod 2A. 
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BOD 3B. NÁVRH NA ZEFEKTÍVNENIE ODPADOVÉHO 
HOSPODÁRSTVA NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY V PRIEBEHU ROKA 
2018 PROSTREDNÍCTVOM VYBUDOVANIA 
PODZEMNÝCH ALEBO POLOPODZEMNÝCH 
KONTAJNEROVÍSK PRE ZBER ZMESOVÉHO 
AJ TRIEDENÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V 
JEDNOTLIVÝCH MESTSKÝCH ČASTIACH 
BRATISLAVY FORMOU VIACZDROJOVÉHO 
FINANCOVANIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A ešte za tie dve minúty môžeme prejsť do bodu tri Bé. 

Aha, návrh na zefektívnenie odpadov z hospodárstva. 

Prosím pána poslanca Kuruca o úvodné slovo.  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Kolegovia, kolegyne,  

ak si dobre pamätáte niekedy na jeseň minulého roku sa 

tu schvaľovalo pár pozemkov, na ktorých sa budovali 

polopozemné pokontajnerové stojiská. Bola k tomu diskusia, 

že či sa v tom bude pokračovať. Mesto v spolupráci s OLOm 

vybudovalo tri takéto stojiská v Ružinove, v Petržalke 

a vo Vrakuni.  
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Tento návrh hovorí o tom, aby sme ďalej v budovaní 

takýchto stojísk pokračovali, nakoľko podzemné kontajnerové 

stojiská sú budúcnosť tohto mesta. Po prvé, nie je tam 

špina, nie je tam neporiadok, stačí častejšie, netreba tak 

často vysypávať tie smeti.  

Chceme prinútiť tých vlastníkov jednotlivých bytových 

domov, aby išli do takejto možnosti, a preto sme už aj 

v OLe na v rámci rozpočtu schválili dve dvestotisícový 

fond, z ktorého by sa päťdesiat percent prispievalo 

na takéto polopodzemné kontajnerové stojiská.  

Tento materiál hovorí o tom, že v prípade, že mestská 

časť, alebo zástupcovia vlastníkov bytov ako správcovia, 

požiadajú hlavné mesto o vybudovanie, tak päťdesiat 

percent, alebo do výšky päťdesiat percent na to prispeje 

OlO a zbytok zaplatia tí vlastníci.  

Čiže, takýmto spôsobom by sa tento rok mohlo vybudovať 

až dvadsať polopozemných kontajnerových stojísk na úrovni 

Bratislavy. A myslím si, že to je dobrá vec a prosím vás o 

podporu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem za úvodné slovo.  

Ja iba pripojím za hlavné mesto, že to veľmi 

podporujeme takýto návrh a otvorili sa už štyri stojiská, 
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aj v Starom Meste, v Starom Meste, Vrakuň, v Starom Meste, 

Vrakuni, v Petržalke a v Ružinove. A sú to, skutočne, veľmi 

dobré veci.  

Dokonca je to ten smartsystém, že ten kontajner v sebe 

obsahuje číp, ktorý povie, kedy je plný, takže nemusí tam 

smetiarske auto zachádzať trikrát do týždňa ako pri tých 

ostatných. Ľudia si to veľmi pochvaľujú. 

Ja myslím si, že to je budúcnosť verejných 

priestranstiev. Tak som aj ja za tento návrh.  

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne.  

Vážený pán primátor, vážení kolegovia,  

naozaj v mnohých technológiách sme tak pokročili, že 

keď zoberieme štyridsať rokov dozadu, tak sa všetko 

zmenilo. Prišiel internet, prišli mobily a tak. Iba tie 

kontajnery sú stále tie isté.  

Ja si pamätám, keď som chodil ako malé decko po tej 

Bratislave, tak ten kontajner, ktorý mnohé majú dneska, 

mnohé bytovky, sú stále v tej istej podobe.  

Ja si myslím, že to je prvý krok k tomu, aby sme 

prišli, naozaj, k separátnemu, naozaj, k takému riešeniu 

modernému, aby sme tejto zemeguli niečo dali, dali moderné 
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a veľmi správne chápané od ľudí, aby vedeli separovať, aby 

im to nesmrdelo. Poste, aby tie kontajnery 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Treba. 

Aby sme, naozaj, spravili krok vpred. Veľmi pekná 

myšlienka. Bodaj by bolo aj u nás čo najviac takých 

kontajnerov.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

A teraz v súlade s rokovacím poriadkom prerušujem 

tento bod a prechádzame do bodu Rôzne.  

Čiže, zapíšte si, prosím vás, prihlásených do 

diskusie, aby sme vedeli kto 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón „diskutovať? To sa 

nedá odhlasovať, proste? K smetiam? Toľkí chcete rozprávať 

o tom, že to je dobré? Ste normálni všetci? Kde sme?“) 

Hej. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón „Kde sme?“) 
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Je tu protest, pán poslanec. Do mikrofónu a prihlásiť 

sa treba.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón „Ja viem, ja viem. Ja 

už som skončil.“) 

Hej. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón „Všetci to chcete, 

čiže, nie...“) 

Čiže, prosím, je bod Rôzne. Zapíšte si, prosím vás, 

kto je, kto bol prihlásení do diskusie, to odfoďte. 

 

(poznámka:  prerušenie bodu číslo 3A) 

 

 

BOD 42 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A začíname bod Rôzne. 

Nech sa páči. 
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Tak, nech sa páči, pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ja som písomne predložil, teda, vzhľadom k tomu, že 

sme mali zvolané mimoriadne zastupiteľstvo a, bohužiaľ, tam 

aj trochu nešťastne bolo zvolené to, že sa tie uznesenia 

čítali, namiesto toho, aby boli predložené písomne 

a nemuseli sa číta, Tak ja som teraz rozdal uznesenia. 

Skúsim v rýchlosti, nechcem k tomu zbytočne dlhú 

diskusiu, ale prebieha nejaká kontrola, čiastkové zistenia 

ste mali na mimoriadnom zastupiteľstve. A mimoriadne 

zastupiteľstvo, samozrejme, tiež nejakou obštrukciou bolo 

neuznášaniaschopné, nebudem sa k tomu zase zbytočne 

vraciať, avšak keď som chcel včera, nejakým spôsobom, pok, 

požiadal kontrolóra, aby sme pokračovali v niektorých, v 

niektorých kontrolách, bolo mi povedané z jeho strany, že 

dostal inštrukciu z vedenia, že už ďalej sa nemá obracať 

na dispečing, ale rovno na dodávateľa áerká (A.R.K), avšak 

v zmysle platnej, platného plánu zimnej údržby, jediný 

na koho sa, alebo, jediný kto ma právo sa obraciať 

na dodávateľa je dispečing.  

To znamená, my bez súčinnosti dispečingu, vlastne, už 

ani nemusíme ďalej kontrolovať. Hej? 

Závažnosti zistení typu, že dodávateľ je platený 

 dvanásťtisíctristo eurami za to, za čo neposkytuje. Mesto 

to nemá záujem kontrolovať, nemal o to záujem kontrolovať 
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ani predchádzajúce vedenie, vyše troch rokov to nefunguje 

súčasné vedenie. Za chvíľku skončí zimná údržba, my chceme 

kontrolovať, my sa snažíme, vo voľnom čase robíme rôzne, 

rôzne veci, aby sme, aby sme, naozaj, to čo, podľa mňa, 

bolo povinnosťou tohto mesta urobiť, neurobilo sa.  

Ja som predložil, a teda, predkladám spolu s kolegom 

Richardom Mikulcom, s ktorým sme v kontrolnej komisii, 

nejaké body. Ja ich len v rýchlosti vysvetlím čoho sa 

týkajú.  

Prvý problém je, že nevidel som, no dispečeri vyzerajú 

ako zamestnan, alebo teda, vedenie dispečingu sa tvári ako 

keby boli  zamestnanci áerká (A.R.K). Také obštrukcie 

a také bránenie v kontrole a rôzne odďaľovanie, neochota, 

nespolupráca, to som v živote nevidel.  

Momentálne to, teda, vyvrcholilo až tým, že 

na sťažnosti dispečingu, ktorý si dovolím tvrdiť, že sme 

zaťažili, možno, jedného alebo dvoch zamestnancov dvakrát, 

alebo trikrát po hodine, alebo po dvoch, čo sme, čo sme, 

proste, potrebovali ísť na kontrolu, a teda, oni išli 

s nami v doprovode, alebo, teda, my sme išli s nimi 

v doprovode, tak za tri kontroly sme zistili viac ako 

zistilo toto mesto za osem rokov.  

Čiže, tiež nejaká vizitka toho, že kto chce 

skontrolovať skontroluje, kto nechce kontrolovať 

nekontroluje.  

No ale, sme v stave, kedy bez súčinnosti nemáme šancu 

pokračovať.  
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Čiže, jedna z vecí, ktoré, ktorá tam je, a teda 

inštrukciu, ja poprosím kontrolóra, ktorý, teda, neviem, tu 

nie je, tak aby mi potvrdil, teda, že to, čo mi povedal 

včera, že akékoľvek kontroly v spolupráci s dispečingom sú 

z rozhodnutia vedenia vyňaté, pretože kontrola je 

na dodávateľa áerká (A.R.K), technické služby a nie 

na dispečing. Čiže, dispečing s nami od od teraz nesmie 

komunikovať a nijakým spôsobom nebude požiadavky, ktoré 

prídeme, posúvať ďalej na dodávateľa áerká (A.R.K). 

Čiže, de facto, je to znefunkčnenie, totálne, celej 

kontroly.  

Sú tam body. Keď prídeme na námatkovú kontrolu, tak 

nám vedúci pán Valér Jurčák povie, aby sme tri dni dopredu 

oznámili, kedy prídeme námatkovú kontrolu. Ďakujem, takú 

námatkovú kontrolu si prosím, že mi niekto dá tri dni 

dopredu vedieť, keď príde na námatkovú kontrolu.  

Na požiadavku, aby, naozaj, boli kontrolované 

parametre zmluvy, kontrolór povedal, že do určitých 

parametrov nechce ísť, pokiaľ to nebude odsúhlasené 

zastupiteľstvom.  

Kontrola posypových materiálov.  

Keď si pozriete správu,  

keby som prekročil, poprosím predĺžiť príspevok,  

ale naozaj nechcem byť dlhý, len chcem vám vysvetliť, 

že tie body, čo sú tam navrhnuté, všetky chcem, aby boli 

ako samostatné uznesenia kvôli tomu, aby sa nestalo to, že 
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v jednej predložke alebo spojke nájde primátor nejakú, 

domnievajúc sa, zjavnej nevýhodnosti alebo nezákonnosti 

a potom nebudú jednotlivé uznesenia, zvyšné, ktoré sú, 

ktoré sú v poriadku, platné, preto chcem, aby sa o týchto 

bodoch, teda, spolu s kolegom Richom, Rišar, Richardom 

Mikulcom chceme, aby sa, proste, o týchto bodoch hlasovalo. 

Malo by to prebehnúť relatívne rýchlo. Naozaj sú tie body 

potrebné.  

Otázka znie, že vedenie tohto mesta nechce kontrolu, 

tomu rozumiem. Naozaj sa správajú tak, ako keby, keby kryli 

áerká (A.R.K). Či (gong) to chce toto zastupiteľstvo, to 

záleží teraz od toho, či za to budete hlasovať.  

Poslednú vec, ktorú by som chcel povedať. 

Od novembra 2017, štyri mesiace, mi tento, tento, toto 

vedenie mesta nechce sprístupniť faktúry.  

Kedysi som frfotal na pána Katriaka, hovorím si zlatý 

Katriak, pretože súčasný šéf vedenia mi povedal, že 

cez infozákon, ako občan mám síce právo nahliadnuť 

do faktúr, ale nesmiem si robiť fotografi, fotografie, lebo 

sú tam podpisy, čo sú, podľa, neho osobné údaje.  

Ako poslanec si síce môžem robiť kópie, ale ako 

poslanec si nemôžem pozrieť faktúry, lebo na to nemám 

právo.  

Absurdná situácia. Štyri mesiace sa neviem dostať 

k faktúram, nemôžem si ich odfotiť, nemôžem robiť absolútne 

nič.  
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Dokonca teraz, keď som si vypýtal štandardne termín, 

kedy mi ho aspoň dali, že si môžem ísť tie faktúry pozrieť, 

tak už mi chodia aj zamietavé dvestojedenástky, že už mi 

ani len nesprístupnia si pozrieť tie faktúry. Čiže, ani 

bez. 

Ako, hrozná situácia. Toto som nezažil za Bajana, 

za Ftáčnik, za nikoho. To len za tohto právnika z Nemecka 

sa môže stať.  

Teda, jedna z vecí, ktorá tam je, je to rozšírenie, že 

zastupiteľstvo zriaďuje pracovnú skupinu za všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva. Táto pracovná skupina 

je založená za účelom umožnenia poslancom mestského 

zastupiteľstva nahliadnuť a vytvoriť si kópie z ľubovoľných 

faktúr, objednávok alebo zmlúv.  

Je to trápne, že takýmto spôsobom sa ja, ako mestský 

poslanec, musím dostávať k faktúram, ale evidentne niečo 

na meste sa potrebuje kryť, aby sa k tomu nedostalo, lebo 

tých prúserov, s prepáčením za výraz, je toľko, že robia 

všetko pre to, aby tomu zabránili. Ja neviem prečo.  

Ospravedlňuje sa, nechcem to ďalej zdržiavať, je to, 

naozaj, dvadsaťjeden hlasovaní. Poprosil by som vás, ak 

niektorí máte problém, spýtajte sa, milerád vysvetlím. Ale 

neviem sa ináč dostať k tomu, aby som mohol niektoré veci 

si preveriť. A zatiaľ všetky, ktoré som preveril, sa 

spravidla ukázali, že, naozaj, sú problémom. A to, toto, 

tento, toto mesto tri roky alebo sedem rokov prehliada, tak 

zhodou okolností iniciatívny poslanec, alebo iniciatívni 

poslanci dokážu prísť za jednu, dve kontroly.  
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Ďakujem.  

A ďakujem za podporu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

V podstate, s veľa vecami, čo povedal teraz kolega 

Hrčka súhlasím, ale škoda, že tu nie je pán kontrolór, 

pretože na začiatku zastupiteľstva mi toto, čo povedal pán 

Hrčka, tak vo veľmi skrátenej forme povedal pán Kolek. A ja 

som využil možnosť, keď sme spolu stáli v bufete pred 

hodinou s pánom kontrolórom a spýtal som sa, ako to je. Pán 

kontrolór mi povedal, že nie je to pravda, pretože je to 

značne prekrútená pravda, že mu toto mesto zákazalo. 

Nezakazuje.  

Čiže, ja by som navrhoval, aby sme, aby ste sa vy 

dvaja vypli, aby sme počkali na pána kontrolóra, nech 

k tomu povie svoje a potom pokračovali ďalej v tejto téme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 539

Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

To ma dosť prekvapuje, lebo my sme s kolegom Mikulcom 

presne stáli vonku s kontrolórom a pýtali sme sa ho, či nám 

je, teda, ochotný toto pod, povedať aj na mikrofón 

a povedal nám, že nám potvrdí, že jednoducho, na na. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Jasne, jasne, ja len hovorím čo. 

Ako, povedal si niečo ty, prepáč, že mám právo 

reagovať na to.  

Čiže, kontrolór mi povedal, aj Richardovi Mikulcovi 

povedal, že kontrola je zameraná na áerká (A.R.K), nijakým 

spôsobom nemáme za za zaťažoval dispečing, a že, 

jednoducho, mesto len bude žiadať, aby áerká (A.R.K) nám 

vyhovoval, prich, vychádzalo v ústrety. Lenže v operačnom 

pláne zimnej údržby jediný kto môže niečo žiadať od nich je 

magistrátny dispečing, lebo tak je to určené v pláne zimnej 

údržb. 

Čiže, my sa naozaj dostávame do situácie hlavy 

dvadsaťdva (Hlava XXII.) zamotanej.  

Čiže, ja, teda, poprosím nech kontrolór povie a môže 

potvrdiť, že včera som žiadal, aby sme, teda, vykonali 

nejakú kontrolu a povedal mi, že rozhodnutia vedenia 

zo včera, nie, nemôžeme týmto spôsobom postupovať, jak sa 

postupovalo doteraz.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja len doplním kolegu Hrčku k tým veciam, ktoré 

uviedol.  

Ja som sa tie, tých kotról zúčastňoval tiež. A som len 

s úžasom pozeral na to jak zamestnanec magistrátu sa dve 

hodiny rozhoduje, či má ísť niečo kontrovať, alebo nemá ísť 

niečo kontrovať. Pokiaľ tam je ešte aj člen kontrolnej 

skupiny, čo je vlastne z z útvaru kontroly, ja len žasnem.  

A preto, tak, jak aj ty si chcel, Maroš, ja neviem 

jak, o jakých prekrútených pravdách rozprávaš, lebo ja ti 

hovorím to, čo som zažil na vlastné oči aj uši, tak kľudne 

sa môže k tomu vyjadriť kontrola.  

Nemyslím, že niekoho zaťažujeme, keď ešte aj tí ľudia 

povedali, však oni sú tam teda iks, ypsilon rokov, ale že 

ich je tam len málo, že nás je veľa, že my im takto 

pomáhame.  Tak ja neviem potom, že kde je pravda, ale treba 

sa k tomu vyjadriť.  

K zisteniam sa vyjadrovať nebudem, lebo kontrola nie 

je ukončená, ale príde aj k tomu.  
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Ale Maroš, akože, baviť sa o tom, že niekto niekam 

ide, ja idem niekde ako poslanec, kde mám v kompetencii aj 

kontrolnú činnosť, s kontrolnou skupinou kontrolovať 

človeka, ktorý má kontrolovať, čiže dispečera, a ten sa dve 

hodiny roz rozhoduje, či má aj niečo skontrolovať, alebo 

nie, tak to je, akože, problém, si myslím, dosť veľký.  

No tak nech sa k tomu vyjadrí, kľudne, pán kontrolór. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo.  

Ja som nezaregistroval, že v Rôznom som, je v programe 

zimná údržba, ospravedlňujem sa.  

Pokiaľ som správne pochopil, ide o otázku vyťažovania 

a zaťažovania dispečingu.  

Čiže áno, potvrdzujem, že s pánom riaditeľom 

magistrátu sme sa dohodli, že počas tejto kontroly 

v prípade, že je situácia ako dneska a zajtra, že je 

sneženie, nebudeme vyťažovať tých dispečerov.  

Na druhej strane pán riaditeľ Maruška mi navrhol, že 

bude iniciovať dodávateľa, aby tie úkony, ktoré sú 

smerované na námatkové kontroly dodávateľa áerká (A.R.K), 
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dodávateľ akceptoval bez problémov, a tým pádom by sme sa 

vyhli situácii, ktorá vznikla minulý rok, keď sme kontrolu 

ukončili preto, lebo nám kontrolovaný subjekt v tom čase 

tiež námatkovými kontrolami odkázal, že máme komunikovať 

s jeho právnym zástupcom. A s právnym zástupcom je, asi, 

dosť ťažké vykonať námatkovú kontrolu disponibility 

nejakého auta (gong) alebo rýchlo si ho vy 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno. 

Čiže, ja by som to iba zhrnul tak, že v zmysle plánu 

zimnej údržby, napríklad, dispečer má nejaké právomoci, má 

svoje povinnosti, ktoré má kontrolovať a dodávateľ mu musí 

vyjsť v ústrety, lebo ten plán zimnej údržby je preňho 

záväzný.  

Avšak, my sme sa dostali do parametru, kedy mesto bude 

prosiť dodávateľa, aby vyhovelo priamym našim žiadostiam. 

No a keď nevyhovie, že my prídeme na namátkovú kontrola 

a povieme, že teraz chceme skontrolovať toto a dodávateľ 

povie, že nie, no tak, budeme zase procesne riešiť.  

Pre vašu informáciu. Teraz je zimná pohotovosť, za 

ktorú platíme dvanásťtisíc tristo eur denne. Tá za chvíľku 

končí, my ju teraz nemáme ako skontrolovať niektoré 
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parametre, napríklad, do, práve teraz sú podmienky, kedy 

sneží, a my tú pohotovosť tridsiatich minút nemáme ako 

skontrolovať, lebo pán primátor tvrdí, že len v tomto 

období je povinný dodržať tridsať minút. Ja sa stavím, že 

ani teraz tých tridsať minút neni schopný dodržať. Ale my 

to nemôžme skontrolovať, lebo tým zaťažujeme dispečing.  

Čiže, my nemôžme preveriť či dvanásťtisíc tristo eur, 

za ktoré platíme, naozaj, dodávateľ dodrží, lebo je to 

zaťažovanie dispečingu a dispečing to nikdy neurobil.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme hlasovať teraz o návrhu pána poslanca Hrčku, by 

sme mali hlasovať, nie?  

No, to sú ďalšie diskusné, ale v bode Rôzne sa hlasuje 

hneď.  

Čiže, ideme hlasovať teraz, prosím, dvadsaťjedna 

hlasovaní.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto mater, materiálu, to čo tu bolo 

preddebatované v rozprave, od poslanca Hrčku sme dostali 
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dvadsaťjedna návrhov na uznesenie a žiada o každom jednom 

návrhu samostatne hlasovať.  

Máte to písomne.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

A čo som hovorila?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Však hovorím o každom jednom samostatne hlasovať.  

Ináč to nedokážem povedať.  

To bude samostatné uznesenie každé? 

No. To isté som povedala.  

Každý to máte na stole, nebudem to čítať, ale poviem 

iba poradové číslo, o čom sa bude hlasovať. Takže si to 

kontrolujte.  

Hlasuje sa o poradovom čísle jeden. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja by som navrhol, aby sa to prečítalo, aby poslanci 

vedeli, o čom sa, o čom sa hlasuje, lebo to je tak 

nezrozumiteľné, že, že potom bude problém a budú namietať, 

že nevedli o čom hlasovali.  

Čiže prosím, čítajte každé ustanovenie.  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Zastupiteľstvo žiada mestského za kontrolóra, aby 

kontrolu dodávateľa á, kontrolu, kontrolu dodávateľa áerká 

(A.R.K), technické služby rozšírili aj na kontrolu 

oddelenia správy komunikácií, keďže toto odelenie svojim 

prístupom aktívne sabotuje kontroly. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Jenčík s procesnou poznámkou. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ale sme už v hlasovaní. Toto nerobí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ale procesne sa hlási, tak k tomu mám. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

No ale, teraz zase dvaja poslanci a pán poslanec 

Borgula hovoril, že chcete, aby sa to čítalo. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

No tak vidíte, že poslanci niektorí chcú, no tak sa to 

číta.  
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Pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja som, ja som len je. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Jenčík má slovo. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja som sa len chcel spýtať, lebo ja neviem, ja sa 

ospravedlňujem, ja som to nepochopil, že toto, táto kopa 

papierov, že to, to (so smiechom) sú body hlasovania. A tým 

pádom by som chcel počuť názor pána kontrolóra, keďže sa ho 

to týka, že či vie vôbec sa k tomu nejak vyjadriť. Hej? 

Čiže, len dostanete úlohy pán kontrolór a budete sa im 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán kontrolór,  

čítal ste to, alebo viete o čom to je?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Našiel to teraz na stole pán kontrolór. Takže to je 

jeho vyjadrenie.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 547

Dobre. 

Čiže, hlasujeme o bode jedna, tak ako bol prečítaný. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

naďalej vykonával námatkové, čiže vopred neohlásené 

kontroly zimnej údržby a v rovnakom režime pokračoval aj 

v kontrolne letnej údržby. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

pri vykonávaných námatkových kontrolách konkrétny účel 

vykonávanej kontroly oznámil zásadne až na mieste výkonu 

kontroly. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 549

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

námatkovú kontrolu pohotovosti techniky a ručných 

pracovníkov vykonával aj v nočných hodinách, ako aj cez 

soboty a  nedele.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby písomne 

inštruoval všetky zložky magistrátu o potrebe súčinnosti 

pri prebiehajúcej kontrole, ku ktorej bola vyhotovená 

čiastková správa. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

A poprosím teraz pani námestníčku, aby zhruba pol, 

trištvte hodinu viedla zasadnutie. Ja mám jednú pracovnú 

povinnosť, ktorú som nedokázal odložiť, takže, kým sa 

vrátim. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme ďalej. 

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

zabezpečil v súčinnosti s dispečingom zimnej pohotovosti há 

em es er ba a (HMSRBA) kontrolu stavu množstvo všetkých 

druhov posypových materiálov pred predpokladaným zásahom 

zimnej techniky, ako aj bezprostredne po jeho ukončení. 
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťosem za, jeden nehlasoval. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastipi, zastupiteľstvo žiada mestského 

kontrolóra, aby zabezpečil v súčinnosti s dispečingom 

zimnej pohotovosti hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

akékoľvek naskladňovanie všetkých posypových materiálov 

prebiehalo výhradne za prítomnosti pracovníka dispečingu 

a pracovníka kontrolnej skupiny vykonávajúcej pre 

prebiehajúcu kontrolu. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasovanie. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Za dvadsaťšesť, štr, štyria sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Prosím ďalšie uznesenie. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby u 

spoločnosti á ar, áerká (A.R.K), technické služby, eseró 

(s.r.o.). zabezpečil detailnú kontrolu strav stavu a 

naskladňovanie posypových materiálov tak, aby nemohla byť 

spochybnená ich reálna spotreba. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsať. 

Za tridsať, nikto sa nezdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby údaje 

džípíes (GPS) boli poskytované v zmysle platnej zmluvy 

okamžite pre všetky vozidlá vykonávajúce zimnú údržbu. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Tridsať za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby údaje 

džípíes (GPS) boli poskytované v zmysle platnej zmluvy 

okamžite pre všetky vozidlá vyk vykonávajúce aj letnú 

údržbu.   
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsaťjeden. 

Za tridsaťjeden. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby okamžite 

zabezpečil plnenie opatrenia prijatého riaditeľom 

magistrátu ku kontrolnej správe mestského kontrolóra číslo 

17 z 2016 zo dňa 3. 11. 2016, ktorej úlohou bolo zabezpečiť 

od dodávateľa služieb, aby výpisy z džípíes (GPS) navigácie 

boli predkladané v takej forme, aby sa jednoznačne dala 

identifikovať a odkontrolovať fakturovaná čiastka, teda 

služba. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujeme. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťjeden prítomných. 

Tridsaťjeden za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby v onlajn 

(online) monitoringu bolo možné jednoznačne identifikovať 

vozidlá podľa typu a štátnej poznávacej značky, teda 

ešpézetky (ŠPZ). 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťosem za, jedeno s, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby na 

nasledujúce riadne zastupiteľstvo pripravil správu 

koľkokrát bola neoprávnená fakturácia dodávateľom zistená 

a písomne reklamovaná zamestnancami oddelenia správy 

komunikácií. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Tridsať za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

opätovne skontroloval všetky faktúry týkajúce sa letnej 

údržby roku 2017 a zimnej údržby 2017/2018 a preveril, či 

aj v iných prípadoch nedošlo k neoprávnenému fakturovaniu 

za nevykonané služby. 
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťjeden prítomných. 

Tridsaťjeden za. 

Uznesenie bolo taktiež prijaté. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby zabránil 

vyplateniu finančných prostriedkov hlavného mesta SR 

Bratislavy za neoprávnene fakturované služby za zi zimnú 

údržbu v januári 2018. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby 

bezodkladne podpísal schválené uznesenia smerujúce 

k mestskému kontrolórovi a o ich podpísaní bezodkladne 

informoval mestského kontrolóra a všetkých mestských 

poslancov, keďže nepodpísaním, alebo neskorším podpísaním 

uznesení smerujúcim k mestskému kontrolórovi, zabráni 

výkonu kontroly počas prebiehajúcej zimnej pohotovosti.  

Bavíte sa, alebo môžem čítať?  

Tak treba ich upozorniť tam vonku. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Páni poslanci, 

prosím kľud, blížime sa k záveru týchto početných 

uznesení. 

Jasné, ďakujem. 

Hlasujeme. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťsedem, dvaja sa zdržali.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

v termínoch námatkových kontrol vychádzal v ústrety 

poslancom, ktorí sa následne aj osobne zúčastňujú na výkone 

prebiehajúcej kontroly. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Za dvadsaťštyri, šiesti sa zdržali. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

preveli, preveril zariadenie cesty v obci Ma, jaj, 

zaradenie, pardon, cesty v obci Mariánka do plánu zimnej 

údržby na rok 2017/2018 a preveril, či vynakladanie 

finančných prostriedkov hlavného mesta Bratislava na údržbu 

cesty tejto obce je v súlade so zákonom. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

 

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsaťjedna. 

Tridsaťjedna za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje pracovnú skupinu 

zo všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Táto 

pracovná skupina je založená za účelom umožniť poslancom 

mestského zastupiteľstva nahliadať a vytvoriť si kópie 

z ľubovoľných faktúr, objednávok alebo zmlúv. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Z tridsaťjedna prítomných, 

za hlasovalo dvadsaťtri, zdržalo sa sedem, jeden 

nehlasoval za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

do plánu kontrolnej činnosti zaradil kontrolu všetkých 

faktúr, objednávok a zmlúv od roku 2010 pre prípad, že by 

vedenie hlavného mesta SR Bratislava naďalej odmietalo 

sprístupniť originály faktúr mestským poslancom. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Za dvadsaťjedna, proti, zdržalo sa šesť, nehlasovali 

dvaja. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A posledné.  

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

sa už počas teraz prebiehajúceho výkonu kontroly riadil 
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uzneseniami, ktoré sú prijímané na dnešnom rokovaní 

zastupiteľstva. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Sústredíme sa, hlasujeme ešte raz. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Za dvadsaťštyri, jeden sa zdržal, traja nehlasovali. 

Aj toto uznesenie bolo prijaté.  

Ďakujem za trpezlivosť. 

 

Pokračujeme v bode Rôzne.  

Prihlásené pani poslankyňa Jégh. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ja nie som prihlásená. Zabudli ma odhlásiť.  
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak prosíme, odhlásiť pani poslankyňu.  

Takže, nasleduje pán poslanec Greksa?  

Dobre. Nech sa páči.  

Pán poslanec, ja neviem čo to bolo, ste v pora?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ja budem.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vzdávate sa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Nie nevzdávam sa. Budem veľmi krátky.  

Chcem pripomenúť, že je osemnásť nula štyri. A 

pri poslednom hlasovaní bolo dvadsaťosem ľudí. Osobitné 

zretele potrebujú dvadsaťsedem ľudí za. To znamená, keď 

jeden z nás alebo dvaja odídu, tak sme tu sedeli 

v podstate. 
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Ďakujem.  

Dovidenia. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Ďakujeme.  

A teraz pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Už som tu?  

A teraz kde to mám nájsť? 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Veľmi sa ospravedlňujem, skúsme byť funkční. Skúsme 

pracovať.  

Tichúčko. Má poslanec. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pani námestníčka,  

mne ide čas. 

A zaniklo mi to, aha. 
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Je to tu. Môžem ja teraz? To si doriešte potom 

medzičasom. K reklamným zariadeniam.  

Ja by som rád podal návrh uznesenia, keďže sme 

v Rôznom, k vizuálnemu smogu.  

Pána primátora sme zaviazali, myslím dva roky dozadu, 

aby v územnom pláne mesta Bratislavy urobil v písomnej 

časti záväznej časti územného plánu zmeny súvisiace s tým, 

že pri cestách  prvej a druhej triedy nebudú reklamné 

zariadenia tak, ako to je v prípade mesta Nitra.  

Dohodol som sa a podávam návrh s pánmi poslancami, 

Luciou Štas, pani poslankyňa Luciou Štasselovou, Martinom 

Kurucom návrh, ktorý má tri body uznesenia.  

Mestské zastupiteľstvo žiada pána primátora, aby 

nepredlžoval na pozemkoch mesta reklamným za zariadeniam 

nájom ani zaujatie verejného priestranstva a nedával 

súhlasné stanovisko k stavbám nových reklamných zariadení. 

Termín ihneď.  

Po druhé. 

Aby pán primátor spracoval nové pravidlá 

pre umiestňovanie reklamných, propagačných a informačných 

zariadení ako strategický dokument hlavného mesta podľa 

vzoru mesta Nitra a predložil ho na schválenie na aprílové 

zasadnutie mestského zastupiteľstva. Termín spracovania 

do 31. 3., preto, aby to mohlo ísť do komisií, mestskej 

rady a do, potom do aprílového zastupiteľstva.  

Po tretie. 
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Aby sa dokument po schválení v mestskom zastupiteľstve 

zapracoval do záväznej písomnej časti územného plánu. 

30. apríl 2018. 

Podpísaní sme všetci traja poslanci.  

Hovorím tu o tom, lebo pán primátor sa snaží, ako teda 

verejne deklaruje, že likviduje reklamný smog, čierne 

stavby, ale hovorí aj o legálnom likvidovaní reklamného 

smogu, a teda, nech pristúpi k tomu reálnemu, že nebude 

predlžovať na pozemkoch mesta nájmy pre tieto reklamné 

zariadenia a dá spracovať ten materiál, čo sme hovorili, 

strategický materiál umiestňovania reklám.  

V Česku, teraz som bol v Olomouci v dopravnom podniku, 

a všimol som si, že v Česku v extraviláne reklamné 

zariadenia zmizli. Tam platí, myslím, od 1. januára nový 

zákon, ale v intraviláne ešte stále sú. Ale myslím, že sú 

v nepomerne menšom množstve ako u nás v Bratislave.  

To je, je to veľký problém, čo trápi ľudí hlavne 

v okoli, v okrajových mestských častiach, lebo keď sa  

dostanete do Vajnor, prejdete extravilánom, dostanete sa 

do Záhorskej, do Devínskej alebo do Jaroviec, do Rusoviec, 

tak prejdete lesom reklamných zariadení, ktoré sú vpravo, 

vľavo a zväčša sú aj na mestských pozemkoch, čo je smutné.  

A pán primátor, myslím, že keď nastupoval, tak 

hovoril, že bude veľkým reklamobijcom. Ale myslím si, že sa 

mu to tak nedarí tak, ako to prezentoval.  

Svo náš návrh dávam návrhovej komisii.  
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Chcem len povedať, že prihlásil sa aj spracovateľ to, 

respektíve nie spracovateľ, ale za nás odborná sekcia, aby 

ste vedeli, že bude k tomu vyjadrovať svoj názor, 

respektíve to, čo sa na meste deje.  

Nasleduje pán poslanec Kuruc.  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďa ďakujem. Ďakujem pekne.  

Ja by som v podstate, keďže je to návrh nás troch 

poslancov, chcel povedať k tomu toľko, že proti nelegálnej 

reklame bojujeme asi všetci. Hej? To všetci vieme, všetci 

deklarujú, to sú reklamné pútače popri cestách, ktoré buď 

nemajú stanovisko od vlastníka, alebo nemajú stavebné 

povolenie alebo, alebo, proste, niečo v takomto zmysle, 

čiže sú nelegálne.  

Ale my práve predkladáme to, aby sme aj proti legálnej 

reklame začali obmedzovať, lebo naozaj je jej veľa. Napriek 

tomu, že majú stavebné povolenie, majú súhlas vlastníka, 

ale tej reklamy je naozaj veľa, púta to vodičov aj podobne. 

A ja si myslím, že parky a ostatné záležitosti okolo ciest, 

by mali slúžiť hlavne na prechádzky detí a rodičov cez  cez 

sviatky alebo cez, cez víkendy a nie sa pozerať na les 

reklamných tabúľ.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 569

Takže, z toho vychádza tento náš návrh a prosím 

kolegov o podporu.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nasleduje pán poslanec Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Ja by som chcel poprosiť predkladateľov, či by si 

neosvoli návrh, aby oddelili to, tie tie dva návrhy.  

Nemám problém s tým, aby sme nejako požiadali 

primátora, aby ne nepredlžoval tie nájmy, ale myslím si, že 

neni v kompetencii zastupiteľstva, žiadať primátora, alebo, 

respektíve, zaväzovať, aby nevydával stanoviská.  

To si myslím, že Janko, ty ako starosta tiež asi by si 

nebol rád, keby ti tvoje zastupiteľstvo ako stavebnému 

úradu, ako štatutárovi ťa zaviazalo k niečomu, na čo právo 

nemá.  

Takže, toto si myslím, že keď sa to oddelí, tak bude 

to leg legislatívne čisté, pretože tunák sa ide prijímať 

nie niečo, čo je po po podľa mňa nezmysel.  

Upravte to a nebude s tým nejaký zásadný problém.  
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Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne kolegom.  

Veľmi rýchlo som si utekala pre nejaký materiál 

do šatne.  

No vážení kolegovia, 

 my sme takýto analýzu alebo prísľub od pána 

primátora, tak isto ako o áerká (A.R.K) a komunálnom 

podniku, dostali už na začiatku volebného obdobia. Mesto 

údajne takúto nejakú koncepciu alebo niečo, umiestňovania 

vonkajšej reklamy pripravuje, ale, bohužiaľ, praktické 

kroky sú úplne iné, ktoré v reále, my, ktorí máme stavebné 

úrady sledujeme.  

Ja len chcem povedať, že mám zistenia konkrétne o tom, 

že mesto predlžuje zmluvy, nájomné zmluvy tam, kde stoja 

reklamné stavby bez súhlasu zastupiteľstva. Náš stavebný 

úrad o tom získal konkrétne dôkazy a mesto, ktoré by mohlo 

konať ako vlastník pozemkov pod nepovolenými reklamnými  

stavbami, pod nepovolenými, nie že pod povolenými, 

jednoducho, nekoná. Nekoná a má ako vlastník pozemkov úplne 
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nezastupiteľné miesto v stavebnom konaní a pri rozhodnutí 

o odstránení (gong) reklamnej 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Ja teraz celkom neviem, či nedával dostatočný pozor 

pán poslanec Pilinský alebo ja, ale ja som tomu návrhu pána 

poslanca Mrvu rozumel tak, že pán primátor nemá predlžovať 

nájomné zmluvy, čo teda nie je ani kompetencia primátora, 

lebo, lebo o nájomných zmluvách musí rozhodnúť 

zastupiteľstvo.  

A teda ak to deje, ak sú predlžované nájomné zmluvy 

bez poruš, bez súhlasu zastupiteľstva, tak je to v rozpore 

so zákonom.  

Takže, sa chcem spýtať, že či máme nejaké vedomosti 

o tom, že sa tu porušuje zákon, lebo tým bodom jedna, 

vlastne, ideme vyzvať primátora, aby dodržiaval zákon. 

Lebo, lebo podľa zákona o majetku obci primátor sám nemôže 

predlžovať nájomné zmluvy.  

Tam, tam sa nejedná o žiadne stavebné konanie, o vstup 

do kompetencií primátora, tam sa jedná o výsostnú 

kompetenciu zastupiteľstva. 
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pán poslanec.  

Ja by som bola povedala to isté.  

A teraz poprosím odbornú sekciu. 

Ing. arch. Mgr. art. Silvester   Č e r n í k , riaditeľ 

sekcie územného plánovania: 

Ja by som sa len vyjadril k tým veciam, ktoré spadajú 

pod moju sekciu, to sa týka ohľadne toho, že či sa 

vyjadrujeme k bilbordom v zmysle z hľadiska územného plánu. 

Takto väčšinou spracováva si všetko mestská časť, lebo 

to sú malé stavby. Čiže, to je na stavebnom úrade.  

Ale čo sa týka územného plánu, tu už tu bola tá 

požiadavka, jak hovoril aj pán poslanec Mrva. My sme na ňu 

odpovedali, že bude to zapracované.  

Čiže je to teraz duplicitne.  

My, naozaj, pracujeme a bude zapracovaná aj táto 

regulácia reklamy. Len, proste, to má istý postup v zmysle 

zákona a bude to najbližších zmenách doplnkoch určite 

zahrnuté.  

Čiže, to bolo všetko, čo som chcel povedať. Aby 

neboli, vlastne, tie veci duplicitne dávané. 
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem.  

Ešte pani poslankyňa, ale iba krátko.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nájdite pani poslankyňu Čahojovú.  

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ja by som predsa len poprosila, ak je tu aj niekto 

z majetkového oddelenia, žeby sa vyjadril k tomu, že či sa, 

naozaj, predĺžujú nájomné zmľuvy pod reklamnými 

a propagačnými zariadeniami bez toho, aby o tom vedelo toto 

zastupiteľstvo.  

Niekto by tu mal byť, asi, z majetkového oddelenia.  

Takže, poprosila by som o odpoveď. O nakladaní 

s majetkom rozhoduje zastupiteľstvo a nie úradníci 

magistrátu. 
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím o sekundu strpenia. Šéf majetkového oddelenia 

ide k mikrofónu. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem.  

Takže, pokiaľ sa jedná o nakladanie s majetkom 

hlavného mesta, v ktorom, v ktorej kompetencii má 

rozhodovať mestské zastupiteľstvo, vždy rozhoduje mestské 

zastupiteľstvo.  

Takže, neviem o tom a v tomto momente nemám o tom 

informácie, žeby sa spra spravili nejaké také úkony, kde by 

malo mestské zastupiteľstvo rozhodnúť a nerozhodovalo.  

Keď máte, tak veľmi rád si to pozriem.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pánovi Szabovi.  

Ešte je tam prihlásený s faktickou pán poslanec Hrčka.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 575

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Ale zaujatie verejného priestranstva, o tom rozhodovať 

môžte.  

Čiže, vlastne, takouto spôsobom to viete obchádzať 

teoreticky, hej? Lebo zaujatie verejného priestranstva 

neschvaľuje toto zastupiteľstvo. To je. Ale hovorím, ja 

len, ja len z toho, že okrem, okrem toho, že nájomná 

zmluva, existuje spôsob, akým obísť nájomnú zmluvu. Robí sa 

to veľmi často a je to také. Aj to zaujatie verejného 

priestranstva, i keď. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Hej. 

A povie sa, že to nie je stavba, preto sa, na to stačí 

zaujatie verejného priestranstva.  

Čiže, ja by som možno ešte pre budúcnosť to rozšíril 

aj o zoznam zaujatí verejného priestranstva, ktoré sa 

týkajú takýchto vecí, aby sme o tom boli informovaní ako 

zastupiteľstvo. Lebo okej, je to síce v kompetencií nie 

zastupiteľstva a môže toto úrad spraviť, ale aby sme aspoň 

o tom vedeli, že takýmto inštitútom sa tu dopomáha k tomu, 

aby tie bilbordy ďalej pokračovali a potom sa iba proforma 

s nimi bojuje, ale reálne kroky sú presne opačné.  

Ďakujem. 
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Je to výnimočné, ale dám teraz ešte prekladateľovi 

slovo, lebo chce niečo opraviť v tom predkladanom uznesení.  

Prosím pána poslanca Mrvu. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Chcel by som si osvojiť to, čo hovoril pán poslanec a 

starosta Pilinský, a tú časť hovoriacu o tom, aby nedával 

súhlasné stanoviská k stavbe nových reklám a iných 

zariadení, tak tú by, by som vypustil, ale namiesto nej by 

som navrhol doplniť. 

Čiže, tre, tretiu časť, a to je, vypovedal zmluvy 

na doby dobu neurčitú.  

Takže by to znelo:  

Prvý bod.  Aby nepredlžoval na pozemkoch mesta 

reklamným zariadeniam nájom ani zaujatie verejného 

priestranstva a vypovedal zmluvu na dobu neurčitú. Takto by 

to znelo.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Počkáme, kým pán poslanec odovzdá uznesenie návrhovej 

komisii a poprosím všetkých poslancov, ktorí ešte nie sú 

v sále a sú vonku, aby sa dostavili do sály, lebo budeme 
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hlasovať, aby sa nestalo, že budeme náhodou 

neuznášaniaschopní.  

(poznámka:  čaká sa, kým poslanec Mrva odovzdá návrh 

uznesenia v písomnej podobe návrhovej komisii) 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Páni poslanci, dámy poslankyne, 

zaujmite svoje miesta.  

(poznámka:  čaká sa, kým poslanci a poslankyne zasadnú 

na svoje miesta) 

Návrhová komisia má slovo. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Dostali sme návrh uznesenia od poslankyni Štasselovej, 

Mrvu a pána Kuruca, a znie nasledovne. 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora aby, pre, 

nepre, nepredlžoval na pozemkoch mesta reklamným 

zariadeniam nájom, ani zaujatie verejného priestranstva 

a vypovedal zmluvy na dobu neurčitú. 

Tu je termín ihneď. 

Po druhé, aby spracoval nové pravidlá 

pre umiestňovanie reklamných, propagačných a informačných 

zariadení ako strategický dokument hlavného mesta podľa 

vzoru mesta Nitra a predložil ho na schválenie aprílového 

zasadnutie, zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

A tu je termín 31. 3. 
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A po tretie, aby sa dokument po schválení v mestskom 

zastupiteľstve zapracoval do záväznej písomnej časti úz, 

územného plánu. 

Tu je termín 30. 4.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vypočuli sme si návrh uznesenia.  

Páni poslanci, dámy poslankyne, 

hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťpäť prítomných. 

Dvadsať za, piati sa zdržali 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

No a teraz budeme, budeme pokračovať, vlastne, 

nedokončeným bodom Odpadové.  

No, boli sme tak dohodnutí. Práve to chcem povedať, že 

sme 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ak mi dovolíte, dopoviem.   
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Povedali sme, boli sme v bode, najskôr, odpadové 

hospodárstvo. Že? Ten sme nedokončili. Tam sú prihlásení 

nejakí poslanci. 

Chcem  sa s vami poradiť.  

Takže asi si zavolám predsedov poslaneckých klubov, ak 

dovolíte, aby sme sa rozhodli, čo budeme robiť. Dobre? 

Takže, na chvíľočku predsedovia poslaneckých klubov poďte 

sem. 

(poznámka:  porada námestníčky Ivety Plšekovej so 

zástupcami poslaneckých klubov) 

 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po porade) 

Vážený dámy, vážení páni, 

vyhlasujem prestávku do pol na záchod a občerstvenie. 

A o pol sa tu stretneme. Ale sľúbme si, že do nohy. Dobre?  

Ďakujem. 

 

(Prestávka od 18.22 do 18.39 h)) 
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

(po prestávke) 

...poslancov. Ja ich teraz prečítam. Prihlásení boli: 

pani Kolková, Kríž, Pilinský, Čahojová, Chren, Borguľa, 

Hanulíková, Mrva, Mikulec, Štasselová, Káčer, Olekšák, 

Hrčka.  

Či sa niekto vzdáva?  

Nech sa prihlásia tí, kto ešte, čo boli prihlásení, 

kto? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Ideme teda osobitné zretele.  

To sú majetky pod stavbami bytoviek, prevody  

vlastníc, spoluvlastníckych podielov.  

A teraz moja ešte jedna otázka, prosím, aby sme boli 

efektívni. Keďže tie majetkové body sú sedem až neviem 

koľko, plus tá tridsaťdevina. Chceme k tomu spoločnú 

diskusiu?  

Každý zvlášť?  

Dobre. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 581

BOD 39 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 
NARCISOVA 10, 12, GEOLOGICKÁ 1A, 
HÁLKOVA 52, PÚPAVOVÁ 11, GESSAYOVA 
35, BLAGOEVOVA 10, VÍGĽAŠSKÁ 9, 
ZNIEVSKA 10, BUDATÍNSKA 41, 
ŠINTAVSKÁ 26B, VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Takže ideme tridsaťdevinu. 

Pán poslanec Pilinský.  

Bez úvodného slova.  

Bod tridsaťdeväť, prevody spoluvlastníckych podielov.  

Nalistujme si, páni poslanci, tento bod.  

Hlási sa niekto do diskusie?  

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Borguľa. 

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

Neviem, neviem, to, teda, tu takto narýchlo zrátať, ja 

by som chcel poprosiť o prezenčné hlasovanie, keďže mám 

pocit, že nás tu vôbec dvadsaťsedem ani nie je. Tak neviem, 

čo ideme hlasovať vôbec o o o osobitných zreteľoch. 
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(poznámka:  počuť mimo mikrofón „to neni osobitný 

zreteľ“) 

Dobre, pardon. Tak, nie je oso, tak nechcem (poznámka:  

nezrozumitelné slová). 

Okej 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec,  

sadkajte si. Dohodli sme sa, pokračujeme. Buďme 

efektívni.  

Takže, na toto nepotrebujeme osobitný zreteľ.  

Keďže sa nikto okrem pána poslanca Borguľa, nehlási, 

prosím vypnúť mu mikrofón, ešte, a dávam hlasovať o bode 

tridsaťdeväť. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pardon, návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje prevod spoluvlastníckych podielov a tak ďalej, 

ako je to napísané. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem návrhovej komisii.  

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie)  

Prítomných tridsaťjeden. 

Tridsaťjeden za. 

Uznesenie bolo prijaté.  

Ďakujem veľmi pekne. 
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BOD 8 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, 
PARC. Č. 661/2, DUŠANOVI PLAŠTIAKOVI 
A OĽGE PLAŠTIAKOVEJ  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A ideme teda na tie osobitné zretele.  

Ako prvé je bod číslo sedem návrh na schválenie nájmu. 

To už sme mali. 

Osmička, pardon. Návrh na predaj prípadu osobitného 

zreteľa týkajúci sa pozemku v Bratislave parcelné 

číslo 661/2 Dušanovi Plaštiakovi, Oľge Plaštiakovej. 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Mikulec.  

Takže nič, návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo pre prerokovaní 

materiálu schvaľuje predaj nehnuteľnosti a tak ďalej, ako 

je to uvedené. 
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Trojpätina všetkých. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za pripomenutie. 

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie)  

Keďže išlo o osobitný zreteľ,  

tridsať prítomných,  

dvadsaťšesť za, traja sa zdržali, jeden nehlasoval. 

Uznesenie tým pádom nebolo prijaté. 
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BOD 9 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NOVOVYTVORENÉHO POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. VRAKUŇA, PARC. Č. 
1403/3, DO PODIELOVÉHO 
SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV JOZEFA 
BAREJA A MANŽELKY IRENY BAREJOVEJ 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslom Deväť. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

My sme čakali, že či nepredložíte vy, ako predseda 

finančnej komisie. 

Dobre, takže poprosím predkladateľa o návrh. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Žiadatelia požiadali odkúpenie novovytvoreného 

pozemku, záhrady vo výmere sedemdesiatosem metrov 

štvorcových. 

Stanovenie kúpnej ceny, cena pozemkov je stanovená 

vo výš, v sume stoštyridsaťtri celá nula štyru eur za meter 

štvorcový, čo pri výmere sedemdesiatosem metrov predstavuje 

sumu jedenásťtisíc stopäťdesiatsedem eur.  
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Druhá časť kúpnej ceny v sume tristodvanásť eur tvorí 

náhradu za bezdôvodné užívanie.  

Finančná komisia odporúča schváliť predaj v sume 

dvesto eur na meter štvorcový, čo predstavuje celkovú sumu 

pätnásťtisíc deväťstodvanásť eur. 

Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť predaj za kúpnu 

cenu celkom jedenásťtisíc štyristošesťdesiatdeväť.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Dávam návrh v zmysle uznesenia finančnej komisie na 

dvesto eur za meter štvorcový. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlási sa ešte niekto?  
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Nikto. 

Návrhová komisia. 

Á, pán poslanec Hrčka, pardon. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som len poprosil, keby v budúcnosti to bolo 

naozaj v alternatíve, aby sme takéto veci nemuseli, proste, 

tu dávať, že keď príde finančná komisia, prosím dajte to 

v alternatívach A, ako to dávate vy, Bé, ako to dáva niekto 

druhý, nech nemusíme takéto veci robiť. 

Čiže ačko, alebo my, proste, budeme tu hlasovať, že 

ktoré pôjde prvé a bude to omnoho rýchlejšie. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel len poprosiť, keby sa tam uvádzali aj 

metre štvorcové. Či to je nejaký problém v tom návrhu 

vždycky uviesť metre štvorcové? Aj na tabuli. 
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre, ďakujeme veľmi pekne. 

Návrhová komisia obdržala návrh. 

Ne nech sa páči, návrhová kom. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nie, nie, to bolo smerované k nám, nie k vám.  

Ešte nemáte? Dobre, počkám. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Decembrové, malo to byť hotové (poznámka: predsedníčka 

návrhovej komisie hovorí poslancovi Budajovi) 

K tomuto materiálu sme dostali pozmeňujúci návrh 

na jednotkovú cenu za dvesto eur za štvorcový meter od pána 

Budaja. 

Tak, o tom by sme mali hlasovať a ostatné veci 

ostávajú nezmenené. 
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujeme o návrhu finančnej komisie.  

Poprosím hlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťjeden prítomných. 

Dvadsaťšesť za, štyria sa zdržali, jeden nehlasoval.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Dobre. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

No. 

 

To je osobitný zreteľ, všetkých, dvadsaťsedem má byť. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No. Preto aj ja sa čudujem.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Takže neprijaté, prosím opraviť.  

Pani Kramplová, prosím o vysvetlenie, prosím. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Toto je še trojpätina všetkých prítomných,  

(poznámka:  počuť „všetkých“), 

to je dvadsaťsedem. Na túto cenu. Lebo to je časť 

tohoto uznesenia. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Znamená, že hlasujeme o pôvodnom uznesení? 

(poznámka:  počuť „áno“) 

Keď neprešlo toto pozmeňujúce? Áno. 

Čiže, ideme ešte raz hlasovať o pôvodnej cene, ktorá 

bola v materiáli.  

Ďakujem. 

Takže, prosím. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Neprešlo, dvadsaťsedem by malo získať hlasov.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže, hlasujeme o pôvodnom uznesení, ako bolo 

predložené v materiáli. Áno, návrhová komisia? 

Áno. 

(poznámka:  počuť mimo mikrofón „áno, áno, áno“) 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťdva prítomných. 

Za len osemnásť, zdržali sa trinásti, jeden 

nehlasoval.  

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 10 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
DÚBRAVKA, PARC. Č. 2089/7, DO 
VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA MIRIAM 
HOLUBOVEJ  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, ideme desiatka bod, poprosím predkladateľa. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Takže materiál sa predkladá v dvoch alternatívach. 

Alternatíva jedna, záhrada vo výmere deväťdesiatpäť 

metrov štvorcových za kúpnu cenu päťtisíc 

päťstošesťdesiatsedem celá deväťdesiatpäť eur. Pozostáva 

u dvoch častí, kúpna cena z jednotkovej hodnoty pozemku 

štyridsaťšesť celá šesťdesiatjeden eur za meter štvorcový, 

druhá časť kúpnej ceny v sume tisíc stoštyridsať 

predstavuje náhradu za užívanie pozemku za obdobie dvoch 

rokov. 

Alternatíva číslo dva, záhrada vo výmere 

deväťdesiatpäť metrov štvorcových za kúpnu cenu 

pätnásťtisíc tristodeväťdesiat eur, pri cene hodnoty 

pozemku za meter štvorcový vo výške stopäťdesiat eur na 

meter štvorcový plus výmena, druhá časť kúpnej ceny je 

tisíc stoštyridsať za, náhrada za užívanie pozemku. 
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Dotknutých oddelení stanoviská je súhlasné, aj 

starostu. 

Finančná komisia odporúča schváliť alternatívu dva 

so zvýšenou kúpnou cenou dvesto eur na meter štvorcový. 

Mestská rada odporúča alternatívu dva. 

Návrh uznesenia odporúča schváliť podľa priložených 

alternatív uznesení. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

V zmysle uznesenia finančnej komisie podávam návrh 

na sumu dvesto eur za meter štvorcový. 

Alternatíva číslo dve. 
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Dostali sme návrh na zmenu v alternatíve dva na sumu 

dvesti eur za štvorcový meter.  

Ostatné ostávajú nezmenené. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem, poprosím hlasovanie. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trojpätinová väčšina všetkých, teda dvadsaťsedem by 

bolo, aby to prešlo. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

(Prezentácia a hlasovanie) 
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Tridsaťdva prítomných. 

Tridsať za, dvaja sa zdržali.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 11 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OS. ZRETEĽA - NÁJOM ČASTI NEBYTOVÉHO 
PRIESTORU – STRECHY, V K. Ú. STARÉ 
MESTO, SPOLOČNOSTI SWAN, A.S., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak, a pokračujeme jedenástkou. 

Poprosím o úvodné slovo predkladateľa. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Jedná sa o umiestnenie technologickýxh zariadení a 

anténnych jednotiek pre zriadenie a prevádzkovr, 

prevádzkovanie verejnej tele elektronickej komunikačnej 

siete. 

Doba nájmu dvadsať rokov na dobu určitú. 

Výška návr navrhovaného nájomného,  
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alternatíva jedna, tisícšesťsto eur ročne, 

alternatíva dva, tritisíc eur za kus na rok. 

Stanoviská dotknutých oddelení súhlasné, starostu nie 

je potrebné. 

Finančná komisia, materiál nezískal dostatočný počet 

hlasov. 

Výstup z mestskej rady, mestská rada neschválila 

navrhované uznesenia, neschválila ani pozmeňujúci návrh. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predložených 

alternatív uznesení. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ktorú alternatívu preferuje magistrát? Lebo to my 

nevieme. To ste nepovedali nikde. 

Ďakujem. 
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Keďže Primaciálne námestie a budova magistrátu, na 

ktorom, na ktorej streche má byť umiestnená rekonštrukcia 

pre spoločnosť SWAM, sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, 

chcem sa opýtať spracovateľa materiálu, či podmienky, ktoré 

predložil krajský pamiatkový úrad, sú zapracované 

v nájomnej zmluve, pretože viem, že, teda, mám také 

informácie, že krajský pamiatkový úrad najprv odmietol 

umiestnenie tohoto, tých stožiarov, konštrukcií na budovu 

magistrátu, a že sa tam potom dohodli na nejakom veľmi 

nenápadnom a zníženom tvare, takže neviem, či toto, čo nám 

tuto ukazujete tento obrázok, či je to ten znížený tvar, 

neviem tam, aké sú tam metre.  

Len sa chcem opýtať ešte raz, stanovisko krajského 

pamiatkového úradu, či máme zapracované v zmluve? Lebo 

zbytočne budeme teraz prenajímať, keď dôjde k tomuto 

umiestneniu, tak krajský pamiatkový úrad s tým nebude 

súhlasiť. Aby sme zbytočne sa nevracali k tomu materiálu 

dvakrát. 

Takže, poprosila by som odpoveď, či je to. 
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Lebo aj tá komisia pani hlavnej architektky, tá tiež 

navrhovala nejaké rozmery, alebo nejaké umiestnenie také 

nenápadné, ale dôležitý je krajský pamiatkový úrad, keďže 

ten sa vyjadruje k všetkému, čo sa deje v pamiat, mestskej 

pamiatkovej rezervácii. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Olekšák. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo.  

Nielen to estetické hľadisko, to, že je to 

v pamiatkovej zóne, ale myslím si, že je veľmi dôležité, 

aby sme zobrali na zreteľ aj zdravotné hľadisko. Pretože 

táto mobilná vysielacia stanica dáva žiarenie, ktoré je 

škodlivé pre ľudí. My v Lamači sme veľmi aktívne bojovali 

proti týmto stožiarom, na ná.  

Tam sa urobí taký dáždnik kvázi, ale tí ostatní, 

potom, budú ohrození. 

Veľmi aktívne sme proti tomu bojovali a podarilo sa 

nám dotiah dosiahnuť, že nie sú umiestňované na strechy 

budov takéto vysielacie stanice. 
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Takže, poprosil by som, keby sme tento návrh 

neschválili, pretože zdravie pracovníkov a návštevníkov 

magistrátu nám nestojí za tých tritisíc euro ročne. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím ešte, aby sme odpovedali na otázku pani 

poslankyne Šimončičovej. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

V prípade, pokiaľ by došlo k odsúhlaseniu prenájmu, 

tak, samozrejme, uvedená spoločnosť by to mohla zrealizovať 

len za tých podmienok, ktoré im,ktoré, za akých podmienok 

súhlasil aj krajský pamiatkový úrad. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, nikto už neni prihlásený do diskusie. 

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže tu neodznelo žiadne odporúčanie, či na jedničku 

alebo na dvojku alternatívu, tak potom ideme v poradí 

hlasovať o alternatívach.  

Číslo jeden. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Komisia povedala 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Za tisíc šesťto eur ročne. Za celý predmet nájmu. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak. Alternatíva číslo jeden. 

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Prítomných tridsaťtri. 
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Nikto za, proti trinásti, zdržali sa dvadsiati. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o alternatíve dva, za tritisíc eur za 

rok. 

Trojpätinová väčšina všetkých. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujeme za alternatívu dva. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

tri 

Tridsaťtri prítomných. 

Za štyria, ôsmi proti, dvadsaťjedna sa zdržalo.  

Ani toto uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 12 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU A BUDÚCEHO ZRIADENIA VECNÉHO 
BREMENA K ČASTIAM POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. 
Č. 21293/18, PARC. Č. 21290/4 A 
PARC. Č. 21844/2, SPOLOČNOSTI TC 
TOWER A1 S. R. O. SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nasleduje dvanásty bod, poprosím predkladateľa. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Účel nájmu, vybudovanie stavebných objektov, vjazd 

Karadžičova ulica, komunikácia, spevnené plochy. 

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti hlavného 

mesta strpieť na pozemku vybudované stavebné objekty. 

Doba nájmu, na dobu neurčitú. 

Výška navrhovaného nájomného tridsať eur za meter 

štvorcový na rok za odob, za za obdobie od nadobudnutia 

účinnosti nánom nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom 

nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu, 

čo predstavuje ročne päťdesiatosemtisíc osemstotridsať eur. 

Šestnásť eur na meter štvorcový za rok, za obdobie 

od mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom nadobudne 
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právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu, čo 

predstavuje ročne tridsaťjedentisíc tristosedemdesiatšesť 

eur. 

Výška odplaty za zriadenie vecného bremena, predbežná 

odplata päťdesiat percent z deväťdesiatjeden celá 

tridsaťštyri eur na meter štvorcový na časť pozemku 

o výmere sedemstoosem metrov, spolu tridsaťdvatisíc 

tristotridsaťštyri eur. Desať percent z sumy 

stošesťdesiatštyri celá trinásť eur z časti pozemku vo 

výmere tisíc dvestopäťdesiattri metrov štvorcových, spolu 

dvadsaťtisíc päťstošesťdesiatpäť eur, celková suma 

predstavuje sumu päťdesiatdvatisíc osemstodeväťdesiatdeväť 

celá osemdesiatpäť eur. 

Stanoviská dotknutých oddelení súhlasné. 

Finančná komisia odporúča schváliť. 

Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa priloženého 

uznesenia. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem a otváram diskusiu k tomuto bodu.  
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Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Ja by som prosila vys vysvetlenie k takémuto 

materiálu. Dosť často sa to tu vyskytuje, ale aj na obrázku 

vidíme, že to je stavba, ktorá je, možno, tesne pred 

kolaudáciou. Ako je možné, že mesto je vždy v takom, ako 

keby, submisívnom alebo podriadenom postavení pri takejto, 

nie bezvýznamnej, stavbe?  

Pokiaľ, ja viem, neviem sa úplne exaktne vyjadrovať, 

lebo je to veľmi zložitá stavebná problematika, ale stavba 

môže byť povolená, alebo stavebné konanie úspešne zavŕšené 

rozhodnutím vtedy, keď má dopravné napojenie. Ako je možné, 

že stavba stojí, je to stavba, nie je to žiadna záhradná 

chatka ani nejaká vilka na okraji mesta, ale je to obrovská 

stavba v centre mesta, a teraz nás developer ako keby 

stavia priamo do veľmi nepríjemného postavenia, buď mi 

dáte, alebo mi ned nedáte. A keď mi nedáte, tak čo? 

Postavíte to tam aj tak? Alebo, čo sa stane? Ak toto 

zastupiteľstvo nedá súhlas s nájmom, alebo s tým vecným 

bremenom?  

Nie je toto, niekde sa nestá nestáva a opakovane 

nejaká závažná chyba, ktorú my tolerujeme a akceptujeme 

týmto svojim, by som povedala, tolerantným prístupom 

k takýmto veciam? Poprosila by som na to odpovedať. 

Ďakujem. 
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem vám veľmi pekne.  

Naozaj sa s tým človek musí stotožniť, čo povedala 

pani starostka. Tá forma sa mi tiež nepáči, že, a to sú 

mnohé tie prípady, že ak nám to nedáte, tak ľudia si polámu 

nohy. Tam ten prístup by musel byť iný. 

Tu sa veľakrát bavíme, že tie materiály musia ísť 

najskôr do komisií. Proste s tým plánom prísť, čo vlastne 

chcú. Nie hotový papier a, a takto musíte.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Minule, keď sme to mali na posledy, niekedy na jeseň, 

tento bod, tak tam som namietala tu nejasnú formuláciu toho 
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prenájmu pozemku, ktoré sa na na Karadžičovej, na ktorej sa 

nachádza to stromoradie, ktoré samozrejme chceme, aby sa 

zachovalo. Po vysvetlení žiadateľom, tí sa, samozrejme, 

stromoradia nedotknú, ale pre istotu, aby, aby to bolo 

jasné, lebo keď sa prenajíma pozemok, na ktorom sa aj tie 

dreviny nachádzajú a budú to mať v nájme, tak pokiaľ tam 

nebude jasne uvedené, že netýka sa ten nájom stromoradia, 

týka sa iba chodníka, pretože potrebujú vybudovať 

cyklotrasu a potrebujú, k tomu potrebujeme, samozrejme, 

vzťah k pozemku, ako, preto je tam tá nájomná zmluva, 

cyklotrasa a oprava chodníka na Karadžičovej a na Mlynských 

Nivách, a, samozrejme, dva výjazdy, ktoré budú z jednej a 

z druhej strany do tej budovy, ktorá sa za chvíľu ide 

kolaudovať.  

Takže, neviem, ako, možnože by mohol predkladateľ 

pomôcť s formuláciou toho že, že zapracovať tam do nájomnej 

zmluvy, že nájom a vecné bremeno sa netýka stromo stromov, 

ktoré rastú na pozemku. Aby bolo úplne jasné, že že tý, tie 

stromy nám nechajú na pokoji. 

Lebo oni ani s nimi nič nechcú robiť. Je pravda tá, že 

aj sa pri tej výstavbe tej budovy postarali o to, že majú 

tam aj zavlažovacie zariadenia, aj tak to tam oni opravili, 

takže to by som sa čudovala, keby to chceli vyrúbať, ale 

pre istotu, chcem mať, proste, to tam napísané, že prenájom 

tých pozemkov a vecné bremeno sa netýka stromoradia, ktoré 

na tom parcelnom čísle rastú. Hej? 

A ešte tiež, takisto sa mi nepáči, že, že teraz, keď 

sa tá budova ide kolaudovať, tak nerozumiem stavebnému 

úradu Starého Mesta, ako mohol vydať vôbec stavebné 
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povolenie, vôbec územné povolenie, bez toho, aby mal 

vyriešenú dopravu, a prečo žiadajú tie dva vjazdy 

do do podzemia tej výškovej budovy na rohu až teraz, keď 

už, ja neviem, myslím, že beží kolaudačné konanie práve 

teraz. 

Ale pre mňa je to dôležité, aby tam to stromoradie 

bolo zachytené, že sa netýka stromoradia. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som potrebovala ešte zdôrazniť, že nejedná sa 

o cyklotrasu, ale tak, ako pani Šimončičová na záver 

povedala, že sa jedná o vjazd a výjazd. To nie je vôbec 

žiadna maličkosť, to nie je cyklotrasa, ani chodník. 

A prepáč, Katka, ani zeleň alebo zavlažovanie umelé, 

ale to je proste niečo, bez čoho stavba nemôže existovať. 

Takže ja si myslím, že keď niekto prijíma a spracováva 

takúto žiadosť, zo Starého Mesta, mal byť sa oprávnene 

pýtať, že ako je možné, že bolo to stavebné povolenie 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 609

vydané a predloží nám to tu, ako keby nič, na schválenie. 

Rutinným spôsobom. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Kolegovia,  

ja chcem len upozorniť, prepáčte, že do toho 

vstupujem, siedmej sme mali skončiť a zdá sa mi nefér, aby 

sme  nedokončili ten bod. Lebo potom nám unikne tá diskusia 

a pointa, čo tu všetci rozprávate, dobre?  

Je prihlásená potom aj pani Konrad a dvaja občania sa 

prihlásili k tomuto bodu. 

Len aby ste boli informovaní, ako budeme postupovať, 

dobre?  

Teraz pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja chcem poprosiť kolegov, aby počkali, kým Katka 

napíše uznesenie, pretože autoremedúrou si to nemôže zobrať 

pán Maruška, ktorý tu nie. 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 610

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Páni poslanci,  

mám procedurálny návrh, že by sme dneska rokovali 

do dvadsiatej Hodiny, a prosím o ňom hlasovať teraz, 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

O procedurálnom návrhu sa musí hlasovať. 

Takže, prosím, aby sme o tejto procedúre hlasovali. 

Ďakujem. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsať prítomných. 

Štrnásť za, traja proti, dvanásti sa zdržali, jeden 

nehlasoval.  

Bohužiaľ, nebolo to, Janko pri, takže, pokračujme, ako 

sme sa dohodli.  

Pani hlavná architektka sa k tomu chcela vyjadriť. 
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Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem, ďakujem za slovo. 

Dovoľte, aby som vstúpila do tohoto. 

Tento proces je, je, vlastne, pokračovaním vydania 

záväzného stanoviska hlavného mesta, na ktoré nadväzuje 

územné rozhodnutie, stavebné povolenie.  

Tie objekty, ktoré vidíte vzadu, sa kolaudujú, to je 

pravda, ale tieto, tento prenájom, alebo vecné bremeno, 

alebo ak aká forma tam je, vecné bremeno, sa netýka, teda, 

tých stavieb, ktoré  kolaudujú, ale v tom trojuholníku, 

ktorý nie je zastavaný do nárožia Karadžičova a Mlynské 

Nivy, sa ide stavať nový objekt, a to súvisí s tým novým 

projektom, a to je Tower A1. 

Čiže, ne netýka sa to tých projektov, ktoré vidíte 

vzadu.  

S týmto sa stretávate, vlastne, veľmi často, že 

na základe záväzného stanoviska, kde sú dopravné riešenia, 

kde je všetko, teda, už dohodnuté, alebo teda, nasleduje 

územné rozhodnutie, a tieto veci sú schválené, potrebuje 

investor cez pozemok hlavného mesta, to sú väčšinou, teda, 

komunikácie pre chodcov, chodníky, dostať sa na vlastné 

stanovis, na vlastné stavenisko. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Borguľa ešte reaguje. 
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Pani hlavná architektka,  

neviem, či sa nemýlite, lebo na tej fotke, tá stavba, 

o ktorej hovoríte, že sa to týka tej ďalšej stavby, tak tá 

už tam veselo rastie. Tá vľavo.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Samozrejme, však, tá už má tridsať poschodí. 

Čiže, keď teraz hlasujeme o vjazde k stavbe, ktorá už 

dneska má tridsať poschodí 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Povedali sme si. 

Máme ešte dvoch občanov, ktorí sa k tomu hlásia.  

Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo dvaja občania, 

pán Gossányi a Kollár mohli vystúpiť? 

(Hlasovanie.) 

Poprosím pána Gossányiho, aby prišiel k mikrofónu. 
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Máte každý tri minúty. Najskôr pán Gosányi tri minúty, 

potom pán Kollár tri minúty.  

Nech sa páči, pán Gossányi k mikrofónu. 

Môžeme. 

Občan   Jakub   G o s s á n y i :  

Dobrý večer. 

Ďakujem veľmi pekne za za túto možnosť vystúpiť. 

Rád by som objasnil všetky veci, ktoré tu boli 

povedané.  

Prvá vec, my sme územné rozhodnutie získali v januári 

2016, v máji 2016 sme požiadali mesto o nájomnú zmluvu 

v zmysle záväzného stanoviska, v júni 2017 sa to dostalo 

na vaše rokovanie, odvtedy čakáme na schválenie tohoto 

bodu.  

Je to niečo, čo potrebujeme splniť, nakoľko mesto nás 

zaviazalo tieto veci vybudovať. My, samozrejme, chceme 

vybudovať cyklotrasu, ale potrebujeme vzťah k pozemku, aby 

sme to vedeli vystavať.  

Je to súčasťou, teda, súčasťou je zeleň, spomenutá už 

závlaha pani Šimončičovou, cyklochodník a úprava tej 

zelene, čo sa týka dosadby ešte kríkov, a proste skráneš, 

skrásnenia toho okolia, tej al, tej veže.  

Prečo sme dostali stavebné povolenie na vežu, je 

jednoduché. Nakoľko stavebným úradom pre územné rozhodnutie 
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je Staré Mesto, mesto, ako vlastník pozemkov, dalo súhlas 

k územnému rozhodnutiu, ale zaviazali nás uzavrieť túto 

nájomnú zmluvu na tie vjazdy a špeciálnym stavebným úradom 

pre vjazdy je potom už zase mestská časť a jej špeciálny 

stavebný úrad a stavebným úradom na budovu je zase iný 

stavebný úrad. 

Čiže, preto sme vedeli stavať a tie vjazdy teraz, 

v podstate, potrebujeme povoliť.  

Riešime to, k dnešnému dňu, v podstate, tri roky. 

Takže, mrzí nás táto situácia, že ste pod tým tlakom, 

ako to tu niekto spomenul, sme v tom tak trochu spoločne. 

Sme radi, že, teda, sme sa konečne dostali na prerokovanie, 

nakoľko sme to júni minulý rok predložili na 

zastupiteľstvo.  

Bohužiaľ, stavba ide ďalej, takže nedalo, vyzerá to 

teraz tak, možno, zvláštne, ale dostali sme sa do toho tak 

trošku spoločne.  

Čiže, neviem, či som zodpovedal všetky otázky, ktoré 

boli. 

Čiže zeleň určite zachováme. 

Pani Šimončičová mala ešte požiadavku. Nemáme vôbec 

problém to dať aj to pod nejakou pokutou, a tých stromov sa 

ani nechytíme. Bolo to objasnené minule, na základe 

pripomienky pani Šimončičovej, a to je asi všetko teda, 

myslím, že tieto veci. 
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Ten 

Občan   Jakub   G o s s á n y i :  

Pán Kollár nevystúpi. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ten druhý pán Kollár nechce vystúpiť. 

Sú ešte prihlásení páni poslanci.  

Najskôr pán Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovom.  

No, v prvom rade chcem upozorniť, že nedostali sme sa 

do toho spoločne, hej? Dostali ste sa do toho vy. To je, 

akože, teda, aby sme si to teda nejako ozrejmili.  

Dneska zrovna vyšlo v jednom nemenovanom denníku 

článok o tom, ako takýmto podobným spôsobom v Ružinove 

Faros (Pharos), teda, postupoval, že tiež mal podmienku 

vybudovať nadjazd do Vrakune, rozdelil si to stavebnými 
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povoleniami a podobne. Nakoniec nadjazd nevybudoval. 

Skolaudované má a funguje tam. 

Čiže, aby aby sme sa nedopad, aby sme nedopadli 

podobne, že vy síce niečo máte v podmienkach, ale ja by som 

sa chcel spýtať, či to máte aj v podmienkach ku kolaudácii?  

Lebo jedna vec je podmienka k stavebnému povoleniu 

a druhá je, potom, podmienka ku kolaudácii. 

Lebo v prípade, ak je toto podmienka ku kolaudácii, 

tak bez toho neskolaudujete, a teda, aj ten nešťastný Faros 

(Pharos) v Ružinove to len asi podmienku len v stavebnom 

povolení mal a potom ku kolaudácii sa toho nejako zbavil. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem, pán Gossányi? 

Ja som vám celkom nerozumela, lebo vy ste hovorili 

o cyklotrase, ale ja tu vidím účel nájmu v materiáli, ktorý 

nám bol predložený, je účel zriadenia vecného bremena vjazd 

a výjazd. Vjazd Karadžičova, vjazd a výjazd Mlynské Nivy.  

Ja tam o žiadnej, to je vjazd a výjazd na cyklotrasu?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Prepáčte, to bola irónia. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  počuť slová „A súčasťou toho je aj 

cyklotrasa, hej? Tak jak súčasťou polyfunkčného komplexu je 

aj futbabolvý štadión.“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Chcem sa na to z dvoch rovín pozrieť. 

Ja si myslím, že to neni v poriadku vydané stavebné 

povolenie, lebo my, teda, ako stavebný úrad, musíme skúmať 

najprv, či je, či je, či je prístup na tú stavbu. A toto 

malo byť doriešené pred tým, ako bolo vydané stavebné 

povolenie. Tam ten záväzok je, my, zastupiteľstvo sme 

získali záväzok, o ktorom vôbec nič nevieme. 

Takže to je, podľa mňa, problém. A toto malo byť 

dodané pred tým, ako bolo vydané stavebné povolenie na tú 

stavbu.  

A teraz, toto je taký istý prípad, neviem, že jak sme 

riešili podobné niekde v iných mestských častiach, nechcem 

menovať, aby som nenahneval niekoho. Toto, toto, toto nie 

je možné, aby sa takto vydávali stavebné povolenia. Toto 

musí byť dopredu vyriešené. Teraz my máme. 
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Čo sa stane, keď my toto ne neprenajmeme. Alebo 

nepredáme? Bude trvalo protizákonný stav, alebo 

neskolaudujte? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

To bol posledný faktický, faktický príspevok.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu, teda k návrhu uznesenia, sme 

dostali doplnenie od pani Šimončičovej do tej časti, ktorá 

končí s tou vetou, že na dobu neurčitú, tam ostane čiarka a 

doplníme vetu, nájom sa netýka stromoradia na Karadžičovej 

ulici, a potom môže pokračovať ďalej text.  

Takže, toto je doplnenie do návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, hlasujeme teraz o tomto návrhu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Môžeme aj o tom celom, si myslím, aj s tým doplnením. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 619

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, o čom ideme hlasovať?  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

No, môžme. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

O celkovom, dobre. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujme o tom doplnení, aby nebol problém 

pri niektorých. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, návrhová komisia, prosím vás, vyjadrite sa jasne 

o čom ideme hlasovať. Či o celku, alebo doplnení. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme o doplnení hlasovať. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

O doplnení, tak. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trojpätina všetkých. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

tak. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím vás, toto je zmätočné hlasovanie. 

Ešte raz, návrhová komisia, vysvetlite poslancom o čom 

idú hlasovať. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nebol pozmeňujúci návrh, ale doplnenie do textu návrhu 

uznesenia slová,- nájom sa netýka stromoradia 

na Karadžičovej. 

Hovorila som to zreteľne. Ostatné pred a po ostáva. 

Tak hlasujme o tomto doplnení, o tejto vete. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak o tomto sa hlasuje, o doplnení. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  počuť slová „áno. Potom o ostatných 

častiach“) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keď sa odhlasuje alebo neodhlasuje táto doplňujúca 

veta, to je úplne jedno, budeme hlasovať o pôvodnom znení 

uznesenia vo všetkých častiach. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Aj tak sa bude o ostatných. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže iba doplnenie teda.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

To sme v španielskej dedine? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrhová komisia,  

poslanci nerozumejú, čo idú robiť. 

Nehlasuje sa, návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Zopakujem poslednýkrát.  

Prečítala som doplňujúcu vetu pani Šimončičovej do 

textu návrhu uznesenia. O tejto vete bude budete, budeme 

teraz hlasovať. Trojpätina všetkých. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, hlasujte o tejto vete iba. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Teraz budeme hlasovať o pôvodnom znení uznesenia tak, 

ako nám bolo písomne predložené, vo všetkých bodoch čo sa 

tu nachádza na tej strane, v návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Jedenásť za. 

Čiže, uznesenie nebolo prijaté. 
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Moment, dámy a páni, 

Viem, že ste si odhlasovali, že sa nebude pokračovať, 

ale procedurálne o tom hlasovať. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Chcem sa opýtať ešte jednu vec, ktorá, ktorá mi 

unikla, a to je bod, ktorý je bez úvodného slova. Je to 

dvadsaťšesť. Je to organizačný poriadok mestskej polície, 

ktorá na to čaká tri mesiace, aby mohla vylepšiť svoju 

činnosť. Je tam to komando rýchlostné.  

Proste, je to, chce to mestská polícia. Je to bez 

úvodného slova. 

Vieme to odhlasovať?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nezaraďujme to, je to bez úvodného slova. To už 

od novembra, čakajú na to. A. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Je to bod dvadsaťšesť. 

Hovorím, nemusíme k tomu diskutovať vôbec. Je to. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Chcete k tomu diskutovať. Takže.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Takže, zaradíme ho zajtra. Hej?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No, ale poslanci chcú, nechcú o tom hlasovať.  

Takže, keď neni konsenzus, tak to robiť nebudeme. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre. 

Takže ste za to, aby sme odhlasovali ten materiál 

teraz?  

(poznámka:  počuť „áno“) 

Áno. Je to, je nejaký problém v tom?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre, procedurálny návrh je, poďme ešte bod 

dvadsaťšesť odhlasovať.To je procedurálny návrh.  

Prosím, vyjadrite sa hlasovaním.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nie, však máme hlasovacie zariadenie, nie?  

(Prezentácia a hlasovanie) 
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Tridsaťjeden prítomných. 

Dvadsaťosem  za. 

 

 

BOD 26 NÁVRH NOVÉHO ORGANIZAČNÉHO PORIADKU 
MESTSKEJ POLÍCIE HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, otváram bod dvadsaťšesť.  

Je to materiál nového organizačného, návrh nového, 

alebo usporiadaného, doplneného organizačného poriadku 

mestskej polície. 

Mal by byť bez úvodného slova, lebo sú všetky súhlasné 

stanoviská. Materiál je samovysvetľujúci. Zriaďujú sa nové 

oddelenia, pult centrálnej ochrany sa dáva do mestskej 

polície, vytvára sa samostatné oddelenie komunikácie a 

prevencie, obnovuje sa činnosť zásahovej jednotky, zriaďuje 

sa útvar dopravy a parkovania, zriaďuje sa zabezpečovacia 

stanica, výkonný útvar, a tak ďalej, všetko, čo mestská 

polícia dlhodobo potrebuje, chce, sú na to financie.  

Prosím, poďme to spraviť, pomôžme im, čakajú na to 

od jesene.  
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Policajti sú, viete, že bude ľudia sa na to dívajú 

kriticky, potrebujeme im pomôcť. Ja myslím, že toto je taká 

vec, o ktorej, v zásade, by mohol byť konsenzus.  

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ja mám iba stručnú otázku, že, čo sa týka navýšenia 

počtov zamestnancov tento rok a budúci rok, koľko z nich je 

civilných zamestnancov a koľko z nich má byť policajtov? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je to tam vysvetlené niekde, ale mu, ale neni tu pán 

náčelník, asi už od 

Aha, aha tam je. Výborne.  

Pán náčelník, prosím vás, po po poďte si zapísať 

otázky a vysvetliť a dať odpovede. 

Pán poslanec Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja, samozrejme, ja samozrejme, vítam to, že vznikne 

parkovacia polícia. Je to jedna z vecí, ktorá je mimoriadne 
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potrebná k tomu, aby mohla byť v budúcnosti prijatá nejaká 

parkovacia politika. Myslím si, že to je jeden zo základov. 

Lebo, bez toho, aby polícia kontrolovala dodržiavanie 

parkovacej politiky, bez toho asi parkovacia politika 

nebude mať žiadny význam.  

Ako som povedal, vítam to, len mám tam nejaké otázky, 

ktoré nie úplne som z materiálu pochopil.  

A to je jedna vec, že či parkovacia polícia bude 

fungovať a pracovať aj v takých mestských častiach, ktoré 

nevstúpia do parkovacej politiky? Neprijmú ju.  

No, to je dosť podstatné. Lebo, napríklad, Ružinov, 

Biskupice nevstúpia, Vrakuňa vstúpi, Ružinov má mestskú 

políciu, oddelenie pre Vrakuňu aj Biskupice a budú 

policajti pracovať len v Ružinove a do Vrakune neprídu. A 

ja tam budem mať parkovaciu politiku prijatú, ľudia večer 

prídu, budú platiť a nebudú mať kde zaparkovať, lebo 

policajt bude v Ružinove. Takže, pre mňa je to, naozaj, 

prioritná otázka.  

To je jedna vec.  

A druhá, či sa pre, čo neuvažuje, teda, že bude 

polícia parkovacia, ne nebude priamo pod oddeleniami, ale 

mala by byť priamo pod vedením centrálnym? Lebo, naozaj, si 

myslím, že ružinovský veliteľ, a nehnevajte sa na mňa, síce 

teraz v rámci Pentagónu má tam dvadsaťštyri hodín službu, 

ktorá stráži Pentagón a okolie, ale čo sa týka ostatných 

výjazdov, tak od 1. septembra som nezaregistroval mestskú 

políciu nikde. A to, teda, nehovorím na veliteľa veľkého, 

ale na ružinovského veliteľa, ktorý proste nič iného 

vo Vrakuni nevidí.  
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Takže, nechcem sa dožiť toho, že Vrakuňčania, ktorí, 

ak vstúpime do parkovacej politiky, tak ani parkovaciu 

políciu tam neuvidia. 

Takže, toto sú legitímne otázky, ktoré, na ktoré chcem 

vedieť odpoveď.  

V prípade, že tá odpoveď bude aj kladná alebo 

pozitívne, alebo mi pán veliteľ vysvetlí, že ako to bude 

fungovať, tak potom uvidíme, ako sa rozhodnem hlasovať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, to je jasné, to sú legitímne otázky, a tie treba 

zodpovedať. To je úplne správne. 

Pán poslanec Borguľa. 

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

Ďakujem za slovo.  

Ja som nechcel, aby sme o tomto bode dneska jednali, 

lebo ja si myslím, že tento bod zaslúži výraznú pozornosť, 

a nielen takú, že nediskutujme a poďme domov.  

A. Nuž ale, teda, rokujeme ho dnes, tak potrebujem 

k nemu niečo povedať. A to niečo je nasledovnej:  
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Ja toto veľmi podporujem a vítam, ale len s tým, že 

dúfam, že sa zmení fungovanie mestskej polície voči 

priestupcom pri parkovacej politike.  

Ja mám to šťastie, že už niekoľko rokov, v lokalite, 

kde bývam, kde žijú moji voliči, máme parkovaciu politiku 

zavedenú. Aj keď to je amatérska parkovacia politika, ale 

aspoň je to nejaká parkovacia politika.  

Žiaľ, táto parkovacia politika nefunguje a nefunguje 

len a jedine kvôli tomu, že mestská polícia nie je 

zásahuschopná. Jednoducho, nie je zásahuschopná.  

Tam si môžete ísť zaparkovať a garantovane sa vám nič 

nestane.  

Ja každé ráno päť tridsať vstanem, idem si zabehať, 

vrátim sa a sedem nula nula volám Jožovi Jítkovi, šéfovi 

staromestskej polície, Jožko, tak dneska je to zo sto je to 

šesťdesiat. Ďalší deň je to sedemdesiat, inde je to 

päťdesiat. 

Proste, každý deň je tam obrovské množstvo áut, ktoré 

nemajú rezidenskú parkovaciu kartu.  

Zajtra sa ideme trápiť parkovacou politikou. Pokiaľ my 

prijmeme parkovaciu politiku a táto parkovacia politika 

nebude vymožiteľná, tak nikdy fungovať nebude a my sa tu 

len zblamujeme. 

Preto vás dôrazne žiadam, aby ste začali pracovať 

na miestach, kde rezidenčná polí, parkovacia politika 
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prijatá je, a ukázali, že to vie fungovať. Lebo aj takýmto 

spôsobom vieme ľudí marketingovo presvedčiť, že robíme 

pre nich a nie proti nim.  

Ešte raz opakujem, dôrazne vás žiadam, aby ste začali 

na tých miestach, kde je rezidenčná parkovacia politika už 

je zavedená, poriadne pracovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka Farkašovská. 

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , námestníčka primátora 

a poslankyňa MsZ:: 

Ďakujem za slovo. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  

dovoľte mi, aby som vás ako poslankyňa, ale aj ako 

predsedníčka komisie pre ochranu verejného poriadku 

poprosila, aby ste návrh tejto organizačnej zmeny mestskej 

polície podporili.  

Po mnohých rokoch je to návrh organizačnej zmeny, 

ktorý môže prispieť k výraznému zlepšeniu činnosti mestskej 

polície a naozaj ho už dlho odkladáme. Mestská polícia od 

7. decembra čaká čo ďalej a musím povedať, že 

z personálneho oddelenia mám potvrdené, že je problém aj 

s policajtami, ktorí sa o to menej hlásia na pozície, kde 
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nám veľmi chýbajú, pretože sú v neistote a rovnako na túto 

organizačnú zmenu čakajú.  

Vopred ďakujem za podporu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja by som sa takisto chcel pripojiť ku kolegovi 

Borguľovi, čo sa týka tej parkovacej politiky.  

Ja už dneska, keď idem na zastupiteľstvo a zapar, 

chcem zaparkovať, napríklad, na Klobučníckej ulici, ktorá, 

teda, slúži aj pre poslancov, ja tam vidím kopec áut, ktoré 

tam nemajú ani nejakú ceduľku, že tam môžu parkovať a tak 

ďalej, a tak ďalej. 

Čiže, mestská polícia momentálne, aj keď teda hovorím, 

že pán náčelník, klobúk dole, robí, čo môže, momentálne 

nestíha si plniť povinnosti, keď ešte nie je žiadna 

parkovacia politika.  

Ja chcem vidieť, aké množstvo policajtov, v akej 

kvalite budú nabratí do mestskej polície, lebo keď spustíme 

parkovaciu politiku o desiatich tisícoch parkovacích miest, 

tak tých podnetov od občanov, aby sa riešili zaparkované 

autá, ktoré tam sú zaparkované bez toho, aby platili, alebo 

bez rezidenčných kariet, tak my nebudeme vedieť, kam 

z konopy. 
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Takže, ja by som chcel k tomuto bodu ešte asi takú 

dlhšiu diskusiu, nech aj pán náčelník vysvetlí, ako si to 

predstavuje, aké sú počty tých policajtov, aby sme potom 

mohli v pokoji tú parkovaciu politiku pre tých ľudí 

schváliť, lebo bez dostatočnej represie tá parkovacia 

politika bude veľmi slabá potom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja chcem, Rišo, na teba, lebo si ma rozosmial, lebo si 

hovoril o tom, že aké počty policajtov budú prijaté a v 

akej kvalite?  

Pamätáš si, asi dva mesiace dozadu, v decembri, bola 

správa o činnosti polície, alebo v januári, a tam bolo, že 

bol taký konkurz a prihlásilo sa štridsať policajtov a 

nakoniec nám zostali z toho dvaja, lebo, lebo, lebo platové 

podmienky, ale aj tie psychologické testy neurobili. 

Čiže, my môžme byť radi za každú ruku a nohu pomaly, 

aby sem došla a myslím, že sme dvakrát poddimenzovaní, ako 

máme mať počet policajtov.  

Čiže, trocha si ma rozosmial, že v tej kvalite 

policajti. Môžeme byť radi, že niekto tam dojde. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Samozrejme, súhlasim s navrhovanou zmenou. 

Ale chcem upozorniť na úplne inú vec. Skončili sme 

dane z rokovania, treba si povedať, kedy dorokujeme tie 

osobitné zretele. Viem, že sú tu ľudia z Petržalky, čakajú 

tu od štrnástej hodiny a za dva body by sme boli pri tom 

bode, o ktorom, v ktorom chceli vystupovať. 

Čiže, je veľmi neseriózne, ak dneska skončíme teraz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Ja by som chcel len vyzdvihnúť, že naozaj som zase 

čítal, že Bratislava, čo sa týka bezpečnosti, postúpila 

zase o niekoľko miest dopredu. Sme jedno z najbezpečnejších 

miest na svete, aj s tými obmedzenými prostriedkami, ktoré 

tá mestská polícia má, dosahuje takéto výsledky. Úžasné. 
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Bol som na Kolibe, taký poriadok, aký tam spravili 

s tými ľuďmi, čo chodili do toho lesa, kade tade s autami 

ešte, bolo neuveriteľné. Už dávno tam taký poriadok nebol. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

No aj v tomto bode vidíme, že je riziko, podľa mňa, 

zajtra hlasovať o parkovacej politike, lebo zjavne to mesto 

nie je pripravené. 

Čiže, je to možno zbytočný krok.  

Správne upozornil pár, pán Borguľa, ktorý trošku si 

vylučuje svojmu blogu, ktorý písal, že to treba prijať, 

teraz hovorí, že to bude nebezpečné, ale ja sa s ním plne 

stotožňujem.  

A mali by sme prehodnotiť, či vôbec budeme zajtra 

zaraďovať ten dodatok štatútu k parkov, parkovacej 

politike, aby sme nespôsobili opäť viac škody ako úžitku. 

pán primátor. Tie obavy vidím, že idú naprieč poslancami.  
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Takto aj vyzývam kolegov, že možno pri zaraďovaní 

do programu zajtra, aby uvažovali podobne a tieto riziká 

zvážili. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tak, tu ja som rád, že toto bol ten bezproblémový bod 

bez diskusie.  

Ja by som, ale napriek tomu, lebo sme tu teraz, 

naozaj, o ďalších pätnásť minút dlhšie, a stoja, stoja tu 

občania, stoja tu občania, zhodou okolností z pe, nielen z 

Petržalky, ale sú tu od štrnástej, sú tu niekoľkí krát, 

lebo tu boli aj v decembri, o materiáli, o ktorom sa jedná 

a súhlasím s Oliverom Krížom, aj keď sa nám nestáva často, 

že my dvaja v niečom súhlasíme, že by to bolo neseriózne. 

Takže, ja dám procedurálny návrh, aby sme ešte, 

naozaj, ten bod trinásť, štrnásť dorokoval, nech, nech, už 

sme tu, teda, naozaj nakoniec asi pôjdeme podľa toho návrhu 

Jána Mrvu, do tej dvadsiatej, ale naozaj, by to bolo 

neseriózne teraz, keď tí ľudia od štrnástej čakajú. 

Ďakujem.  
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Takže môj procedurálny návrh je trinásť, štrnásť ešte 

dorokovať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, o tom budeme teraz hlasovať. Hej?  

Lebo ja by som povedal, že dokončíme tento bod a potom 

hlasujme, že čo budeme robiť ďalej. Ale o procedurálnom sa 

hlasuje. 

Čiže, hlasujeme o návrhu pána poslanca Hrčku. 

Hlasuje sa o procedurálnom návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Čiže, buď, uznesenie je prijaté. 

Čiže trinásť, štrnásť si myslel, pán poslanec. Hej? 

Trinásť, štrnásť body?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Výborne, super. To, to ma teší, že budeme vedieť 

občanom vyriešiť ich veci. 
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A teraz, prosím, ešte pán plukovník Lechner, aby sa 

vyjadril k otázkam poslancov, pána starostu Kuruca aj 

ďalších. 

Ing. Ivan   L e c h n e r ,   poverený vedením mestskej 

polície: 

Dobre.  

Ďakujem za slovo. Budem sa snažiť byť veľmi rýchly. 

Tieto veci sme si predebatovávali v priebehu, 

v podstate, ostatného roku.  

Čo sa týka ostat, čo sa týka, pardon, občianskych 

zamestnancov, nárast v prvom roku nepredpokladáme žiaden. 

Plánovane je na, je nastavená latka, alebo teda, proste, 

cieľ, že do naplniť úplne stavy, je fikcia rok 2020, a tá 

vypra vyplýva vlastne z péháeser (PHSR), kde niečo, niečo 

bolo v tomto duchu zakotvené, ale vo všeobecnej rovine.  

Naša snaha bude, alebo teda, naša ambícia je vôbec, 

aby sme navýšili stav za tento rok o dvadsať, teda, v roku 

2018 o dvadsať až tridsať ľudí a budeme radi.  

Samozrejme, prejdem k ďalšej, k ďalšej otázke. 

Myslím tým policajtov, hej? Lebo v, vzhľadom na 

naplňovanie postupné, tej kvóty, ktorú máme ako fikciu 

v roku 2020, nepotrebujeme zatiaľ, alebo určite nebudeme 

potrebovať v roku 2018 ďalších občianských zamestnancov.  
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Čo sa týka fungovania parkovacej, takzvanej parkovacej 

polície, chcel by som upozorniť, že nie je to, že 

parkovacia po polícia. To znamená, bez ohľadu na to, či 

bude parkovacia politika, alebo nie, bude sa prioritne 

venovať dopravnej problematike, teda aj parkovaniu.  

Bude to ústre, nazvem to, centrálna zložka. To 

znamená, že bude velená priamo z veliteľstva. 

Aby, aby ste chápali ešte jednu vec, si dovolím 

povedať, možno ste to ne nemali čas si pozrieť, ale trendom 

je, alebo chceme posilniť okrsky, takzvané, v priemere o 

dvadsať policajtov na okrsok, aby, aby, proste, naozaj, 

mohli chodiť aj do takých končín, ako spomínal pán starosta 

Kuruc. 

My máme o tom vedomosť, ak idú, tak, naozaj, málokedy. 

Bohužiaľ, vychádza to nie z toho, že by nemali záujem 

o prácu, ten práve naopak sa zvýšil, čo sa týka výsledkov 

na jednotlivého policajta. Aj, proste, ďalších faktorov, 

ktoré sledujeme, ale problém naozaj je v personálnych 

stavoch, počtoch policajtov.  

My, toto toto robíme jednu mustru, jednu kostru, 

na ktorú sa postupne budú tí policajti nabaľovať, aj keby 

to bolo do roku 2025, hej, alebo ďalej. Tak toto by malo 

byť na desať rokov zabezpečenie logickej štruktúry polície. 

Snáď by mala stačiť, ak sa niečo nezmení vo svete.  

Čo sa týka pripomienok pána, pána poslanca Borguľu. 

Je to v podstate o tom istom. Máme veľmi, myslím, že 

poznáme sa navzájom dosť dobre, tak isto sa pozná, ako to 
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aj naznačil pán poslanec, s veliteľom okrskovej stanice, a 

napriek tomu, aj keď sa snažíme vychádzať v ústrety, hej, 

tak má máme obtiaž z z hľadiska personálnych stavov, 

zabezpečiť, ja neviem, tak ako by si, možno, niekto 

predstavoval, že vymetieme celú ulicu. Áno, to môžme urobiť 

raz, môžme urobiť dvakrát, ale takto, pokiaľ viem, 

nefunguje v zásade vo svete žiadna polícia. Hej? 

Ten, ten princíp nie je taký, že dokážeme celoplošne 

urobiť zásah vždy, všade. To, to je tak. Ano?  

A čo sa týka kvality výberu. 

My nemôžeme zna, znižovať kvalitatívne nároky 

na policajtov. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Á,už to, už to ide, už to hej?  

Takže, k tomu len toľko. Policajti musia spĺňať určité 

nároky na psychickú konšteláciu, na fyzickú zdatnosť a 

musia mať záujem o prácu.  

Ďalším faktorom je aj finančné ohodnotenie, o ktorom 

sa dlho rozpráva. V tomto roku, bohužiaľ, nám neprešlo, my 

pevne veríme, že v nasledujúcom, v nasledujúcom roku, teda, 

bude i, bude iná konštelácia finančná. Lebo je to dosť 

podstatná vec.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ešte otázky. 

Ja chcem poprosiť pánov poslancov a panie poslankyne, 

aby sa vrátili do rokovacej sály, ktorí sú v mezaníne, lebo 

som videl, že odchádzali. 

Pán poslanec Borguľa. 

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

V zásade s vami nesúhlasím s vetou, že vo svete to tak 

nefunguje.Sa vymetie celá ulica. 

A vo Viedni si skúste zaparkovať na desať minút 

na nejaké miesto, kam nepatríte. Garantovane si nájdete 

bloček za za zastieračom. Žiaľ, stalo sa mi to 

niekoľkokrát. A funguje to tam stopercentne. Neexistuje, 

aby ste nedostali ten blok,. 

To je prvá vec. 

A  druhá vec. 

Pán veliteľ,  

počúvam tu od vás, máme nízke platy, nevieme zohnať 

ľudí. Dajte nejaký návrh, predložte niečo na stôl, cez 

magistrát, cez primátora.  

Vy chcete vyššie platy? Chcete, ja neviem.  
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Ako, len konštatovať, že to nejde. Jednoducho, ľudí 

nevieme zohnať, to takto nefunguje. Príďte s návrhom, kedy 

tí ľudia budú ochotní k vám chodiť. Čo potrebujú dostať 

byty? Potrebujú vyššie platy?  

Ja nehovorím, že ich máme. Že možno má, nemáme peniaze 

na vyššie platy, ale minimálne sa o tom diskutujme, čo pre 

nich môžme, čo treba urobiť na to, aby ste tých ľudí 

zohnali. Nielen holo konštatovať, že proste nejde. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja len podotýkam, že hlavné mesto zvyšovalo finančné 

prostriedky pre odmeny z sedem a pol na osem a pol milióna. 

Čiže, dosť razantne. Aj na platy, aj na odmeny tento rok. 

Takže, priestor tam bude. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja sa len chcem vrátiť k tým stavom. 

Pán náčelník hovoril, že počíta s nejakým, s nejakým 

progresom až v roku 2020. My ideme zajtra schvaľovať 

parkovaciu politiku, kde sa nám navýši počet parkovacích 

miest kontrolovaných, možno, nie niekoľkonásobne, možno až 

desaťnásobne, s týmto istým počtom policajtov? Tak, ja si 

myslím, že keď teraz to nestíhame na nejakej ulici v Starom 

Meste, jak tu kolega Martin Borguľa hovoril, tak neviem, 
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jak to budeme stíhať, potom, v niekoľkých mestských 

častiach naraz.  

Akože, len dopredu hovorím na tie riziká, ktoré nás 

čakajú. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán plukovník,  

chcete sa ešte vyjadriť k tomu, alebo? 

Ing. Ivan   L e c h n e r ,   poverený vedením mestskej 

polície: 

Ja len veľmi rýchlo. 

Čo sa týka, my sme ten návrh, samozrejme, dali, a je 

to aj napísané v materiáli, pán poslanec.  

Takže, ten mater bo, materiál bol odovzdaný spoločne 

s týmto materiálom, ale z hľadiska na rozpočtovú politiku n 

nebol pre, neprešiel. To som vám teraz, pred chvíľou, 

povedal. 

Takže to neni len táranie a rozprávanie do vetra. Ten 

materiál bol veľmi seriózne spracovaný. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, prešiel. 

Takže, nikto. 

Videl som pani poslankyňa Tvrdú, Tvrdú, že odchádza. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme mali priložený nový návrh 

uznesenia s opraveným dátumom splatnosti. 

Takže, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje nový organizačný poriadok od 1. marca 2018.  

Toto je uznesenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Čiže, jednomyseľne. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Pán plukovník,  

vidíte, že je to silná podpora, ale očakávame aj to, 

čo poslanci formulovali a to znamená, silnú odozvu.  

Ďakujeme. 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
PETRŽALKA, PARC. Č. 5496/3, 5496/5, 
5498/1, 5498/16, 5499,5500, 5501, 
5502, 5505, 5508/1, PRE TELOVÝCHOVNÚ 
JEDNOTU SLÁVIA STU SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu trinásť, a to je Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa v Petržalke. 

Prosím úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Návrh sa predkladá v dvoch alternatívach. 
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Alternatíva jeden, návrh žiadateľa, nájomná zmluva 

uzatvorená na dobu určitú desať rokov, alternatíva jedna je 

cel celkovo ročný nájom pä desaťtisíc 

štyristosedemdesiattri eur. 

Alternatíva dva, návrh hlavného mesta, nájomná zmluva 

bude uzatvorená na dobu neurčitú. 

Alternatíve dva je v cenovom vyjadrení päťdesiat eur 

na meter štvorcový na rok, čo celkovo pri výmere šesttisíc 

šesťdesiatjedentisíc štyristosedemdesiatsedem metrov ročne 

predstavuje sumu tridsaťtisíc sedemstoštyridsaťtri eur. 

Stanoviská starostu a dotknutých oddelení súhlasné. 

Finančná komisia odporúča alternatívu dva. 

Mestská rada odporúča prerokovať návrh uznesenia, 

odporúča schváliť podľa predložených alternatív uznesení. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Čiže sa bude hlasovať prvé o návrhu finančnej komisie, 

to je alternatíva číslo dva.  

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Kríž. 
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len jednou vetou. 

Tiež poprosím, aby kolegovia podporili tú alternatívu 

číslo dva. Ja si myslím už len z princípu, by sme nemali 

dávať na takú dlhú dobu určitú, ale na dobu neurčitú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poslanec Borguľa. 

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

No, ja úplne taký pozitívny nebudem, lebo mňa by teda 

oveľa viacej zaujímalo o tomto. 

My ideme šesť hektárov pozemku v atraktívnej zóne, 

proste, odovzdať. Už tu bol predtým odovzdaný a ideme to 

znova urobiť.  

Neviem teraz, či je to nejaké dlhoročné alebo 

na niečo. Je toto normálne? Nemali by sme sa o tom ako viac 

podiskutovať? Nemali by sme sa opýtať, či náhodou niekde 

neleží nejaký lepší zámer, ako prezentuje Slávia estéú 

(STU)?  

Nič proti Slávii es es estéú (STU), ale, proste, 

pri takýchto veľkých priestoroch, to není, že štyri metre 
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predzáhradky, to je šesť hektárov pozemku, ktorý, možno, 

vie byť využitý efektívne. Možno doteraz bol dobre využitý, 

ľudia si to pochvaľujú a je niekde, možno, nejaká 

koncepcia, že vie byť vždy lepšie.  

Tak sa pýtam, nechceme o tom podiskutovať viacej?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán Borguľa,  

myslím si, že mám odpoveď.  

Ja a traja poslanci mestskej časti Petržalka, ktorí to 

prediskutovali a boli by sme vám vďační, keby ste nám 

trošku dôverovali a podporili tento materiál. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestíčka Plšeková. 
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

Ide o územie, ktoré je aj v územnom pláne a ako šport 

a rekreácia. Ide o športový areál jazdeckého klubu. 

Naozaj, je to, dokonca, hneď vedľa hrádze, kde už 

potom je záplavové územie. A je to územie dlho dlhoročne 

využívané na ten šport jazdecký. Sú tam všetky podmienky 

pre toto. Sú tam stajne, veľký okruh, kde sa jazdí, kde sa 

konajú mnohé významné slovenské preteky.  

Ja podporujem takisto alternatívu dva, lebo si myslím, 

že mesto by malo za tak veľký areál dostať adekvátne 

zaplatené, ale určite si myslím, že treba to podporiť, 

lebo, vlastne, je to podpora športu na území mesta.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Končím diskusiu.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

povedané, že hlasujeme najprv o alternatíve číslo dva a 

keďže je to osobitný zreteľ, tak trojpätina všetkých. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsať prítomných. 

Tridsať za. 

Jednomyseľne ďalšie rozhodnutie. 

Jak vidíte, z pokračujúcim vecerom, večerom získavame 

na konsenze. 

 

 

BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 147, PRE 
SPOLOČNOSŤ AVP PARK, S.R.O., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak prechádzame do bodu štrnásť, a to je osobitný 

zreteľ v Petržalke.  

Prosím, úvodné slovo. 
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Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Úprava chodníka jak súčasť stavby hromadný garážový 

dom, Furdekova. 

Doba nájmu na dobu neurčitú. 

Výška navrhnutého nájomného tridsať eur za meter 

štvorcový za rok, čo je pri výmere dvadsaťsedem metrov 

štvorcových ročne suma osemstodesať eur. 

Šesť eur  na meter štvorcový na rok, čo je pri výmere 

dvadsaťsedem metrov štvorcových ročne stošesťdesiatdva eur. 

Stanovisko dotknutých oddelení a starostu súhlasné. 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná k tomuto 

bodu. 

Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa priloženého 

uznesenia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Kríž.  
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Slovo má pán poslanec Kríž.  

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

On sa od, asi odhlásil, že? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne nedo, asi sa mu to nezaplo, že? 

Slovo má pán poslanec Kríž, prosím vás.  

Potom až pani nám, pardon. Pani Pätoprstá. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja sa veľmi krátko pokúsim pár vetami osvetliť ten 

problém.  

Ide o plánovanú výstavbu parkovacieho domu. V tomto 

prípade ja som, budem teda odporúčať váženým kolegyniam a 

kolegom, aby sme ten nájom neodsúhlasili.  

Poviem prečo.  

V princípe, ja podporujem výstavbu parkovacích domov, 

lebo to jediná cesta do budúcna, ako môžme začať riešiť 

parkovací problém. A samozrejme, zakaždým nám vznikne odpor 

obyvateľov v každej jednej lokalite, kde príde niekto 

stavať parkovací dom.  
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V tomto prípade tomu bolo, samozrejme, tiež tak. Ja 

som asi pred rokom mal možnosť sedieť s petičným výborom, 

ktorý tam obyvatelia, ktorí, teda, sú proti tomu 

parkovaciemu domu. Je to pá je to pán Randiak, raj,  pani 

Babincová, Švajdlenková, ktorá tu aj dneska je.  

Oni definovali svoje požiadavky a vtedy som pochopil, 

o čo im vlastne ide. Základná vec pre nich bola tá, že aby 

ten parkovací dom mal vjazd z hlavnej ulice z Furdekovej. 

Toto bola základná zo štyroch podmienok, ktoré oni 

definovali.  

Problém bol ten, že ten investor nevedel získať 

od policajného zboru povolenie na ten vjazd. Preto, ako 

alternatívu, vymyslel spôsob, že sa do toho parkovacieho 

domu bude vchádzať, alebo vja, bude vjazd riešený cez 

vnútroblok,  cez sídliskovú komunikáciu okolo ich domu. A 

to, samozrejme, veľmi vážne ohrozí, jednak zníži to istým 

spôsobom úro, ten štandard ich bývania. Taktiež tam 

neúmerné zvýši frekvenciu dopravy v malej komunikácii 

štvrtej kategórie.  

Ak sme tento nájom odsúhlasili, tak sme, viac-menej, 

túto variantu my ako keby podporíme.  

Ja by som navrhoval to neodsúhlasiť a tlačiť na toho 

investora, nech si nejakým spôsobom, to je jedno, dokáže 

vyrokovať s dopravnými inžiniermi, dopravnými policajtmi 

tak, aby vjazd a výjazd z toho parkovacieho domu mal 

na hlavnú veľkú cestu, kde chodia autobusy, to znamená na 

na Furdekovu.  
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Čiže, toto je, toto je môj názor. 

A určite kolegovia povedia k tomu niečo. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Aby som nezdržoval, tak len rýchlo k faktickej. 

Naozaj, kto na tej ulici, na tej Lachovej tam bol, tak 

tam máte problém prejsť jedným autom z hľadiska toho, jak 

je to momentálne spravené. Ak sa to odsúhlasí, tak vlastne, 

popred baraky cez chodník bude prístupová komunikácia do 

parkovacieho domu. 

Je to naozaj, tí obyvatelia nie sú proti parkovaciemu 

domu. Ale tak ako je vyriešený prístup, tak je vyriešený 

tak, že chcem mať parkovací dom, tak všetko naokolo tomu 

prispôsobiť a všetci trpte a všetci znášajte.  

Je to naozaj, bohužiaľ, veľmi nešťastné riešenie. A za 

tie smie, aj za tie smiešne peniaze, keby to bolo výrazne 

viac, tak sa to rozhodne v žiadnom prípade neoplatí tak, 

takýmto spôsobom to, pomôcť tomu. 
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Čiže určite, prosím takisto všetkých, aby zahlasovali 

proti. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem mojim predrečníkom, aj keď ma predbehli.  

Od decembra, ak si pamätáte, ten problém už tu 

rezonuje. Boli tu občania v decembri. Oni sú tu opäť. Ja 

s nimi takisto veľmi intenzívne mailovo komunikujem, 

pretože sú to často aj moji pacienti z tej lokality a ja 

ich veľmi dobre poznám, ja tam hneď v susednej ulici bývam. 

A naozaj, principiálne aj, nejde o to, aby zabraňovali 

vzniku parkovacích domov, ale nie, aby sme vnútorné 

komunikácie štvrtej triedy, ktoré sú uzavreté slepej ulice, 

spriechodňovali pre veľké množstvo áut. Lebo to by bol 

precedens aj pre iné parkovacie domy a bolo by to zlé.  

Takže, naozaj, my tu teraz nerozhodujeme o tom, či má 

stáť parkovací dom. Hovorím to skôr poslancom iných 

mestských častí, aby tomu rozumeli, my, naozaj,  hovoríme o 

tom, že mesto by nemalo, podľa nášho názoru, prenajať tento 

pozemok, aby nemohlo tade, cez túto komunikáciu viesť 

prístupová cesta pre vjazd a výjazd do parkovacieho domu.  
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A takisto vás chcem poprosiť, aby ste tento návrh 

nepodporili. To znamená, aby sme im neprenajali pozemok. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neviem prečo pani poslankyňa Pätoprstá teraz je 

vysvietená ako červeno? Či už sa prihlásila neskoro?  

Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Zrušili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, nech sa páči, pani slo, má máte slovo. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Keď som bola prvá, tak ste ma zrušili. 

Tak, chcem sa pridať ku kolegom. Dúfam, že hlas 

štyroch poslancov mestskej časti Petržalka zaváži. 

Ja osobne nepodporujem vôbec tento parkovací dom 

v tejto lokalite, pretože sa mi zdá, že tento investor je 
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mimoriadne neseriózny, pretože pôvodné presvedčenie, ktorým 

presvedčoval zastupiteľstvo mestskej časti, že sme mu dali 

za jed za nula euro tento pozemok, v podstate nám čiastočne 

oklamal tým, že tvrdil, že tento súhlas má, a teraz nás 

chcel vlastne dotlačiť salámovou metódou k tomu, že mu to 

odsúhlasíme na hlavnom meste.  

Takže, ak by sme to odsúhlasili, tak deti nemajú ako 

prechádzať cez, cez, teda, museli by chodiť vlastne v 

konflikte z vjazdom do tohto parkovacieho domu. 

Takže vás prosím, naozaj, nepodporiť a myslím si, že 

si to riešime aj na mestskej časti, či vôbec budeme 

pokračovať s týmto developerom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Do diskusie sa prihlásili ešte dvaja občania. Hoci 

myslím si, že teda, situácia je pomerne jasná, ale keď 

prišli a chcú počkať, takže pani Švajdlenková, nech sa 

páči. 

Hlasoval áno. Videl som zdvihnuté ruky.  

Čakali doteraz, myslím, že je slušné a férové im dať 

možnosť vyjadriť sa. 

Nech sa páči. 
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:Občianka: Ing. Angelika   Š v a j d l e n k o v á :  

Ďakujem. 

Haló.  

Prepáčte, že opätovne výstupy k tomuto bodu, ale chcem 

vás opätovne poprosiť, aby ste zamietli, teda, prenájom 

tak, ako naši páni poslanci štyria vystúpili za Petržalku, 

pretože, skutočne, tam je priechod do dvoch škôlok, ktoré 

sú do základnej školy, ktorá je tam v okolí. 

Samozrejme, ten objekt, respektíve, ten priestor 

využívajú aj zo seniorského centra, ktoré tam je na 

prechádzanie, prechádzanie sa. Využívajú škôlky na, 

vlastne, takú vychádzku pre deti. Veľmi by to ovplyvnilo, 

teraz, keď odhliadnuc od toho, že by sme povedali, že 

samozrejme, zhorší sa kvalita ovzdušia a tak ďalej. 

Hold, vychádzajúc z projektu, ktorý tam momentálne je, 

ktorý som si overovala aj pri, na tých komisiách, ktoré, 

vlastne, vydávali tie stanoviská, respektíve na, jak sa to 

volá?  

K tomu sú určité, v podstate, podklady, ktoré sú 

potrebné, ktoré vydávali odborné znalecké posudky, pardon, 

znalecké posudky, tak nebrali do úvahy niektoré veci, ktoré 

tam boli, odhliadnuc od toho, že tam robili sa na 

nedostatočné hlukové štúdie, nedostatočné emisné štúdie 

a tak ďalej, ktoré príslušné firmy aj potvrdili. 
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Takže, poprosím vás opätovne, neodsúhlasiť prenájom 

tohto pozemku a myslím si, že budeme veľmi radi a veľmi vám 

poďakujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme. 

Pani Babincová. 

Hlasujte, prosím, o vystúpení pani Babincovej.  

(Hlasovanie.) 

Pani Babincová, nech sa páči. 

:Občianka:  Alžbeta   B a b i n c o v á :  

Dobrý večer, páni poslanci. 

Ja sa volám Babincová. Som obyvateľka dotknutého domu, 

bytového, bývam na Lachovej 13 a chcela by som sa pripojiť 

k pani Švajdlenkovej, ktorá, ktoré obidve bývame na 

zvýšenom prízemí a toto riešenie, takto sprejazdniť túto 

ulicu, by nám strašne znepríjemňovalo a zhoršilo kvalitu 

života, pretože my sa snažíme, ako obyvatelia, ja som tam 

napríklad, vyb vybudovala predzáhradku, snažíme sa aktívne 

žiť a tým pádom, že by tá komunikácia sa bola prejazdná, 

tak mne vlastne by tri alebo štyri metre pod oknom, by už 

išlo auto a ten, tá garáž má mať kapacitu sto áut a 

dennodenne takýto počet áut aj z okolia, ktorí by si tam to 

miesto, teda,  zaplatili, nemuseli by byť aj ani obyvatelia 
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toho dotknutého domu, tak tie autá by tam chodili a fakt by 

nám to, teda, toto si myslím, že nie je vhodné riešenia a 

som za to, aby ste sa nás zastali a teda boli proti 

postaveniu tohoto domu. 

Ďakujem vám veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje nájom časti pozemku a tak ďalej. 

Trojpätinová väčšina všetkých. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťjeden prítomných. 

Nikto nebol za. 
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Vyzerá to, že toto uznesenie nebolo prijaté a nenašlo 

podporu. 

 

 

Podľa dohody s predsedami poslaneckých klubov 

prerušujeme. 

Pán poslanec Greksa ešte. 

Procedurálny návrh. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Mám procedurálny návrh.  

Chcel by som, teda, samozrejme, skorej odísť, ale už 

keď sme tu a máme rozrobený bod 3 Bé o tých smetiakoch, kde 

je, síce, prihlásených osem ľudí, bolo by fajn, keby sa 

odhlásili a sme si to len jednoducho vyjadrili hlasovaním.  

Dorobme ten bod. Neodchádzajme od nerozrobe, od 

rozrobenej práce. Poprosím kolegov. Ten jeden bod, dobre? 

Bez de, bez diskusie. 

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Procedurálny návrh, hlasujeme o procedurálny návrh 

pána poslanca Greksu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Hlasuje sa o procedurálnom návrhu pána poslanca Greksu 

dorokovať bod 3 Bé. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ale bez diskusie, poprosím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bez diskusie. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Dvadsať za. 

Čiže, sme v bode 3Bé. 
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BOD 3B NÁVRH NA ZEFEKTÍVNENIE ODPADOVÉHO 
HOSPODÁRSTVA NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY V PRIEBEHU ROKA 2018 
PROSTREDNÍCTVOM VYBUDOVANIA 
PODZEMNÝCH ALEBO POLOPODZEMNÝCH 
KONTAJNEROVÍSK PRE ZBER ZMESOVÉHO AJ 
TRIEDENÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V 
JEDNOTLIVÝCH MESTSKÝCH ČASTIACH 
BRATISLAVY FORMOU VIACZDROJOVÉHO 
FINANCOVANIA - POKRAČOVANIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sme v bode 3Bé.Teraz prosím.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Už, už to neopakuj, prosím ťa. 

Máme, v bode 3Bé. 

Pani Kramplová, teraz, aký by mal byť postup? Pretože 

pán poslanec navrhol, že budeme už iba hlasovať o tom bode 

a toto ste schválili.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno, je to tak. Je toto schválený postup 

zastupiteľstva?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Dobre, pani Kramplová hovorí, že hlasovaním im nemôž 

nemôže zastupiteľstvo odňať slovo, čiže, oni sa musia sami 

vzdať. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Čiže, otváram diskusiu a prihlásení boli pani Kolková, 

Kríž, Pilinský, Čahojová, Chren, Borguľa, Hanulíková, Mrva 

Mikovec, Štasselová, Káčer, Olekšák, Hrčka. 

raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, 

desať, jedenásť, dvanásť, trinásť ľudí bolo prihlásených.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Čiže, kto z týchto, ktorých som prečítal, trvá na 

svojom diskusnom príspevku?  

Čiže, pani Kolková nie, pán Kríž nie, pán Pilins.  

Pán poslanec Kríž sa hlási ku slovu.  

Nech sa páči. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja sa, samozrejme, tiež vzdávam slova v rámci neskorej 

hodiny. 

Chcel som pár informácií k tým polopodzemným 

kontajnerom, ale myslím si, že všetci to podporujeme a je 

na tom konsenzus. 
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Čiže, sa teším na to, že to začneme budovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ešte niekto sa z týchto ľudí hlási ku slovu?  

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Keďže už som si zavrela, už neviem presné znenie toho 

uznesenia, ale tam je čosi také, akože vybranej mestskej 

časti. Že, ktorá bude tá šťastná mestská časť, ktorej to 

bude schválené? To by ma len taký detail zaujímal. Že či to 

je vopred jasné, alebo že či to bude podľa nejakého kľúča 

vyberať?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc, prihláste sa normálne do do. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Keďže ja som predkladateľ. 
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Danka, 

je to tak, že tie peniaze, ktoré eloko, sú vyalokované 

v rozpočte OLA, budú slúžiť asi na dvadsať kontajnerových 

stojísk. Na dvadsať. To znamená, že mestské časti, ktoré 

budú dávať žiadosti sem na magistrát, alebo do OLA, to, 

proste, si musíme s magistrátom dohodnúť, tak bude sa 

postupne vyberať. Ale na to, aby sa tie kontajnerové 

stojiská mohli osadiť, musí tam byť platné stavebné, alebo 

aspoň platná ohláška, lebo to je, naozaj, stavba. 

Takže, nemôžme teraz dopredu povedať, že budú jeden v 

Karlovke, jeden v Dúbravke, alebo tak,  ale predpokladám ja 

ako predkladateľ, že, keďže máme sedemnásť mestských častí, 

že by mala každá dostať aspoň jedno ročne a tie väčšie 

časti dve. 

Ale proste, je to od toho, kto ako bude si tieto veci 

dávať dokopy.  

Samozrejme, keď sa to osvedčí, čo predpokladám, že 

áno, a bude o to záujem, tak ďalší rok môžme navýšiť do 

rozpočtov a dať viacej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je to v prvom rade o disponibilnosti voľných plôch, 

lebo nie na každú plochu sa dá toto kontajnerové stojisko 

uložiť. Tá plocha musí byť majetkovo vysporiadaná, nesmú 

byť pod ňou infraštruktúrne siete, pretože to je dva a pol 

metra do zeme. Musí tam byť prístup toho smetiarskeho 

vozidla. 
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Čiže, tam sú takéto kritériá. 

Pán poslanec Kolek.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dajte slovo, prosím, pánovi poslancovi Kolekovi. 

Lenže moment, my sme, tu sa môžu prihlásiť iba tí, 

ktorí boli prihlásení v tej pôvodnej, v tej pôvodnej a pán 

poslanec Kolek nebol. 

Čiže, pán poslanec Chren teraz hovoril.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Eš. Pán poslanec Chren, nech sa páči. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Len extrémne stručne. 

Dnes sme práve odovzdávali posledné z tých pilotných 

kontajnerových stojísk v Ružinove aj za prítomnosti pána 

primátora, prišli tam obyvatelia z bytoviek, bolo ich tam 

asi dvadsať, boli z toho veľmi nadšení. Všetci majú len 

najlepšie skúsenosti s týmito stoiskami. 
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A na tomto návrhu, o ktorom budeme o chvíľu hlasovať, 

sa mi nepáči len jedna jediná vec, že aj dvadsať stojísk 

ročne nových podporiť je stále málo a pokojne by som 

podporil aj väčší počet.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek s faktickou. 

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

Ďakujem. 

Keďže som nemal umožnené normálne vystúpiť, poprosím 

len o krátku moju poznámku.  

Pani Kolková, ako starosta mestskej časti, bola 

prihlásená. Z legislatívneho alebo rokovacieho poriadku 

neviem, či sa bude môcť proti takémuto postupu, ktorý sme 

prijali, nejakým spôsobom odvolať, ale predpokladám, že by 

súhlasila.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  
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nikto ti neznemožnil, sa ohradzujem proti tejto 

formulácii, že ti bolo znemožnené niečo, nebol si 

prihlásený do diskusie. To bol ten dôvod. 

Pani poslankyňa Hanulíková. 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ja som chcela iba tú pripomienku dať, že mesto musí 

povinne dávať novým stavbám do záväzného stanoviska budovať 

takéto nové kontajnerové stojiská. 

Takže, to už by to mala byť, že povinnosť, hej, každej 

novej stavbe, aby sme už išli týmto novým,novým štýlom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A nielen to, ale aj nové tie stojiská, nový dizajn 

tých, vonkajší dizajn. 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Ono to na píár (P.R.),  na otváranie, je to, naozaj, 

super záležitosť, len ja sa pýtam, že čo s tými ľuďmi? Ja 

neviem, v Dúbravke napríklad, my dávame príspevok, teraz 

sme hovorili, že OLO bude dávať desaťtisíc, my dávame 

príspevok na budovanie kontajnerových stojísk uzatváraných, 

uzatvárateľných, hej, lebo vieme, že jeden z najväčších 
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znečisteľov lokál, znečisťovateľov lokálnych sú tie 

neuzatvorené kontajnerové stojiská.  

A teraz, presne, som mal telefonát, že aj my chceme, 

aj my chceme, aj my chceme. Teraz čo tým ľuďom povieme? 

Budeme čakať, kým postupne po dvadsať, či za dvadsať rokov 

budeme mať, akože, podzemné kontajnerové stojiská? Čo s 

tými ostatnými? Však nikto už neurobí uzatvárateľné také, 

ako to je dneska. Veď každý už bude chcieť to podzemné.  

My zase, zase prijímame niečo, čo je absolútne 

nekoncepčné. Je to pekné, hej, bude päť v každej  mestskej 

časti. A čo s tým zbytkom? Nikto už nebude chcieť to 

obyčajné uzamykateľné, nikto.  

A ja sa pýtam, má dneska OLO, teoreticky, že si ľudia 

povedia, kašleme na to, všetci si zriadime tieto podzemné. 

Veď OLO dneska na to nemá autá. OLO to dneska vyberá 

provizórne. Aspoň také sú informácie z magistrátu.  

Neviem, či z magistrátu, alebo z OLA, môžem to zistiť 

úplne konkrétne, pretože mi volali správcovia bytových 

družstiev Dúbravky.  

Takže zase, akože, hurá niečo ideme schváliť na píár 

(P.R.), ale ja sa pýtam, bude toto naozaj funkčné?  

A my si musíme uvedomiť, že kto, kto bude zase ten 

prvý, kto to dostane? Dostane to prvý žiadateľ z Petržalky, 

z Rusoviec? Tu bude taký chaos. Ľudia zase tu budú, akože, 

na nás nahnevaní. 
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Prosím vásm nepríve, neprijímajme to takto hurá 

systémom a spravme v tom nejakú koncepciu. Či to dostane 

každý, alebo sa pôjde, ktorá žiadosť prišla prvá, ako to 

celé bude fungovať. To nemôžme takto robiť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Juraj,  

dovolím si trošku oponovať. 

Tak potom neopravujme ani cesty, lebo aj cesty 

potrebujeme opraviť asi za štyridsať miliónov a opravujeme 

len za šestnásť a tiež mi ľudia telefonujú, že chcú opraviť 

cesty aj tam, aj v tam, a tam, a neupravujú sa. A takisto 

to, napríklad, aj v béveeske (BVS) funguje s s fontánkami 

na pitnú vodu. Tak isto sa montujú, ja som tam žiadal tri a 

takisto mi nikto žiadnu a tiež to ľudia chcú. 

Proste, je toto pilotný projekt, bol minulý rok, tento 

rok sme na to pripravili takýto návrh, chceme, aby sa to 

postupne robilo.  

Toto je za podpory OLA. Keď niekto bude chcieť si 

budovať podzemné kontajnerové stojisko bez podpory OLA, tak 

nech si ho vybuduje. A OLO, samozrejme, na to techniku má. 

Záleží od toho koľko tých kontajnerových stojísk bude. 
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Nebude kupovať desať áut, keď bude tých stojísk štyri. 

Zatiaľ jedno auto stačí na obhospodarovanie asi šty, asi 

desiatich kontajnerových stojísk, v prípade, že ich bude 

viacej, tak sa dokúpi ďalšie auto. Ale aj v OLe treba tie 

autá obmieňať a teraz je otázne, či budeme kupovať klasické 

kon kontajnerové (gong)autá na 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán Káčer,  

prosím vás, podporte to. Pointa je taká, že cena 

takéhoto zapusteného kontajnera je tak nízka, že už 

momentálne dneska viem o troch domoch v Petržalke, ktoré si 

to idú robiť samé. Samé. Čiže, nebudú čakať na OLO. Skôr 

bude presne to, na čo ste upozornil, že OLO sa bude musieť 

prispôsobiť a dokupovať autá. 

Čiže, ten, tá cena toho, naozaj, nie je taká, taká 

veľká. Tam skôr ide o to, aby sa to tam dalo reálne urobiť, 

aby tam neboli nejaké rozvody alebo teplovody. 

Čiže, to bude jediný problém pre tých obyvateľov. 

Podľa mňa si to, naozaj, budú robiť tie domy samé. To neni 

taká veľká cena. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

Ja chcem tiež podporiť túto myšlienku, lebo podľa mňa, 

tak ako povedala pani Pätoprstá, v Petržalke už mnohí na to 

reagovali, keď videli tú Budatínskú, že chcú sami ísť do 

toho, ale na druhej Strane, povedzme si rovno, nie všade 

pri každej bytovke je priestor také niečo vytvoriť a tam je 

dobré zachovať to kontajnerové stojisko uzatvárateľné. Lebo 

sú aj malé bytovky a malé spoločenstvá, ktorým sa to 

neoplatí, prípadne nie je tam pozemok, ktorý by si mohli 

takto vybaviť na ňom stavebné povolenie. 

Čiže, podľa mňa treba vždy rátať s obidvoma 

alternatívami ešte. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Juraj, ja s tebou nesúhlasím. Rovnako tak, ako 

spomenula aj Elenka, na mňa sa už o obrátili viaceré bytové 

spoločnosti, že oni sú ochotní si to sami vybudovať. Majú 
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to zrátané. Sú pri sebe. Proste, keď si to zrátali, že 

rekonštrukcia starého kontajnerového stojiska ich stojí 

sedemtisíc, keď sa dajú dokopy traja, majú takéto nové 

moderné kontajnerové stojisko.  

Ale určite, že tie  uzamykateľné nevymiznú. Veď 

predsa, určite, sa o tom bude hlásiť aj pani Konrad, Sme 

urobili peknú súťaž, kde sú tieto návrhy v proste nejakých 

vnútro blokoch, kde nebudú môcť byť umiestnené tieto, budú 

existovať aj takéto.  

A čo, čo sa toho OLA týka, to boli piloty. Takže, OLO 

si overovalo tú techniku. A samozrejme, rátame aj s nákupom 

takejto techniky. A aj tie piloty boli tak, že to stavalo 

OLO. Ale to, proste, neni cieľom, aby tie kontajnerové 

stojiská sta stavalo OLO. Kontajnerové stojisko je 

povinnosť, je mať ho, je povinnosťou vlastníkov tých je by 

bytových domov. 

Takže, ja si myslím, že totok je dobrý (gong) model 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 
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Ja si myslím, že, naozaj, musíme niekde začať. Ako sme 

začali v Petržalke prvou zastávkou električky a nie všetci 

majú k nej blízko, ale postupom času tých ľudí pribudne. 

A je tam aj dosť vysoká spoluúčasť. No vysoká. Je to 

drahšia záležitosť. Čiže, nie budú všetci hneď sa hrnúť, 

hlavne také menšie bytovky. Najskôr prídu tí, ktorí to 

naozaj budú mať to ľahko vybudovať, majú priestor a potom, 

možno, budú inšpirovať ďalších, a to presne prejde ten rok, 

kedy už, povedzme, tie peniaze na to bude. A dokonca 

niektorí sú ochotní to aj sami financovať. 

Čiže, myslím si, že to je veľmi pozitívny rozvoj. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani architektka. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ja len doplním a potvrdím, že je tu aj požiadavka 

nejakej koncepcie. Spracuvávame ju aj na základe súťaže, 

ktorá bola minulý rok na kontajnerové stojiská. Vlastne 

víťazi tejto súťaže spracovávajú prototypy, ktoré 

odporúčame tým, ktorí si tieto kontajnerové stojiská teraz 

chcú vymeniť, lebo sú v dezolátnom stave.  

Čo sa týka, čo sa týka pilotného projektu zapuste, 

teda, polozapustených kontajnerov, tak tie odporúčame pri 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 676

novostavbách. Proste, kde vieme, že oni si vedia 

koordinovať siete, vedia si vytvoriť pre to priestor. 

Čiže, postupujeme takouto logikou. Ale skúsenosti, čo 

mám, čo sa rozprávam s inými mestami sú, že ľudia, proste, 

tie otvory tých polozapustených kontajnerov sú relatívne 

malé a menšie, ako tých typizovaných kontajnerov, tých 

smetných nádob, ktoré má aj bratislavské OLO, a že často 

položia potom vedľa tie smeti, ktoré sa im tam nezmestia. 

Ktoré by sa im do iného, teda, kontajnera zmestili.  

My si toto overujeme, toto musí, musia mať naozaj 

(gong) spra 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

No, opäť postupujeme veľmi podobne, ako napríklad, pri 

tom verejnom o osvetlení.  

My absolútne nevieme, koľkých ľudí sa to bude týkať, 

kto všetko to môže žiadať, ale vieme už, že to je, proste, 

super a všetci to, všetci to chcú. To tu je, akože, úplne 

už dogma. Všetci to chcú.  

Koľko ste mali stretnutí so správcami bytových 

družstiev, či to naozaj všetci chcú? A či s tým súhlasia?  
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Proste, predloží sa niečo na zastupiteľstvo a hurá, 

poďme to všetci schvaľovať.  

Vôbec nevieme, či to všetci chcú, vôbec nevieme, či sa 

to bude dať aplikovať na päťdesiat percent všetkých 

kontajnerových stojísk, alebo len na desať percent.  

Ja si nemyslím, že, že hurá, ľudia povedia, chceme 

platiť desaťtisíc euro miesto štyritisíc euro. To si teda 

vôbec nemyslím.  

A to, že sa ozvali. Pri novostavbách rozumiem. Áno, sú 

úplne iné náklady. Ale my sa bavme o tom, čo dneska stojí. 

Dneska tí ľudia zvažujú, či či budú uzatvorené kontajnerové 

stojiská platiť štyritisíc alebo osemtisíc. Lebo my to v 

Dúbravke riešime. Ja po tých domových schôdzach chodím. 

Takže nehovorme, že všetci to chcú. Donesme čísla na 

stôl a potom sa rozhodnime. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán pani poslankyňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne, ja som tiež celkom prekvapená takým 

hurá systémom. 

A ešte by som chcela počuť od hlavnej architektky, že 

či naozaj tieto najlacnejšie nádoby, ktoré, teda, vo 

verejnom priestore nevyzerajú dobre, či to je naozaj 
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riešenie, ktoré môžme použiť všade, kde to všetci chcú. Sú 

aj iné riešenia, sú o niečo drahšie, ale sú elegantnejšie. 

Choďme sa pozrieť do hlavných miest iných štát, íných 

štátov susedných, ktoré sú podobné. Proste, tieto nádoby sa 

do hlavných miest,do cetry, centier hlavných miest 

nedávajú.  

Čiže, k tej koncepcii by som chcela povedať aj to, že 

aby tento typ nádob sa, proste neosádzal všade. Aj keď je 

to také super, super riešenie. Ak to nebudeme korigovať, 

tak za za päť rokov máme zasiate hlavné mesto týmito 

nádobami. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem, ďakujem pekne.  

Ja by som sa toho nebál, že, že ideme do toho ako 

vzorku. Však tam uvidíme ten záujem.  

A v iných mestách? Presne v Amsterdame som to tam 

videl. Úplne v centre mesta. Našli si to miesto, je to 

ďaleko lepšie, ako tie rozvláčené kontajnere. Tam dosť 

často fúka, nie sú veterné mlyny len, aj tie koše a potom 

to rozlieta.  
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Ale chcel by som ešte jednu vec.  

Nové koše na papier sa o odpadové sa objavili 

nádherné, znak Bratislavy, úplne moderná doba. Možno aj to 

ukazuje, že aj tie smeti sa dajú zbierať inteligentnejšie. 

Takže, veľmi sa mi to páčilo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ja myslím, že pani Konrad odpovedala aj na na kolegyňu 

Štasselovú. 

Aj ja, ja v Českom Krumlove, čo je mesto UNESCO, tam 

majú presne tento typ nádob.  

Zase nebuďme naivní, nemyslíme si, že budú všade. 

Určite nie v centre Starého Mesta, kde, proste, sú siete, 

tam sa také asi umiestňovať nebudú. 

My sme si v Rači urobili štúdiu v meske, teda, v 

lokalite Krasňany, kde máme vytypované, že päťdesiatštyri 

súčasných kontajnerových stojísk, ktoré sú na chodníkoch, 

na cestách, lebo tam budované kontajnerové stojiská nie sú, 
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môžu byť nahradené dvadsaťjedna takýmito kompaktnými parko, 

takýmito kompaktnými kontajnerovými stojiskami. 

Takže, aj keby sme to len pre jedného mali urobiť, tak 

ja si myslím, že takýto dotačný, dotačná schéma je správna 

a neke, nediskutujme tu o tom zbytočne dlho.  

Aj keby to malo byť, hovorím, pre jedného. Urobme, aby 

tí ľudia mohli využiť tú grantovú schému. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ešte raz upozorňujem, tu sa teraz nejedná, že sa to 

musí dneska schváliť, lebo zajtra už, proste, akože, nebude 

existovať Bratislava. Doneste čísla, urobte reálne 

stretnutie, alebo OLO nech urobí reálne stretnutie s 

bytovými správcami, doneste, proste, fakty a potom sa, 

potom sa roz, pot. Potom sa rozhodneme.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

No, prepáčte, že mi, vypadlo mi, vlastne, čo som 

chcel. 

Dobre, vzdávam sa slova. Neviem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ja sa tiež vzdávam slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu v časti A schvaľuje v oboch bodoch, v časti Bé 

žiada primátora vo všetkých bodoch. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťsedem prítomných,  

Dvadsaťštyri za.  
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Uznesenie je prijaté. 

Veľmi pekne ďakujem. Je to veľmi dobrý signál na 

čistotu verejných priestranstiev. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prerušujem rokovanie zastupiteľstva. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prihlás,  bod šesť, čo s ním?  

Zajtra ráno začíname osem tridsať iným  

zastupiteľstvom. 

 

Čiže, prerušujeme toto zastupiteľstvo a podľa 

rokovacieho poriadku a zákona mesto oznámi, kedy bude 

pokračovanie. 

(poznámka: 20.14 h prerušené rokovanie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 

21. 2. 2018 ako pokračovanie zo 7. 12. 2017 – druhý deň 

rokovania) 
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TRETÍ DEŇ ROKOVANIA 15. FEBRUÁRA 2018 
 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 
A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

 

(otvorenie o 8.42 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, zaujmite svoje miesta, aby sme mohli 

pokračovať v rokovaní mestského zastupiteľstva zo dňa 

7. 12. a jeho pokračovania zo dňa 21. 2. 

...do rokovacej sály, a my môžeme začať.  

(poznámka:  čaká sa na poslancov, aby prišli do 

rokovacej sály) 

(gong) 

Tak prosím, dámy a páni, zaujmite svoje miesta.  

(poznámka:  čaká sa na poslancov, aby prišli do 

rokovacej sály a usadili sa na svoje miesta) 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 684

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram pokračujúce zasadnutie mestského 

zastupiteľstva zo dňa 7. 12. 2017 a jeho pokračujúceho 

zasadnutia konaného dňa 21. 2. 2018, na ktorom vítam 

poslancov mestského zastupiteľstva, starostov mestských 

častí a ostatných prítomných. 

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti požiadali pán poslanec 

Bulla, pán poslanec Bajan, pán poslanec Drozd, pani 

poslankyňa Černá a pán poslanec Žitný. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, 

pred tým než prejdeme k pracovnej časti rokovania, 

dovoľte, aby som vám navrhol,  

pán poslanec Hanulík,  

dovoľte, aby som vám navrhol, aby sme si spoločne 

minútou ticha uctili pamiatku dvoch zavraždených mladých 

ľudí, Janka Kuciaka a Martiny Kušnírovej a vyjadrili takto 

nádej, teda úctu ich rodičom a nádej na vyšetrenie tejto 

vraždy.  

(poznámka:  prítomní povstali a minútou ticha si 

uctili pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej) 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení na ostatnom 

zastupiteľstve, teda, 7. 12., poslanci Greksa, Hanulíková a 

Šimončičová, ktorí pracovali aj na pokračujúcom 

zastupiteľstve 21. februára a budú pokračovať naďalej vo 

svojej práci aj na dnešnom, pokračujúcom, zastupiteľstve.  

Do návrhovej komisie boli zvolení 7. decembra pani 

poslankyňa Jégh, Pätoprstá, Kimerlingová, Olekšák, 

Svoreňová, ktorí budú pokračovať aj dnes, až na poslankyňu 

pani Svoreňovú, ktorá bola ospravedlnená z pokračujúceho 

rokovania mestského zastupiteľstva, a ktorú vtedy nahradila 

pani poslankyňa Ferenčáková.  

Program tohoto zastupiteľstva vám bol, bol schválený 

ešte na zasadnutí mestského zastupiteľstva 7. decembra, ale 

keďže odvtedy uplynulo viac mesiacov, dovolil by som si vám 

oznámiť, že z dnešného rokovania sťahujeme bod číslo 6, a 

to je návrh vézeten (VZN) o zmene názvov ulíc, pretože 

materiál bol prerokovaný na zastupiteľstve 22.2. a bolo k 

nemu prijaté uznesenie.  

Z podobného, teda z iného dôvodu, sťahujeme materiál 

číslo 27, pretože aktuálnejší materiál sa bude prerokovávať 

na dnešnom pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva 

zo dňa 22. februára. Tam sú aktuálnejšie veci. Čiže, tento 

nebudeme.  

Rád by som zaradil bod 38A Návrh na uplatnenie alebo 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Bratislavy k 
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pozemku v Nivách, z dôvodu hrozby uplynutia času, 

preklúzie, by sme stratili to právo. 

Čiže, prosím, hlasujte o zaradení bodu 38A.  

Prosím?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pani Kramplová.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Takže?  

Pani Kramplová,  

ako je, ako je to s týmto?  

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Podľa článku 5 ods. 24 faktickou poznámkou možno 

predložiť aj procedurálny návrh vzťahujúci sa na spôsob, 

poradie, čas prerokovania niektorého bodu a tak ďalej, a 

procedurálnym návrhom je možné upraviť alebo spresniť 

predchádzajúce rozhodnutia týkajúce sa programu rokovania 

zastupiteľstva.  

Takže, je možné aj zaradiť nový bod.  

Už sme zaraďovali nové body, respektíve vypúšťali 

zo schváleného programu. Využíva sa aktívne toto 

ustanovenie rokovacieho poriadku. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, podľa názoru organizačného oddelenia môžeme 

takto hlasovať. 

Tak prosím, hlasujte o zaradení bodu 38A Uplatnenie 

alebo neuplatnite predkupného práva v Nivách.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Ďakujem pekne.  

Bod je zaradený.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A teraz by som vás si dovolil požiadať, aby sme 

prerokovali najprv všetky majetkové materiály, nakoľko 

občania aj právnické osoby apelujú na vybavenie ich 

žiadosti a vznikajúci časový sklz predstavuje pre nich 

finančné i morálne negatívne následky, a preto vás chcem 

požiadať o úpravu pozvánky, respektíve programu rakovania 

tak, aby sme začali bodmi 15, 17, 20, 38 a 38A.  

Je to 5 majetkových bodov v tomto zastupiteľstve, 

ktoré by som vás chcel poprosiť, aby sme prerokovali ako 

prvé.  
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Takže prosím, hlasujte o tom, že budeme začínať bodmi 

15, 17, 20, 38 a 38A.  

V podstate ide iba o posunutie bodu 38 a 38A dopredu. 

Čiže, prosím, hlasujte o tomto. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťdva prítomných. 

Osemnásť za.  

Ďakujem pekne, že ste vyšli v ústrety požiadavkám 

Bratislavčanov a konštatujem, že návrh bol prijatý.  

 

A ďalej mám ešte technickú poznámku. Po skončení 

zastupiteľstva, ako skončíme, bude musieť byť 

pätnásťminútová technická prestávka, počas ktorej sa 

prosím, zapíšte do prezenčnej listiny nasledujúce 

zasadnutie mestského zastupiteľstva.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Predchádzajúce zasadnutie z 21.2. sme prerušili 

na základe dohovoru s predsedami poslaneckých klubov 

mestského zastupiteľstva. Bodom číslo pätnásť začíname dnes 

a je to Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa a tak ďalej.  
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Čiže prosím, zástu. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Procedurálny návrh.  

Nech sa páči.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Vzhľadom k tomu, že teda, pán primátor a pani 

Kramplová povedali, že môžeme procedurálnymi návrhmi 

zaraďovať body, tak ja by som chcel zaradiť tri body, a 

chcel by som zaradiť ako hneď teraz prvé, to znamená ešte 

pred majetkové.  

Prvý je zimná údržba. Tá, za, ako, témou je 

katastrofálna kalamita 2. marca, necelé 2 týždne dozadu, 

ktorá sa stala. 

To znamená, že čo sa stalo, prečo sa stalo. 

Druhým bodom, ktorý by mal byť teraz ešte 

pred majetkovými, ktorý je, je podnik verejnoprospešných 

služieb a analýzu, ktorú sme dostali, lebo sú tam veľmi 

závažné zistenia v tej analýze, takže považujeme to za 

nevyhnutné prebrať čím skôr. 

A tretí bod, ktorý navrhujem je bod Rôzne. Bod Rôzne, 

pretože tu je veľa občanov, ktorí tu čakajú. Minule im 

nebolo udelené slovo, tak aby sa aj občania mohli dostať k 

slovu a zase nemuseli čakať, vymyslím si päť, šesť, sedem 
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hodín, potom sa z nejakého iného dôvodu stane 

zastupiteľstvo neuznášaniaschopné a opäť sa nedostanú k 

reči.  

Ďakujem.  

To sú moje tri procedurálne návrhy na tri body, ktoré 

sa majú zaradiť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Budeme o tom hlasovať, iba pripomínam, že tieto body 

sú predmetom tretieho rokovania dnešného, ktoré máme 

poobede, ktoré by malo byť. A my sme tie občianske veci 

posúvali práve preto, aby sa občania dostali na radu 

konečne, pretože máme tridsaťšesť vecí, ktoré čakajú 

mesiace, a o ktorých sa nerozpráva, pretože sa tu iba mláti 

prázdna slama.  

Ale, nech sa páči.  

Pani Kramplová, ešte chcete, fakticky, teda procesne. 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Ja by som len chcela dať do pozornosti, že v tomto 

zastupiteľstve, pokračujúcom, bol už bod Rôzne prerokovaný. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, ten už zaraďovať asi nebudeme, keďže sme ho 

prerokovali.  

Tak, ostávajú dva. 

A ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Hrčku.  

To je diskusný príspevok (poznámka:  nezrozumitelné 

slovo). Dobre.  

Takže, hlasujeme o zaradenie bodu Zistenia z zimnej 

údržby z pred. 

Vlastne nie, Zimná údržba, a síce, počasie, hej? 

Kalamita, kalamita, počasie.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ako bod, ktorý?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ako bod prvý.  

Tak hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Devätnásť za.  
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Uznesenie je prijaté.  

Bod je zaradený.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A hlasujeme o druhom návrhu pána poslanca Hrčku, ten 

tiež sa týka zimnej údržby. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Analýza, analýza.  

Prosím, takže hlasujte o tom. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Dvadsať za.  

Čiže, aj tento bod je zaradený. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že nezačíname žiadosťami občanov, ale 

slovo má pán poslanec Hrčka. 
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Nech sa páči. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Bod Rôzne už bol prerokovaný, čiže o tom. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ale už bol prerokovaný v tomto zastupiteľstve. Čiže, 

dvakrát, dvakrát po sebe ten istý bod asi nebudeme 

zaraďovať.  

Takže, pán poslanec Kolek, procesný návrh. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor,  

teda zatiaľ viem len z toho podania, že bola rada, 

ktorá prejednávala nepodpí, vami nepodpísané prijaté 

uznesenia. Jedno z nich tam bolo aj naše, nami schválené 

uznesenie intenzívnejšieho venovania sa magistrátu 

oddlženia mestskej časti Devín.  

Najskôr moja otázka je, teraz pokračujeme v 

decembrovom zastupiteľstve. Toto bol program v decembrovom 

zastupiteľstve, ja by som rád zaradil prehlasovanie veta 

primátora, na toto, na tento bod ako bod číslo 3. 

Ty máš dva. 

Ako bod číslo 3. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, hlasujte o pána, návrhu poslanca Koleka.  

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťdva prítomných. 

Dvadsať za. 

Čiže, aj tento bod je prijatý.  

 

 

(poznámka: 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY – AKTUALIZÁCIA 

 
1. Zimná údržba 

2. Podnik verejno-prospešných služieb - analýza 

3. Prelomenie veta - Návrh na riešenie oddlženia 
mestskej časti Bratislava-Devín v nútenej 
správe s cieľom ukončenia režimu nútenej správy 

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – stavby 
súpis. č. 891 postavenej na pozemku parc. č. 3482, 
stavby súpis. č. 893 postavenej na pozemku parc. 
č. 3483/2, a pozemkov parc. č. 3481, parc. č. 3482 
a parc. č. 3483/2, nachádzajúcich sa na 
Štefánikovej ulici č. 35 v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, pre Centrum voľného času, so sídlom v 
Bratislave 
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17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v 
Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 
08 00 na dobu určitú do 31. 08. 2028, pre 
spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r. o., so 
sídlom  v Bratislave 

20. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
619/1997 zo dňa 23.10.1997 ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa, ktorým bol schválený návrh na 
dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, spoločnosti Carlton Property, s. r. o. so 
sídlom v Bratislave 

21. Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti 
uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 858/2017 z 25.05.2017, 
ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR 
Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie 
podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a 
spôsobe usporiadania niektorých nájomných 
vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov 

23. Návrh na obstaranie náhradných nájomných bytov, v 
intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy, formou 
obchodných verejných  súťaží a schválenie podmienok 
obchodných verejných súťaží 

24. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

25. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a 
jeho útvaru na I. polrok 2018 

28. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 

30. Informácia o schválení projektu URBAN-E (e-
Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal 
Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb / e-
mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne 
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služby v Ľubľane, Bratislave a Záhrebe) 

31. Informácia o možných alternatívach spôsobu 
predaja obchodného podielu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v spoločnosti 
KSP, s.r.o., v zmysle časti B uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava č. 894/2017 

32. Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu 

33. Koncepcia pomoci ľuďom bez domova 

34. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci 
stavovských organizácií, ktorých je členom 
hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie roka 
2017 

35. Návrh na odpustenie dlhu vo výške 56 001,32 Eur, 
ktorý predstavuje neuhradené nájomné za nájom 
nebytového priestoru, žiadateľ Živnostník Juraj 
Chmela – AKTIV, Lediny 29/A, 841 03 Bratislava, 
IČO: 17 384 273 

36. Návrh na odpustenie nájomného v sume 8 617,20 
Eur a na schválenie doplnenia účelu nájmu v 
Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 
0001 11 00 zo dňa 12.01.2011 v znení dodatkov č. 1 
až 3, spoločnosti EKOPALETA, spol. s r.o., so 
sídlom v Bratislave 

38. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 12932/2, parc. č. 12932/9-14 a 
parc. č. 12932/17-20, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na 
Pluhovej ul. 

38A. Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k 
pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15436, 
v podiele ½ 

40. Informácia o vybavených interpeláciách 
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poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

41. Interpelácie 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 1 ZIMNÁ ÚDRŽBA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A prechádzame do bodu číslo 1. 

Pán poslanec nech sa páči, máš slovo.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Čiže, ja by som sa chcel dostať k dvom veciam.  

Prvá vec, ktorá sa týka, ktorú, myslím, že všetci 

zažili, je to necelé dva týždne dozadu. Bola to kalamitná 

situácia, napadlo milimeter, milimeter vody so snehom, 

zamrzlo, a celá Bratislava bola neprejazdná.  

Nedostali sme k tomu absolútne žiadnu informáciu. Teda 

ja nejaké veci zdokumentované mám, aj z hľadiska kontroly 

nejaké podklady sú.  
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Mňa by ale zaujímalo, mal by tu byť aj pán Held, 

a proste, nejakým spôsobom vysvetliť ako je možné, teda 

boli nejaké verejné vyjadrenia, kde ste, kde ste vraveli, 

že prvý pokyn prišiel, alebo teda, prvé upozornenia prišli 

z Dopravného podniku sedem pätnásť. Sedem dvadsaťpäť ste 

dali pokyn, teda, respektíve, firma áerká (A.R.K), cez 

svoju hovorkyňu povedal, že sedem dvadsaťpäť dostali pokyn 

z magistrátu, aby vyšli. Sedem dvadsaťpäť vyšli, ja však 

mám zdokumentované, že sedem dvadsaťpäť teda vonkoncom 

nevyšli všetky mechanizmy, že tých mechanizmov vyšlo naozaj 

len pár, možno šesť, sedem a zvyšné mechanizmy vyšli rádovo 

až hodinu, hodinu a pol po tom, čo, samozrejme už ani 

nemuseli vychádzať. Pretože myslím, že tí, ktorí sa pred 

dvoma týždňami v piatok snažili dostať, či už cez me, 

mestskou hromadnou dopravou alebo osobnou automobilovou 

dopravou kamkoľvek, tak videli, že sa nedalo vyjsť na 

žiadny most, nedalo sa, bolo obrovské množstvo dopravných 

nehôd, ak si dobre spomínam tak ich bolo nejakých päťdesiat 

alebo šesťdesiat dopravných nehôd na území Bratislavy, len 

oficiálne nahlásených.  

Slovenská a Slovenská autobusová doprava povedala, že 

meškania dopravy boli tridsať až šesťdesiat minút. 

Samozrejme, len tých, ktoré chodili po Bratislave. Ich 

linka na Schwechat, vraj, celý deň nemeškala ani jednu 

minútu, pretože zázračným spôsobom, akonáhle prešli 

autobusy štátnu hranicu, tak v Rakúsku už poľadovica 

nebola.  

Čiže padala len tak lokálne na cesty hlavného mesta 

Bratislavy, na ostatné cesty nepadala. Respektíve, možno, 

bol iný dôvod. Čiže, že tam, možno, nikto nezaspal tak, ako 
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zaspali tu. A to už je jedno, či to boli dispečeri, alebo 

to bol dodávateľ.  

Ale je to dosť hanba, keď túto zimu dvakrát napadne 

sneh. Prvýkrát sme to videli 7. februára. V Bratislave 

napadlo sedem centimetrov snehu a Bratislava mala kalamitu. 

Druhýkrát ani nenapadlo sedem centimetrov snehu, len 

naozaj, bola jemná poľadovica, doslova jemná poľadovica. A 

vzhľadom k tomu, že ju Slovenský hydrometeorologický ústav 

ne ne, dopredu neavizoval, tak, tak čo neni dopredu 

avizované Slovenským hydrometeorologickým ústavom, to, 

vlastne, v tomto meste neexistuje.  

Ja by som chcel upozorniť, že momentálne v dispečingu, 

vlastne v tom monitoringu áut, svietia len dve autá. Z toho 

vychádzam, že len dve autá majú momentálne pohotovosť.  

Pre vašu informáciu, momentálne Slovenský 

hydrometeorologický ústav predpokladá, že v nedeľu má byť 

jeden a pol centimetra snehu a teploty majú ísť až na mínus 

sedem stupňov a z pondelka na utorok má byť až päť celá 

šesť centimetra snehu.  

Mňa by zaujímalo, akým spôsobom momentálne máme 

vyriešenú zimnú pohotovosť a zimnú údržbu, aby sme si 

opätovne zo soboty na nedeľu a z pondelka na utorok 

neurobili trapas pred celou Bratislavou.  

Teda, ja osobne ten trapas znášať nebudem, lebo je to 

trapas vedenia. Na druhej strane sa aspoň snažím dopredu 

pýtať aké sú opatrenia, čo ste podnikli a čo podnikáte, 

a ako bude, ako to bude zabezpečené, aby sa zase nestalo, 
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že, jéj, my sme nevedeli, jéj, nás to prekvapilo, lebo ja 

mám pocit, že ani tu sa nevyužívajú možnosti tej zmluvy 

a a to toho z operačného plánu zimnej údržby, ktorý je 

schválený.  

Lebo napríklad, z informácií, ktoré aj poskytlo aj 

áerká (A.R.K), ten inkriminovaný deň, tretie, 2. marca, v 

piatok, kedy bola tá poľadovica, tak vo výkone bola len 

polovica mechanizmov. Len polovica.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

No päťdesiat, päťdesiatštyri ich má byť k dispozícii a 

bolo ich asi dvadsaťštyri, dvadsaťpäť.. Čo je ináč 

absurdné, pretože v zmysle operačného plánu hlavné mesto 

mohlo mať zazmluvnených aj plný počet, lebo mu to operačný 

plán umožňuje.  

Avšak dobre, chceli ste šetriť, lebo ste kritizovaní, 

tak teraz ste ušetrili. Ušetrili ste stovky hodín a 

A tisíce alebo desaťtisíce eur škôd Bratislavčanom, určite 

sa vám poďakujú, lebo takto sa to robí. Treba platiť 

dvanásťtisíc tristo eur dodávateľovi, keď je pätnásť 

stupňov a teplo, lebo, však, je to v poriadku, ale v 

momente, keď ide poľadovica, ktorá neni dopredu nahlásená, 

tak máme pre istotu len polovičný, polovičný počet 

mechanizmov, lebo keď sa nie. A tie ani nevyrazia načas, to 

už je druhá vec. Lebo keď sa niečo stane tak, čo tam 

nejakých päťdesiat, stotisíc Bratislavčanov uviaznutých 

hodinu, dve. A škody? Veď to je v poriadku, veď to asi 

nikoho netrápi v tomto meste. Teda, evidentne asi vedenie 

nie.  
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Čiže poprosil by som as odpovede na tieto otázky. Ako? 

Prečo sa to stalo? Ako ste pripravení na najbližšie dni? A 

akým spôsobom, vlastne, je pripravená zimná údržba?  

Pretože, keď si pozriete monitoring, len dva 

mechanizmy sú oficiálne zapnuté. Čiže, z toho vychádza, že 

len dva mechanizmy sú v tomto momente aktivované na zimnú 

údržbu. Predpokladám, že asi celú Bratislavu nezvládnu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu.  

Pani poslankyňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Keďže sa nikto nehlási, tak ja by som sa len podelila 

o taký drobný zážitok.  

Zhodou okolností, deň predtým, myslím pred tou 

kalamitou, sme sa viacerí poslanci, teda bolo nás príliš 

málo na závažnosť tejto témy podľa mňa, sme sa zúčastnili 

obhliadky areálov na Technickej a na Bazovej, ktoré sú 

potenciálne vhodné ako budúce miesta, kde by mohol byť, kde 

by mohol byť náš budúci komunálny podnik, ktorý sa bude 

starať o zim, 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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zimnú a letnú údržbu našich komunikácií.  

Najskôr sme boli na Technickej, potom sme boli na 

Bazovej, asi sa obšírnejšie zmienim v inom diskusnom 

príspevku o tom, o svojich dojmoch z tejto návštevy, alebo 

z tejto prehliadky, lebo som tam ešte nikdy nebola. 

Ale keďže na Bazovej sú problémy s parkovaním, tak sme 

ešte s jednou nemenovanou pani poslankyňou omylom, omylom 

sa snažili zaparkovať v areáli, v areáli jedného z členov 

konzorcia áerká (A.R.K). Ľudia pri rampe boli neskutočne 

vydesení, lebo sa pýtali kto sme, čo sme a my sme povedali, 

že sme z magistrátu a prišli sme skontrolovať areál, na čo 

sme videli tú nes neskrývanú paniku a des v očiach toho 

pána pri rampe, ktorý telefonoval, horúčkovito sa snažil 

dávať niekomu a možno informovať o tom, že prichádza nejaká 

ďalšia kontrola, pričom my ako svätá prostota sme tam 

hľadali len miesto na zaparkovanie.  

Ale na kontroly sú, teda, zamestnanci tohoto člena 

združenia áerká (A.R.K), alebo konzorcia, pripravení 

a zrejme inštruovaní, ako majú, ako majú postupovať.  

Ale v priebehu pár hodín sa zmenila poveternostná 

situácia a na to, čo nastalo v Bratislave, na tú, nechcem 

povedať kalamitu, ale to bolo úplné, úplné fiasko 

akejkoľvek zimnej údržby. Tam žiadna údržba, žiadna, 

nebola. Zimná údržba. Pretože ja som cestovala zavčas rána 

cez Bratislavu, viezla som dcéru na lekárske ošetrenie 

a celá Bratislava bola totálne, ale totálne upchatá. To 

ešte tak, podľa mňa, túto zimu ani nebolo.  
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Čiže, pripravený na kontrolu, ako zap, ako vypoďkať 

kontrolu, na to už sú tí zamestnanci dostatočne 

inštruovaní, ale na to, ako si poradiť s takouto 

poveternostnou situáciou, na to riadne pripravení nie sú.  

Ďakujem za váš čas.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďak ďakujem veľmi pekne.  

Vážený pán primátor, vážení kolegovia,  

naozaj, možno, ten môj návrh neprejde, ale ja si stále 

myslím, že zimná údržba by nemala byť žiadna v Bratislave. 

Naozaj. Kvôli dvom dňom, ktoré, vlastne, bolo tento rok 

zima a vyzerá to tak, že keď porovnáme desať rokov dozadu 

a tento rok, tak tých počet dní veľmi výrazne klesol. V 

malých mestách veľakrát žiadna údržba nie je. Dokonca aj 

v tej Viedni, ktorý tu dávame veľmi za príklad, tá skutočná 

údržba je len na tých hlavných ťahoch.  

A majú tam takú výhodu. Viete, porovnávať mesto, ktoré 

má  dva milióny s mestom, ktoré na pol milióna, keď vo 

Viedni napadne sneh, deväťdesiat percent vodičov ide emhádé 

(MHD). Metrom. A tým pádom sú voľnejšie cesty aj pre 

čistenie a tak ďalej. A čistia len hlavné cesty. Bočné 
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cesty, alebo kde je koľajová trať, nechávajú úplne tak. 

Ujazdia si, maximálne posypú popolom.  

Čiže, toto by som chcel povedať.  

A aby sme kritizovali firmu, ktorá tu končí 

a presviedčali sa, kto ju viac skritizuje, ten je lepší. Tá 

firma skončila. Nerobí dobre, proste skončila. Tá zmluva sa 

podpisovala pred desiatimi rokmi, keď bolo sto dní, nie že 

snežilo, ale bolo nasnežené sto dní a dneska sú dva dni. 

Tak samozrejme, pri tých dvoch dňoch je tá firma úplne 

zbytočná.  

A úplne, po prvé iné podmienky, a všetko to speje k 

tomu, aby sme, aby sme išli k tomu vlastnému podniku. 

A potom sa ukáže ten vlastný podnik, že či počas tých dní, 

ktoré nebude robiť, bude čistiť cesty, bude opatrovať 

cesty, alebo že či zvládne potom dva dni.  

Ale kedy má byť zácpa v Bratislave, keď nie vtedy, 

kedy napadne sneh? No je to ďaleko náročnejšie, lebo každý 

v Bratislave, mohol, dal by som aj taký návrh, možno by to 

chcelo zadarmo emhádé (MHD) v ten deň. Keď vieme, že na 

druhý deň bude padať sneh, alebo bude mrznúť, môže vyhlásiť 

magistrát, viete čo, každá situácia, ktorá je takto 

kritická, emhádé (MHD) je zadarmo, tým možno menej áut bude 

v uliciach, tých možno ešte viac, viac bude rýchlejšie 

prebiehať čistenie a bude to menej problematické.  

Viete, lebo vymeniť len zlú firmu za inú, ktorú si 

myslíme, že bude lepšia, ešte neznamená, že všetko v ten 

deň odstránime. Niekde treba začať ráno, a niekde končiť.  
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Čiže, možno keby ste sa teraz konkrétne niekoho pýtali 

na toho dru 7. 2., možno on už mal ráno o šiestej očistenú 

ulicu, ale možno niekto pri vás nemal očistenú ešte po 

obede o druhej. Ale samozrejme, to je rozsah je vždy iný.  

Ďakujem veľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán Hanulík.  

Toho 7. 2., myslím, že všetci ktorí išli trolejbusmi 

po Brnianskej na Kramáre, a využívali tú emhádéčku (MHD) 

takým spôsobom, jak ste chceli, ak ste nevideli zábery, 

stálo tam, ja neviem, tridsať, štyridsať trolejbusov za 

sebou v tom kopci a nešli. Čiže bolo to vynikajúci spôsob 

ako presedlať na emhádé (MHD). Potom išli všetci pešo. To 

prvé, prvá vec.  

Druhá vec, mne sa Váš nápad páči, vyskúšať, mali by 

sme to niekde urobiť vzorovo.  

Škoda len, že keď Vaša pani manželka bola osem rokov 

starostkou v Karlovej Vsi, tak nevyskúšala Dlhé diely aspoň 

jeden rok urobiť tým vašim návrhom. Takým tým progresívnym, 

že ne neposoliť a vyskúšať, že ako tí ľudia budú znášať. 

Neviem, ako by sa tých dvadsaťpäťtisíc Karlovešťanov, či 

dvadsaťdvatisíc, čo koľko ich tam býva, bolo potom k tomu 
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postavilo. Ale, mohla to vyskúšať, mrzí ma, že to vtedy 

neskúsila, boli by sme už dneska mali nejakú spätnú väzbu 

od tých obyvateľov, že či im takéto nápady vyhovujú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo.  

Ten návrh, naozaj, je ľúbivý, na prvý pohľad. Tu je 

len jedno nebezpečie, pán Hanulík, že my si neuve, 

neuvedomujeme, koľkokrát sa robil preventívny posyp. Čiže, 

nedošlo ku kalamite. Veď si pozrime tie tony a tisícky ton 

posypového materiálu, ktoré sa za zimu spotrebovali, 

napriek tomu, že v rámci Bratislavy sa objavila len dvakrát 

kalamitná situácia, ktorá sa prejavila takýmto spôsobom, 

ako sme boli svedkom teda tieto dva posledné dni. Nemyslím 

kalendárne, ale tie, ktoré sa prejavili ako kalamitné.  

Čiže pozor, je tu nebezpečie skôr iného rázu, že keby 

sme upustili od tejto údržby, tak by nemal kto posýpať, a 

tým by to bolo negatívnym zásahom do hospodárenia nejakého 

podnika, podniku.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Peter,  

ja neviem, či ty si to zle pochopil, ale tu sa v prvom 

rade kritizuje magistrát, až v druhom rade sa kritizuje 

firma, lebo tu je tak zle nastavená kontrola od magistrátu, 

že preto sú tie, tie, preto tie ulice vyzerajú tak, jak 

vyzerajú, že keď na nasneží trošku snehu, zamrzne to, no 

tak sa cesta, ktorú normálne zvládneš za päť minút, musíš 

ju ísť hodinu a pol, alebo hodinu. Lebo ja teraz som zažil, 

že tie autá sa po pohybovali päť až desaťkilometrovou 

rýchlosťou, lebo inak by nabúrali do seba. To bol úplný 

ľad.  

A ďalšia vec o tom, o tom platení tej pohotovosti.  

Ja sa divím, keď hovoríš, len tri dni sneží, že prečo 

to doteraz nebolo tak s tou firmou dohodnuté, že sa bude 

platiť len za tie tri dni tá pohotovosť. Kto tu potom čo 

robí? Veď sa mohlo dohodnúť, že sa budú platiť len tri dni 

a ušetrili sme milión euro tým pádom.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem pekne.  

Ja by som chcel reagovať na jednu vec.  

Viete, pred desiatimi rokmi v Rakúsku, vo Viedni, 

ktorý dávame taký príklad, je že keď sneží alebo následky 

snežu snehu bránia komfortnému parkovaniu, nemusí sa platiť 

za parkovanie.  

A v roku 2006 a 7, tá zima, bolo osemdesiatštyri dní 

bez platenia parkovania. A v tomto roku bolo vo Viedni túto 

zimu dvanásť dní bez platenia parkovania.  

Čiže to je to porovnanie, čo tu kolega splieta 

o Karlovej Vsi.  

Nie som obyvateľom Karlovej Vsi, je mi to úplne jedno, 

ale jeho tu vidím lietať len stále okolo Karlovej Vsi, 

nikdy nie kvôli Petržalke. Ja sa čudujem, čo za ľudia ho 

zvolili v tej Petržalke. On tu jednu jedinú vec za 

Petržalku nepresadil, stále sa musí týkať Karlovej Vsi. 

Presadzuje tu nejaký koeficient a ten sa v prvom rade týka 

Karlovej Vsi. Nie Petržalky. 

Čiže, jeho záujem je veľmi pofidérny.  

A to si myslím, že to ho ovplyvňuje aj v tom logickom 

myslení a niečo podobné.  

A či je firma dobrá alebo zlá. Zmluva sa uzatvárala 

pred desiatimi rokmi, keď tu tak snežilo, že človek 

nepredpokladal podľa mňa ten, (gong) ja 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážený pán primátor, ctené kolegyne, ctení kolegovia, 

je fakt, že viacerí, a to chcem oceniť aj od pána 

kolegu Hrčku sme si všimli, že v nedeľu má snežiť, je to 

také nečakané, a bude to skomplikované tým, že, v podstate, 

v snahe šetriť na zjavne nevýhodnej zmluve už pred pár 

rokmi, sme práve aj my v tomto mestskom zastupiteľstve 

rozhodli o tom, že sa zníži obdobie pohotovosti, ktoré 

stojí veľmi veľa peňazí. A to je aj jeden z dôvodov, prečo 

teraz na tú nedeľu bude naše mesto oveľa horšie pripravené. 

Pretože už pohotovosť vypršala, už je tam o polovicu menej 

strojov, ktoré budú môcť vyraziť včas do ulíc.  

A naozaj, ak budeme rokovať o nejakej novej zmluve, ak 

sa nám nepodarí založiť komunálny podnik včas, ešte počas 

tohto roka, tak práve riešenie pohotovostí je zrejmé jedna 

z najdôležitejších tém, ktorej sa budeme musieť venovať.  

Ja som presvedčený, že aj pán kolega Mikulec, ktorý 

mal pred chvíľou faktickú poznámku, vie, že pohotovosť sa 

nedá predplatiť, jednoducho, len 3 dni do roka, pretože to 

je celá tá pointa. Že platíme niekomu za to, že má 

pripravené stroje, ktoré sú podľa potreby kedykoľvek 

pripravené vyraziť do ulíc. A to sa nedá, pokiaľ nemáme 

krištáľovú guľu a nevieme, kedy presne bude snežiť, tak sa 
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to, jednoducho, nikdy a nikde nedá objednať len na presne 

tie tri dni, musí sa objednať na stanovené obdobie. A to je 

vôbec to najťažšie, čo sa dá odhadnúť.  

Ale prihlásil som sa do rozpravy s jedným iným 

podnetom. 

Á, pán primátor,  

chcel by som vás požiadať, pretože mám pocit, že to tu 

nie je vyjasnené, napriek tomu, že operačný plán bol 

schvaľovaný tu v zastupiteľstve, keby ste mohli požiadať 

niektorého zo zodpovedných zamestnancov, aby, teda, 

vysvetlil, nielen nám, ale aj verejnosti, ako, vlastne, 

funguje tá príprava strojov, ktoré idú vyr vyraziť do ulíc. 

A existujú nejaké pravidlá ako sa sledujú 

meteorologické predpovede, na základe čoho sa potom dáva 

pokyn, možno niekoľko dní dopredu, niekoľko hodín dopredu, 

aby sa stroje pripravili, aby vyrazili do ulíc. A tento 

postup zjavne nie je úplne zrejmý. Bol by som veľmi rád, 

aby nám ho tu niekto vedel zopakovať, aby sme ho aj 

pochopili a potom mohli pracovať na tom, ak ho treba, 

prípadne, nejako upraviť.  

Ďakujem veľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 
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Ja by som chcel kolegu Chrena upozorniť na to, že 

v zmluve a v súťažných podmienkach bolo napísané, že 

pohotovosť spravidla v deväťdesiatich dňoch, kalendárnych, 

si vyhlasuje mesto.  

Avšak v operačnom pláne zimnej údržby toto mesto, a 

dal by som do pozornosti kontrolóra, aby to skontroloval, 

išlo podľa mňa vysoko nad rámec vysúťažených podmienok, a 

dalo do zmluvy, že zimnú pohotovosť mechanizmov vyhlasujeme 

minimálne v rozsahu deväťdesiat bezprostredne po sebe 

idúcich kalendárnych dní.  

Čiže, súťaž bola urobená tak, že my sme si mali, tam 

bolo napísané spravidla deväťdesiat kalendárnych dní. Nič 

sa tam nehovorilo o tom, že musí to byť minimálne a nič sa 

o tom nehovorilo, že musia byť bezprostredne. To, že 

magistrát takýmto spôsobom v rozpore so zmluvou ,v rozpore 

so súťažnými podmienkami, pristúpil, predpokladám, 

na na požiadavku dodávateľa, to je chyba magistrátu. A nech 

si za to teraz nesie zodpovednosť, pretože v zmysle zmluvy 

a vysúťažených podmienok to bolo vysúťažené inak.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec.  

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja len k Tebe, Maťo. 
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Ty si kedy videl toto mesto pripravené? Ja som to teda 

ešte nevidel v tejto zime. To je prvá vec.  

Takže, nebude pripravené asi ani teraz za dva dni. 

Lebo keď bolo, malo byť, pripravené, tak si tu stál v 

kolónach pol hodinu až hodinu. To je prvá vec.  

A ďalšia vec,. Či s. 

Keď sa bavíme tom, že či sa nedá objednať. Veď tu sme 

sa dozvedeli, pri tých kontrolách, že keď je to počasie, že 

oni vedia to počasie už dopredu, aké bude na druhý deň, tak 

teda nemusia byť pripravení.  

Lebo ja som bol, napríklad, na stanovisku, kde teda 

nebolo šesť stupňov, jak hovoril primátor, však my sme si 

to už vytiahli aj z toho meteorologického ústavu. Takých 

šesť stupňov, tak som nikdy nezmrzol, jak pri tých šiestich 

stupňoch.  

Ale keď sme tam boli, tak tam bolo štyri minúty po pol 

hodine, čo už mali byť ľudia v mechanizmoch, tam boli traja 

ľudia, ani jeden z nich nebol v mechanizmoch. Traja 

z dvadsiatich troch. Hej? Jeden sa hrabal vo svojom osobnom 

aute a dvaja boli v búde.  

Tak takúto pripravenosť si myslel ty? Toto je pris, 

toto je pripravenosť?  

A krištáľová guľa.  

Jaká krištáľová guľa je, (gong) keď máš 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ja takisto kriticky trošku k tomu dispečingu sa musím 

vyjadriť, lebo dva týždne dozadu, keď sme mali mestskú 

radu, tak o deviatej, kedy začínala, tak nás tam bolo, 

myslím, traja starostovia a dvaja, myslím poslanci, 

členovia rady, lebo, naozaj, v ten deň vznikla námraza 

a snežilo, a teda mrzlo, a mesto bolo paralyzované.  

A stalo sa to niekde okolo sedem tridsať, ale 

dispečing vydal pokyn na solenie až osem štyridsať, alebo 

kedy. Tak toto je, proste, problém. Že ten dispečing 

nepracuje tak, ako by pracovať mal.  

Ja si každý večer, pred tým jak idem spať, tak si 

pozriem predpoveď na druhý deň, a podľa toho pripravím, či 

už teda, nejakú pohotovosť alebo čo. Však, samozrejme, toto 

primátor asi robiť nebude, ale má na to ľudí, a ten 

dispečing by asi mal pracovať lepšie a kvalitnejšie. Lebo 

v Rakúsku idem a solia cestu aj keď svieti slnko a potom na 

druhý deň začne snežiť. 

Takže, keď Rakúšania vedia a majú krištáľovú guľu, tak 

možno by, teda, aj ten náš dispečing mohol mať.  

Ďakujem.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren.  

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Presne toto, čo povedal môj predseda poslaneckého 

klubu pán Kuruc, presne preto ma zaujíma ako je presne tam 

technický postup stanovený u nás.  

A dovoľte mi taký bonmot na záver. Ja som fakt dlho 

rozmýšľal, že ako by sa dalo toto so zimnou údržbou 

vyriešiť v Bratislave a prišiel som na jedno jediné 

riešenie, ktoré je ale asi nepresaditeľné. Mali by sme mať 

voľby každý rok a vždy na konci februára. Garantujem vám, 

že vtedy by zimná údržba fungovala.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá.  

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

my ako poslanci tu riešime zimnú a letnú údržbu, ako 

sa má robiť, čo má, čo má sa spraviť.  
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Ja som trošku znepokojená tým, že tu nie je nejaká 

úcta k poslancom a nesedí tu niekto, kto je, vlastne, 

zodpovedný za zimnú a letnú údržbu.  

Moja otázka je presne aj na to, kto vlastne hosp 

zodpovedá za hospodárne nakladanie, za financovanie 

a zimnej a letnej údržby. Pretože držím v ruke odpoveď od 

vás, že vy to nie ste.  

Žiadala som si faktúry, akým spôsobom bolo polievané, 

bola realizovaná letná údržba, a vaša odpoveď bola, že to 

je vec, ktorá sa netýka výkonu vašej práce. To znamená, ja 

by som bola veľmi rada, keby tu sedel niekto, na koho sa 

môžeme obrátiť a on nám povie, že on hospodár, teda 

zodpovedá za hospodárne nakladanie tohto mesta.  

Čiže, môže tu niekto sedieť a odpovedať na naše, na 

naše otázky, kto je zodpovedný za zimnú a letnú údržbu 

a za jej financovanie?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

som rád, že ste spomenuli niečo ako úcta k ľuďom.  

Žiaľ, nemôže tu sedieť nikto, pretože zamestnanci 

magistrátu nevisia na klinci podľa toho, kedy vy zaradíte 

na poslednú chvíľu nejaký bod.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

A nie sú.  
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To jedno, či tu je alebo nie je. Keby sme vedeli, keby 

sme vedeli, že chcete o tom diskutovať, pripravíme 

materiál, odpovieme vám na otázky dopredu. Na, takto sa to 

nerobí. Je to neúcta voči zamestnancom, robiť z nich takéto 

cvičené opice a toto robiť nebudeme.  

Čiže, ak máte otázky, nech sa páči, obráťte sa na nás, 

alebo prijmite uznesenie, my ho splníme, zodpovieme, ale 

nebudeme robiť tuto otázku hodinu a odpovedí podľa toho, 

ako sa vám zachce.  

Máme dnes tridsaťšesť vecí, ktoré od nás chcú 

Bratislavčania. Prosil som vás, aby sme sa venovali im. 

Pozrite sa, čo tu zase riešite. Zase sa tu predvádzate, 

rozprávate nezmysly vo väčšine prípadov, neinformované 

hlúposti, a to, čo po nás chcú Bratislavčania, nerobíte. 

Hanbite sa.  

Pán poslanec Kuruc.  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Pani kolegynka,  

samozrejme, ja by som toto vítal, ale by som v prvom 

rade, možno, vítal, aj keby tu bol zástupca tej firmy, 

možno aj keby nám on odpovedal, prečo v niektorých 

prípadoch, a dokonca som to, dokonca som to na mestskej 

rade ako toto požadoval, lebo tá firma. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Tak advokáta alebo nejakého technického riaditeľa, 

alebo niekto. Lebo, však, častokrát, možno, on by nám vedel 

lepšie zodpovedať tie otázky, alebo aspoň, teda, by sme 

konečne videli, kto, kto kto je za tým.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá.  

 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán starosta,  

vy určite viete, že načo som trošku narážala. To je 

irónia, pretože za hospodárne nakladanie s ma s majetkom 

mesta má zodpovedať primátor. A on tu sedí. Čiže, on by nám 

mal odpovedať na tieto otázky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Pán primátor,  
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naozaj, ja sa nebudem hanbiť, lebo nemám sa za čo 

hanbiť. Ale ja som sa chcela k dispečingu a k dispečerom 

opýtať. A tí patria pod magistrát, sú zamestnanci 

magistrátu a ich šéfom, podľa mňa, je pán Held.  

Takže, ja by som prosila, keby si prišiel sem sadnúť 

pán Held, lebo budem mať niekoľko otázok práve týkajúcich 

sa dispečingu.  

Chcela by som vedieť, ako ten dispečing funguje. Ak 

dispečer večer, keď zaspáva, nemá ešte informáciu 

od meteorológov, že cez noc sa situácia zmení, ale až 

o pol ôsmej ráno zistí, že situácia je iná, ako povedali 

meteorológovia, tak sa pýtam, dispečer vstáva ráno o pol 

ôsmej? V marci, keď môže, keby bol ako šikovný dispečer, 

tak predpokladať, že môže nastať takáto situácia. Určite 

nie v júni, nebudem celú noc v strehu, ale začiatkom marca 

by som mohla byť v strehu.  

Ale ďakujem pekne za také zamestnanie, keď ráno o pol 

ôsmej sa on zobudí a vtedy zistí, zrejme doma, 

predpokladám, že má služobný mobil, a že môže z toho mobilu 

dať príkaz, nech je kdekoľvek, nemusí prísť do práce.  

O pol ôsmej ráno, vstávať a zistiť, že vonku sa šmýka, 

je dosť neskoro.  

Tak ja by som si prosila, keby nám vysvetlil pán Held, 

ako tí dispečeri fungujú a prečo prišiel príkaz prvý až tak 

neskoro.  

Ďakujem.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Ja chcem potvrdiť túto otázku, lebo minule pán 

riaditeľ Maruška obhajoval, aké opatrenia urobil na základe 

výsledkov kontroly kontrolóra, ako bol posilnený dispečing.  

Dispečing potrebuje špeciálnu esemesku zo Slovenského 

hydromito meteorologického ústavu ráno? Však dispečer sa 

musí pozrieť na predpoveď počasia, na akýkoľvek deň sa 

dostane, kdekoľvek chce, a musí sa pozrieť večer čo ho 

čaká.  

My, v Karlovej Vsi nemáme ani toľko ľudí, pán Hanulík, 

ani také technické možnosti, ale my sme solili, dávali sme 

preventívny posyp už vo večerných hodinách, aby sme tejto 

situácii predišli.  

Ako to, že v Karlovej Vsi sme to vedeli a sme sa 

pripravili na túto situáciu a hlavné mesto o tom netušilo?  

Keď dá pokyn dispečer vtedy, keď už je celé mesto 

zapchaté, môže vyraziť aj stopäťdesiat mechanizmov, keď 

nemá ako sa dostať na cestu a na mosty.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ja len krátko, pán primátor.  

Podľa mňa, nevyhodnocuje správne to, že kto má byť 

tuná v pohotovosti. V pohotovosti majú byť celý deň 

zamestnanci magistrátu, lebo o všetkých troch 

zastupiteľstvách, aj ich programe, sa vedelo dopredu. 

A to nie je len otázka komunálu. Keď si zoberiete, 

napríklad, aj parlament veľký, a máte štátnu správu, tak 

takisto, keď ide minister s nejakým bodom do parlamentu, 

tak tí zamestnanci na ministerstve sú v strehu celý deň, 

lebo nevedia, kedy ten bod príde na program. To je ich 

povinnosť. A tu je povinnosť takisto zamestnancov 

magistrátu, byť v strehu celý deň, a keď sa väčšina 

zastupiteľstva uznesie na tom, že chceme prvý bod taký, 

ktorý chce mať, tak tí zamestnanci majú byť k dispozícii. 

To, opačne to nemôže byť, lebo takto je to štandardne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec.  

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 
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Ale však zamestnanci sú k dispozícii. Veď je tu pán 

Held, veď môže sa tam posadiť a môže odpovedať na naše 

otázky.  

Mňa by to zaujímalo, že tuto nikoho, ani vás, pán 

primátor, nezaujíma, že sa tu desať miliónov dáva na 

údržbu, a vás to nezaujíma. Vás, vy máte z toho ako 

nakoniec nejakú srandu, že tu sa míňajú peniaze a že to 

vyzerá tak, jak to vyzerá? Ja Vám poviem, že to je chyba 

magistrátu, že to takto vyzerá. To nie je chyba tej firmy, 

lebo tá firma robí tak, jako ju kontrolujú. Presne tak 

robí. A vy ju kontrolujete tak, jak sme my zistili. 

Aj tuto nadviažem na na poznámku kolegu Martina 

Chrena. 

Maťo,  

veď kedy sa tu urobila nejaká normálna kontrola? Keby 

som ju ja s Hrčkom nebol urobil, tak nikdy v živote nedo, 

to čo sme urobili na troch stanovištiach naraz, nikdy 

v živote nedozvieme sa jak to tu je pripravené.  

Veď taká kontrola jak tu bola doteraz, tak to je 

žiadna kontrola. A potom aj, ja sa nečudujem tej firme, že 

to robí tak, jak robí. No, robí tak, jak je jej dovoleno, 

aby robila.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 
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Jediné, za čo sa hanbím, je primátor tohto hlavného 

mesta a vedenie, ktorým sa obklopil, pretože nebyť takéhoto 

primátora, tak odvolávať sa, že tu čakáme na nejakých 

šestnásť, dvadsať, dvadsať materiálov, prepáčte, toto je 

vec, ktorá stojí desať miliónov  eur týchto obyvateľov. 

ročne. Stojí ich to pravidelne každý rok, a tie peniaze by 

sa mohli použiť na úplne iné veci.  

Ak máte dôležitejšiu vec, ako desaťmiliónovú položku v 

rozpočte, tak ste frajer. Ste totálny frajer z Nemecka, top 

menežér, pretože predaj za tristo eur alebo dvestopäťdesiat 

eur je určite dôležitejší ako desať miliónov každoročne 

daných do vetra, do komína, do vačku súkromnej firme za 

obrovskej spolupráce zamestnancov na magistráte, ktorí, keď 

my ideme kontrolovať dodávateľa, tak dobre, že nás zubami-

nechtami držia, aby sme to nemohli spraviť, pričom to je 

ich psia povinnosť.  

Čiže, nie, že oni nerobia svoju robotu, oni ešte 

bránia v našej robote, ktorou suplujeme tú ich.  

Takže, to je za čo sa hanbím. To je to, čo je vizitka 

tohto vedenia, a to je, naozaj, smutné.  

Desať  miliónov, desať miliónov a ešte raz desať 

(gong) miliónov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva.  
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán primátor,  

ja chcem k veci povedať jednu vec. Ty si sa ohradil 

tuná, a ja si to vyprosujem, že sa hanbíš za to, čo robíme. 

My sme volení ľuďmi, občanmi a ja som dvanásty rok 

starostom a ešte som mojim poslancom nepovedal, aby sa 

hanbili za to, o čom diskutujú.  

Potom by som prosil vážiť slová. Nikto tu na teba 

neútočí. Ja si myslím, že iba diskusia je tu o tom, 

o službe, ktorá sa nerobí, ktorá sa skutočne nerobí.  

Ja som ťa minule, vo februári, upozorňoval na to, že 

je treba urobiť predbežný posyp na Stromovej a na Pražskej 

ulici, lebo tade chodia trolejbusy a vieme, že bude mrznúť. 

Teraz to urobil pán Hrčka, povedal to isté, tak dúfam, že 

sa to už konečne podarí a trolejbusy nezablokujú 

Bratislavu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Štasselová.  

Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Naozaj si myslím, že by ste, pán primátor, sa mali 

zdržať an blok nadávaniu poslancom, že škodíme 

v Bratislave. Opakujete túto vetu stále. My robíme v rámci 
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možností bez asistentov, bez odborných kapacít, ktoré vy 

máte tuná k dispozícii, vlastnými silami prácu, ktorú by 

ste mali robiť vy, váš úrad.  

My kontrolujeme, my bránime peniaze daňových 

poplatníkov, ktoré sa tu rozhadzujú, a tečú milióny od di, 

od dilojtu (Deloitte), cez áerká (A.R.K), cez osvetlenie 

a my vás na toto upozorňujeme. My vás neosočujeme, ani 

neútočíme na vás osobne.  

Tak ja si to vyprosujem, aby ste nám tuná opakovane 

hovorili, že my škodíme Bratislave.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

neviem, čo ste dneska počuli, ja som nepovedal, že 

škodíte, ja som povedal, že by ste sa mali hanbiť za to, 

ako odsúvate veci ľudí a prezentujete seba a počuť. 

A vypočujte si útoky pána poslanca Hrčku. To sú osobné 

invektívy, ktoré robí už posledné dva roky. Nič iné, iba 

osobne útočí.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Takže si dávajte, takže, počúvajte aj vy, čo hovorím a 

ešte zopakujem, čakajú Bratislavčania na vaše rozhodnutia, 

a vy sa tu prezentujete hlúposťami.  

Pani poslankyňa Šimončičová. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Hlúposti, pán primátor, naozaj?  

Ja som chcela teraz zhrnúť reakcie na môj príspevok 

o tej hanbe, ale teraz ste to zaklincovali.  

Hlúposťami? Keď spomínal pán Hrčka, on vie, koľko to 

je. Desať miliónov  eur. Desať miliónov eur vydáme a vtedy 

keď treba, aby za tých desať miliónov urobili jeden deň 

prácu, tak vtedy oni spia? A vôbec Vám to nevadí? A ani 

nemáme možnosť sa opýtať priamo pána Helda, ktorý tých 

dispečerov, ktorým je on nadriadený? Aby nám povedal, prečo 

spali?  

Ja len, už som to minule spomenula, bolo také obdobie, 

kým bol viceprimátorom pán Cílek, ten zrušil pohotovosť 

a on osobne robil celú zimu, strážil, a telefonoval, nespal 

poriadne, lebo keď vedel, že niečo také nastane a on 

telefonoval. Tak prosím, nech pán Held vykonáva dispečera 

on, keď jeho dispečeri spia. To by bolo lepšie, lebo za 

tých desať miliónov by to hádam aj bolo, by si to za (gong) 

zaslúžili Bratislavča 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec.  

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 
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Pán primátor,  

ja sa len chcem spýtať teda, jak vám fungujú u vás tí 

zamestnanci magistrátu, keď tuto bol doteraz pán Held, 

ktorý mal by, ktorý bol vyzvaný niekoľkými mojimi kolegami, 

aby, aby išiel nejakým spôsobom odpovedať na tie otázky a 

 on odišiel.  

Mal, akú mal robotu? Musel ísť na vécé, alebo, alebo 

má nejakú neodkladnú prácu teraz, alebo mal tu sedieť, 

alebo nemá tu sedieť? Ja neviem. To je jedna vec.  

A tieto slová, to si ja vyprosujem. O jakom hanbení, 

že odsúvame veci Bratislavčanov. Veď toto sú tie veci 

Bratislavčanov. Toto sú tie milióny, ktoré sa tu 

rozhadzujú, to je prvá vec. To tých Bratislavčanov by malo 

v prvom rade trápiť.  

A ďalšia vec. 

Že čakajú Bratislav, na toto, na toto čakajú 

v Bratislavčania. Na toto čakajú, jak vyriešite tú vec 

s tou zimnou údržbou, lebo keď vy tu idete súťažiť za 

ďalších päťdesiatdva miliónov na ďalšie štyri roky 

s takouto kontrolou magistrátu ďalšiu firmu, tak ako, 

s pánom bohom, to sú peniaze Bratislavčanov, ktoré sú 

vyhodené do komína.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 
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Ja by som upozornil, že tá zmluva, alebo tá súťaž, je 

vyhlásená ešte horšie, ako tá kritizovaná súťaž 

Ďurkovského. A to sa potom k tomu dostaneme detailne, že 

prečo. 

A pre informáciu, čiže päťdesiat až stotisíc 

Bratislavčanov, ktorí ostali 7.2. v kalamite v Bratislave a 

ktorí ostali 2.3. v kala, ehm, na poľadovici, tí, tých, to 

sú tí, ktorých my hájime. Ale toh, títo primátora 

nezaujímajú. 

Takže všetci, všetci, ktorí ste 7. 2. a 2.3. boli 

v kalamite, tak ste ukradnutí tomuto primátorovi, pretože 

je tu pätnásť majetkových materiálov, ktoré už mohli byť 

prerokované aj v decembri, aj v novembri a nebyť toho, že, 

že tu sú robené obštrukcie zo strany pána primátora, ktorý 

napríklad, to zastupiteľstvo o zimnej údržbe, nezvolal ho 

načas, úmyselne ho prerušil, aj keď nás tu bolo dosť, 

nerobil také kroky ako v minulosti a podobne. 

Čiže, vy ste, vy tých päťdesiatdva až stotisíc, ktorí 

ste ostali uviaznutí, ste tomuto primátorovi ukradnutí. Som 

rád, že to takto povedal. Dôležitých je tých desať, 

pätnásť, ktorí si potrebujú kúpiť nejakú parcelu 

a vysporiadať.  

Áno, ďakujem. (gong) Chápem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek.  
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Nie je tu, prepadáva mu slovo.  

Pán poslanec Mrva. 

(poznámka:  počuť poslanca Mrvu „V ďalšom bode sa 

vyjadrím.“) 

Dobre. 

Čiže, to bol posledný diskusný príspevok k tomuto. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Záverečné slovo, nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Takže, vzhľadom k tomu, že sme nepočuli pána Helda, 

tak ja odpoviem na niektoré otázky pani Šimončičovej, o 

ktorých viem.  

Dispečeri majú dvadsaťštyrihodinovú službu. Počas 

dvadsaťštyrihodinovej služby dostávajú informácie 

z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá ich informuje 

o stave diaľníc na Slovensku a v okolí Bratislavy. 

Slovenskej správy ciest, ktorá ich informuje o týchto 

veciach. Majú kontakt a informuje ich dispečer Dopravného 

podniku, ktorý má informácie od vodičov z mestskej 

hromadnej dopravy. Tak detailné informácie o stave nemá 

nikto.  

Sú rovnako informovaní policajným zborom, dopravným 

inšpektorátom, ktorí opakovane, je to vidieť z tých 
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zápisov, ktoré už v minulosti tu boli predložené, že na 

základe akých pokynov dispečeri konali, čiže konajú na 

základe pokynov dispečera alebo informácií od dispečerov z 

dopravného podniku, na základe informácií dispečerov, 

z policajné, z dopravného inšpektorátu policajného zboru a 

na základe Slovenskej správy ciest, Národnej diaľničnej 

spoločnosti, meteorologických predpovedí a vlastných 

zistení z terénu.  

Ani to nestačilo, ani to nestačilo na to, aby sa 

7. 2., kedy to všetci predpovedali, a teraz myslím, že ešte 

aj dokonca na siedmu hodinu bola predpoveď spádu snehu 7. 

februára, tak ani vtedy sa to nestihlo, pretože sa neurobil 

preventívny posyp. Začalo sa opätovne sypať, sypať až 

vtedy, keď už bola Bratislava zapchatá.  

To naozaj je, ako sa hovorí, ako mŕtvemu sako, pretože 

to nemáte šancu stihnúť. Akonáhle sa začnú tie autá kĺzať, 

akonáhle sa spriečia autá, autobusy, trolejbusy, ten, ten 

sypač už nemusíte ani posielať, ten už je tam, naozaj, 

zbytočný.  

Tretí, teda 2. marca, ten, necelé dva týždne dozadu 

v piatok, sú tam dôvody, že Slovenský hydrometeorologický 

ústav nevaroval. Výborne. Čiže, my kvôli tomu platíme 

pohotovosť, platíme státisíce, naozaj že, že státisíce 

mesačne za zapohotovosť.  

Ono to stačí trošku popre poprehadzovať a mohlo sa to 

dávno zmeniť. Mohlo sa to zmeniť aj kvôli tomu, že v zmluve 

je napísané, že pokiaľ sa položky, jednotkové položky, to 

znamená, posypová soľ a podobne, pohnú o viac ako desať 
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prercent, môže jedna zo zmluvných strán požiadať o zmenu 

ceny. Ak jej druhá strana ne, do tridsiatich dní nevyhovie, 

je to dôvod na ukončenie zmluvy.  

Ja budem dávať uznesenie a budem žiadať koľkokrát 

tento magistrát, toto vedenie, z dôvodu pohybu o desať 

percent jednotkovej ceny, žiadalo o zmenu ceny. Dopredu si 

odpoviem, tipujem, že nula.  

Pre informáciu, v každom dennom hlásení dispečeri píšu 

cenu posypovej soli na komoditnej burze. Hýbe sa od 

šesťdesiat do sedemdesiat eur. My za ňu platíme 

stopäťdesiatštyri eur za tonu. Na komoditnej burze stojí 

šesťdesiat až sedemdesiat eur za tonu. 

A to neni že desať percent, to je, že tisíc percent, 

hej? To je, že neuveriteľne, ktorý tam máte rozdiel. Ale to 

nevadí, to nebol dôvod na to, aby, aby sa požiadalo o zmenu 

jednotkovej ceny. A keby druhá strana nebola vyhovela, aby 

sa zmluva vypovedala. Nebolo to potrebné. Lebo, naozaj, 

zo skúseností, ktoré máme, vidíme, že vedenie magistrátu je 

v súčinnosti s dodávateľom, a robí všetko pre to, aby 

dodávateľ mal čo najkomfortnejšie, najmenej roboty, najviac 

peňazí a ideálne ešte dokonca ich aj kryjú v čase, kedy 

dodávateľ nemôže splniť nejaké podmienky, tak radšej to 

dispečeri zoberú na seba a nahlásia to neskôr. Lebo, však, 

vynadáme dispečerovi, nie dodávateľovi, dodávateľ je 

dôležitejší.  

Toto je, bohužiaľ, faktická časť. 
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Naozaj, to, že pán Held odišiel, je presne ukážkou 

arogancie tohto vedenia.  

A teraz, pán primátor, áno, ja som jeden z tých, ktorý 

nemá problém povedať osobne, čo si o kom myslím a nemám 

problém to povedať verejne. Na druhej strane, presne, 

osočovať zato zvyšných tridsať, štyridsaťštyri poslancov, 

okej, je to, samozrejme, právo. Kľudne to môže primátor 

smerovať k mojej osobe, ja nemám problém sa brániť.  

Ale áno, je to lepšie, proste, hovoriť hromadne. 

Všetci to robíte, všetci ste tí zlí, len ja som ten dobrý, 

ktorý chráni záujmy týchto Bratislavčanov. Nie nechráni.  

A dostaneme sa k tomu v ďalších bodoch a v ďalších 

zisteniach, ktoré sú. Lebo toto neni koniec. Primátor by 

bol rád, keby to bol koniec,len tých materiálov a dôkazov 

je ďaleko viac. A ja sa na ne teším, čím bude bližšie 

k voľbám, tým sa budú dávať ďalšie a zaujímavejšie. A potom 

sa až niektorým ľuďom, tým, ktorým sa doča, doteraz 

neotvorili oči, otvoria oči.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec ešte faktickou.  

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ale im sa otvoria oči, neboj sa, Janko. Oni ich majú 

dostatočne otvorené, a ešte sa im viacej otvoria.  
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Ale mňa by zaujímalo, pán primátor, koho tu máte 

namiesto pána Helda? Lebo vy tu, my tu, vy tam sedíte, 

a tuto do vás z vašeho pohľadu búšia poslanci. Ale kde máte 

tých zamestnancov toho úradu, ktorí sú zodpovední za tú za 

túto agendu? Veď keď tu jeden neni, tak aby, asi ho mal 

nejaký nahradiť. Lebo ináč je to tu nefunkčné. Kde sú tí 

ľudia? Kde sú tí ľudia z toho odboru pána Helda, ktorí by 

nám mohli túto relevantne odpovedať na otázky?  

Vy nemáte tých ľudí pripravených na zastupiteľstvo? 

Toto zastupiteľstvo je vám tu pre srandu? Kde sú tí ľudia? 

Je tu niekto namiesto pána Helda, keď odišiel? Ako, ja 

neviem, zastupuje ho tu niekto?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ale však, nikto tu neni.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Takto to má vyzerať na zastupiteľstve, keď obyvatelia 

sa chcú pýtať cez poslancov a nemôžu sa pýtať? Lebo sú tu 

neni zamestnanci, ktorí by mali relevantne odpovedať? Viete 

mi dať odpoveď, kde je? (gong) Niekto? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

O zimnej údržbe budeme rokovať, samozrejme, vtedy, keď 

bude aj správa kontrolóra, tak ako som to povedal, tak to 
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budeme aj robiť. A nebudeme robiť divadlo a cirkus, to, čo 

robíte teraz vy.  

Ešte vás chcem informovať, že sa minule do tohoto bodu 

prihlásili pani Mikulášiková, Legényi, Ďurči, Mihok 

a Jahelka, ale keďže tu nie sú, takže strácajú poradie. 

A ja prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia, ak 

nejaké bolo.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nebolo. Čiže nemáme o čom hlasovať.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Boli. Tak. No tak, ale boli zimná údržba. Boli 

prihlásení. Ja som to pre istotu. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Tak, budú mať ešte slovo potom. Ale dostal som túto 

informáciu z organizačného oddelenia. Čiže nemáme o čom 

hlasovať.  
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BOD 2 PODNIK VEREJNO-PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB – 
ANALÝZA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak prechádzame na ďalší bod. A ten, nech sa páči, pán 

poslanec Hrčka.  

 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Dostávame sa k tomu zaujímavejšiemu bodu z týchto 

dvoch.  

Ten zaujímavejší bod je podnik verejnoprospešných 

služieb.  

Ja by som rád všetkým povedal, ako to naozaj s tým 

podnikom verejnoprospešných služieb bolo. Zopakujem tú 

genézu.  

V januári 2014 pán Ivo Nesrovnal, ako mestský 

poslanec, prijal, teda, navrhol uznesenie, ktoré schválilo 

vtedajšie zastupiteľstvo, aby do konca februára, do 

tridsiatich dní, pripravil vtedajší primátor Milan Ftáčnik 

analýzu výhodnosti efektívnosti výkonu zimnej údržby, teda 

vypovedania zmluvy a robenie zimnej údržby vo vlastnej 

réžii alebo niektorou, niektorým mestským podnikom.  

Pán Ftáčnik to nestihol.  
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V marci 2015 prišiel do tohto zastupiteľstva pán 

Maruška s materiálom, kedy povedal, že do 6. mesiaca, do 

30. 6. 2015 tú správu pripravia. Táto správa nebola 

pripravená 30. 6. 2015, 30. 6. 2016, 30. 6. 2017.  

Táto správa po opakovaných otázkach poslancov na 

rôznych fórach sa dostala do decembrového zastupiteľstva 

ako informačný materiál, kde v informačnom materiáli, s 

odvolaním sa na analýzu externej firmy, bolo napísané, že 

sa neodporúča robiť to interným spôsobom, lebo je to drahé.  

A asi tri-štyri týždne predtým pán primátor avizoval 

vo vestníku, že bude vypisovať súťaž na nasledujúce  štyri 

roky, štyri roky, nie na rok, nie na dva, nie na tri, ale 

na štyri roky za päťdesiatdva miliónov  eur. To znamená, 

na ďalšie štyri roky to bude robiť externým spôsobom.  

Nebyť kolegyne Tvrdej, ktorá tento bod z informačných 

materiálov požiada o zaradenie na zastupiteľstvo ako bod 

riadny, dneska by sme to, ani by sme sa nebavili o podniku 

verejnoprospešných služieb. Na tomto zastupiteľstve 

poslanci, tí zlí poslanci, ktorým nezáleží na tejto 

Bratislave, si tento bod zaradili, začali sa o tomto bode 

baviť, a po tej diskusii vyšiel pán primátor a povedal, že 

on presadzuje podnik verejnoprospešných služieb vo vlastnej 

réžii.  

Áno, obrovská fraška, ale tak, takýto bol začiatok.  

Teraz sa dostaneme k tej právnej analýze.  

Tá analýza, teda k právnej, ekonomickej. Tá analýza 

je, že, že totálny paškvil.  
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Vážení kolegovia,  

včera o osem tridsať večer, to znamená, pár hodín pred 

zastupiteľstvom v noci pán Held poslal túto správu, aby 

samozrejme, bolo čo najmenej času si ju pozrieť. Ja som si 

ju teda pozrel a som zhrozený.  

Pozdravujem firmu Grand thorton edvajzory (Grant 

Thornton Advisory), pretože, ak budem chcieť niekedy 

neschopnú analýzu, objednám si ju určite u nej.  

Títo páni dali, že predpokladajú spotrebu pohonných 

hmôt vépéesky (VPS) na milión dvestotisíc eur ročne.  

Vážené kolegyne a kolegovia,  

to dopravné firmy, ktoré jazdia po Európe nemajú, 

podľa mňa, takéto pohonné hmoty náklady, nie to vépéeska 

(VPS). To je absurdné. Kto toto písal, nemá elementárne 

znalosti o tom, ako funguje vépéeska (VPS) a koľko má 

nákladov na pohonné hmoty.  

Naopak, posypovú soľ, náklady na posypovú soľ v tej 

ich projekcii, podľa ktorej vychádzali, že či sa to oplatí 

alebo neoplatí, nacenili na stoštyridsaťtisíc eur.  

Keď si pozriete faktúry, tak zistíte, že tie položky 

sú, že milión na na soľ ročne. A keď som si spo spočítal 

priemer šesťročnej spotreby soli a vynásobil som jej ich 

tou komoditnou burzou tých šesťdesiat eur, tak pod 

tristopäťdesiattisíc eur som sa nedostal.  

Čiže, páni odborníci to tipli na stoštyridsaťtisíc 

v každom roku. Momentálne podľa šesťročného priemeru sme 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 737

minimálne na tristopäťdesiatich tisícoch, aj to tej 

najlacnejšej soli, ktorá sa nemôže používať.  

Ale čo ma úplne dorazilo, ale že totálne ma dorazilo, 

je, že projekcia nákladov je počítaná, pri strojno-

technickom vybavení sa jedná o lízingové splátky a 

plánovanú pravidelnú obnovu každých päť rokov.  

Čiže, toto mesto, ja som zvedavý, že či každých päť 

rokov obnovujete aspoň počítače na úrade, ale vy chcete ob 

obnovovať štyridsaťpäť sypačov v hodnote sedem miliónov eur 

každých päť rokov, do, nad 4 tony a za ďalší milión eur 

sypače do štyroch ton.  

Čiže, vy chcete meniť každých päť rokov techniku za 

osem miliónov  eur.  

Pre vašu informáciu, je to z verejne dostupných 

informácií, vám poviem, ako má spoločnosť áerká (A.R.K), 

akú má štruktúru momentálne mechanizmov.  

Do desať rokov má tri mechanizmy staré. Hej? 

Medzi desiatimi a dvadsiatimi rokmi má štyridsaťštyri 

mechanizmov,  

medzi dvadsiatimi a tridsiatimi rokmi má dvanásť 

mechanizmov 

a nad tridsať rokov má ďalších šesť mechanizmov.  

Čiže firma áerká (A.R.K), ktorá to robí pre zisk, 

používa do desať rokov, to znamená, my už máme dva cykly, 

my už by sme dvakrát vymenili techniku, tak oni majú len 

tri stroje v takomto vekovom období.  
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Od desať do dvadsať rokov majú väčšinu svojich 

strojov, to znamená, my už by sme štyrikrát vymenili 

stroje, už by sme investovali  dvadsaťštyri miliónov 

do výmeny techniky, lebo však my si to môžeme dovoliť, 

(poslanec hovorí so smiechom) súkromné áerká (A.R.K) si to 

nedovolí, ale mesto môže meniť takúto techniku v takejto 

hodnote každých päť rokov.  

Potom sa nečudujem, že tá analýza nevyšla.  

A pre vašu informáciu tie stroje, polovica tých 

strojov najazdila do tisíc kilometrov ročne, dvadsaťpäť 

mechanizmov najazdilo do tisíc kilometrov ročne a päť 

mechanizmov do štyritisíc kilometrov ročne.  

Čiže, my chceme kúpiť podľa projekcie mechanizmy 

za osem miliónov , ktoré najazdia za päť rokov päťtisíc 

kilometrov, (gong) tým pádom, 

prihlásim sa teda v riadnom bode a dokončím to, keďže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu.  

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  
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Tiež by som sa spýtala pána Herda, či naozaj o pol 

ôsmej večer pred zastupiteľstvom nám posiela takýto 

materiál. Ale chvalabohu, že aspoň poslal, lebo sme ho 

mohli dostať až rovno na stôl ako iné dôležité veci sa tu 

stali. Áno.  

Ale mňa zaujíma, teda zaujalo. Ja by som podotkla, 

viete, vieme si to predstaviť vtedy keď, milióny si málokto 

z nás vie predstaviť, aj keď sú tu nejakí, ktorí by si to, 

možno, vedeli lepšie predstaviť, ale konkrétne veci si 

vieme predstaviť celkom dobre a hlavne si to vie predstaviť 

obyvateľ Bratislavy.  

Naučili sme sa, že sa zimy menia, občas ešte mrzne, 

občas ešte sneží a občas je poľadovica, ale mali sme sa 

naučiť aj na to, alebo zvyknúť si na to, že ulice sú 

špinavé a hlavne cez leto vládnu veľké horúčavy. A mňa, a 

skutočne to tu stále pripomínam, že v roku 2016 v júni sme 

platili najvyššie fakturovanú zmluvu za splachovanie 

komunikácií. V júni v zábere tri metre sedemnásťtisíc 

kilometrov za 1 mesiac splachovania komunikácií. 

Mňa táto faktúra dodnes ešte vytáča veľmi a o to viac, 

keď v tejto analýze, ktorú ste nám predložili, pán Held, 

ktorý možno niekde počúva, a neviem či si to všimol pán 

Held, ale sa plánuje nákup kropičiek, pätnástich kropičiek 

v jednotkovej cene stotridsaťdvatisíc eur.  

Tak mňa by teda zaujímalo, pán primátor, asi ste tu 

aj, zastupujete aj pána Helda, aj keď to nie je náplň vašej 

práce nám odpovedať na takéto otázky, ale koľko kropičiek 

má k dispozícii súčasný prevádzkovateľ služby letná a zimná 
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údržba komunikácií, keď my potrebujeme nakúpiť každé štyri 

roky? Pán Hrčka?.  

(poznámka:  počuť mimo mikrofón „päť“) 

Každých päť rokov pätnásť kusov kropičiek v hodnote 

asi stotridsaťdvatisíc eur. 

Ďakujem za odpoveď. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja len doplním kolegu Jána Hrčku.  

Podľa tejto vašej správy, pán primátor, by sa 

vyraďovali vozy, ktoré majú najazdených päťtisíc 

kilometrov. Päťtisíc. 

Keď si zoberieme, koľko kilometrov majú najazdené 

vozy, ktoré, teda, má firma, ktorá to pre nás robí, tak to 

sú niekoľkonásobne, niekoľkonás, ja neviem, či dvadsať, 

tridsaťnásobne prekročené tie, tie kilometre, ktoré majú 

tie autá najazdené, ale my by sme podľa týchto odborníkov, 

ktorých ste si zaplatili, ktorí mimochodom ste za dva a pol 

roka pripravili tú správu, stála dvadsaťdvatisíc, a za 

dvadsaťdvatisíc nám táto firma urobila rozpočet na nový 

podnik, kde autá, ktoré podľa bežných štandardov, ktoré sú 

momentálne v Bratislave, lebo tá firma, ktorá to pre nás 
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robí, tak jak hovoril Jano Hrčka, tie autá tam najazdia 

tisíc, tisícpäťsto kilometrov, tak my by sme vy, podľa 

tejto správy tieto, tieto autá, nové, za sedem až osem 

miliónov mali po piatich rokov vyradiť a kupovať ďalšie.  

Tak ja vám poviem, že tu by normálne fronta až po Brno 

stála, z komunálnych podnikov, ktoré by si tieto stroje 

brali. Lebo to sú nové stroje prakticky.  

Ja neviem kto pripravoval túto správu, ale tá správa 

je, teda, veľmi odtrhnutá od reality. 

A ja by som poprosil aj vás, aby ste tú za 

dvadsaťdvatisíc,  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dvadsaťdvatisíc stála tá správa, no. Tak za 

dvadsaťdvatisíc, ja vám garantujem, že keby ste to dali 

u nás zástupcovi riaditeľa našej firmy vypracovať, bolo by 

to oveľa reálnejšie a stálo by vás to, možno, desatinu 

z toho, čo ste zaplatili tej firme. A bolo by to úplne 

reálne.  

Ja by som vás chcel poprosiť, pán primátor, keď chcete 

robiť nejaký komunálny podnik, poraďte sa s ľuďmi, ktorí 

komunálne podniky aj v Bratislave riadia a tak budete 

vedieť spraviť komunálny podnik nie za štyri roky, jak to 

tu prezentujete obyvateľom, ale ten komunálny podnik sa 

spraví perfektný do roka so strojmi, ktoré úplne v pohode 

budú zvládať tú údržbu a bude to na úrovni. Nie tu si 

dávate robiť analýzy za desaťtisíce a prezetot prezentuje 
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tu ľuďom po trocg rokoch čo tu sedíte v stoličke primátora, 

že teraz ideme robiť ďalší podnik, ktorý bude trvať štyri 

roky.  

Áno, keď takáto správa, ktorá sa dá vyhotoviť za 

mesiac a pol, respektíve za dva mesiace, trvá to dva a pol 

roka, tak aj podnik, ktorý sa dá spraviť za osem, desať 

mesiacov, možno do roka, tu trvá štyri roky. Takže to je 

nič neobvyklé. Ale ja si myslím, že toto už obyvatelia 

Bratislavy tolerovať nebudú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Tak, pán primátor, táto analýza je zverejnená na webe 

mesta, čiže ste za to zodpovedný, že tam je. A ja sa teraz 

pýtam vás, vy sa nehanbíte za to?  

Autá, ktoré vozia soľ po piatich tisícoch kilometroch 

sa majú vymeniť. Autobusy, ktoré vozia ľudí majú 

najazdených aj  stotisíc kilometrov? Toto sa dá porovnať 

pán primátor? Nehanbíte sa? 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, môžeme byť radi, že firma Thorn edvajsory 

(Thornton Advisory) nerobila bizniskejs (business case) 

dopravného podniku, lebo keby to bola rovnakým spôsobom 

napočítala, že každých päť rokov budeme meniť autobusy, 

električky a trolejbusy, tak by, vlastne, prišla so 

záverom, že zrušme dopravný podnik a riešme to externe, 

lebo to vychádza externe lacnejšie, ako vo vlastnej réžii.  

Ja by som ešte na Richarda reagoval, že päťtisíc 

kilometrov pri nákladných autách. Preboha, to sú autá v 

zábehu.  

Ja len tak na margo. Firma, keď kupovala autá, tak, 

akože, vzhľadom k tomu, že ich vozí z cudziny, tak sú 

o nich verejne dostupné informácie. Čiže napríklad, kúpili 

v dvetisícšestnástom roku auto s rokom výroby 2006, ktoré 

malo najazdených  deväťstošesťtisíc kilometrov. Čiže, 

 stotisíc najazdilo ročne. Čiže, potom sú ďalšie.  

Oni pravidelne kupovali päť, desať, pätnásťročné autá, 

ktoré mali najazdené sto, stopäťdesiat, dvesto, tristo, 

päťstotisíc kilometrov, pretože vedia, že na tých tisíc, 

tisícpäťsto kilometrov v zime im to bohate v Bratislave 

postačí na tých päť dní.  
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Ale nie. My sme si dali, samozrejme, do plánu obmeniť 

celý park za päť rokov. A potom to (gong) nevyšlo, 

bohužiaľ.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem.  

Ja som nepočula odpoveď na otázku, kto je zodpovedný 

za to, že dispečeri neskoro požiadali zimnú údržbu, aby 

vykonávala svoje povinnosti.  

A takisto by ma zaujímalo, kto je zodpovedný za to, že 

takúto analýzu sme zaplatili viac ako dvadsaťtisíc eur? 

Lebo, ak sú analýzy firmy Grant ton thornton, (Grant 

Thornton Advisory) audítorskej firmy rovnako kvalitné ako 

audity spoločnosti Deloitte na verejné osvetlenie a na 

parkovanie, tak sa nečudujem, že sa hanbíte ich zverejniť v 

celom rozsahu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 
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JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja vás chcem poprosiť, pán primátor, alebo vašich 

zamestnancov magistrátu, choďte sa poradiť ku nám do Nového 

Mesta, kde vépéeska (VPS) funguje, má viac zamestnancov, 

jak tu čo bolo prezentované v tej analýze tej firmy, má 

viac zamestnancov, robí s ďaleko menším rozpočtom a robí a 

stíha platiť aj tých zamestnancov a tak ďalej. 

Ja vám poviem, za tých  päťdesiatdva miliónov, čo 

teraz chcete súťažiť, tu ten podnik by bol normálne, že 

zlatý. Zlatý. Zlatý. Ľudia by tam chodili usmiati, 

dostávali by dobré výplaty, všetci by boli spokojní a mesto 

by si objednávalo služby vtedy, kedy by snežilo. 

A, Maťo, 

to by nebolo vôbec problém, si to objednať. Lebo tí 

ľudia tam by reálne pracovali, vieš? Boli by zamestnaní, 

dostávali by výplaty a keby nasnežilo, tak by vyrazili. Aj 

by vedeli, kedy vyraziť. Vieš.  

Len tu to je taký problém, že tu sú kontrolór, tu je 

kontrola taká, že tu si firma vyrazí vtedy, kedy ona uzná 

za vhodné, aby si mala vyraziť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  
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Keby som prekročil, tak požiadam pre, žiadam 

o predlženie príspevku.  

Čiže, ja ešte dokončím s tými autami.  

Polovica z tých áut, vzhľadom k tomu, že tie autá 

chodia každoročne na estéká (STK) a vidíte stav tachometra 

pri estékáčkach (STK) koľko najazdili, dvadsaťpäť zo 

šesťdesiatich piatich mechanizmov najazdilo do tisíc 

kilometrov, päť mechanizmov najazdilo do štyritisíc 

kilometrov.  

U tých zvyšných sa to, napríklad, nedá ani určiť, lebo 

jediné, viete, áerká (A.R.K) má asi pätnásť alebo dvadsať 

mechanizmov, ktoré majú v niektoré roky, alebo teda, aj po 

sebe idúce roky menšie najazdené kilometre ako roky 

predtým. Volá sa to takzvané Stáčanie. Tak neviem, prečo 

niekto stáča kilometre na dvesto alebo 

dvestopäťdesiattisícovm aute, teda  dvestopäťdesiattisíc 

najazdených kilometrov na nákladnom aute, ale sú to verejne 

dostupné informácie, dá sa to, samozrejme, pozrieť.  

No. Čiže, dostaneme sa k tomu, že tu si niekto 

objednal za dvadsaťdvatisíc eur z verejných zdrojov 

analýzu, ktorú niekto tu podpísal, prevzal, ani si ju 

evidentne neprečítal, ak ju prečítal, tak to čítal niekto, 

kto tomu nerozumie.  

Možno to čítal pán Held, to by ma ani neprekvapilo, 

lebo proste tu sú ľudia, ktorí nerozumejú svojej robote, sú 

tu platení za to, aby nič nerobili, sedeli, lebo sú 

kamaráti, lebo sú z istej časti Slovenska, lebo, lebo to 

takto to na Slovensku chodí. Však to tu všetci poznajú.  
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Myslím, že o tých mafiánskych a všelijakých iných 

prepojeniach sa toho dneska hovorí v spoločnosti dosť veľa.  

No a teraz sa dostaneme, naozaj, k tomu, že, že my sme 

si objednali analýzu, ako by sme to robili v ideálnych 

podmienkach vo vlastnej réžii, pričom ten dodávateľ, ktorý 

nám to robí, a teda, porovnávali sme to, či sa to oplatí 

robiť nám, alebo dodávateľovi, to robí úplne iným spôsobom. 

Samozrejme, on to robí logicky, pretože iba hlupák by kúpil 

mechanizmy za osem miliónov  eur, najazdil na nich päťtisíc 

kilometrov a potom kupoval ďalšie.  

Lenže toto je presne to, čo sa v tej analýze dočítate. 

S týmto predpokladom špičkoví analytici, ktorí dostali 

zaplatené dvadsaťdvatisíc eur za stredoškolský paškvil, 

ktorý by som spravil pred pätnástimi rokmi za desať hodín 

roboty, tak tí páni, alebo podľa mňa to boli aj študenti, 

čo to urobili, tak tí vypočítali a porovnali 

neporovnateľné.  

Čiže, oni porovnali, ako môže byť výskum NASA s 

výskumom na Slovensku napríklad, v Slovenskej akadémie vied 

a povedali, že ó, viete, neoplatí sa nám to robiť, lebo tak 

ako NASA to nedokážeme robiť, tak to, proste, budeme robiť 

dodávateľsky.  

Je to hanba. Je to hanba tohto vedenia. 

A aj tie účelové posielania, že, že ten, ten materiál 

sme pýtali už dávno a bol účelovo, doslova účelovo poslaný 

včera večer o dvadsať tridsať, má dvadsaťsedem strán, je 

tam kopu údajov, aby si ich málokto, kto tomu nerozumie, 
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nemohol ani prečítať, ani overiť, aby to zase išlo 

do stratena. Pretože. 

Richard,  

ja ti odpoviem. Všetci by boli spokojní s výnimkou 

dvoch ľudí, keby to bolo tak, ako si ty povedal. Okrem 

dodávateľa a okrem tých ľudí na magistráte, ktorí to tu 

kryjú a ktorí to tým dodávateľom vybavujú. Za tým si 

stojím, že proste takto hlúpo to nemôže nastaviť nikto 

normálny, komu záleží na verejných zdrojoch. Toto sa takto 

dá nastaviť len v prípade, že, jednoducho, musíte byť 

nejakým spôsobom motivovaný, lebo pre mňa ináč nevychádza 

z toho logické vysvetlenie, prečo by niekto takýmto 

spôsobom konal a takýmto spôsobom robil analýzy, robil 

kontrolu, robil vlastne všetko, čo sa na tomto meste robí 

pri fakturovaných službách od dodávateľa za desať miliónov  

eur ročne.  

Je to tragédia.  

Ja by som ešte ale upozornil, že to neni všetko. Máme 

ešte takú špecifickejšiu časť, ktorá, pre vašu informáciu, 

dodávateľ fakturuje obrovské množstvo soli a fakturuje nám 

preventívny aj likvidačný posyp štyridsať gramov na meter 

štvorcový posypového materiálu.  

Pre vašu informáciu, technológiu, ktorú používa sa 

pätnásť až dvadsať gramov, to znamená, polovičná dávka, 

používa pri 3 centimetroch udupaného snehu a ľadu. 

Čiže, firma áerká (A.R.K), keď dostala pokyn na 

preventívny posyp, a tohto roku ho dostala niekoľkokrát, 
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sypala dvojnásobné množstvo materiálu podľa faktúry, podľa 

mňa v realite to tak nebolo, ako je potrebné, ako posýpajú 

v Poprade, v Štrbskom Plese na tri centimetre udupaného 

zľadovatelého snehu.  

Samozrejme, že to neposypala obyčajným materiálom, 

(gong) pretože magistrát si zabezpečil, že bez súhlasu 

tohto zastupiteľstva, zmenil priemyselnú posypovú soľ, za 

ktorú platíme stopäťdesiat eur na tonu, tak ju nahradil tým 

najdrahším posypový materiálom, to znamená, chloridom 

horečnatým, za ktorý sa platí zhruba päťstopäťdesiat eur za 

tonu, tento magistrát zaňho platí. (gong) 

Čiže, zvýšili sme ho asi štyri, štvornásobne.  

Sypeme ho dvakrát toľko, koľko je úplne vrchná 

hranica, sypeme ho, keď vôbec neni potrebné a fakturujeme 

technológiu a fakturujeme materiál, ktorý je najdrahší. 

Pýtate sa prečo? No z jednoduchého dôvodu. Lebo z toho idú 

peniaze. A komu (gong) z toho idú peniaze? Z toho idú, 

samozrejme, peniaze firme, ktorá, som si stopercentne istý, 

že také množstvo materiálu nevysypala, lebo by bola hlúpa. 

To by ste mali. A také množstvo materiálu na tých 

chodníkoch a cestách, že, že by ste to videli.  

Jaj, zabudol som. Na chodníky sypeme dvestopäťdesiat 

gramov na meter štvorcový. Zákonom stanovená norma hovorí, 

že nesmiete denne dať viac ako šesťdesiat gramov posypového 

chemického materiálu pri likvidácii. My sypeme, aspoň teda 

na faktúre sypeme, dvestopäťdesiat gramov na meter 

štvorcový. Štyri celá dva násobok dennej normospotreby, 
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ktorú dáva zákon na ochranu životného prostredia, technické 

normy a tak ďalej.  

Prečo to robíme? No, zase si odpoviem. No, pretože to 

je dobrý biznis. A samozrejme, že to reálne nerobia. Robia 

to na faktúre, robia to na papieroch. Ja som si to pozeral. 

Naozaj to sedí. Fakturujú to takýmto spôsobom. A keď sa 

prišlo na kontrolu na soľ, tak ešte magistrát robil všetky 

opatrenia, aby sme si nemohli fotiť, aby sme nemohli robiť 

ďalšie dokumentácie, lebo by sa to bolo dokázalo.  

Čiže, toto je výsledok tohto vedenia, tohto primátora 

a tejto, podľa mňa, podľa môjho názoru, mafiánskeho 

tunelovania tohto rozpočtu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Janko, 

a ty si si pomýlil tú soľ so snehom. Keď ju tak sypú, 

vieš, to si potom môžeš aj pomýliť.Tí ľudia si myslia, že 

to je sneh a to je vlastne soľ. Vieš?  

No a ďalšie vec, čo vám chcem povedať, pán primátor, 

že fakt by som vám poradil, aby ste to nedar, nedávali 

robiť tieto analýzy, ale aby sa tu spravila normálne 

skupina poslancov, ktorí tomu rozumejú a prevedieme vás po 
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podnikoch, ktoré fungujú a jak fungujú, s akými strojmi 

fungujú, kedy sa obmieňajú stroje, kedy, kedy a koľko sa 

sype, a tak ďalej, a tak ďalej, a zistíte, že viete podľa 

týchto analýz, ktoré si tu vy dávate robiť, tak tu nebude 

fungovať nič. Tak ten magistrát prakticky nemôže robiť 

žiadnu službu, všetko musí robiť niekým externým. 

Čiže, takto, jak sa to tu robí, sa ani nečudujem, že 

potom tu nefungujú také veci jak zimný štadión tu 

nefunguje, táto zimná údržba, iks, ypsilon vecí, ktoré, ku 

ktorým ešte dôjdeme, toto volebné obdobie jak tu nefunguje 

a môžme sa potom baviť, že poďme si dávať robiť analýzy, 

jak to všetko nejde, jak to nevieme robiť a nech to robí 

niekto externe, (gong) však ten na tom zaro 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem.  

Nechce sa mi už o tom hovoriť, lebo je to tak hrozné, 

ale vychádza mi z toho len jedno.  

Po prvé, kradne sa sprostredkovane z verejných zdrojov 

a tuná sa nad tým taktne, sa to taktne prehliada.  

Včera som si čistila poslaneckú schránku od pošty a 

našla som tam anonym na istého pána riaditeľa ako sa má 

dobre.  
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Sú to vaši zamestnanci, pán primátor, takže myslím si, 

že by, že by ťa to ma malo zaujímať. 

A druhá vec, čo je ešte horšia, tak ak by sme túto 

informáciu o tejto analýze zobrali na vedomie, tak 

pripravujeme vlastne pôdu na to, aby sa kradlo priamo. Aby 

sa kradlo rovno bez sprostredkovateľa. A to sa mi zdá úplný 

des. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

No hej, ďalšia diskusia k tomu od pána primátora 

nepôjde. No však, čo má obhajovať? Má obhajovať takéto 

nezmysly? Zamestnancov tu nemá, tí odišli preč. Čiže, sa 

môže vyhovárať na nich, on tomu nerozumie, zjavne tomu 

nerozumie, lebo keby tomu rozumel, tak by to v takomto 

katastrofálnom stave v tomto meste nebolo. Bude ticho. Bude 

sa odvolávať na správu kontrolóra, ja sa na ňu tiež teším, 

som veľmi zvedavý na tie zistenia, vzhľadom k tomu, že som 

v kontrolnej komisii, tak mám aj väčšie množstvo 

informácií, a fakt sa teším, keď niektoré z nich, ktoré, 

bohužiaľ, teraz nemôžem ešte hovoriť, viem, že sú zistené, 

sú potvrdené, to potom bude zaujímavé zastupiteľstvo. To by 

som navrhoval, aby bolo samostatne len o tom, lebo to bude 
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naozaj, že na abdikáciu, na de defenestráciu z okna. To 

bude hanba. Obrovská hanba.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Verím, pán poslanec, že nič iného by si rád nevidel, 

už sa k tomu vyjadruješ takto dva roky.  

Defenestrácia, to je presne k čomu, sve sve smeruješ 

aj svoju politickou kultúrou. 

A už aj tie slová, o mafiánske a kradnutie, a to, už 

to vidím, jak to presne kladieš a musím povedať, že som 

zhrozený z toho, ako klesá kultúra a úroveň a inteligencia 

rokovania, pretože toto, čo tu teraz predvádzate, je čisté 

táranie a márnenie času, pretože vy veľmi dobre viete, že 

akýkoľvek podnik, keď bude zriadený, bude zriadený a 

schválený v tomto zastupiteľstve.  

Toto sme si odsúhlasili, toto ste si vy odsúhlasili, 

že keď sa urobí analýza a vy budete schvaľovať.  

Čiže, všetko to, čo teraz rozprávate, tieto maľovania, 

tieto šialené strašné scenáre sú absolútne hlúposti, 

nezmysly.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Sú hlúposti, nezmysly, pretože ak tak to bude, tak to 

bude len preto, že to vy schválite.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 754

Takto sme si to odsúhlasili, a teraz tu už hodinu 

rozprávate, prepáčte, nezmysly a táraniny. Ale, pokračujte 

v tom. Nech sa páči.  

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo.  

Ak by som náhodou pretiahol na viac ako štyri minúty, 

poprosím o predĺženie.  

Ja sa chcem pridať k tomu, že ide o veľmi, veľmi vážnu 

tému a mrzí ma, že sa dostala do takejto polohy, takého 

politikárčenia, keď sa naozaj vyťahujú veci, ktoré s tým 

nesúvisia.  

Je tam veľa, veľa takého predvolebného emočného 

balastu, napriek tomu uznávam, že ide o veľmi, veľmi 

dôležitú tému, ktorou by sme sa mali zaoberať. Mrzí ma, že 

to robíme na možno tretíkrát na na takéto kúskovanie.  

Tak isto tú informáciu, ktorú sme si požiadali 

o zriadení nového, alebo vlastného komunálneho podniku, sme 

dostali len včera, nedá sa k tomu hneď na takto narýchlo 

vyjadriť. Bolo by, možno, naozaj prospešné, keby sme vecne 

o tomto diskutovali, mimo nejakých emócií, mimo nejakých 

osočovaní, mimo nejakých, povedzme, obvinení, aj keď 

rozumiem tomu, že u niektorých poslancov je to, je to, je 

im to vlastné. Ale, naozaj, by som požiadal všetkých o 

nejakú konštruktivitu.  
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Ja som rád, že táto téma bola otvorená, a že, že sa 

môžme s ňou zaoberať. Ja si, ja si myslím, že to, čo sme, 

čo tu aj odznelo, že by podnik vo vlastnej réžii bol 

nevýhodný, alebo že je to oveľa jednoduchšie outsorsovať, 

no ja si to nemyslím. A v tomto sa pridávam k pánovi 

poslancovi Hrčkovi, ktorý poväčšine, väčšinu vecí, 

deväťdesiat percent pozerá podľa nejakých ekonomických 

tabuliek, tak tu veľmi správne k tomu pristupuje 

s otvorenou hlavou.  

Aj keby, aj keby náhodou nám vychádzalo, že vlastný 

komunálny podnik je o predbežne predpokladáme, že bude o 

niečo drahší, ako, ako keď ho outsorsujeme, aj keď si to 

nemyslím, napriek tomu si myslím, že by sme do toho mali 

ísť. Pretože, my nie sme ani súkromná spoločnosť, ani 

akciová spoločnosť, náš účel nie je dosahovať zisk, našim 

hlavným poslaním je služba verejnosti a služba ľuďom, ktorí 

v tomto meste bývajú. A keď to vieme urobiť kvalitnejšie a 

máme to pod kontrolou, keď to budeme robiť vo vlastnej 

réžii, tak mne nebude prekážať, keď by to bolo o kúsok 

drahšie ako keď to outsorsujeme a nemáme nad tým kontrolu 

ani nad kvalitou. Radšej zaplatím o niečo viac a bude to, 

naozaj, odhrnuté, ako zaplatíme menej niekde outsorsingovo 

a zistíme, že to ne nefunguje. A je tu dôvodné podozrenie, 

ako tu bolo povedané, že tie zdroje nie sú vy využívané 

efektívne.  

Čiže, ja sa vždy budem prihovárať za za zriadenie 

vlastného podniku.  

Ja viem, že, možno, zrovnanie s Viedňou neni 

najlepšie, pretože to, to mesto je aj finančne úplne na 
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inej úrovni, ale keď to funguje tam, stále si myslím, že to 

môže fungovať aj v v v Bratislave.  

A vážený pán primátor, 

v tom si nedovolím, teda dovolím si istú mieru 

kritiky, pretože ja, keď si dobre spomínam, tak o tom, že 

skúsime urobiť vlastný podnik, tak ste hovorili dokonca aj 

vy sám niekedy po voľbách, potom to ostalo ako keby ako 

ticho. Momentálne keď tá téma je znovu aktuálna a znovu sa 

o tom rozprávame, a teraz zisťujeme, že by to trvalo ďalšie 

štyri roky zriadiť ten podnik. No ak by sme naozaj sa tomu 

venovali od prvého dňa tohto volebného obdobia, alebo vy, a 

boli by ste tým motorom a predkladali nám návrhy, tak už 

dnes sme mohli byť v pozícii, keby sme ten podnik viacmenej 

mali pripravený.  

Pretože ja budem zásadne proti tomu, ale naozaj 

zásadne, aby sme dočasne predĺžili tú súčasnú zmluvu 

na ďalšie štyri roky. Lebo to je ďalšie (gong) volebné 

obdobie.  

To znamená, že my tým ďalším poslancom, poslancom, 

ktorí prídu po nás,necháme dedičstvo vo forme ďalšej 

štvorročnej zmluvy.  

A kým, naozaj sa môže stať, že tu budú úplne iní ľudia 

sedieť, kým sa oni zorientujú, kým naozaj príjmu tú 

myšlienku na zriadenie nového, nového vlastného komunálneho 

podniku, zase prebehne nejaký, nejaký čas a zase budú 

nútení, možno, predlžovať tu existujúcu neefektívnu, alebo 

nevýhodnú zmluvu pre nás.  
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Naozaj sme vedeli, že tá zmluva vyprší tento rok a 

mohli sme my a to, a teda, keď hovorím v množnom čísle, 

hovorím my ako mesto, čiže v tomto, v tomto prípade tá 

zodpovednosť hlavne leží na vašich pleciach ako človeka, 

ktorý má pod sebou výkonný aparát.  

Čiže, ja určite nebudem podporovať to, aby sme tú 

zmluvu predlžovali.  

Pán primátor,  

to vás poprosím, aby, aby to prechodné obdobie bolo čo 

najkratšie, a aby sme sa, naozaj, do toho pustili 

do budovania nejakého vlastného podniku. 

A určite nebudem súhlasiť aj na tom, že sa to bude 

postupne preklápať. Pretože to postupné preklápanie, a to 

postupné určovanie, koľko sa ešte bude outsorsovať a koľko 

už bude robiť vlastný podnik, bude zase na nejakom 

subjektívnom posúdení a nedá sa to nijako odkontrolovať, že 

či tá naša mestská spoločnosť už je pripravená, alebo nie 

je a bude to niekto, jeden človek rozhodovať o tom, čo sa 

ešte outsorsuje.  

Čiže, to musí byť pripravené tak, že to z jedn, na 

jednu zimu preberie náš vlašný, vlastný podnik 

stopercentne.  

Ja sa hlásim k tomu, aby sme k tomuto mali, či už 

vlastné zasadnutie, môže byť nie vo forme pléna, môže to 

byť vo forme nejakého pracovného stretnutia, ja sa k tomu 

hlásim a poďme to rozobrať na drobné a urobiť potrebné 

kroky ešte pred voľbami.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je jedenásť hodín, mala by byť prestávka, tak sa pýtam 

predsedov klubov, či vyhlásime, teda, polhodinovú 

prestávku.  

Takže, vyhlasujem polhodinovú prestávku. Pokračujeme 

jedenásť tridsaťše sedem. 

 

(Prestávka od 11.06 do 11.43 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

...sály, aby sme mohli pokračovať v (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) zastupiteľstva. 

My pre obnovenie rokovania, čiže, vraciame sa 

do rokovania o bodu dva. 

Do diskusie bolo prihlásených viacej poslancov.  

Faktická pán poslanec Mikulec. 
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JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem za slovo.  

S faktickou budem reagoval na svojho predrečníka, to 

je pán Oliver Kríž.  

Oliver,  

prosím ťa, ja neviem kde ťa napadlo, že sa tu do toho 

vnáša nejaká poli, nejaká politika, alebo nejaké 

politikárčenie.  

Analýza prišla včera. Hovorí sa tu o analýze, hovorí 

sa tu vecne a v číslach. Hej? Podľa tejto analýzy by ten 

podnik, ktorý mal byť, by bol veľmi drahý. Tá analýza je 

absolútne vzdialená na míle od reality.  

A mňa by zaujímalo, keď sa už bavíme vecne, že z 

koľkatých ponúk bola vybratá táto firma a aké boli tie 

ďalšie ponuky, keď sa to, teda, dá nejakým spôsobom 

zverejniť. Aké, aké firmy to boli, ktorý boli v tej súťaži 

a v akých číslach boli tie ponuky? To by mňa zaujímalo. 

Či sa to teda, pán primátor, dá nejakým spôsobom. 

Nedá?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Verejné obstarávanie.  
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No, lebo poviem vám na rovinu, a to si môžeme prejsť 

hocikde, že tieto čísla, ktoré uviedla táto firma sú úplne 

(gong) zlé. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Je tu Oliver? Vlastne reagujeme naňho.  

Ja by som mu len chcela pripomenúť. On tvrdí, že nemal 

čas na to, aby si preštudoval tú analýzu. Myslím si, že 

okrem Hrčku, si myslím, že málokto si to včera od pol 

deviatej večer preštudoval toľko strán.  

Ale ja len chcem poukázať na to, že, vlastne, prvýkrát 

som dala uznesenie 7. 12., aby nám tá analýza bola 

v decembri poskytnutá. Nestalo sa. Tak buď dvadsaťjedna 

alebo dvadsaťdva február som dala termín ihneď, alebo 

do konca februára, v tejto chvíli si to nepamätám, ale 

trvalo to tri týždne, pokým nám to prišlo. A prišlo nám to, 

naozaj, pár hodín pred zastupiteľstvom. Myslím si, že to 

nie je náhoda.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja chcem na Olivera.  

Oliver, 

mal si dlhú reč, ale ja som tomu poriadne nerozumel, 

ale teda záverom bolo, že si za ten podnik. Ale my, čo sme 

prijímali, teda, v decembri minulého roku, že prijímali, my 

sme iba zobrali na vedomie niečo, čo vyro, dal vyrobiť pán 

primátor po troch rokov, alebo pán Maruška, ale tým sme to 

ne neschválili. To neznamená, že to má byť ten podnik. 

A ja to tu vždycky opakujem, že je jedna z možnosti 

ešte, že by sa oslovili mestské časti a robili by zimnú 

údržbu v mestských častiach aj na magistrátnych cestách 

mestské časti. My to tam budeme chcieť doplniť a v svojom 

príspevku také niečo navrhnem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 762

Ďakujem.  

Ja by som tiež reagoval na predrečníka a súhlasil s 

tým, čo povedal Rišo Mikulec.  

Akože, možno, rozprávam v niektorých častiach 

emotívnejšie, a alebo viac artikulujem a zdôrazňujem, na 

druhej strane ale všetky veci, ktoré hovorím sú čísla, 

fakty, Odvolávky na to, čo je v správe. Ja si nevymýšľam, 

že tam je milión dvestotisíc eur ročne na pohonné hmoty. 

Každý, kto si to otvorí, uvidí.  

Ja si nevymýšľam, že tam je napísané, že každých päť 

rokov chcú za desať miliónov eur vymeniť stroje, pričom 

rátajú so štrnásťmiliónovými ročnými, teda, ako, so 

štrnásťmiliónovými nákladmi a čo je vlastne sedemdesiat 

percent toho sú stroje, ktoré každých päť rokov idú 

vymeniť, čo je absolútny nezmysel.  

To niekto, kto reálne robil zimnú údržbu, alebo sa 

stretol s realitou kdekoľvek na Slovensku, musí vedieť, že 

takto sa na Slovensku nefunguje a to nikdy by nevychádzalo 

nikomu, ani súkromníkovi.  

Takže, to, že to nevedela firma za dvadsaťdvatisíc 

eur, a to, že to nikomu na magistráte neprekážalo, to je, 

bohužiaľ, vizitka tak ako to tu funguje. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem za slovo.  

Ja naviažem na to, čo tu bolo povedané, že to nikomu 

nepre neprekážalo.  

Naozaj, ja za mestskú časť Devín môžem povedať, že ten 

náš obvod v rámci zimnej údržby má, čo sa týka ciest v 

rámci Devína, nejakú dĺžku v obidvoch smeroch dvanásťtisíc, 

dvetisícštyristo metrov. Garantujem vám, že za tie štyri 

roky posledné, sa tam zimná údržba organizovaná a platená 

mesta nedostala.  

Chcem to len previesť do tej polohy, že tak jak 

meskia, mestská časť zabezpečuje údržbu aj týchto 

komunikácií, určite v súvislosti so spoluprácou medzi 

mestskými časťami a mesta je ďaleko schodnejšie zabezpečiť 

údržbu aj v rámci týchto lokálnych mestských ciest a 

zostalo by pre mesto zabezpečovať tie veľké, veľké cestné, 

cestné úseky, ktoré teda naozaj plnia ten charakter skôr 

medzi, medzi mestskými časťami.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  
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Už tu bolo povedané, že je to vážna téma, osobitne 

tento bod, lebo smeruje do budúcnosti.  

Je to vážna téma nielen na hlavnom meste, ale aj 

niektoré mestské časti riešia to, akým spôsobom fungujú 

ich, ich, aj ich vlastné podniky verejnoprospešných 

služieb, čiže napríklad, pokiaľ ide o Petržalku, tak to 

bola a stále aj je, lebo to nie je neúplne dotiahnuté ešte, 

vážna téma aj tam.  

Len rozdiel je v tom, že aké možnosti majú rozhodovať 

o tej budúcnosti poslanci a akým, aké možnosti majú zapájať 

sa aj do spolurozhodovania o tých veciach. Lebo 

v súčasnosti je to, žiaľ, tak nastavené, že bola podpísaná 

v minulosti, na tom sme sa aj zhodli, naozaj nevýhodná 

zmluva. Teraz sa vedenie mesta snaží nejakým spôsobom isté 

veci naprávať aj takými, ja som pochopil, rôznymi 

neformálnymi stretnutiami a rokovaniami, z ktorých, žiaľ, 

ale zápisy nemáme.  

Mne to tak vyplynulo, keď tu pán riaditeľ magistrátu 

minule hovoril, že na čom všetkom sa mesto dohodlo s tou 

firmou, ale keď si pozriete, ako je postavená zmluva, tak 

v tej zmluve to nie je. Čiže to budú asi nejaké zápisnice 

z tých rokovaní a podobne, ktoré svojim spôsobom aj menia 

charakter tej zmluvy niekedy. Aspoň tak som to ja vnímal, 

keď to pán riaditeľ magistrátu hovoril.  

A to sa mi zdá dosť neštandardná situácia, lebo inak 

potom, samozrejme, tieto veci aj komplikujú diskusiu, ktorá 

prebieha tu. Lebo ak poslanci majú len od obmedz obmedzený 

prístup k materiálom, ktoré súvisia s touto vecou, tak 
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potom, potom tuná dochádza k rôznym nedorozumeniam 

a vysvetľovaniam.  

Ale čo je, čo je podstatné je, že táto analýza nám 

mala nejakým spôsobom osvetliť a ozrejmiť, za akých 

podmienok sa oplatí vybudovať taký podnik, a či je to 

výhodné alebo nevýhodné.  

Ja, ja som mal možnosť si prebehnúť tú správu, nečítal 

som ju tak podrobne ako niektorí kolegovia, lebo prišla 

na poslednú chvíľu a súhlasím s tým, čo povedal pán kolega 

Hrčka s tými výhradami. Jednoducho, väčšina poslancov, mám 

taký pocit, že naozaj má taký názor na tú analýzu, že by, 

že s ňou nesúhlasí.  

Ak by som prekročil ten časový limit, tak poprosím 

predĺženie.  

Ja aj preto navrhnem také stručné uznesenie, kde toto 

konštatujeme, že, jednoducho, nesúhlasíme s tou analýzou.  

Otázka je potom aj na vedenie mesta, čo mieni urobiť 

pre nápravu toho. Že či. Závisí to aj od tej zmluvy ako 

bola postavená, lebo moja skúsenosť je taká, že keď sa, 

napríklad, robí zmluva o dielo, tak sa nevyplatia peniaze 

tomu, tej firme, pokiaľ tá, pokiaľ ten výsledok práce nie 

je taký, aby ten objednávateľ bol spokojný. Tuná, podľa 

všetkého, to bolo už vyplatené, ale my sa k nejakej analýze 

alebo k nejakej zhode musíme dostať. Takže je na vedení 

mesta, aby potom navrhlo ďalší postup, lebo na základe 

tejto analýzy, alebo z tejto analýzy asi vychádzať nebudeme 

vedieť.  
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Už to aj pán poslanec Kríž a ďalší hovorili, že tá 

otázka tej výhodnosti toho podniku nebude len otázkou 

nejakého ekonomického vyjadrenia, alebo toho, že či sa to 

finančne oplatí alebo nie, lebo tam vstupuje do toho 

hodnotenia, alebo vyhodnotenia, vstupujú aj ďalšie faktory.  

Vstupuje aj to, že či máme, povedzme, personál na to, 

aby sme vedeli prevádzkovať takú spoločnosť. Ako, 

kvalifikovaný personál. Alebo tam bude vstupovať do 

posúdenia aj to, že aká bude koncepcia samotného podniku 

a jeho rozvoja a (gong) určite aj to, určite aj to, že akým 

spôsobom budú môcť poslanci spolurozhodovať o o pôsobení 

tej organizácie. Čiže, či to bude obchodná spoločnosť, 

alebo to bude príspevková organizácia.  

Lebo z pohľadu poslancov je najvýhodnejšie, keď je to 

príspevková organizácia, môžu sa spoločne s starostom, 

alebo primátorom v tomto prípade, spolupodieľať aj 

na rozhodovaní toho, kto tam je na čele tej organizácie 

a keď si neplní dobre tie úlohy, tak v spolupráci s tým 

primátorom ho vedia aj odvolať. Dneska také možnosti 

prakticky nemáme, lebo je tam zmluva, je to externý subjekt 

a nevieme to poriadne ani vypovedať.  

Teda, dávam návrh toho uznesenia, lebo už sa blíži 

koniec môjho príspevku. 

Čiže návrh uznesenia znie, mestské zastupiteľstvo 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nesúhlasí 

s analýzou vybudovania komunálneho podniku vo vlastníctve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava vypracovanej 
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spoločnosťou Grand tortn edvajzeri (Grant Thornton 

Advisory), asi esero (s. r. o.) to je, predpokladám. Uhm.  

Ďakujem za možnosť vystúpiť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

asi si to musíme znovu ozrejmiť, vy asi neviete o čom 

sa rozprávame.  

Analýza tejto spoločnosti predsa nie je návrhom 

na zriadenie mestského komunálneho podniku, o tom, taký 

návrh tu nepadol, ten nikto nepoložil. Je to jedna externá 

analýza nejakej firmy, ktorá sa k niečomu vyslovila, my sme 

ju zverejnili, ale nikde neni napísané, že predsa ideme 

takto postupovať. Veď my, vy ste odsúhlasili úplne iný 

postup. Vy ste odsúhlasili iný postup a to ten, že si 

urobíme štúdiu a spoločne sa dohodneme ako to spravíme. A 

nie podľa nejakej analýzy.  

Ja teda neviem, o čom rozprávate. Vy tu ce, tri, dve 

hodiny rozprávate o niečom, čo nie je vôbec aktuálne. Veď 

pot podľa tohoto nikto nejde postupovať.  

Ja vám to musím asi vysvetliť ešte raz. Lebo 

postupovať budeme podľa uznesenia, ktoré ste prijali vy, že 

predložíme materiál, návrh na založenie spoločného podniku 

so štúdiou a tak ďalej, a tak ďalej. Ale toto nie je ten 

návrh. Toto je iba jedna analýza, ktorú sme dali 

vypracovať. Ale podľa tohoto sa postupovať nebude.  
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poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dalo sa to robiť, pretože sme potrebovali aj externú 

analýzu, nie len internú.  

Pán, pani starostka. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem.  

Ja teda poviem k analýze.  

Odznelo tu, že sa poslanci nejak snažia k tomu 

vyjadrovať, ale ozaj, ako povedal pán Vetrák, chýbajú im 

informácie.  

Aj pán Kolek žiadal o nejaké informácie k už 

existujúcim faktúram, podklady na základe čoho koľko 

fakturovali a nevieme sa k nim prepracovať. Potom sa ťažko 

reaguje, ozaj. To chcem len podporiť to, čo povedal pán 

Vetrák, že vznikajú, možno, zbytočne nedorozumenia.  

Ak je to príliš rozsiahly súbor, možno by bolo dobré, 

keby ste umožnili poslancom, ktorí sa o to zaujímajú, aby 

mali prístup k tým papierom a vyhľadali si sami, čo 

potrebujú. To je jedna vec. 

A možno len taká krátka vysvetlivka k tomu, čo hovoril 

Ignác Kolek v Devíne.  

Dev, ako hlavná cesta Kremeľská, áno, tú odhŕňate, 

fajn, vždy výborne. Môžem zavolať, spoľahnúť sa, robia. 

Brigádnická paralela s ňou je tiež vo vašej správe, tam sa 
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nemajú šancu dostať, v živote sme ich tam nevideli, a teda, 

neviem či fakturujú neoprávnene, alebo, alebo to, možno, 

ani nefakturujú. Nevieme. (gong) To je to čo potreb 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Na adresu Olivera som hovorila o termínoch tejto 

analýzy, ale ešte pripomeniem ako to vlastne bolo.  

Uznesenie 1034 z roku 2018 zo dňa 21. 2. 2018 v bode 1 

žiadame primátora, aby predložil, to prečítam potom, ale 

1.2 zverejniť a zaslať mailom poslancom Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy externú 

analýzu. Termín 28. 2. 2018.  

Ako sa tu plnia uznesenia? Veď táto analýza, ste nám 

písali, že bola k dispozícii, alebo vám bola odovzdaná 

v novembri 2017. Žiadali sme to v decembri, žiadali sme to 

vo februári a prišla včera dvadsať hodín tridsať minút.  

Takže, v čom je problém? V čom je problém? Že od 

novembra je známa a vy ste nám ju nedali ani ako súčasť 

materiálu na decembrové zastupiteľstvo.  

Mám málo času, viacej (gong) poviem neskôr. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem.  

Ja tiež naviažem na to, čo sa tu od, čo tu odznelo.  

Otázka dobrej zmluvy.  

Ja v rámci dvestojedenástky, čo sa týka zimnej údržby, 

som žiadal informáciu, koľko bolo prijaté dodatkov k tejto 

zlej zmluve. No čuduj sa svet, ani jeden. Hej? Prečo? Hej? 

Pýtam sa, prečo? Keď je taká zlá? Ona totižto nie je zlá, 

ona len nie je v rámci tej možnej kontroly, ktorá táto 

zmluva zabezpečuje, ktorú táto zmluva zabezpečuje, nie je 

to robené.  

Ekonomická výhodnosť zabezpečenia zimnej údržby 

vlastným podnikom.  

Prosím vás, tu keď budeme robiť v takom rozsahu zimnú 

údržbu, jako ju dostávame v rámci externých služieb, tak 

tie  dva, tri milióny každú zimu ušetríme. Nie, že to bude 

drahšie. Tá výhoda, presne tak jak to povedal kolega Kríž, 

je v tom, že si to budeme vedieť robiť lepšie a vo vlastnej 

réžii aj rozhodovať. Aj o nákladoch. Hej? 

Čiže, hovoriť tu len o tom, že, že to môže byť 

drahšie, je úplne scestné. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Pán primátor,  

ešte raz si to zhrňme.  

Zmluva, alebo respektíve súťaž na štyri roky 

za päťdesiatdva miliónov momentálne v stave, v ktorom sme, 

že sa tu bavíme, a teda, bavíme sa tu aj o tej analýze, 

ktorú si dal vypracovať úrad, ja vám garantujem, že ja vám 

takú analýzu spravím za desatinu ceny a bude oveľa 

reálnejšia, jak tá analýza, ktorú ste dali vypracovať vy. 

To je prvá vec.  

A štyri roky, nehnevajte sa, pán primátor. Ja by som 

vám úplne v pohode podporil aj to parkovanie, ale keď 

vidím, že jaké súťaže tu vyhlasujete, na koľko rokov, 

nezmyselné, za strašné peniaze, lebo päťdesiatdva miliónov 

to nie je maličkosť teda, pre toho obyvateľa, tak potom sa 

nečudujte, že vám tu neprechádzajú veci.  

Veď toto je nonsens. Veď tu nie je možné, aby sme tu 

tri roky, čo tu sedíte, sa bavili, jak povedal Oliver, 

o tom, že sa prihovárali, alebo ja neviem jak to mám 

nazvať, a potom po tých troch rokov tu ešte vyhlásite súťaž 

na  päťdesiatdva miliónov. (gong) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

ja, už sú asi všetci unavení z toho, ale znova vám to 

poviem, to, čo som vám povedal päťkrát minule, ale problém 

je, že vy to nechcete počuť.  

To nie je na päťdesiatdva, to je predpokladaná hodnota 

zákazky a nie na štyri roky, ale maximálne na štyri roky. 

A vy to nechcete počuť a stále opakujte lži. Stále 

opakujete tie lži.  

(poznámka:  vykrikovanie v rokovacej sále) 

To je maximálne. A ja som vám to vysvetlil, že ako sa 

bude nabiehať komunálny, tak bude. 

(poznámka:  vykrikovanie v rokovacej sále) 

A nevykrikujte. Nevykrikujte, hej?  

Proste, stále nehovoríte pravdu.  

(poznámka:  vykrikovanie v rokovacej sále) 

A opakujte to, a opakujte, a opakujte. To je jak hra, 

házať, hádzať hrach na stenu, vám niečo vysvetľovať.  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 
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Ja chcem iba povedať, že teda, na každom 

zastupiteľstve mestskej časti sedí prednosta a vedúci 

pracovníci úradu. Tu nesedí ani riaditeľ úradu, tu nesedí 

ani vedúci dopravy pán Held a boli tuná otázky pána 

Mikulca. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, je to reakcia na pána (poznámka:  

nezrozumitelné slová) 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Áno, to je reakcia. Že kedy budú odpovede pána Helda 

na otázky pána Mikulca, Tvrdej, pána Vetráka a ostatných 

poslancov reálne, normálne? Aspoň si to napíšte, a potom 

nám to dajte písomne vedieť. Ale toto neni možné zase 

z našej strany, že my sa pýtame, a to je ako keby hrach 

na stenu, že nedostávame odpovede.  

Ty hovoríš, že my sa pýtame stále to isté. Nepýtame. 

To boli konkrétne otázky. Takže napísať si a odpovede si 

prosíme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dostanete odpovede, tak ako ste vždy dostali, 

dostanete aj teraz.  
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Pán poslanec Hrčka.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Toho sa práve bojíme, že tie odpovede dostaneme ako 

vždy, lebo vždy sme ich dostali presne takým istým spôsobom 

ako ich nedostávame. Preto nám to vadí, a preto presne sú 

tu určité diskusie, ktoré by vôbec nemuseli byť.  

Čo kolega Vetrák kritizoval, je kvalita tej externej 

analýzy. Keď za niečo zaplatím dvadsaťdvatisíc eur, to ste 

neplatili z vlastných. Keby ste to platili z vlastných, asi 

by ste si lepšie dali pozor na to, čo ste dostali. Hento 

je, že paškvil. To je stredoškolská robota na dva dni.  

Pre vašu informáciu, firma podpísala s magistrátom 

zmluvu, magistrát je podpísaný 6. 10. 2016. 6. 10. 2016. 

Na decembrovom zastupiteľstve 2017, to znamená po zhruba 

štrnástich mesiacoch, prišla informačný materiál, ktorý sa 

odvoláva na závery tejto analýzy. To robili štrnásť 

mesiacov? To naozaj toto trvá štrnásť mesiacov 

a dvadsaťdvatisíc eur?  

No tá kvalita je teda otrasná, aj vzhľadom k času, aj 

(gong) vzhľadom k sume. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 
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JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Áno. Krátko reagujem na to, čo bolo povedané.  

Pán primátor,  

tá analýza bola vypracovaná za určitým účelom. Je 

určite jedným z podkladov, a mala slúžiť ako jeden 

z podkladov, keď budeme sa rozhodovať o budúcnosti toho 

zabezpečovania tejto verejnoprospešnej služby. 

Čiže, čiže, buď tam boli nehospodárne vynaložené 

peniaze, keď neslúži na nič, alebo keď neboli nehospodárne 

vynaložené, tak je otázka, že ako sa vieme dopracovať 

k náprave, pretože my s tou analýzou nesúhlasíme. Tam sú 

vážne nedostatky.  

A to je teraz otázka na vás. Viete to tej firme 

vrátiť, aby to prepracovala na vlastné náklady, alebo ak 

neviete, tak sa z toho poučme a nabudúce to robme tak, že 

skôr než zaplatíte tej firme za tú správu alebo analýzu, 

tak prídete sem do zastupiteľstva a podľa toho, či s tým 

bude zastupiteľstvo spokojné, im ju dáte na prepracovanie, 

až potom ju zaplatíte.  

Ja mám vo zvyku, keď sa robia zmluvy o dielo, keď to 

robím pre svojich klientov, tak ich robím takýmto spôsobom, 

že sa nevyplatí skôr než nie je objednávateľ spokojný a dá 

to na prepracovanie skôr než vyplatí.  

Tuná sa (gong) to možno ani nedá už. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem.  

Pán poslanec Mrva. 

 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Takže, ja mám riadny diskusný.  

Mám návrh uznesenia. Bolo tu už povedané veľa vecí a 

súvisí to aj s dopracovaním tej štúdie, čiže, predpokladám 

pán poslanec Vetrák, že keď toto schválime, tak tá štúdia 

bude byť dopracovaná o tieto body a, bé, cé, a príde sem 

znova do zastupiteľstva.  

Takže ja ho, ja to prečítam. Spolu s poslankyňou 

Štasselovou dávame návrh uznesenia, že 

mestské zastupiteľstvo žiada primátora  

po a, vypracovať štúdiu na zistenie nákladov 

potrebných na obnovenie bývalého areálu Technických služieb 

mesta na Technickej ulici číslo 6. Termín 1. jún 2018. 

Ešte aby sme sa tým zaoberali na júnovom 

zastupiteľstve;. 

Po bé, dopracovať štúdiu prípravy vlastného podniku 

na zimnú a letnú údržbu o možnosť, že by údržbu robili 

v plnom rozsahu mestské časti. Termín tak isto 1. jún 2018. 
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Po cé, pripraviť na bývalý areál mesta na Bazovej 

ulici číslo 8 zmenu územného plánu na komunálne a náhradné 

bývanie a občiansku vybavenosť s podmienkou vypracovania 

územného plánu zóny na túto lokalitu. 

Podpisuje Mrva, Štasselová.  

Vysvetlenie týchto vecí.  

Boli sme, teda, ako sme spomínali, myslím, štyria 

alebo piati poslanci na prieskume areálu tech Technická 6 a 

Bazová 8. Tá Technická 6 je trojhektárový areál s halami a 

administratívnou budovou. Sami sme boli prekvapení, že 

takéto podmienky, výborné, mesto Bratislava má. Veď to je 

areál bývalých technických služieb, kde takéto niečo 

fungovalo a a bolo. Aj administratívni pracovníci, aj 

priestory priemyselných hál na tie autá.  

Toto by sa dalo zrevitalizovať a to je tá prvá časť 

toho uznesenia.  

A k tej Bazovej 8.  

Bazová 8 je na rozhraní Starého Mesta a Nivy. Čiže 

časti, mestskej časti Ružinov. Je to kúsok od Starého 

Mesta, je to, vlastne, širšie Staré Mesto a tam by sa potom 

dali tie náhradné byty, kde by sme, teda, ich mohli 

postaviť, pekne zrealizovať. Lebo priemyselný podnik teraz 

tam urobiť, to už je asi problematické.  

Ale tá analýza mohla priniesť aj také veci, že mohla 

pripraviť rozdelenie zimnej a letnej údržby napríklad do 

troch areálov., Že Petržalka by mala svoj areál niekde, 

Technická by mala areál dvojky a trojky, a napríklad, 
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V Lamači bývala lampáreň by mohla tiež ako bývalé technické 

služby slúžiť ako náš podnik.  

Čiže, tie možnosti, tie možnosti, ktoré sme očakávali 

od tej analýzy pre umiestnenie podniku na letnú a zimnú 

údržbu mesto má. Len to treba rýchlejšie urobiť. 

A preto teda navrhujem toto uznesenie a dávam to 

návrhovej komisii. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

len doporučujem, aby si si prečítal aj predchádzajúce 

uznesenia, pretože takéto uznesenie mestské zastupiteľstvo 

už prijalo v decembri, kde sme si povedali, že máme 

pripraviť presne analýzu aj týchto areálov, ktoré mesto má. 

Tam to je.  

Takže, budeme mať ďalšie uznesenie k tej istej veci.  

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Asi sme zúfalí a opakujeme uznesenia pre uznesenia, 

pretože, pretože sa neplnia.  

Mám pár sekúnd, takže zopakujem uznesenie 1034 z roku 

2018. Pred chvíľou som čítala bod 1.2, teraz prečítam bod 

1.1. 
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Predložiť materiál na schválenie mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta v apríli 2018 

v alternatívach, 

po prvé, vytvoriť mestský komunálny podnik 

rekonštrukciou objektu na Bazovej 8 alebo Technickej 6 a 

zapracovať do rozpočtu na rok 2018 sumu štyristotisíc eur, 

po druhé, zabezpečiť služby letnej a zimnej údržby 

zadaním mestským častiam hlavného mesta aj s finančným 

krytím.  

Čiže, toto očakávame na a, v apríli 2018 na me 

mestskom zastupiteľstve.  

Takže, poprosím, keby sme plnili uznesenia, preto to 

čítam na kameru, aby sme vedeli, čo od sme chceli, čo sme 

žiadali a čo očakávame, aby si splnilo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Pán poslanec Mrva,  

Aha, tu ste. Dobre. Ja vás hľadám, že kde 

ste.(poznámka: poslanec hovoril so smiechom) 

No, vy predpokladáte, že teraz by to vedenie dalo 

na prepracovanie, len ja sa obávam, že to už asi nepôjde, 

lebo mám za to, že to bolo vyplatené tej firme. Čiže, preto 
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ja som dával návrh uznesenia, ibaže nesúhlasí, lebo mám 

za to, že už nič iné s tým momentálne nevieme spraviť. 

Ale do budúcna by sa dalo naozaj robiť to, že analýzy 

vo veciach, v ktorých sa neskôr očakáva schvaľovanie 

zastupiteľstvom aj väčšieho celku teda, tak by tá analýza 

mala prejsť tiež schválením zastupiteľstva, až potom byť 

vyplatená, lebo inak toto sa bude opakovať a tieto diskusie 

sa tak isto budú opakovať, proste. Lebo aj to 

zastupiteľstvo chce mať dosah na to, ako bude, ako bude 

vyzerať rozvoj, napríklad, takéhoto podniku. A tá analýza 

je podkladom.  

Takže, to je, to je môj návrh do budúcna, lebo podľa 

mňa, teraz sa to nedá. A preto som dával také uznesenie, že 

iba nesúhlasí, lebo už asi s tým nevieme nič iné spraviť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Tiež len v reakcii na návrh pána Mrvu, chcem 

upozorniť, že uznesenie o zmene územného plánu týkajúce sa 

areálu na Bazovej ulici je platné už takmer dva roky od tej 

doby, keď sme zastavili výstavbu náhradných nájomných bytov 

v Ružinove. To bolo súčasťou uznesenia, pretože ako 
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Ružinovčania sme práve toto miesto ponúkli ako alternatívu, 

kde sa dajú náhradné nájomné byty vystavať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ja by som chcela poprosiť predkladateľov tohto návrhu 

uznesenia pani Štasselovú a pána Mrvu, aby opravili časť 

uznesenia týkajúce sa územného plánu zóny, pretože podľa 

zákona o Bratislave, územné plány zón obstarávajú  a a 

spracovávajú mestské časti a nie mesto. Čiže, nie územný 

plán zóny, lebo pre mesto môžme len dávať uznesenie, že 

zmeniť územný plán mesta v tejto lokalite.  

Ako to pripomenul pán poslanec Chren, takéto uznesenie 

už máme, tak bolo by dobré to opraviť teda na zmenu 

územného plánu hlavného mesta a dať tam termín dokedy, lebo 

tam v tom, spred 2 rokov v uznesení, myslím že termín nie 

je.  

Vtedy sa pán Černík vyjadril na otázku pána poslanca 

Mrvu, že dokedy tá zmena územného plánu, on povedal 

nejakých 8 rokov. Ale myslím si, že to trošku prehnal, že 

bolo by dobré tam dať teraz k vášmu uzneseniu nejaký 

termín, do kedy. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja sa vrátim, pán primátor, k tej vašej poznámke, že 

kto tu klame.  

Tak ja sa vás normálne tu na kamery opýtam.  

Zmluva so spoločnosťou, ktorá teda robila tú analýzu 

bola podpísaná v desiatom mesiaci 2016.  

Prvýkrát, to si pamätám, tam boli nejakých 4-5 strán, 

ste nám ukázali pred schvaľovaním rozpočtu v roku 2017, ale 

celú sme ju, naozaj, videli až včera dvadsať hodín dvadsať 

minút zhruba.  

Tak ja sa pýtam, štrnásť mesiacov tá zmluva bola kde 

akože? Podľa tejto zmluvy, čo sa robilo? Načo vám bola tá 

analýza, keď teraz hovoríte, že na základe toho, čo my 

hovoríme vecne, je tá analýza chybná? Načo nám takéto 

analýzy vôbec sú? Načo ich platíme? Veď takúto analýzu, keď 

vypracuje hocikto, veď tým pádom tam uvedie najnižšiu cenu 

v súťaži a vypracuje tam paškvil a dostane za to 

zaplatených dvadsaťdvatisíc. Takto sa tu súťaží v tomto 

meste.  

Tak potom ešte pán Hrčka vám to osvetlí, jak ste mi 

povedali, čo klamem v ďalšom príspevku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ja len by sa doplnil k tomu, čo hovoril Martin Chren 

a Katka Šimončičová, to uznesenie bolo prijaté v roku 2016, 

že chceme zmeniť územný plán, ako poslanci, na Bazovej.  

K uzneseniu Janka Mrvu by som chcel povedať, že dá sa 

tam dať akurát termín začatia obstarávania územného plánu, 

lebo zbytočne budete dávať kedy bude ukončený, keď to 

nezávisí na meste. 

A územný plán zóny je úplný nezmysel dávať do tohto 

uznesenia, lebo územný plán zóny sa môže robiť až keď bude 

zmenený územný plán mesta. Čiže to tam vôbec nepatrí.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem.  

Bola som jedna, jedna z poslancov, ktorí navštívili 

tie dva areály a musím povedať, že ma mrzí, že až tak 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 784

neskoro, pretože štvrtý rok leží ladom areál, ktorý je 

úžasný. Hlavne na tej Technickej.  

Keby tie milióny, čo nám utekajú kade tade, sme za tie 

tri roky vrazili do toho areálu, mohli sme mať komunálny 

podnik zlatý.  

A naozaj, pán primátor hovorí, že prijímame uznesenia 

na uznesenie, podobné alebo to isté.  

Uznesenia sú nám úplne nanič. Treba pripomenúť, že 

prvé uznesenie v tomto smere si navrhol ty ešte ako 

predseda bývalého najsilnejšieho poslaneckého klubu esdékáú 

(SDKÚ), presne, aby sa pripravila táto analýza.  

Čiže aj tvoje uznesenie bolo nanič a zaradilo sa do 

tohoto radu.  

Pokiaľ nebude ochota na druhej strane, aby sa niečo 

v tom, naozaj, reálne robilo, naoza,j všetky uznesenia sú 

nám nanič, ani zastupiteľstvo nepotrebujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Čiže ja k tej vyhlásenej zákazke.  

29. 11. 2017 magistrát informoval, že bude vypisovať 

zákazku.  
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6. februára 2018 ju vypísal.  

A teraz počúvajte kolegovia.  

Zmluvný vzťah a jeho trvanie.  

Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to 

na štyridsaťosem kalendárnych mesiacov odo dňa jej 

účinnosti podľa pracov, ööö, právneho poriadku Slovenskej 

republiky.  

Zmluva sa končí uplynutím doby určitej, na ktorú je 

uzavretá, príslušná zmluva skončí aj realizáciou jej 

hodnoty, ktorá je určená predpokladanou hodnotou zákazky 

príslušnej časti predmetu zákazky,  

verejný obstarávateľ sa zaväzuje vyčerpať minimálne 

šesťdesiat percent z predpokladanej hodnoty zákazky 

uvedenej v bode 2.3, to je tých  päťdesiatdva miliónov.  

Čiže, takto sme vypísali, vážení koleg, vážené 

kolegyne a kolegovia súťaž. 

Čiže, vypísali sme ju na dobu určitú, na štyridsaťosem 

mesiacov. Tak je dneska vypísaná. A zaväzujeme sa, že buď 

štyridsaťosem mesiacov, vyčerpanie, alebo sa zaväzujeme 

na čerpanie šesťdesiatich percent z tých  päťdesiatštyri 

miliónov.  

Ďakujem. Výborne to robíte. Výborne. Dodávatelia si 

mädlia ruky, som rád, (gong) že aspoň niekto. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník Černý. 
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Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Si myslím, že je treba sa navzájom počúvať. Pán 

primátor deklaroval niekoľkokrát, že on zo zmluvy áerká 

(A.R.K) nie je nijako spokojný ani šťastný.  

Zo zmluvy áerká (A.R.K) nie je nijako šťastný ani žeby 

ju nejak oprašoval.  

To, čo je dôležité si treba povedať je, aby sa 

zastupiteľstvo vôbec uzrejmilo to, čo vôbec chce.  

Tak jak bolo povedané, vznikajú tu rôzne uznesenia. 

Najprv sme chceli na Bazovej robiť náhradné nájomné byty a 

zaväzovali primátora, aby rýchle spravil zmenu územného 

plánu. Boli tu hlasy, že však on to dokáže, to sa dá za tri 

roky, takého fámy tu padali, pritom vieme, že poslednú 

zmenu územného plánu nevieme dokončiť za 6 rokov. Nie z 

nášho pričinenia. To je treba si povedať.  

Mali by sme sa vecne baviť o tom, že čo to má byť. Má 

to byť rozpočtovka, má to byť začlenené pod magistrát, má 

to byť eseročka, akciovka. To tu vôbec nepadajú takého 

argumenty. Iba sa prijímajú a strieľajú ďalšie uznesenia 

(gong) na uznesenia. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

 

Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ja sa nebudem venovať zmluve ani ďalším podobným 

objednávkam a zmluvám, ktoré odhalil a písal o nich nebohý 

Jano Kuciak a za ktorého sme tuná minútu držali pietu.  

Ja chcem povedať, že v našom uznesení predchádzajúcom 

bolo, aby sme urobili analýzu, čo by sa stalo, ak by sme si 

dali upratovať mesto mestskými časťami.  

Medzitým som bola s ružinovskými poslancami 

na prieskume v ružinovskom podniku vépées (VPS), kde sme sa 

bavili o tomto. Ružinovský podnik s tým nemá problém, vie 

si to predstaviť, aktuálne nakúpil nové autá 

na upratovanie, odstrihol všetky dcérske firmy.  

Čiže, ozdravuje sa ten podnik a myslím si, ako 

potvrdil mi aj kolega Mrva, mestské časti by to zvládli 

a možno by nás to stálo oveľa, oveľa, oveľa menej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Tento hokej, čo sa tam deje na tej tabuli, to som 

nepochopil. 

Ale odpovedám k tej mojej diskusii.  

Pán Chren,  

áno, práve preto viem, že Chren, Kaliský, Štasselová 

ste pred dvoma rokmi dávali ten návrh, zapáčil sa nám, 

schválili sme to, ale nič sa nedeje. Tak preto sme to znova 

zopakovali.  

Pani Šimončičová, 

územné plány zón môžu robiť aj mesto. A robilo ich už 

zopár. Ale robilo ich. A, a ,my sme tam napísali, že chceme 

zmenu územného plánu s podmienkou, že keď sa urobí tá zmena 

územného plánu na to bývanie a to náhradné bývanie, 

občianska vybavenosť, tak aby mesto dalo územný plán zóny 

tam, zabezpečilo.  

Čiže, to je naša podmienka zastupiteľstva.  

Pán Černý,  

čo chce mesto.  

My sme to minule neschvaľovali nič, my sme iba zobrali 

na vedomie niečo., Vôbec sme neschváli, že to má byť 

podnik. My sme sa starostovia vždycky na to pýtame, prečo 

by to nemohli robiť mestské časti? Koľko by to stálo? Podľa 

mňa, minimálne o polovicu menej, oni by to ro, urobili 

veľmi radi, lebo sú po ruke a vedia čo majú kde robiť. A 

bolo by to o moc lepšie.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta, 

ty navrhuješ, že mesto Bratislava by malo mať 

sedemnásť zimných údržieb. To, to je ten návrh, hej?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

No, to čo spomínala aj pani Štasselová, tak poslanci 

naozaj zatiaľ ešte nerozhodli o žiadnej variante, lebo tie 

varianty mali by byť v tej štúdii, ktorá sa tu už dneska 

spomínala, spomenuté, aj s prihliadnutím na túto analýzu, 

s ktorou teraz nesúhlasíme. 

Čiže, to bude ešte, alebo možno nebudeme súhlasiť. 

Že, to ešte bude zaujímavé, naozaj, keď to budeme 

potom dávať dokopy. Ale my sa budeme vedieť rozhodnúť až 

potom. 

A prečo by tam nemohla byť aj alternatíva s tými 

sedemnástimi mestskými časťami? 

Ja, napríklad, nepodporujem túto alternatívu, ale nech 

tam kľudne tá alternatíva je. Lebo poslanci nech si majú 

možnosť vybrať zo všetkých možných alternatív, ktoré 
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prichádzajú do úvahy. Veď tak by tá štúdia mala byť 

spravená. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja by som sa, teda, vrátil k tej zimnej, letnej 

údržbe.  

Jako to teda je, lebo ja tomu už prestávam rozumieť. 

Lebo keď sa hovorí, že sa zaväzuje objednávateľ alebo 

obstarávateľ vyčerpať minimálne šesťdesiat percent, to 

znamená, že, že tam, teda, musíme nejaké plnenie naplniť 

a musí to byť minimálne dva a viac rokov, alebo to môže byť 

aj menej, (poznámka:  nezrozumitelné slová)  percentami 

(poznámka:  nezrozumitelné slová) minúť aj za rok.  

Čiže, nerozumiem tomu. 

Pán pimátor hovorí, že nemusíme, ale v tej súťaži je 

jasne napísané, že musíme.  

Prečo ja už netrvám na zrušení tej súťaže?  

Netrvám preto, že tá súťaž je tak katastrofálne 

vypísaná, že ona nikdy nedôjde záveru. To je taká 
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katastrofa, ta tak také podmienky sú tam uvedené, že my, ja 

sa som ochotný staviť s hocikým v tomto zastupiteľstve, 

špeciálne s pánom primátorom, že my nedôjdeme k záveru 

tejto súťaže. Tak je to strašne zlé vypísané. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Milanko,  

musím reagovať na teba.  

Nedá mi. Ty si taký, ty si taký zázračný chlap. Poviem 

ti to na rovinu. Ja ti poviem, že prečo sa dneska nebavíme 

o rozpočtovke, alebo eseročke, alebo čo by to mohlo byť. 

Vieš prečo, Milanko? Lebo aj ty tam sedíš a tri roky tam 

sedíš a už to mohlo byť dávno pripravené, dávno si to mohol 

hodiť na stôl a už sme mohli strihať pásku.  

Keby som tam bol sedel ja, tak už dneska tie autá 

z toho komunálneho podniku sú dávno v uliciach a pozeráme 

sa, ako čistia toto mesto. Len to je problém, že tam sedíš 

ty. Vieš?  

(poznámka: smiech v rokovacej sále)  

Takže, týmto ťa pozdravujem a prosím ťa, kedy už 

začneme hovoriť o tej rozpočtovke? 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník.  

Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Riško,  

zázračné dieťa. Drž ďalej ten balónik. Dobre? Použijem 

klišé, drž ďalej balónik, pretože už  

(poznámka: smiech v rokovacej sále)  

si zašiel príliš veľa, ďaleko a prerazil si aj to dno, 

čo som si o tebe myslel. Ale nevadí.  

To som si vypoču vypožičial takú frázu.  

Ja len by som ešte dokončil v krátkosti, keď už mám tú 

príležitosť.  

Pán primátor,  

ak máme meniť územný plán na Bazovej, tak to rovno 

predlžte tú súťaž na desať rokov, nie na štyri roky, aj to 

je málo. To je realita. 

Takže, tie uznesenia, ktoré tuná kolega Mrva dal, jak 

to tu krásne on za štyri roky spraví a zmena územného plánu 

môže byť aj za dva roky, alebo za koľko, tak to je mimo 

realitu. Úplne mimo realitu. Sle to je jeho počínanie. 

Toľko k tomu. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Končím diskusiu.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prosím návrhovú komisiu o návrhy uznesení.  

A ešte záverečné slovo, áno.  

Nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za záverečné slovo.  

Čiže, tak ako som na začiatku povedal, toto vedenie 

neplánovalo zakladať podnik verejnoprospešných služieb 

a dôkazom toho je presne tak vypísaná súťaž ako je, kde 

verejný obstarávateľ sa zaväzuje vyčerpať minimálne 

šesťdesiat percent z predpokladanej hodnoty zákazky.  

Viete mi niekto logicky vysvetliť, na čo by sa toto 

vedenie zaväzovalo vo vypísanej súťaži na čerpanie 

šesťdesiatich percent, ak by neplánovalo minimálne dva a 

viac rokov z tej štvorročnej zmluvy fungovať v tomto 

režime?  

Čiže, dôkazy, bohužiaľ, nepustia.  

Neni to, môže si tu niekto hovoriť o politikárčení, to 

je dôkaz.  
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Tá podmienka tam byť nemusela, tá zmluva mohla byť, 

teda, tá súťaž mohla byť kľudne vypísaná aj bez tejto 

podmienky povinnosti čerpania, ale nebola.  

Čo sa týka kolegu Káčera.  

Ja nesúhlasím s tým, že tá súťaž nebude ukončená, lebo 

tu bude eminentný záujem, aby sa táto päťdesiatdva alebo 

päťdesiatštyrimiliónová zmluva ukončila. Ona je totiž 

špecificky nastavená tak, aby ju vyhrali konkrétni, 

konkrétne subjekty alebo konkrétny subjekt. To je, proste, 

tie podmienky nespĺňa prakticky nikto a ten, kto by ich 

spĺňal, tak bude vyradený pre kopu ďalších iných vecí, tak 

ako sa to už robí v iných súťažiach, ktoré tu momentálne 

prebiehajú.  

Pán primátor sa niekoľkokrát vyjadril, že, že o čom to 

tu rozprávate, veď vy to budete mať v rukách.  

Áno, kolegovia, budeme to mať v rukách tak, ako máme 

v rukách súťaž na osvetlenie, tak ako máme v rukách súťaž 

na zimnú údržbu, tak a, tak ako máme podľa po po popri 

tomto na parkovanie, tak ako máme všetko v tomto 

zastupiteľstve v rukách.  

V rukách to máme pri verejných vyhláseniach 

a na papieri, v realite si tento primátor nerešpektuje 

uznesenia, prelomené vetá, s parkovacou politikou už má 

vyše roka uznesenie, kde má rokovať so Slovensko Digital, 

nerobí to. Mohol by som pokračovať, to je v princípe jedno.  

Čiže, dostaneme sa naspäť k tej, k tej, k tomu podniku 

verejnoprospešných služieb.  
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Prvýkrát sme sa o ňom reálne, reálne na zastupiteľstve 

bavili v decembri 2017. Odvtedy už prešli tri mesiace. 

Viete, čo sa stihlo za tri mesiace? Návšteva dvoch areálov. 

Bazová a Technická.  

Áno, toto je presne ten, tá rýchlosť, ktorou sa tu 

robí. 

A v tomto absolútne má Richard Mikulec pravdu, tu ste 

tri roky nerobili nič v tejto oblasti, že vôbec nič.  

Mohli ste, prepáčte, aj tá, vy poviete, aj tá zmluva 

je maximálne trvajúca štyri roky. Ale presne takto is, 

presne tak isto bola vysúťažená aj tá zmluva 

za Ďurkovského. Tá bola na maximálne osem rokov. Vy ste ju 

mohli skrátiť. Vy ste mohli robiť podnik už aj skôr. To je 

maximum. To nebolo minimum.  

Čiže, zbytočne, a tam nebolo žiadne minimálne plnenie, 

na rozdiel od vami vypísanej súťaže. Táto cena je dokonca 

vyššia ako bola predchádzajúca. /odmienky sú nevýhodnejšie 

pre mesto, lebo sa zaväzujete presne na tie nezmysly, že 

minimálne deväťdesiat ka kalendárnych dní po sebe idúcich 

pohotovosť musí byť, čo predtým nebolo.  

Čiže, tu je všetko, robí sa len pro forma. Útočí sa, 

že proste, za všetko môžu poslanci. Áno, poslanci 

nepripravili, nepripravili podnik, nepovedali, či to má byť 

akciovka, eseročka, príspevkovka.  
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Argument typu, že tie podklady sa menia. Preboha, keď 

tri roky niekto pripravuje podklady, tak za tri roky sa tu, 

naozaj, zme zmení situácia.  

Hentakú analýzu sme tu mali mať za mesiac, za dva, za 

tri, ešte za päť by som pochopil. Ale nie za tri roky.  

Samozrejme, že keď tri roky pripravujete hentaký 

blábol, tak za tri roky tu príde kopou rôznych problémov, 

ktoré sa tu riešia, a preto Bazová je na takú výstavbu, 

na onakú výstavbu, na na ostatné veci.  

Čiže, zhrnuté.  

Táto firma, ktorá momentálne to robí, neni 

kontrolovaná, ďalšia súťaž je robená tak, aby sa, čo 

najneskôr to robilo vo vlastnej réžii.  

Samozrejme, pán primátor keby chcel, keby trochu 

chcel, mohol by povedať, že namiesto tej firmy, namiesto 

tých štyroch rokov prekleňovacieho, by to v tom období 

robil s mestskými časťami. Aspoň s tými, ktoré to chcú. 

Avšak prišla taká ponuka? Nie. Starostovia a mestské časti, 

ktoré si to pýtajú, ktoré by dokázali zvládnuť v svojej 

kapacite tie úseky mestské, ktoré sa robia v ich mestských 

častiach, to ani nemôžu.  

Prečo? Pretože tento primátor a toto vedenie nechce 

stratiť kontrolu nad tým, kto vyhrá, kto bude víťazom 

súťaže, komu pôjdu peniažky, lebo ono sa to tak píše aj 

v tých, aj v tých teraz verejne dostupných veciach, lebo 

tam sú také tie provízi provízičky z tých vecí. Tam sa 

zaplatí tomu, tam sa zaplatí hentomu, a potom, samozrejme, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 797

pri tých predražených zákazkách, pri tých nekontrolovaných 

výkonoch, to sú veľmi lukratívne veci. To je veľmi dobrý 

biznis a veľmi si polepší ten, kto dokáže zabezpečiť toho 

konkrétneho, ktorý jediný spĺňa podmienky, veľa peňazí 

dostane a potom ani ne nemusí, vo väčšine prípadov, robiť.  

Takže, takto, bohužiaľ, vyzeráme. Toto je vizitka 

fungovania menežéra. Bratislava nie je Viedeň, Bratislava 

nie je Londýn, Bratislava, Bratislava, bohužiaľ, je 

Ulanbátar.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

ako bývalý prednosta úradu v Karlovej Vsi asi vieš 

o čom rozprávaš, zrejme máš s týmto skúsenosti a vôbec sa 

nečudujem, že ťa pani starostka vyhodila za takého hlúposti 

čo tam robíš.  

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Dozvedáme sa, ako toto mesto veľmi chce komunálny 

podnik. Keby som nedala uznesenie, tak my by sme sa ani 

do tých objektov Technická 6 a Bazová 8 nedostali. Štyria 

poslanci zdvihli zadky a išli na poslanecký prieskum. 
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A vlastne, to uznesenie Mrvu je to, že Technická 6 

komunálny podnik a Bazová 8 nájomné reštituované bývanie.  

A bola by som rada, keby sme aj vedenie mesta 

počúvali. 

A bola som prekvapená, že z vedenia mesta tam nebola 

ani noha. Boli tam pracovníci, ale vedenie mesta.  

A o tom, či to bude taká, onaká forma organizácie sme 

sa mohli vybaviť už nekonečne dlho, ale vy len chcete, ale 

to je len teória, len ťažká teória.  

A som zvedavá, jak v apríli budeme mať konkrétne 

na stole to, čo sme žiadali.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

No, načítal som si to, jak teda žijeme v právnej 

krajine alebo v krajine, kde fungujú alebo platia nejaké 

zákony, a platia pre všetkých rovnako, tak táto súťaž 

nemôže nikdy dobehnúť do konca, už len z jediného jedného 

vecného, čo poznáte aj všetci starostovia, že neni možné 

všetky tie činnosti, ktoré sa súťažia, čiže kosenie, zimná, 
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letná údržba, všetky možné tieto činnosti súťažiť spoločne, 

pretože aj my ako mestská časť Dúbravka sme s tým mali 

problém a bolo nám to, museli sme to rozdeliť na dve 

samostatné súťaže. Nemôže to byť vcelku. Je to na základe 

zákona verejného obstarávaní. To je len jeden bod. Tých 

bodov tam je, možno, dvadsať.  

Čiže, už len z tohto, z tohto jedného bodu to nemôže 

nikdy dôjsť do konca.  

Len toľko k tej súťaži o zimnej a letnej údržbe 

mestskej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja by som len chcel podporiť to, čo hovoril Jano 

Hrčka, že, proste, tu roky ubiehajú.  

A keď sa teda k tebe vrátime, Milanko môj zlatý, tak 

poviem ti, že ty si ten Riško s tým balónikom, ne ja. Ty 

tam sedíš od začiatku a ten balónik si držal v ruke. Ale si 

to prepásol, lebo si nič neurobil, vieš, s tým balónikom.  

A keď sa bavíme o tých klamstvách, o nejakom 

prerazenom dne, tak to po potom ty by si musel preraziť 

peklo, nie dno. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník. 

 

Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Na tvoje nedôstojné invektívy nebudem odpovedať, 

pretože nemám tvojej úrovni a v tejto jej ani nechcem 

dosahovať.  

Každopádne chcem ale povedať a reagovať na to, čo aj 

hovorí pán Hrčka.  

To, kto vyhrá, mne ako členovi, kvázi, vedenia je 

úplne jedno. Mne je to úplne jedno, či to bude tá firma, 

oná, alebo ktorá. Vy nám tu pripisujete, a tým pádom aj mne 

alebo kolegyni Plšekovej nejaký záujem. Ja nemám žiaden 

záujem na tomto. To vám môžem sľúbiť.  

Ja si neviem predstaviť jak v štvrtom mesiaci, keby 

sme došli k tomu a schváleniu toho uznesenia, že si tu 

hodíme nejakú zakladaciu zmluvu, nejaké stanovy spoločnosti 

a budeme tu hovoriť o tom, hovoriť o tom, že ako budeme 

riadiť tento podnik novovznikajúci, ktorý chceme založiť. 

Tu bude taký masaker, že to svet nevidel a budeme tu 

zasadať ešte ďalšie štyri zastupiteľstvá k tomu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

No, ja budem reagovať na primátora, pretože, 

jednoducho, tiež tam vošiel bez toho, aby teda riadne 

vošiel.  

Ja neviem, o o mne neexistujú nahrávky, že som 

od niekoho pýtal provízie, tak ako tuto zamestnanec 

na verejnom obstarávaní, ktorý pýtal prachy za to, že 

niekomu dovolí doplniť do. To je zverejnené, to je nahraté. 

Ten zamestnanec tu nerobí, ale bolo to na Markíze, 10. 

mája, myslím 2016, ak si dobre spomínam. Môžte si pozrieť 

to spravodajstvo. 

A podľa mojich vedomostí obdobných nahrávok existuje 

viacero, kde ľudia blízki vedeniu a vedenie takýmto 

spôsobom dohadujú veci. Ja sa na ne teším. Ja som teda 

zatiaľ to iba počul, že existujú, ešte som ich nevidel, ale 

vraj majú, vraj majú byť zverejnené a potom sa môžme o tom 

rozprávať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem.  
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Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrhy 

uznesení. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali dva návrhy uznesenia. 

Prvý návrh prišiel od pána poslanca Vetráka. Píše 

v tom návrhu, Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy nesúhlasí s analýzou vybudovania komunálneho 

podniku vo vlastníctve mestské, teda hlavného mesta SR 

Bratislavy vypracovanej spoločnosťou Grant torton advizor 

(Grant Thornton Advisory) eseró (s.r.o.), čítala som to 

foneticky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh na uznesenie došiel od pána poslanca Mrvu 

a pani Štasselovej. 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy vypracovať štúdiu na zistenie nákladov 

potrebných na obnovenie bývalého areálu Technických služieb 

mesta na Technickej ulici číslo 6 s termínom 1. 6. 2018, 

po druhé, dopracovať štúdiu prípravy vlastného podniku 

na zimnú a letnú údržbu o možnosť, že by údržbu robili 

v plnom rozsahu mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy, 

ten istý termín 1. 6. 2018, 

a po tretie, pripraviť na bývalý areál hlavného mesta 

SR Bratislavy na Bazovej ulici číslo 8 zmenu územného plánu 

na komunitné a náhradné bývanie a občiansku vybavenosť 

s podmienkou vypracovanie územného plánu zóny.  

Tu termín nedal, na to som sa ho opýtala a toľko mi 

odpovedal, že asi ten istý termín, teda k 1. 6. 2018.  

eviem, či toto ešte on drží, alebo nie, ale toto je 

bez termínu.  

To len pre poriadok hovorím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťdeväť za.  

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nemáme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To bolo posledné. Dobre.  

Takže sme zavŕšili bod dva. 

 

 

BOD 3 PRELOMENIE VETA - NÁVRH NA RIEŠENIE 
ODDLŽENIA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-
DEVÍN V NÚTENEJ SPRÁVE S CIEĽOM 
UKONČENIA REŽIMU NÚTENEJ SPRÁVY 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A prechádzame do bodu 3 a to je otázka Devína.  

Pán poslanec Kolek, nech sa páči. 

 

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

Ďakujem za slovo.  

Vážené kolegyne, kolegovia,  

nemyslel som si, že tento bod bude opätovne predmetom 

nášho rokovania. Žiaľbohu, stalo sa. 

Nebol som priamo účastný na mestskej rade, keď bolo 

zdôvodňované, prečo naše uznesenie, ktoré sme prijali 

a podotýkam počtom hlasov tridsaťdva z tridsaťtrjoch troch 

prítomných, pán primátor nepodpísal.  

Čiže, najskôr sa obrátim na neho.  

Som prekvapený, pán primátor, že asi si nepochopil 

znenie toho uznesenia, lebo zdôvodniť, že nie je prospešné 

pre Bratislavu, hej, prijať nejakú informáciu, prijať 

poverenie, aby si bol iniciatívny vo veci zisťovania 

možných dohôd s veriteľmi mestskej časti Devín a dávať nám 

informáciu na zastupiteľstvo, tam asi nie je prekážka ani 

zákonná a ani prospešnosť pre Bratislavu.  

Čiže, neviem, aký dôvod ťa viedol k tomu, že si toto 

uznesenie nepodpísal.  
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Čiže, ja len zopakujem.  

My sme prijali uznesenie, v ktorom sme brali 

na vedomie aktuálne informácie o stave zadlženia mestskej 

časti, informáciu o tom, že správou nútenej správy mestskej 

časti, pokiaľ sú to mestské časti v rámci Bratislavy, sa 

zapodieva právne, prešla táto možnosť, respektívne, 

Povinnosť, z ministerstva financií na hlavné mesto,  

za Bé, poverujeme primátora v spolupráci s Mestskou 

časťou Bratislava-Devín vykonať úkon, vykonanie úkonov 

smerujúcich k príprave dohôd, k príprave, so všetkými 

veriteľmi Mestskej časti Bratislava De Devín s cieľom 

vyrokovať podmienky oddlženia mestskej časti Bratislava 

Devín a následne predložiť na schválenie mestskému 

zastupiteľstvu.  

Čiže, viem si predstaviť, že keď by hneď sa 

predložilo, že to bude stáť  milión a my to neschválime 

alebo my to schválime, tak vtedy pán primátor má to právo 

vetovať takéto uznesenie, lebo si povie, nie to v záujme 

mesta, hej.  

A tretí bod, ktorý, teda, v rámci tohto nášho 

uznesenia bol prijatý, sme ho žiadali, aby nás mesač, teda 

na každom zastupiteľstve informoval o krokoch, ktoré 

podnikol a o výsledkoch, ktoré sa v rámci dohôd, 

respektívne jednaní s veriteľmi dosiahli.  

Čiže, vážené kolegyne, kolegovia, ja si nemyslím, 

naozaj, že tu vznikli nejaké nové situácie, o ktorých by 

bolo treba viesť znova nejakú rozpravu.  
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Prosím vás len o to, aby sme zostali konzistentní 

v tom, čo sme raz prijali, a je to teda v prospech mestskej 

časti, aby sa táto otázka stala živou na meste a aby pán 

primátor, aby pán primátor, teda, už nemal možnosť to 

vetovať.  

Čiže, tu vás prosím o to, aby sme v rámci 

prehlasovania tohto veta ho nejakým spôsobom, čiste 

v morálnej rovine, požiadali opätovne, že je to naša snaha. 

Lebo keď sme sedeli u pána primátora, bol tam nútený 

správca, bol tam náš právny zástupca z mestskej časti, pani 

starostka, ja, pán primátor. A to som bol potešený, 

povedal, že áno, je v mojom záujme urobiť v tejto veci čo 

najviac, čo sa dá urobiť, hej?  

Čiže, preto to moje prekvapenie dnes, lebo zo znenia 

uznesenia sa nezaviazal, alebo by sa nezaviazal k ničomu, 

čo by nemohol urobiť a nezaviazal sa k tomu, aby sa šiahlo, 

čo len na jedno euro z rozpočtu meska, mesta v prospech 

mestskej časti.  

Čiže, poprosím ešte raz, je nás tu dosť, aby sme toto 

nepodpísané uznesenie prehlasovali.  

Ďakujem za pozornosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem.  

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

Áno.  

Čiže, dávam, dávam uznesenie, návrh uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu číslo tri 

potvrdzuje platnosť uznesenia číslo desať tridsaťšesť, 

čiže, 1036/2018,  

poprosím predlženie,  

prijatého mestským zastupiteľstvom Bratislava dňa 

21. 2. 2018, ktoré, ktoré po, ktoré pán primátor odmietol 

podpísať.  

Text uznesenia číslo 10 36/2018 je v prílohe tohto 

návrhu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Kolková. 

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

Bratislava - Devín: 

Ja budem len veľmi stručná.  

Všetko, čo povedal Ignác je tak, ako to povedal.  

Chcem vás poprosiť, pomôžte Devínu, kolegovia.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ja som zabudol, že teda, využívam tú možnosť, že tu je 

materiál o prelomení veta, lebo okrem, teda, tohto jedného 

uznesenia neboli podpísané ešte tri uznesenia, ktoré som 

navrhoval ja.  

Za najdôležitejšie z nich považujem, to je tá pracovná 

skupina zo všetkých mestských poslancov zastupiteľstva. 

Táto pracovná skupina je založená za účelom umožniť 

poslancom mestského zastupiteľstva nahliadať a vytvoriť si 

kópie z ľubovoľných faktúr, objednávok alebo zmlúv.  

Pre vašu informáciu. 

Od novembra 2017 sa ako poslanec, ani ako občan, 

neviem dostať k mestským faktúram. Momentálne magistrát už 

hrubým spôsobom porušuje infozákon. Aj keď dám len žiadosť 

o nahliadnutie, lebo v minulosti mi dovolili as, 

v minulosti mi dovolili nahliadnuť aj kopírovať. Potom 

prišla zmena, už mi dovolili len nahliadnuť a nesmel som si 

robiť kópie. Kópie z verejných faktúr som si nesmel robiť, 

lebo som na to nemal, podľa nich, právo, a momentálne tá 

arogancia moci tohto primátora, a predpokladám, že, nazvem 

to zbabelosť a a strach z toho, že by sa niečo našlo, lebo 
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ako, ako vieme, cez infozákon sa dá nájsť strašne veľa, keď 

niekto hľadá, ale pánovi primátorovi to vadí.  

Pán primátor vie, že ja keď niečo hľadám, tak o niečom 

viem. Niečo tuším. Mám nejakú indíciu. Robí všetko pre to, 

aby zabránil, aby som sa k tým faktúram nemohol dostať.  

Už teraz ani keď požiadam dvestojedenástkou len o to 

sprosté nahliadnutie, tak mi zamietnu dvestojedenástu a 

povedia mi, že mi nevyhovejú.  

Čiže ja, ako občan a ako poslanec, sa už nemôžem 

pozrieť ani len do faktúr tohto mesta, lebo tento človek, 

ktorý sa hrá na menežéra z Nemecka sa bojí, že sa mu niekto 

pozerá cez prsty a sa bojí, že si niekto pozrie faktúry, 

ktoré sú normálne prístupné, by mali byť. To v žiadnej inej 

mestskej časti a meste sa k tomu neviete, toto nie, som 

nezažil nikde. Nikto s tým, naozaj, nemal problém 

do takejto absurdnej situácie to zaviesť.  

Čiže, vás chcem poprosiť rovnako o prelomenie veta, 

kde mestské zastupiteľstvo, teda, vytvára pracovnú skupinu 

zo všetkých poslancov.  

Ja to dávam. Neviem či o to majú ostatní záujem. Ja 

o to záujem mám. Je mi v tom naozaj hrubým spôsobom 

v rozpore zákonom trvalo bránené rôznymi spôsobmi a sú tam 

rôzne výhovorky.  

Čiže, len chcem, aby teda. 

Návrh uznesenia je,  
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Mestské zastupiteľstvo potvrdzuje uznesenie 1055/2018, 

ktorého výkon primátor pozastavil.  

Naozaj je, a ja neviem, viete, ja už ani neviem, akým 

spôsobom sa k tomu dopracovať. Bol by som rád, keby, možno, 

nejaký iný koaličný poslanec, ktorý je zadobre s pánom 

primátorom, išiel vyskúšať, či jemu to umožnia, či by 

išiel, teda, so mnou. Lebo či takéto metódy, takéto metódy 

šikany a strachu a blokovania kontroly, teda, fungujú aj aj 

na všetkých. Aby si to každý zažil. Že či to, teda, bude 

platiť len pre mňa, alebo to bude platiť aj pre nejakých 

koaličných poslancov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.  

Ja podporím návrh pána kolegu Koleka na prelomenie 

veta v tejto veci, ale musím vopred povedať, že to urobím 

úplne účelovo, pretože, a dúfam, že si to, teda, aj 

kolegovia na druhej strane uvedomia. Pretože aj mestská 

časť Ružinov je dneska v situácii, kedy sa kedykoľvek môže 

dostať do bankrotu kvôli chybám súčasného vedenia, dnes má 

na krku súdne spory za dvadsaťdeväť miliónov  eur a, z 

rozhodnutí stavebného úradu, a ak by k tomu raz nastalo, 
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tak budeme musieť kvôli tým chybám, ktoré sa narobili, 

požiadať o podobnú pomoc vás kolegov aj my, ktorí sme 

z Ružinova, hoci sme sa na tom nijakým spôsobom 

nepodieľali.  

Takže, quid pro quo, úplne otvorene v tomto prípade 

hovorím, dúfam, že to nenastane, a ak by nastalo, že si 

kolegovia zapamätáte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Končím diskusiu.  

Ešte, teda, krátka reakcia.  

Pán poslanec Kolek,  

my sme sa stretli a ja som deklaroval ochotu pomôcť, 

ale povedali sme si, že akákoľvek pomoc, akékoľvek úkony 

mesta musia byť v súlade so zákonom a požiadal som vás, aj 

vášho kontrolóra aj správcu, aby takéto riešenie 

pripravili. Žiadne takéto riešenie zatiaľ neprišlo. 

Pretože dotácie mesta, alebo návratnú finančnú výpomoc 

mesto, podľa zákona, mestskej časti poskytnúť nesmie. Je to 

proti zákonu. To nie je otázka vôle, chcenia, mesto to 

nesmie, takto sme to vysvetlili aj na mestskej rade. Váš 

klub tam má svojho zástupcu, mohol si si to vypočuť. 

Na ďalšom riadnom zastupiteľstve ten materiál bude 

priložený ako informačný materiál.  
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Čiže, keď mesto nesmie toto spraviť, tak akékoľvek 

úkony primátora vedúce k tomuto sú nezmyselné a sú 

v rozpore so zákonom. A to bol dôvod prečo je to 

nepodpísané to uznesenie, a prečo, aj keď ná, ak by ste 

išli prelamovať veto, bude nevykonateľné. Iba ho priradíme 

k ďalším uzneseniam, ktoré sú platné, ale nevykonateľné, 

lebo sú v hrubom rozpore so zákonom.  

Čiže, toto na vysvetlenie toho, aj do Ružinova. Mesto 

nesmie dávať finančnú výpomoc, nesmie dávať dotácie 

mestským častiam inak ako za podmienok určených zákonov. 

Toto nie je taká podmienka. Jednoducho, mesto to nemôže 

urobiť.  

A vy môžte hlasovať o tom, že, proste, zajtra slnko 

nevyjde, nech sa páči, o tom môžete hlasovať, ale to 

rozhodnutie je nevykonateľné.  

Pani starostka Kolková. 

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

Bratislava - Devín: 

Pán primátor,  

to, čo teraz odznelo je vecou výkladu zákona.  

Tá dohoda, keď sme sa rozišli bola, že, predsa, ideme 

hľadať to riešenie. Naši právnici aj v spolupráci s núteným 

správcom na tom pracujú a na budúci týždeň by sme mohli mať 

pripravenú odpoveď.  
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Takže, ozaj, ozaj, je to len otázka toho výkladu 

a nájdenia riešenia cez zákony. Určite to bude v súlade 

s legislatívou.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja sa budem tešiť, ak prídeme na riešenie, ktoré je 

v súlade so zákonom, ale teraz sa dobýjate do dverí, ktoré 

sú proti zákonu. Toto je násilné dobýjanie sa. Ja čakám na 

to riešenie.  

Tak načo (poznámka:  nezrozumitelné slová) prelamujete 

veto, keď ešte riešenie nie je na stole.  

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo.  

Berte to, prosím vás, aj ako môj záverečný komentár 

k tomu, čo tu odznelo,  

čiže, poprosil by som predĺženie času.  

Pán primátor,  

pripomeniem ti jedno.  Hej?. Na tom sedení sa náš 

nútený správca pýtal teba, že či môžeš sa spojiť 

s pracovníkmi mesta, aby tento materiál sa začal 

pripravovať. Čo si povedal? Keď sa príjme v zastupiteľstve 
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uznesenie a bude platné. No dnes si si šlapol na jazyk. 

Prepáč. Takto hrubo to poviem. Hej? Takto si to tam 

povedal. Hej? 

Čiže, ty na jednej strane deklaruješ ochotu, 

deklaruješ možnosti vytvorenie priestoru, ale sám v sebe 

túto možnosť akože v zapätí zavrieš. Hej? Ale tu povieš 

verejne, že my sme pochybili? To nie je pravda. To naozaj 

nie je pravda.  

A druhá vec. 

Nevykonateľnosť tohto uznesenia? Prosím ťa, prečítaj 

si ho ešte raz. Prečítaj si ho, veď tam je prijali sme 

nejaké informácie, povedali sme o tom, že žiadame mesto, 

teba konkrétne, aby si iniciatívne pristúpil k jednaniu 

s veriteľmi, to predsa nie je, to je vykonateľné, 

predpokladám. 

A druhá, tretia vec je, že aby si nás o tom 

informoval. A to asi tak isto je, je splniteľné. Nevidím 

tam porušenie zákona.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  
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No napríklad, uznesenie vytvoriť pracovnú skup, 

zriaďuje pracovnú skupinu všetkých poslancov, aby mohli 

ľubovoľne pozerať a robiť si kópie z faktúr, objednávok a 

zmlúv je z dôvodu rozporu so zákonom.  

Čiže, to primátor síce nevysvetlil. 

Vážení kolegovia,  

keď si chcete pozrieť a urobiť kópiu z faktúr, 

objednávok a zmlúv, tak budete konať protizákonne. Aspoň 

také je, tak sa domnieva náš právne vzdelaný primátor.  

Tak ja teda neviem, neni síce napísané, z ktorého 

bodu, dokonca váš vedúci právneho, ktorého som si 

pri rozprávaní natáčal, on o tom vedel, tak som sa ho 

spýtal, že či keď to odsúhlasí zastupiteľstvo, tak to budem 

môcť pozerať? Tak on povedal, že áno môžem, ako to náhle 

odsúhlasí zastupiteľstvo, je to v poriadku.  

Takže, buď jeden vedúci právneho je neschopný, alebo 

primátorove právne vedomie je neschopné. Neviem. Možno sa 

nezhodli, možno sa, neviem. Je to, je to, naozaj, že je to 

úplný paškvil. Je, je to hanba. Bez urážky, je to hanba. 

Nedovoliť pozerať faktúry opozičnému poslancovi, je hanba 

nad hanbu.  

Ja už len, teda, dúfam, že možno niekto ma pošle 

zastreliť, lebo náhodu si dovolím niečo tu ukázať.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

By som chcel vedieť o akom opozičnom poslancovi tu, 

pán kolega, hovoríš. Ja tu nevidím žiadnu opozíciu, akurát 

vidím, že niektorí trvalo blokujú, proste, dobré veci 

pre Bratislavu, ale to už je ich osobná vec.  

Končím diskusiu.  

Návrhová komisia, prosím, návrhy uznesení. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali dva návrhy uznesenia.  

Prvý návrh podal pán poslanec Kolek. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu číslo 

tri potvrdzuje platnosť uznesenia číslo 1036 z 2018 

prijatého mestským zastupiteľstvom Bratislavy dňa 

21. 2. 2018, ktoré pán primátor odmietol podpísať v 

zátvorke máme text uznesenia číslo 1036/2018, je v prílohe. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 
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Tam by som dala takú úpravu malú, že materiál sme 

nemali teraz, takže, neviem, po prerokovaní čoho, nemalo by 

to byť tam. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak v minulosti prerokovaného materiálu, lebo teraz 

sme nemali nič. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Je to prelomenie veta, trojpätina všetkých. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Dvadsaťdeväť za.  

Uznesenie je prijaté. 
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Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Druhý návrh na uznesenie dal pán poslanec Hrčk. 

Mestské zastupiteľstvo potvrdzuje uznesenie číslo 1055 

z roku 2018 zo dňa 21. 2. 2018, ktorého výkon primátor 

pozastavil. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťpäť za.  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nemáme nič ďalej.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 820

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem pekne. 

 

BOD 15 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU NEHNUTEĽNOSTÍ – STAVBY SÚPIS. 
Č. 891 POSTAVENEJ NA POZEMKU PARC. 
Č. 3482, STAVBY SÚPIS. Č. 893 
POSTAVENEJ NA POZEMKU PARC. Č. 
3483/2, A POZEMKOV PARC. Č. 3481, 
PARC. Č. 3482 A PARC. Č. 3483/2, 
NACHÁDZAJÚCICH SA NA ŠTEFÁNIKOVEJ 
ULICI Č. 35 V BRATISLAVE, K. Ú. 
STARÉ MESTO, PRE CENTRUM VOĽNÉHO 
ČASU, SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tým pádom prechádzame do ďalšieho bodu programu 

rokovania, to je bod pätnásť, osobitný zreteľ, nájom 

nehnuteľností v Starom Meste pre Centrum voľného času.  

Prosím o úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 
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Ďakujem.  

Doba nájmu na dobu neurčitú. 

Predkladáme výška nájomného v dvoch alternatívach. 

Alternatíva jedna, jedno euro za rok za celý predmet 

nájmu,  

alternatíva dva, päťdesiat centov za meter štvorcový, 

čo by pri výmere pozemku tisíc stošesť metrov štvorcových 

predstavovalo sumu päťstopäťdesiattri eur za rok.  

A za stav, stavbu stanovené vo výške dvadsať eur 

metero, dvadsať eur na meter štvorcový za rok, čo by 

pri výmere nebytového priestoru tisíc štyridsaťdeväť metrov 

štvorcových predstavovalo sumu dvadsaťisíc 

deväťstoosemdesiatdva eur.  

Nájomné za pozemok a stavbu predstavujú spolu sumu 

dvadsaťjedentisíc päťstotridsaťpäť celá dva eur. 

Stanovisko dotknutých oddelení súhlasné. 

Starostu nie je potrebné. 

Finančná komisia odporúča schváliť alternatívu jedna. 

Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predložených 

alternatív uznesení.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Čiže otváram diskusiu. Mesto navrhuje jedničku, tak 

ako finančná komisia.  

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Ja len k predchádzajúcemu hlasovaniu.  

Myslím, že Marian Greksa sa pýtal, že ktorí sú to tí 

koaliční poslanci. Za chvíľku mu ich prečítam, ktorí to sú, 

ktorí držia chrbát primátorovi 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka:  nezrozumitelné slová) osobitný zreteľ 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

a nemajú záujem na tom, aby sa  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Centrum voľného času. 

Neporušuj rokovací poriadok. 

 

 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

V zmysle rokovacieho poriadku môžem rozprávať čo 

chcem.  

Pokiaľ mi chcete odobrať hla, slovo, musíte dať o tom 

hlasovať. Takže na tom trvám.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, prosím, rozprávajte k veci. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Čiže, ja rozprávam k veci.  

Ja len som sa chcel poďakovať kolegom poslancom. 

Samozrejme, som rád, že aj, nie že primátor, že sa 

bojí toho, že ho niekto kontroluje, som rád, že ho aj 

koaliční poslanci kryjú k tomu, aby nemohol byť 

kontrolovaný.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka:  primátor vyzýval poslanca Hrčku, aby 

dodržiaval rokovací poriadok a rozprával k bodu, ktorý sa 

práve prerokovával)  

Toto je poslanec, toto je poslanec, ktorý sa domáham 

ktorý sa domáha dodržovania rokovacieho poriadku.  

Pán poslanec Budaj, 

prosím, upozornite svojho poslanca, že flagrantne 

porušuje rokovací poriadok.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Viem, že viacerí z vás nechceli niečo také robiť, ale 

bránite ostatným, aby mohli robiť. Je to veľmi príjemné.  

Ďakujem vám. Určite si to všetci občania všimnú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nikto sa ďalší nehlási.  

Končím sa, končím diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené. Mestské zastupiteľstvo,  

keď by ste dávali, tak by ste počuli, že navrhujú 

alternatívu jeden.  

Takže mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje nájom nehnuteľnosti a tak ďalej, ako je to 

uvedené, uve v návrhu uznesenia podľa alternatívy číslo 

jeden.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, pre Centrum voľného času a symbolický nájom. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťštyri za.  

Ďakujem veľmi pekne.  

Uznesenie je schválené. 
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BOD 17 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
PREDĹŽENIA DOBY NÁJMU V ZMLUVE O 
NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 07 83 
0711 08 00 NA DOBU URČITÚ DO 31. 08. 
2028, PRE SPOLOČNOSŤ INTERPRESS 
SLOVAKIA, SPOL. S R. O., SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod sedemnásť, osobitný zreteľ, Bratislava.  

Nech sa páči, úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Účel, predaj zahraničnej a domácej, dennej a 

(poznámka:  nezrozumitelné slová) tlače, kníh, máp, 

turistických sprievodcov.  

Doba nájmu, na dobu určitú do 31. 8. 2028. 

Výška navrno navrhovaného nájomného v dvoch 

alternatívach.  

Alternatíva jedna, čo je návrh žiadateľa, je 

sedemtisíc päťstodvadsaťjeden eur ročne, 

alternatíva dva, dvestodesať eur na meter štvorcový 

na rok za hlavné priestory vo výmere tridsaťpäťcelé 

dvadsaťpäť metrov, čo prestavuje sedemtisíc štyristo eur 

ročne a obslužné priestory vo výmere dve celá tridsaťštyri 
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metrov, zrážka sedemdesiat percent, stos stoštyridsaťsedem 

celá štyridsaťdva eur, to znamená, nájomné spolu sedemtisíc 

päťstoštyridsaťdeväť celá deväťdesiatdva eur. 

Súhlasné stanovisko oddelení. 

Starostu nie je potrebné. 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná. 

Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predložených 

alternatív uznesení.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, dobre. 

Otváram diskusiu.  

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Nechcem zdržiavať, len sa chcem opýtať, prečo je tých 

dvadsaťosem eur rozdiel medzi alternatívou jedna a dva? 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 828

Sedemtisíc päťdstodvadsaťjedna a sedemtisíc  1 a 2? 

Päťstoštyridsaťdeväť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Borguľa. 

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

Prečo tento priestor nejde do nejakej súťaže? Keď už 

teda sa uvoľňuje? Je to lukratívne miesto, je to pešia 

zóna, je to jedna z mála nehnuteľnosti, ktoré ešte v celku 

patria Bratislave mestu a my teraz ideme jeden nájom 

predĺžiť bez nejakej súťaže ďalšej a tým aj v podstate 

zablokovať nejakým bremenom celú tú nehnuteľnosť, ktorá 

tuším bola, dakedy sa tu rozprávalo o tom na minulých 

zastup, nie, za minulého primátora, že bol záujem túto 

nehnuteľnosť vymeniť za polovičný podiel v lekárni Salvator 

alebo v tej budovy, budove, kde sa nachádza lekáreň 

Salvator, čím by sa lekáreň Salva, Salvator stala majetkom 

tohto mesta.  

Ale ja neviem, že sa mať a tento zámer, ale také čosi 

sa tu rozprávalo. 

A hovorím, je to posledná budova, ktorá, alebo jedna 

z mála budov, ktorá je kompletne vo vlastníctve mesta.  

Tak sa pýtam.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová.  

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem.  

Ja som to nestihla povedať v svojom príspevku, ale 

reagujem na pána Borguľu.  

Ja som veľmi za to, aby sa tam predĺžila doba nájmu, 

lebo ak by sme to nechali na súťaž, tak tam nemôžeme 

obmedziť, že bude tam iba predaj tlače a to čo tam teraz 

je. Ale keby sme súťažiť tento priestor, tak tam by mohlo 

byť čokoľvek iné. Hej? 

Tak, jako sme minulý mesiac súhlasili so so súťažou, 

ja nie, ale ostatní kolegovia, na všetky tie predajne 

a priestory nebytové v podchode na Hodžovom námestí.  

Táto predajňa je tam veľmi dobrá. Je jediná, ktorá je 

otvorená do desiatej večer, kde ešte pred desať minút, 

alebo päť minút pred záverečnou kúpite čerstvú tlač, kde 

nikde inde na území celej Bratislavy sa k tomu nedostanete 

napriek tomu, že sú otvorené obchodné centrá aj dlhšie, ale 

tlač tam majú, povedzme, do siedmej hodiny jedine v tomto.  

Bola by som veľmi nerada, keby sme prišli o to nejakou 

súťažou, a preto ja som za to, aby sa tam predĺžila (gong) 

doba náj 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Žiaľ, žiaľ, nebola uznášaniaschopná finančná komisia 

pri tejto príležitosti, ale, naozaj, odporúčam súťaž s tým, 

že pani kolegyňu upozorňujem, že mesto môže určiť účel 

nájmu. 

Čiže, nie je žiaden problém, aby tam účel zostal.  

V tomto priestore sa viackrát upravovali ceny.  

Je to, naozaj, dôležitý priestor. Je to zvyknuté na, 

občania sú zvyknutí na to, že tam majú tlač.  

Preto, ale nie je možné celkom obchádzať zákon, ktorý, 

ktorý nevytvára z tohoto osobitný zreteľ, že tam niekto 

dlhé roky predával, žiaľ. Ja verím, že to robia poctivo, že 

to je fajn, ale asi osobitný zreteľ by sa mal zobrať 

do úvahy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Borguľa. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 831

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

Ďakujem pánovi Budajovi za ozrejmenie. 

A teda, pani Šimončičová, to je veľmi zaujímavý obrat, 

že keď sa vám to páči, tak súťažiť nepoďme a a vo všetkých 

ostatných prípadoch len cena, cena, cena, cena, cena.  

Čiže, možno sa zamyslite nad tým, čo ste práve 

povedali. Lebo keď sa to vám hodí, že si môžete pred 

desiatou kúpiť noviny, tak kľudne to poďme aj za lacno, 

hlavne nech to tam je a keď náhodou vy máte iný názor, tak 

zrazu cena, cena, cena. To je nonsens.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem.  

Pán doktor Szabo,  

chcete sa k tomu ešte vyjadriť ako predkladateľ? Tam 

boli dva, dve otázky. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Už to bolo zodpovedané.  

Dobre. 
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Dobre.  

Vyjadrite sa, prosím, hlasovaním a my sa podľa toho, 

zvolíme ďalší postup.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje predĺženie doby nájmu.  

Keďže tu nepadol návrh ani na jednu alternatívu, tak 

budeme hlasovať v poradí.  

Hlasujeme o alternatíve číslo jeden.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Osemnásť za.  

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o alternatíve číslo dva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Sedemnásť za. 

Čiže, ani toto rozhodnutie nebolo prijaté.  

 

Dámy a páni, 

máme za minútu jednu hodinu, jednej sme si povedali, 

že je hodinová prestávka na obed, teda, prestávka na obed. 

Takže súhlasíte s tým, že vyhlásime hodinovú prestávku 

na obed.  

poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem pekne.  

Vidíme sa o druhej hodine.  
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Prajem vám dobrú chuť. 

 

(prestávka od 13.00 do 14.09 h) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

...do rokovacej sály, vaši kolegovia na vás čakajú. 

(poznámka:  čaká sa na návrat poslancov do rokovacej 

sály) 

...po obedňajšej pauze bodom číslo dvadsať.  

Je to, 

poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

prosím? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Aha, procedurálny návrh. Som nepočul, ospravedlňujem 

sa. 

Takže, prezenčné hlasovanie. 
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Je tu dvadsaťtri ľudí fyzicky prítomných.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Prosím. Prezenčné hlasovanie bude. 

Tak, prezenčné hlasovanie. 

(Prezentácia.) 

Dvadsaťtri prítomných. 

Takže, sme uznášaniaschopní a prichádzajú ďalší 

poslanci. 

poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ale idú osobitné zretele tiež, takže.  
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BOD 20 NÁVRH NA DOPLNENIE UZNESENIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY Č. 619/1997 ZO 
DŇA 23.10.1997 AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA, KTORÝM BOL 
SCHVÁLENÝ NÁVRH NA DLHODOBÝ NÁJOM 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 
MESTO, SPOLOČNOSTI CARLTON PROPERTY, 
S. R. O. SO SÍDLOM V BRATISLAVE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Prechádzame do bodu dvadsať, to je doplnenie uznesenia 

mestského zastupiteľstva. 

A ja poprosím pána námestníka Černého, aby viedol 

chvíľu schôdzu, ja mám pracovné povinnosti a potom sa 

vrátim. 

Takže, nech sa páči.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím o krátke úvodné slovo. 
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Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Jedná sa o umiestnenie sochy Márie Terézie 

na pozemkoch Starého Mesta pred Hotelom Karlton (Carlton) 

na Hviezdoslavovom námestí.  

Návrh nového uznesenia, sa tam upravuje, je, kde 

za bod štyri sa vkladá bod päť, ktorý znie, 

Užívanie časti pozemku parcela číslo 21378/40 

za účelom umiestnenia sochy Márie Terézie pred Hotel 

Karlton (Carlton) na Hviezdoslavovom námestí vrátane 

vykonania potrebných úprav povrchu predmetu nájmu 

a osadenia edukatívnych tabuliek.  

Stanovisko dotknutých oddelení súhlasné. 

Stanovisko starostu, e-mailom zo dňa 20. 3. 2017 

oznámila Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, že 

na žiadosti pána primátora o stanovisku k nájmu pozemku už 

nebude odpovedať.  

Finančná komisia, materiál nez nezískal dostatočný 

počet hlasov na prijatie. 

Mestská rada neschválila navrhované uznesenie a 

neschválila ani pozmeňovací, pozmeňovací doplňujúci návrh. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Prvý diskutujúci bude pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo.  

Ja by som chcel vyjadriť k tomuto, k tomuto počinu 

do istej miery môj vlastný nesúhlas. 

Viacerí odborníci sa obrátili aj na poslancov, ale aj 

na, myslím, hlavné mesto.  

Tam je viacero rovín. Je tam rovina umelecká, je tam 

rovina ideologická alebo historická, a tento konkrétny 

návrh nespĺňa ani jednu z nich, ani jednu z nich tak, aby 

sme my vedeli tomuto poskytnúť nejaký verejný priestor.  

V rámci svojej vlastnej histórie novodobej máme 

množstvo zaujímavých výtvarníkov, ktorí sa zaoberajú 

plastikou, ktorí robia priestor a nevidím dôvod, aby sme 

súhlasili, alebo napomáhali tomu, aby tam bolo niečo čo, 

čo, podľa môjho názoru, do centra mesta nepatrí.  

Už aj z tej, už aj z tej umeleckej hodnoty viacerí 

akademický výtvarníci sa vyjadrili, že ide o kópiu sochy, 

ktorá je veľmi nešťastne urobená, aj tá pôvodná bola veľmi 

nešťastne urobená, a táto kópia ma ešte, ešte horšie 

proporcie. Je nevyvážená. 
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Ja určite za to nebudem hlasovať a vyjadrím sa možno 

aj vo vo forme nejakého blogu alebo niečo. Lebo toto je, 

podľa mňa, nie najlepší nápad. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Ja nebudem reagovať žiadnym blogom, ale chcel by som 

podporiť toto, čo povedal kolega a vlastne sme sa tu zhodli 

aj na komisii kultúry a ochrany pamiatok, kde toto, 

vlastne, zaznelo a odtiaľ mám troška taký záväzok, že budem 

proti.  

Viem si predstaviť tú sochu v Cíferi, viem si 

predstaviť v Zohore, môžme im ponúknuť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kaliský diskutuje. 
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Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

No, ja musím povedať, že ja si vážim, teda, každého, 

kto čokoľvek investuje z vlastných peňazí do do akejkoľvek 

sochy. 

O tom, či je dobre umelecky stvárnená alebo nie môžme 

polemizovať, môžme hovoriť rôzni, rôzni odborníci.  

Čo sa týka historického kon, kontextu, áno. Je to 

súčasť, proste, našej histórie. Cez to všetko táto socha 

tým, že je to zmenšenina, tak by sa hodila, možno, tiež 

na také, na také námestie v Štúrove, ktoré je dnes asi tiež 

v mierke ku jednej, jedna  ku štyri. 

Čiže, kľudne si spravme niekde Disnylend (Disneyland) 

a spravme si, akože, také tie zmenšené mestá európske, čo 

majú v Holandsku, tak môžme tam dať aj túto sochu, ale 

určite nie na toto miesto.  

Na Hviezdoslavovom námestí už je niekoľko sôch. Už, už 

teraz sú tam bez kontextu. Máme tam Hviezdoslava, máme tam 

Andersena s nejakou kačičkou a so slimáčikom, potom tam 

máme dievča so srnkou, dve fontány. 

Čiže, nesnažme sa dať na jedno miesto všetko, čo tu 

nájdeme. 

Čiže, ja budem určite proti umiestneniu tejto sochy 

do tejto lokality s tým, že pri tej veľkosti, ktorú tá 

socha má, je to, možno, socha interiérová. Čiže, možno, by 
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sa hodila skôr do nejakého foaé (foyer) nejakej verejnej 

budovy, ale určite nie na námestie ani do žiadneho parku.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani hlavná architektka. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Žiaľ, som prišla neskoro, ináč by som rada mala celý 

príspevok.  

Táto socha, ako viete, vznikla v roku 2011 a stála 

nejaký čas na nábreží Dunaja, kde mal vtedajší Bratislavský 

okrášľovací spolok zámer túto sochu predstaviť, hľadať 

na ňu nové miesta urobiť ju jedna k jednej. 

Toto je naozaj nejaký šestinový model a nezodpovedá 

ani pôvodnému materiálu, nielen, nielen proporcie a tak 

ďalej.  

A teraz prišiel s touto, s týmto nápadom Karlton 

(Carlton). 

A bola som pri tom rokovaní takzvanej pomníkovej 

komisie a ja ju skrátim v názve, kde jeden člen tejto 

komisie povedal, no dobre, keď už je tá socha takto 

urobená, že urobme z nej takzvanú edukačnú sochu, osaďme ju 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 842

na východnej terase Bratislavského hradu a dajme k tomu 

riadnu tabuľu v rôznych jazykoch, že táto socha stála 

pôvodne na Štúrovom námestí, v origináli bola toľkokrát, 

toľkokrát väčšia, preto bola postavená, preto bola zbúraná, 

proste, celú históriu. A to sa, myslím, aj (gong) členom 

ako za 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Ja myslím, že tak, ako sa už vyjadrili viaceré kluby, 

pravdepodobne ten návrh neprejde.  

Prosím vás, neznásilňujme to tu, zahlasujme a keď to 

neprejde, ja som aj tú prvú chcel dať. Daj dajme ju, dajme 

ju do Rači. A Mária Terézia a Rača má spolu historické 

súvislosti, my tam určite nájdeme nejaké miesto, kde bude 

mať pekné umiestnenie.  

Viem, že ce centrum mesta je asi pre tých realizátorov 

atraktívnejšie, ale zase vidieť, že sú všetci prihlásení.  

My sme dneska mali tri zastupiteľstvá. Je je pol 

tretej a robíme prvý bod, alebo teda, druhý bod toho prvého 

zastupiteľstva.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ja by som ešte v kontexte chcel poprosiť pani hlavnú 

architektku, už keď sa bavíme o tejto zmenšenine, že či by 

vedela nájsť aj nejaké iné miesto pre toho Garička 

Masarička, čo je pred národným múzeom. Tam je tiež taká 

zmenšenina sochy na takom vysokom podstavci. Vyzerá to, jak 

keby sme tu v Bratislave namiesto nejakých sôch 

historických zbierali z kinder vajíčka tie postavičky. 

Čiže, ten Masaryk je na päťmetrovom podstavci a má dva 

metre. Čiže, vyzerá to úplne hrozne smiešne. Hanbím sa 

za to, keď sem prídu nejakí turisti. 

Keď niečo niekam osádzame, tak nech to má nejaký 

kontext.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Svoreňová. 
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Ing.. Soňa   S v o r e ň o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo.  

Ja len nadviažem na kolegov asi v podobnom duchu.  

Ja si myslím, že Mária Terézia niekde na verejné 

priestranstvo do Bratislavy patrí, lebo je to súčasť našej 

histórie, je to veľmi zaujímavá súčasť, samozrejme, 

histórie, ktorá sa prezentuje pre, prezentuje turistom, ale 

samozrejme, všetci tušíme, že to miesto pred Karltonom 

(Carlton) nie je ideálne a podľa toho, čo tu aj zaznelo 

v rozprave, dá sa predpokladať, že asi dneska toto 

umiestnenie neprejde. 

A preto by som si dovolila predniesť alternatívny 

návrh uznesenia, o ktorom by sa, vlastne, hlasovalo 

po tomto hlasovaní. Je to teda návrh mňa a kolegu Greksu 

v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo žiada hlavnú architektku 

pripraviť návrh umiestnenia predmetnej sochy Márie Terézie 

v lokalice, v lokalite súvisiacej s pôsobením Márie Terézie 

v Bratislave, a to okolie domu svätého Martina, 

Bratislavský hrad, alebo sad Janka Kráľa.  

Ďakujem pekne.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

A pardon, a Raču. Alebo v Rači. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Alebo v Rači. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Pani poslankyňa dala taký návrh, že najprv budeme 

hlasovať o uznesení, ktoré je dané a potom o jej, čo nie je 

možné. Ona dáva pozmeňovací návrh, to znamená, že najprv 

treba hlasovať o tom, predpokladám, a potom až o pôvodnom.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani pos. Pán poslanec Budaj. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.. Soňa   S v o r e ň o v á , poslankyňa MsZ: 

Ööö, pardon, ale to je alternatívny návrh, a to je 

vlastne procedurálny, to sa môže hlasovať aj po, nie? 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja si myslím, že sa s tým vysporiada návrhová komisia. 

Ing.. Soňa   S v o r e ň o v á , poslankyňa MsZ: 

Dobre.  

Tak to necháme na návrhovú komisiu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Nechceme nikto zdržiavať, je, to by bolo na dlhú 

prednášku, komu všetkému to námestie už patrilo. Je to 

kľúčové námestie v rôznych etapách. 

Ako som povedal, nebudem tým zdržiavať, len 

poznamenám, že nikdy ešte neprišlo k nápadu umiestniť nám 

naň napodobeninu, aj to zmenšenú, aj to. 

Vlastne, to nie je kópia, samozrejme, to je parafráza. 

Tú sochu nikto nenameral a isteže nemala vytrčenú 

spodničku, to v devätnástom storočí bolo nemysliteľné.  
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Je to zábavné, je to parafráza historického diela, 

ktoré má, ktoré je v pamäti Bratislavy, aj to, že ju 

vytvorili dokazuje, že v tej pamäti to je.  

Dnes treba si uvedomiť ale, že námestie Hviezdoslavovo 

je, má dnes silný akcent v Národnom divadle a v Bardovi 

národnej kultúry. 

Čiže, spájať to teraz s Habsburgami je, proste, 

na dlhšiu reč.  

A súhlasím s ostatnými, ktorí hľadajú iné, iné miesto. 

Preto z časových dôvodov nejdem ani komentovať 

vyčíňanie investora, ktorý stojí za touto, za týmito 

vtipmi. 

A veľmi sa mi páči myšlienka pána starostu, preto je 

skutočne Rača a Frankovka a Mária Terézia idú idú k sebe, a 

ak nájde dôstojné miesto, tak aj tam prídu, prídu ctitelia 

Márie Terézie si uvedomiť zase tento, na rozdiel od vzťahu 

ku Hviezdoslavovi, oveľa skutočnejší autentickejší kontext. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Vetrák. 
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JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Prihlásil som sa faktickou a stiahol som si príspevok, 

aby som pánovi Pilinskému urobil radosť, ale myslím, že sa 

opakujeme, takže aj z toho dôvodu.  

Inak to, čo pán Budaj hovoril, má niečo do seba, ale 

určite aj tá alternatíva, ktorú pani hlavná architektka 

spomínala, že by sa to umiestnilo, len tam to asi nie je 

priechodné, na hrade, kde sa aj povedalo o tej soche, akú 

má históriu, lebo však tá socha bola kvôli niečomu aj 

postavená, a v nejakých súvislostiach, a potom ju v 

nejakých súvislostiach a z nejakých dôvod tí legionári aj 

zničili. To tiež nebolo bezdôvodne, že išli niekde a a 

zrazu si na ňu spomenuli. 

Takže, to by bolo dobré aj na tie edukatívne účely, 

aby to tam bolo vysvetlené. 

Lebo my umiestňujeme sochu nielen do Bratislavy, ale 

aj do hlavného mesta Slovenska. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  
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Nebudem opakovať tiež čo tu bolo povedané ohľadom 

umeleckej hodnoty a tak ďalej.  

Mne sa veľmi páčia tie dva nápady, ktoré tu padli. 

Priznám sa, že aj mne napadlo niečo podobné.  

Hrad ako edukačná socha. Myslím si, že priestor 

Bratislavského hradu poskytuje dostatočné množstvo 

priestoru vhodného, aby tam takáto socha mohla byť 

umiestnená.  

A druhý návrh pána poslanca Kaliského umiestnenie nie 

do interiéru. Mňa to tiež napadlo, keď nám spoločnosť 

Karlton (Carlton) predkladá, alebo podsúva túto žiadosť, a 

už to máme dlho na stole, a vlastne touto sochou sa 

zaoberáme už celé mesiace , ak nie, ak nie dlhšie, že je 

veľmi vhodné, aby si ju umiestnili do svojho interiéru, kde 

majú vhodné, vhodné ten foaé (foyer) hotela s presklením 

s kupolou. Myslím si, že by to bolo celkom vhodné miesto 

na takúto sochu, pretože v exteriéri to silno pripomína 

také atrakcie, lacné atrakcie, aké, ak, akými máme 

vyzdobené niektoré verejné priestory, vrátane nie 

niektorých nákupných centier často.  

Ale ja som chcela povedať o tom, že kto nám vlastne 

túto tému nastoľuje. Je to Bratislavský okrášľovací spolok. 

Nie je žiadne tajomstvo, kto je hlavným donorom 

Bratislavského okrášľovacieho spolku, je to spoločnosť, 

finančná skupina džéentí (J&T), ktorá, si myslím, má 

na poli skrášľovania Bratislavy a potrieb obyvateľov, alebo 

po potom, po čom volajú obyvatelia Bratislavy, široké pole, 

otvorené široké pole pôsobnosti, ako by mohlo, mohli 
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skrášľovať Bratislavu, vrátane toho, možno, by stálo 

za úvahu, či si nechcú touto sochou skrášliť promenádu 

alebo nábrežie Dunaja, kde momentálne je takmer 

zlikvidovaná hlavná cyklotrasa.  

Čiže, bude tam dosť priestoru na ďalšie atrakcie 

a všelijaké reklamné panely a sochy, ktoré sú pre zábavu 

turistov. 

Takže, a možno aj pred planetáriom alebo obludárium, 

ako to niektorí nazývajú. 

Takže, ja by som vyzvala Bratislavský okrášľovací 

spolok, žeby sa teda intenzívne zaoberal intenzívnejšie 

skrášľovaním Bratislavy a možno neničením toho pekného, čo 

tu máme, ako nahrádzaním tou lacnou atrakciou.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj reaguje. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

K problematike interiérových a exteriérových sôch, 

lebo aj táto socha má rozmery, vlastne, interiérové a má 

byť, ale má byť v exteriéri povýšená na veľmi vysoký 

podstavec a tým by chceli dodať jej mierku, ktorá inak zod, 
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by mala zodpovedať tomu veľkému námestiu. To je nešťastné 

riešenie. 

A ešte drobná reakcia na pána Kaliského. 

Vskutku socha Tomáša Garyka Masaryka bola využitá 

z interiéru a ešte navyše bola, stála v rohu interiérovej 

sály, čoho dôsledkom vyzerá zhrbená.  

Jej mierka aj jej spôsob postoja, 1. prezidenta ČSR 

vôbec nie je vhodný do exteriéru. A na ten pilot, ktorý 

kedysi niesol, ako si pamätáte veľmi vysoko leva so štátnym 

znakom. 

Čiže, takéto amatérske improvizácie sú Bratislave 

na škodu. A teraz našťastie môžeme zavčasu hovoriť a (gong) 

poradiť im 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo.  

Ja by som mal jednu poznámku jedine k tomu, jak bol 

materiál predložený.  

Bol som si to overiť, teda mali sme informáciu, že 

Staré Mesto sa nevyjadrilo k tomuto bodu. My však sme mali 
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k tomu bodu už na minulom zastupiteľstve stanovisko 

mestskej časti Bratislava, kde pán starosta píše, že na, 

vzhľadom na stanovisko kultúrnej komisie, ktoré hlasovaním 

jednohlas, jednohlasne prijalo stanovisko neodporúča 

starostovi Mestskej časti Bratislava-Staré mesto vydať 

kladné stanovisko o žiadosti umiestnenia sochy Márie 

Terézie na pozemku v predmetnom. 

Čiže, z toho dôvodu je tu jednoznačne treba, akože, 

aby odznelo to, že ani Staré Mesto v žiadnej svojej forme 

nesúhlasí s takýmto riešením.  

To isté ma požiadala pani predsedkyňa kultúrnej 

komisie v Starom Meste, lebo sme spolu v sociálnej komisii, 

nebude sa môcť zúčastniť tohoto stre, tohoto zasadania, 

takže aby som dal tú informáciu, že komisia Starého Mesta 

hlasmi ôsmimi, proti nikto, zdržal sa nikto, zamietla, teda 

neodporúča, neodporúča prijať kladné stanovisko.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík reaguje. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  
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Án,o ja som člen tej komisie, tam sme posudzovali, či 

tá socha pred Karlton (Carlton) áno alebo nie. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ale tu, tu teda, áno zas, ale ona priš, ona je členka 

v komisii aj so mňou sociálnych, áno. 

Ale ja chcem k tomu povedať to. 

Padol tu návrh ten Bratislavský hrad. Ja keď čítam o 

tej Márie Terézie, tak ona najväčší prínos práve, čo bolo 

pre Bratislavu, že dala kompletne zrekonštruovať hrad, 

vytvorila kráľovskú gardu, nechala vybudovať ďalšie budovy 

v areáli. Že, možno, to je to miesto, ktoré ju viac spája, 

ako ju dávať pred ten Karlton (Carlton), kde si viac 

predstavujem toho Edisona a Einsteina, ktorý tam býval 

v tom Karltone (Carlton), ako, ako ona, ktorá, možno, vtedy 

Karlton (Carlton) ani neexistoval.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  
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Ja by som len najprv chcela sa opýtať pani Svoreňovej, 

či by k svojmu návrhu na uznesenie, ktoré by, predpokladám 

pre predložila ako návrh nového uznesenia a nie 

doplňujúceho, toho, čo tam máme, ako nové uznesenie, či by 

tam, aj keď tam má vymenované iba príkladmo pre hlavnú 

architektku miesta, či by tam nepridala do toho prí 

príkladu ešte aj tú Raču, pretože, naozaj, tá Modrá 

frankovka bola pre Máriu Teréziu dennodenným obľúbeným 

nápojom. 

Čiže, Rača si zaslúži rovnaké uznanie. 

A máte napríklad, u seba sochu Márie Terézie, najmä 

keď je taká len napodobenina.  

Takisto, rovnako sa mi páči aj baroková záhrada, 

pretože teraz, keď bola zrekonštruovaná, tak boli 

zrekonštruované aj tie pôvodné múry, ktoré si tam dala 

Mária Terézia vystavať preto, aby bola oddelená 

od hospodárskych budov a od zverincov svojich a od kráv a 

sliepok a ja neviem kačiek, husí čo tam mala. 

Takže, keď sa vrátili naspäť tie, tie múry, takže tam 

tá Mária Terézia by bola zasa chránená od zvyšku sveta, 

lebo tam tie múry sú. 

Dobre, tak, možno, preháňam, ale mne sa to takto páči. 

A tam by sa hodila tiež. 
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A rovnako pred Sad Janka Kráľa, pretože ten dala Mária 

Terézia ako prvý najväčší, prvý verejný park v Strednej 

Európe, ona ho dala vytvoriť. 

Takže, teda tri plus štvrtá Rača.  

A pani Svoreňová, či si osvojí a predloží, teda, ten 

návrh uznesenia ako nové uznesenie.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje aj pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.. Soňa   S v o r e ň o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem.  

Katka je to predložené ako návrh nového uznesenia a 

Raču som pridala. Asi si ma zle počula a nakoniec som 

pridala aj Raču. 

Takže, sú tam štyri lokality.  

Ja ešte, možno, k tomu čo tu padlo o tom hrade.  

Treba si uvedomiť, že tá Mária Terézia toho urobila, 

naozaj, pre tú Bratislavu veľa. Či to bolo to zbúranie 

mestských hradieb, sanácia vodnej priekopy. 
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A to pôsobenie bolo, naozaj veľmi, veľmi rozložité. 

Nie len s tým hradom.  

Preto si myslím, že aj ten Dóm svätého Martina, kde 

bola korunovaná, k tomu určite patrí.  

Sad Janka Kráľa bol vôbec prvý verejný park v celej 

Európe založený za jej pôsobenia. 

A chodila do Uhorského snemu. 

Čiže, tých miest je veľa. Takže, ja by som sa 

nekoncentrovala len na ten hrad, ale aj na tie ostatné 

lokality, ktoré som vymenovala a ktoré súvisia s jej 

pôsobením v Bratislave. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Čo nové povedať teraz k tomuto.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nič. 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Mária Terézia, jak to ja poznám, ako amatéri, ktorý 

chodievala do Bratislavy v lete na hrad, takže hrad, a 

Frankovka račianska, to ide dokopy. Ja si to viem presne 

predstaviť aj kde by mohla tam v Rači stáť, pri Nemeckom 

dome niekde. 

Takže, prihováram sa skôr za to. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Z radov obyvateľov tu evidujem jednu žiadosť 

o vystúpenie v diskusii.  

Prosím zdvihnite ruku v prípade, že súhlasíte, že by 

vystúpil pán Mačuha.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

(Hlasovanie.) 

 

Budete mať ešte slovo. Dám. Jasne. 

Pán Mačuha je tu? 

:Občan   Mgr. Maroš   M a č u h a ,  PhD.:  

Dobrý deň prajem. 
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Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, 

odznelo tu už veľa argumentov a samozrejme my, ktorí 

sa venujeme tejto problematike, sa stretávame, vlastne už 

roky s argumentáciu, ktorá tu aj dnes odznela. 

My sme teraz na dva dni vystavili tú sochu, aby ste si 

ju mali možnosť pozrieť priamo pred ten hotel Karlton 

(Carlton), ktorého umiestnenie vzniklo ako kompromis 

v komunikácii s odborníkmi va vašej inštitúcie, vášho 

magistrátu. Navrhli nám komornejšie umiestnenie.  

V Bratislave, naozaj, je veľmi problematické nájsť 

akékoľvek miesto, kde sa dá nejak trošku dôstojne umiestniť 

socha.  

Počas týchto dvoch dní, čo som mal možnosť vidieť, tá 

socha sa stretáva so živým záujmom ľudí. Možno to nie je 

pre vás argument, ale je to atraktivita v meste. Ľudia sa 

pri nej fotografujú, či už turisti alebo aj domáci.  

Ak ju vytesníme niekde na perifériu, čo navrhujete, 

tak tento aspekt sa, samozrejme, stratí. 

Čiže, ja plne rozumiem všetky, všetky odborné 

pripomienky. Samozrejme ku všetkému sa dá nájsť kopec 

argumentov prečo nie. Ak neprejde tento návrh, tak socha 

Márie Terézie v meste nebude a všetko bude ako doteraz.  

To je všetko. 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Tak ako áno, sme periféria, okej. Ale ponúkame 

otvorenú náruč na rozdiel od, teda, tej, tej tej diskusie. 

A a, možno, aj ten ten záujem a to fotografovanie je 

možno aj preto také, lebo vedia, že to je len na týchto pár 

dní.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

No ja idem brániť Račanov a Raču, lebo ja nepovažujem 

Raču za žiadnu perifériu. Rača je integrálnou súčasťou 

Bratislavy, sme na ňu hrdí. 

Je tam vinobranie, je to narvané, vidím tam tú Máriu 

Teréziu v Rači, akože, vôbec žiadna periféria. 
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poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem.  

Bol tu aj návrh ten Bratislavský hrad, čo sa mi vôbec 

nezdá žiadna periféria. 

A taktiež, keď rada pila, no tak, kde inde ako do 

Rače. 

A chcem povedať k tomu, že sa ľudia pri tom fotia.  

Viete keď tam dáme Miki Mausa farebného dvojmetrového, 

tiež sa budú fotiť. 

Takže, tam predsa o to nie je. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Mrva. 

poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

A ešte som sa cítil inšpirovaný tým, čo hovorila Danka 

Čahojová. 

Veď tam tá spoločnosť čo má záujem a vkladá do toho 

prostriedky a čo má ten River Park a v tom River Parku je 

ten čln a v a vnútri v tom foaé (foyerň je taký žralok, 

nie? Tam by sa to hodilo do priestoru ich, ktoré majú oni 

k dispozícii. Tam by ste to mohli dať. 

poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Alebo. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani hlavná architektka.  

Dokončí svoj príhovor. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem, ďakujem za slovo. 

Ja by som, naozaj, doplnila, alebo zvýraznila, 

dovolila si zvýrazniť, že nehovoríme v tomto prípade 

o umiestňovanie sochy s jej plnou vážnosťou ako umeleckého 

diela. Je to naozaj replika. Pôvodná bola z kameňa. 

karárskeho mramoru. Teraz je to bronz. Nespĺňa proporc. 
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Umelci by vám vedeli povedať sto múch, ktoré tá socha 

nespĺňa a nikto určite, ale nemôže povedať že, že Mária 

Terézia v Bratislave nepatrí. 

A ten jediný, prečo to tá komisia pomníková vtedy 

schválila, bol jediný ten argument bol, že to môže byť len 

ako edukačná socha, kde jasne bude napísané. 

Čiže, my neumiestňujeme sochu Márie Terézie ako takú, 

aby sme si, sa pochopili.  

Ona sama dala odstrániť pred terajšou národ, teda, 

galériou na nábreží Dunaja ten pahorok, keď sa táto 

stavala. A vlastne tú sochu potom postavili na na terajšom 

Štúrovom námestí. 

Čiže, už to bolo také, že ten. 

Akože, ona mala symbolizovať ten koru, korunovačný 

pahorok, z čoho, teda, tí, tí rakúski, rakúski panovníci 

s mečom ukazovali na všetky svetové strany, a teda 

deklarovali aj veľkosť svojej ríše. 

Čiže, čiže, táto socha ako taká, a nie je to teda 

hocijaká, ale tá stála na tom mieste pôvodne, a mala, mala 

tento význam. 

Čiže, ja si myslím, že treba, možno naozaj, sa 

koncentrovať na tú jej edukačnú hodnotu. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Uvedomte si, kolegovia, že prázdnym tliachaním sme 

zabili dvadsaťpäť minút.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ja by som poprosil, pán kolega, teda najprv začnem 

tým, že takéto poznámky si odpusti. Ty hovor o svojich 

príspevkoch, ale ne nebiľaguj kolegov, či prázdne 

tliachajú. 

Okrem toho, s nejakou sochou budú Bratislavčania žiť. 

Hviezdoslavove so námestie si tu vyslúžilo veľa pozornosti 

aj z iných dôvodov. 

Toto nie je žiadne tliachanie.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 864

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ja by som ale k veci dodal, 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pardon. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

k pani, k pani hlavnej architektke, že pre mňa je to 

nový prvok, edukačné sochy, a toto je, podľa mňa, slepá 

ulička.  

Nemôžme, naozaj, zaviesť novú kategóriu výtvarných 

diel, ktoré budú nevydarenými kópiami, ale budú plniť 

nejakú edukačnú úlohu. Pre koho? Veď okolo nebudú chodiť 

študenti zédéeš (ZDŠ), ale dospelí ľudia, hostia centra 

mesta.  

Tá socha nemôže stáť na pôvodnom mieste. To je otázka 

aj politická, aj štátna (gong) a všade 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

K poznámke pani hlavnej architektky, že mala by to byť 

edukačná.  

Ja neviem prečo by nemohla byť na Tyršovom nábreží 

táto socha ako edukačná, veď je tam kopu návštevníkov, 

ktorí chodia okolo. 

A keď náhodou turisti by chceli niečo vedieť, tak 

prejdú na druhú stranu, budúcim propelérom, možno, alebo 

pešo po moste a dostanú sa aj do Petržalky konečne, keď 

budú vedieť, že tam je nejaká edukačná socha. 

Rovnako edukačná môže byť aj na ba barokovej záhrade, 

a tak isto v Rači, a na všetkých a tak isto pred Dómom 

svätého Martina. 

Ale mne, osobne, by sa najviac páčila tá Petržalka, 

pretože za chrbtom by mala svoj park a pred sebou by mala 

hrad a kostol, kde bola korunovaná.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný príspevok do diskusie.  

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Návrhovej komisii bol predložený návrh nového 

uznesenia, ktorý predložila poslankyňa Svoreňová a poslan, 

poslanec Greksa, a síce v znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada 

hlavnú architektku hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy pripraviť návrh uznesenia predmetnej sochy Márie 

Terézie v lokalite súvisiacej s pôsobením Márie Terézie 

v Bratislave a to okolie Katedrály svätého Martina, 

Bratislavského hradu, Sadu Janka Kráľa, alebo v Mestskej 

časti Bratislava_-Rača. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa, hlasujte. 

(Prezencia a hlasovanie) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Tridsať prítomných. 
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Za pätnásť. 

Návrhová komisia. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia, ktoré máme 

predložené v materiáli. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezencia a hlasovanie) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva. 

Za sa vyjadrilo dva. Dvaja.  

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 868

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Teraz by sme v zmysle schvále schváleného programu 

mali otvoriť bod číslo tridsaťosem a následne tridsaťosem 

A a potom pokračovať. 

 

 

BOD 38 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, PARC. 
Č. 12932/2, PARC. Č. 12932/9-14 A 
PARC. Č. 12932/17-20, AKO 
MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 
POZEMKOV POD STAVBAMI GARÁŽÍ NA 
PLUHOVEJ UL. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod tridsaťosem je návrh na predaj pozemkov v katastri 

Nové Mesto, parcela 12932/2 ako majetkoprávne usporiadanie 

pozemkov pod stavbami garáži na Pluhovej ulici. 

Bez úvodného slova.  

poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja tu mám takto. 
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Na začiatku sme si to takto schválili. 

Návrh pána primátora, potom je tridsaťosem, 

tridsaťosem A, a potom ďalej pokračujeme. 

Idem len podľa toho, čo bolo schválené.  

poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie, nie. Dneska ráno sme to schvaľovali. 

poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže, poďme na tú tridsaťosmičku. 

Bez úvodného slova, otváram diskusiu.  

poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Poprosím krátke úvodné slovo, aby sme si rozumeli, 

o čom rokujeme. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Žia, žiadatelia Vladimír Džamba, inžinierka Erika 

Papajová. 

Predajom pozemkov do vlastníctva žiadateľov príde 

k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod stavbami. 

Jednotková hodnota pozemkov bola znaleckým posudkom 

ustanovená na vý, na hod na hodnotu stodvadsaťjeden eur, 

pri celkovej výmere dvestopäť metrov štvorcových je 
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všeobecná hodnota pozemku  dvadsaťštyritisíc osemstopätnásť 

eur.  

Sta stanovisko dotknutých oddelení súhlasné, aj 

starostu. 

Finančná komisia odporúča prerokovať. 

Výstup z mestskej rady prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť predaj podľa 

priloženého uznesenia. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ja by som, samozrejme, poprosil pani hlavnú 

architektku o vyjadrenie. 

Ide o tie predaje garáží. 

Ale zároveň chcem vás po poprosiť, pán predsedajúci, 

dávajte zamestnancom, aby pred predkladali. Ide o odložené 

rokovanie, ktoré je niekedy z decembra. Poslanci naozaj a 

budeme mať za sebou, viaceré viaceré prerušené mestské 

zastupiteľstva. Potrebujú tie úvodné slová. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To akceptujem. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja len chcem sa spýtať, toto je určite Pluhová ulica? 

No, mne sa nezdá, že toto je Pluhová ulica, mne sa zdá, že 

toto je ulica, ktorá ide, ktorá odbočuje z Pluhovej. Nevolá 

sa náhodou Pri Dynamitke tá ulica?  

Keď sú to tie garáži? Garáže? 

To je jedna vec. 

A ďalšia vec je, že ja sa teraz spýtam verejne pani 

architektky, lebo je tu viacej takých návrhov, kde ľudia si 

chcú kúpiť pozemky pod garážami a vždycky sa im odpisuje, 

že to je problém kvôli parkovacej politike.  

Toto nie je problém? Lebo ja vám ukážem kopec iných 

garáží, ktoré dostali, dostali spätnú väzbu, že to je 

problém. A sú podobné.  

Takže, ešte raz. 

Je toto Pluhová ulica? Alebo Pri Dynamitke? Mne sa 

zdá, že je to Pri Dynamitke, ale skontrolujte to.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 872

Lebo keď to je, keď sú to tie garáže, tak to je 

určite, neni Pluhová ulica. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Mikulec. 

Ja by som tiež mala túto istú otázku, pretože sme tu 

mali nejakú koncepciu, kedy predávať, kedy nepredávať 

pozemky pod garážami a práve toto nevyzerá na stavby, ktoré 

by sme z dlhodobého hľadiska chceli v Bratislave zachovať, 

hoci sú aj v súkromnom vlastníctve. 

Takže, pani hlavná architektka, poprosila by som jasné 

stanovisko, že či vy odporúčate tento pozemok predať.  

Ja aj tak sa asi prikloním k tomu, aby sa nepredávalo, 

lebo vidím, že to je aj tesne v blízkosti komunikácie, 

časom môže prísť k čomukoľvek, rozširovaniu komunikácie, 

a tak ďalej a prídeme o celkom dlhý pozdĺžny pás pozemku 

popri komunikácii.  

Ďakujem. 

Ale prosím o názor. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja len doplním Danku. 

Určite to nie je Pluhová ulica. To je jedna vec. 

A ďalšia vec. 

Ja nemám problém, keď si obyvatelia chcú kúpiť pozemky 

pod garážami, ale nech to robíme teda ku každému, nech sa 

správame rovnako. Veď je tu iks, ypsilon žiadostí, kde si 

myslím, že sú oveľa bezproblémovejšie, ako táto konkrétne, 

aj keď hovorím, že ja nemám problém ani s touto, ale pokiaľ 

sa nebudeme ku všetkým správať rovnako, tak ja určite 

nebudem podporovať, že jednému áno, nech mi skúsi pani 

architektka vysvetliť, že, že ako je toto iné od toho, čo 

napríklad chcú iní obyvatelia. Toto je, ja si myslím, to 

isté.  

By som povedal, že sú tu oveľa menej zaujímavé pozemky 

pod garážami, na ktoré dochádzajú odpovede, že, že v rámci 

parkovacej politiky mesto nemôže predávať týmto obyvateľom.  

Ja si myslím, že toto je jedna z takých 

lukratívnejších častí Nového Mesta, nie, že myslím si, 

viem, a boli tu žiadosti, ktoré boli pri koľajniciach 

(gong) úplne 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani architektka.  

Poprosím o reakciu. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ja skúsim všeobecne.  

My sme, teda, pre zastupiteľstvo spracovali koncepčný 

materiál, ako nachádzať, zachádzať zo skoro šesťtisíc 

pozemkami pod šesťtisíc radovými garážami v súkromnom 

vlastníctve na území hlavného mesta. A vtedy, vlastne, bolo 

to rozhodujúce, že sme skúmali, ktoré územia sú rozvojové 

a pre danú oblasť perspektívne a potrebné na budovanie 

verejných priestorov, na budovanie občian, dobudovanie 

občianskej vedo vybavenosti a podobne, čo sa týka 

stabilizovaných území, potom sme skúmali, ktoré územia sú 

rozvojové.  

A momentálne má Bratislava veľmi atraktívne rozvojové 

územia práve v na v areáloch, kde sú, kde sú stovky 

takýchto radových garáží.  

A my, ako teda správny správcovia nášho majetku, by 

sme nemali náš majetok rozdrobovať, ktorý má funkcie, 

mestské funkcie, ako 201, 501, dobré pre rozvoj, pretože už 

tých pozemkov máme málo.  
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A vtedy sa povedalo, že pokiaľ sa tieto územia nebudú, 

teda, riešiť komplexne, že buď, teda, sa ten majetok predá, 

buď tam príde potom nejaký investor (gong) postaviť 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko posledné slovo. 

Návrhová komisia.  

poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Poprosím spracovateľa. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem. 

Môžem potvrdiť, že je jedná sa o Pluhovú ulicu. 

A je to tam uvedené v podstate v tých materiáloch, 

respektíve, v tých podkladoch. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o na, o predloženom návrhu uznesenia, ktoré 

nám bolo doručené ráno. 

Z pôvodného uznesenia boli vypustené dva body, teda 

dvaja žiadatelia, a to žiadateľ Marián Peciar, Alica 

Peciarová, a žiadateľ Ivan Weissman.  

Ostatné ostáva nezmenené. 

poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

Prosím, vyjadrite svoj názor hlasovaním.  

V prípade, že zamietnete, je to legitímne.  

Prosím, prezentuje sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsať. 

Za sa vyjadrilo päť. 
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BOD 38A NÁVRH NA NEUPLATNENIE ALEBO 
UPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 
PARC. Č. 15436, V PODIELE ½ 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej postupujeme k bodu tridsaťosem A.  

Bod tridsaťosem A je návrh na neuplatnenia alebo 

uplatnenie práva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy k pozemku v katastri Nivy. 

Prosím o krátke úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Jedná sa, sa o záhradu vo výmere tisíc sedemdesiatosem 

metrov štvorcových, pričom mestské zastupiteľstvo, alebo 

znenie uznesenia je, že schvaľuje: 

alternatíva jedna, neuplatnenie predkupného práva 

na daný pozemok v po podiele v jednej polovici 

spoluvlastníčky Viery Schneiderovej za kúpnu cenu 

sedemdesiattisíc eur, 

alternatíva dva, uplatnenie predkupného práva 

na polovicu podielu spoluvlastníčky Viery Schneiderovej 

za hodnotu sedemdesiattisíc eur. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pani starostka Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Dávam návrh, aby na hlasovalo najprv o druhej 

alternatíve.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Uplatnenie predkupného práva. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

do diskusie sa ďalej hlási pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo.  
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Rád by som vás požiadal, alebo doporučil, aby ste sa 

priklonili k alternatíve číslo dva z dôvodov, ktoré sú 

celkom zreteľne a zrozumiteľne v materiáli vysvetlené.  

Ide o scelenie pozemku. Čiže získať celý pozemok 

do vlastníctva mesta. 

Je tam pomerne atraktívna päťstodvojka kód, ktorý, 

teda, je pre nás zaujímavý. Minimálne, čo sa z toho dá 

dosiahnuť, ak to budeme mať vo vlastných rukách, že to 

predáme za lepšiu cenu, ako je stodvadsať euro, ktorú 

považujem za vynikajúcu pre danú lokalitu a pre dané 

umiestnenie na križovatke dvoch ciest.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pán poslanec Kolek. 

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

Ono. 

Ďakujem za slovo. 

To podstatné tu odznelo. 

Naozaj by bolo veľmi nevýhodné pre mesto, keby sme 

túto ponuku, takto stavanú, neprijali,  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja rovnako sa chcem v tomuto prikloniť. 

Je to jedna z mála šancí, ako môžme aj niečo dobré 

získať, nielen celé desaťročia, čo mesto dobré pozemky 

strácalo. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný príspevok do diskusie. 

Poprosím návrhovú komisiou. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Návrhová komisia nedostala žiadny iný návrh okrem 

toho, čo, teda, máme predložené. 
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Čiže, hlasujeme alternatíve číslo dva, uplatnenie 

predkupného práva hlavného mesta Bratislavy. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím hlasujte o alternatíve číslo dva ako prvej. 

Tak, ako zaznelo v diskusii. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať. 

Za sa vyjadrilo všetkých tridsať poslancov. 
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BOD 21 NÁVRH NA NEVYHOVENIE PROTESTU 
PROKURÁTORA PROTI UZNESENIU 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY Č. 858/2017 Z 
25.05.2017, KTORÝM SCHVÁLILO 
METODIKU HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY PRI VÝPOČTE A VYPLÁCANÍ 
KOMPENZÁCIE PODĽA ZÁKONA Č. 260/2011 
Z. Z. O UKONČENÍ A SPÔSOBE 
USPORIADANIA NIEKTORÝCH NÁJOMNÝCH 
VZŤAHOV K BYTOM A O DOPLNENÍ ZÁKONA 
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Č. 18/1996 Z. Z. O CENÁCH V ZNENÍ 
NESKORŠÍCH PREDPISOV 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo dvadsaťjedna. Je to návrh na 

nevyhovenie protestu prokurátora.  

Prosím o krátke úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Prokurátor v proteste žiada zrušenie napad u uznesenia 

z dôvodu jeho nezákonnosti. 

Prokurátor uznesenie napadá z dôvodu, že podľa jeho 

právneho názoru prijatím uznesenia mestského zastupiteľstva 

zasiahlo do kompetencie primátora hlavného mesta.  
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Podľa právneho názoru prokurátora mestské zastč 

zastupiteľstvo nie je v žiadnom pre právnom predpise 

oprávnené na prijatie uznesenia upravujúceho podmienky 

pre výpočet vyplácania kompenzácií. Podľa jeho názoru sa 

nemôže jednať o určovanie pravidiel nakladania majetku 

Bratislavy a so štátnym majetkom prenechaným Bratislave a 

schvaľovanie najdôležitejších úkonov, článok 80 odsek  2  

a 3, týkajúcich sa tohto majetku. Pretože v článku 80 

odsek 2 a 3 táto právomoc mestskému zastupiteľstvu daná 

nie.  

V danej veci máme iný právny názor. 

Podľa nás je nakladanie a hospodárenia s rozpočtovanou 

sumou tri milióny eur ročne, ktorú schvaľovalo mestské 

zastupiteľstvo uznesením 684/2016, tak zásadným nakladaním 

s majetkom hlavného mesta, o ktorom musí rozhodnúť mestské 

zastupiteľstvo.  

Nakoľko právna úprava povinnosti hlavného mesta 

poskytnúť finančnú kompenzáciu v zmysle zákona číslo 260 

dvestojedená, z roku 2011 je veľmi stručná, bolo potrebné 

bližšie upraviť pravidlá pre vyplácanie kompenzácií.  

Orgán, ktorý schválil finančné prostriedky 

pre vyplácanie kompenzácií, zároveň schválil podmienky ich 

použitia.  

Oprávnenie konať v tejto oblasti dáva mestskému 

zastupiteľstvu článok 7 odsek 6 písmeno bé štatútu, ako aj 

paragraf 11 odseku 5 písmena dé zákona o hlavnom meste, v 

zmysle ktorých mestské zastupiteľstvo určuje pravidlá 

nakladania s majetkom Bratislavy.  
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Finančná komisia odporúča prerokovať, taktiež mestská 

rada. 

Návrh uznesenia, odporúča nevyhovieť protestu 

prokurátora. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja to poviem takto. 

Ja som to hovoril.  

Navrhujem, aby sme to zmenili na vyhovuje protestu 

prokurátora.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kaliský. 
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Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ja som chcel povedať to isté. 

Čiže, by som sa pridal k Radovi, a ak ma zoberie, tak 

spoločne tu zmenu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo.  

Táto problematika však nie je jasná a stanovisko 

prokurátora sa dalo čakať podľa toho, čo tu odznieva.  

Moja otázka je ale na predkladateľa. 

Akým spôsobom sme za minulý rok sa vysporiadali 

s touto ťarchou a našim záväzkom voči reštituentom?  

Aká suma bola už vyplatená?  

Ktorí vlastníci reštituovaných objektov pristúpili na 

takto stanovené podmienky?  

Aký je ten pomer?  

Čo nás, teda, čo sa dá čakať, že ešte v rámci tohto 

roka sa tu vyskytne?  

A podľa toho je jasné, že treba vystupovať potom 

zodpovedne aj vo vzťahu k pripomienkam prokurátora. Ktoré 

si, takmer, by som povedal, aj ja, osvojujem.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ja to chcem ešte rozšíriť, že naozaj, toto je veľmi 

závažný bod a závažný okamih.  

Ja očakával by som, že pán primátor teraz poslancom 

vysvetlí, prečo by mali prijať alebo odmietnuť pripomienky 

primátora al, pripomienky prokurátora, lebo ide 

o pripomienky k metodike, ktorú, za ktorú nesie 

zodpovednosť, a ktorú nám predložil pán primátor.  

Celé tri roky smerovali k tomuto okamihu, preto je tu 

dlhodobé úsilie vyriešiť reštituované byty a v tomto 

okamihu tu máme protest prokurátora. Ktorý môže pre toto 

volebné obdobie mať veľmi závažné dôsledky. 

Čiže, pán predsedajúci, neviem či vy ste s pánom 

primátorom na tom zhodnutý, alebo ho prípadne zavoláte, ale 

bolo by potrebné, aby zaujal veľmi vážne, aj právne, aj 

politické stanovisko. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Takže, opätovná otázka na pána riaditeľa Kasandera.  

Keď som tvorili rozpočet na rok 2018, pýtala som sa 

aká suma bola vyplatená reštituentom? A vtedy mi bolo 

odpovedané, bude to všetko vyriešené v decembri.  

Takže, sa opätovne pýtam, či bolo vy, bola vyplatená, 

aká suma, alebo nebolo vyplatené nič, keď máme vedomosť 

o proteste prokurátora?  

A čo sa urobilo s tými dva miliónmi eur? Či to pôjde 

do záverečného účtu, alebo? 

Proste, tie čísla by som rada poznala.  

Ja si myslím, že je dosť blbé, keď 15. marca sa 

na takéto niečo pýtame, to nám malo byť hneď v januári 

povedané. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje pán Kasander. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Ďakujem. 

Podklady na to spracováva sekcia správy nehnuteľností, 

ale podľa mojich informácií bolo vyplácané a bolo začaté 

vyplácanie, aj sa pokračuje vo vyplácaní. 

A rozpočet je ktorý na tento rok vo výške dva milióny 

bude v plnom rozsahu využitý, respektíve, presne vy vyjde 

k jeho naplneniu, čo sa týka aj doplatku za minulý rok a 

aj, vlastne, čo sa týka náhrady za tento rok. 

Takže, asi toľko v stručnosti. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Tvrdá. 
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

To znamená, že vy, ako šéf financií, neviete povedať 

v tejto chvíli presnú sumu, ktorá bola vyplatená v roku 

2017?  

Ale takéto veci by som ja mala v hlave, keby som bola 

šéf finančného. Lebo čísla sú vaša, váš chlebík. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Kolek. 

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

Ďakujem za slovo.  

Naozaj, pán riaditeľ, to, čím sa prezentujete, by 

neznieslo, by neznieslo kritiku ani priateľa. Hej? 

Čiže, v tomto duchu si vstúpte, prosím vás, 

do svedomia, že vy tu nesedíte pred spolkom ochotníkov, ale 

pred spolkom poslancov, ktorí chcú brať svoju slu službu 

mestu zodpovedne. 

A za to, čo ste vy tu teraz prezentovali, by ste sa 

mohli hanbiť. 

Ja som sa včera na to pýtal, či predvčerom, 

na sociálnej, lebo tam je pro problém, ktorý sa voči 

reštituentom otvára, nie na správe majetku, hej? Tam mi 
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bolo povedané, áno, nejakí vlastníci už súhlasili s tým. 

Ale je to mizivé percento.  

Prosím vás, skúste začať robiť svoju robotu poriadne. 

Ďakujem. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Návrhovú komisiu poprosím. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Návrh 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Máte vyhovieť alebo nevyhovieť protestu prokurátora. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Návrhovej komisii by bol predložený návrh na zmenu 

uznesenia poslancom Jenčíkom, a síce, v návrhu uznesenia 

žiada vybaviť, alebo teda, navrhuje, navrhuje vymeniť slovo 

nevyhovuje za slovo vyhovuje. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím prezentujete sa hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomných tridsať. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťdeväť.  

To znamená platí, že vyhovujeme protestu prokurátora. 
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BOD 23 NÁVRH NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH 
NÁJOMNÝCH BYTOV, V INTRAVILÁNE 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY, FORMOU 
OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ A 
SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNÝCH 
VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo dvadsaťtri, je to návrh na odstráne, 

obstaranie náhradných nájomných bytov v intraviláne 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

Poprosím o krátke úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Pre potrebu plnenia zákonnej povinnosti poskytnúť 

bytovú náhradu všetkým žiadateľom v najkratšom možnom čase 

má mesto záujme o kúpu existujúcich nehnuteľností, bytov, 

situovaných v zastavanom území Bratislavy.  

Obstaranie náhradných nájomných bytov sa navrhuje 

formou obchodných verejných súťaží v zmysle paragrafu 281 

zákona číslo 513/1991 obchodný zákonník a vo vzťahu 

k paragrafu odseku 3, 1 písmeno dé zákona 

číslo 261/2011 Zbierky zákona o poskytovaní dotácií 

na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších 

predpisov v súlade s osobitne schválenými podmienkami podľa 

vyhlásenia obchodných verejných súťaží.  
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Obchodné verejné súťaže na základe tohto uznesenia 

bude možné priebežne vyhlasovať bez nutnosti ďalšieho 

schválenia víťazov obchodných verejných súťaží mestským 

zastupiteľstvom. A to až do času, kedy bude hlavným mestom 

uspokojený posledný právoplatne priznaný nárok 

na poskytnutie náhradného nájomného bytu.  

Finančná komisia odporúča prerokovať. 

Mestská rada odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa chcem len opýtať, lebo my sme neustále počúvali, 

keď som tu tri roky hovoril o tom, že tento problém treba 

vyriešiť kúpou, určite nie výstavbou, tak sme počúvali, 

také byty neexistujú. Také neexistujú. Tak ja sa chcem 
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spýtať, že či teda sa niekde objavili, alebo čo to ideme 

obstarávať? Alebo či zase nejakú svätenú vodu ideme 

obstarať?  

Lebo asi ste robili nejaký prieskum trhu alebo 

čokoľvek, že teda, neobstarávate niečo, čo neexistuje. 

Či sa, teda, zmenili podmienky? 

Samozrejme, že ma tento materiál ma teší, lebo takto 

sa to malo riešiť už pred troma rokmi a dneska ten problém 

nemusel tu už byť. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Ja len voľne nadviažem na to, čo tu odznelo.  

V bode tri súťažných podmienok 

za a, byt musí existovať a byť situovaný v zastavanom 

území mesta Bratislavy, 
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za bé, pozemok pod bytovým domom s technickou 

vybavenosťou musí byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve 

vlastníka bytu, 

za cé, podlahová plocha bytov, a ide tam 

o deväťdesiat, sedemdesiatpäť, šesťdesiat a 

štyridsaťpäťmetrovej výmery, hej, 

a preskočím pár bodov,  

cena za jeden meter štvorcový podlahovej plochy bytu 

maximálne vo výške tisíc euro za meter štvorcový.  

Vážení,  

viete za koľko sa predáva meter bytovej plochy 

v Bratislave dnes? Tisícsedemsto je je najdostupnejšia 

cena. A my tu ideme, naozaj, variť teplú vodu bez ohňa, 

alebo chceme dosiahnuť teplú vodu bez ohňa len preto. že sa 

zvolebnieva?  

Však toto je také zaplátanie, že áno, my, vy, ktorí 

trpíte v tých bytoch, vy, ktorí trpíte tým, že ste sa stali 

vlastníkmi, však my robíme všetko, čo môžme robiť.  

Naozaj, je už po funuse. Toto sa malo robiť v prvom 

roku, keď cena bola okolo 1.200 a ten návrh tu bol. Vtedy 

nebola snaha mesta vôbec riešiť takýmto spôsobom, hej, túto 

problematiku. 

A my, poslanci, teraz zahlasujeme za, tak sme tí, 

ktorí akože, myslia si, že to je riešenie. Zahlasujeme 

proti, no tak, my nechceme riešiť tento problém.  
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No toto je taká pasca pre nás, hej? Je úplne jedno, čo 

urobíme.  

Ale ja chcem, aby to tu odznelo. Tento materiál je 

úplne z hľadiska riešenia problému náhrady bývania 

reštituovaných bytov, úplne irelevantný. hej? Úplne nulovej 

nu nulového dopadu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Borguľa. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja v podstate cením vzťa, snahu, že chceme nejaké byty 

nakúpiť, ale budem rád, keď mestské zastupiteľstvo, 

poslanci, neprídeme o tú možnosť informačnú, a možno 

schvaľovaciu, a teda budem rád, keď už po vyobstarávaní, ak 

sa niečo vyobstarávať podarí, sa títo sú verejné súťaže 

vrátia späť do zastupiteľstva, tu o nich budeme informovať 

a budeme ich ďalej schvaľovať. 

Čiže, podávam, podám aj písomný návrh, aby sa slovíčko 

bez zmenilo na slovíčko s, čo potom zmení sa nasledovne, 

že: 
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bla, bla, bla s podmienkou, že obchodné verejné súťaže 

budú na základe tohto uznesenia priebežne vyhlasované 

s nutnosťou ďalšieho schválenia víťazov obchodných 

verejných súťaží mestským zastupiteľstvom. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Opäť sme pri náhradných reštituovaných bytoch.  

Pán riaditeľ,  

ja vás opätovne prosím, keby ste zavolali svojim 

pracovníkom a povedali nám, koľko sa vyplatilo v roku 2017 

za náhrady týmto ľuďom. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán riaditeľ Kasander. 
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Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

K 21. 2. je to vo výške tristodvadsaťosemtisíc eur. 

A os,  samozrejme, sa spracovávajú. 

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  počuť slová mimo mikrofón „to je za minulý 

rok. Ešte dobiehajú ďalšie. Dobiehavajú“) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

Toľko diskusia k tomuto bodu. 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Aha, pardon, pardon. Ešte by som bol zabudol. Pán 

Patlevič Tadeus sa prihlásil do diskusie.  

Kto má záujem, aby vystúpil, zdvihnite ruku.  

(Hlasovanie.) 

Takže páči, nech sa máte s, máte slovo. 
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Občan Ing. Tadeus   P a t l e v i č :  

Ďakujem pekne za slovo. 

A som rád, že sa na mňa nezabudlo, lebo bol by som 

znova musel sa sťažovať tak, ako sa chcem sťažovať k tomu, 

čo sa tu stalo na ostatnom zastupiteľstve, keď, vlastne, 

sme tiež čakali dvaja v rade a boli sme odpílení dvaja 

občania. 

Neviem, prečo sme nedostali slovo. Ani, možno, 

poslanci nevedia, že sme mali dostať slovo.  

To sa jednalo o parkovaciu politiku, kde bolo ukončené 

celé jednanie a. Ale nechce sa mi k tej téme teraz vracať, 

niekedy nabudúce.  

Čo sa týka tejto obchodnej verejnej súťaže, vnímame to 

ako, ako, ako povinné cviky, ktoré sa musia spraviť, lebo 

naozaj, za týchto podmienok obstarať byt? Tie byty sa tak 

obstarávali, je to neobstarateľné.  

Ja za tým vidím dve možnosti. 

Buď, naozaj, treba si spraviť čiarku, že skúsili sme, 

neprešlo a takto to odprezentovať aj ministerstvu dopravy a 

vláde.  

A, máme vládu ešte.  

Áno vláde. Poprípade parlamentu, 

alebo potom tam niekde v tých podmienkach, niekde budú 

nejaké, nejaké slovné hračky a sleduje sa niečo iné, to si 

nemyslím, ale to je jedné, druhé, čo ma napadlo. 
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A každopádne tých tisíc euro na meter štvorcových je 

kľúčových. Tak to stanovuje zákon, preto je to tam tak, tak 

som to pochopil aspoň ja. 

Pani poslankyňa Tvrdá sa pýtala, koľko sa vyplatilo 

v minulom roku. Pokiaľ viem, v minulom roku sa vyplatilo 

nula. Začalo sa vyplácať až tento rok. Ale, to je moja 

informácia, neviem, či vám pomôže. 

A a a obávam sa, že do tejto verejnej obchodnej súťaže 

sa, pravdepodobne, nikto neprihlási a bude to, naozaj, len 

dôkaz o tom, že takto sa tie byty obstarať nedajú a možno 

to bude nejaký nástroj na pritlačenie, aby sa zmenil zákon 

tak alebo inak.  

To  k tejto téme zatiaľ asi všetko. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aj ja. 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

By som rád doplnil, aby sme sa zase niekde neuvádzali 

do omylu zbytočne, pretože pán primátor mal tlačovku, kde 

bolo jasne štátnym tajomníkom pánom Ďurčekom, to je tuším 
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ministerstvo dopravy, bolo povedané, že to nemusí byť tých 

tisíc euro za meter, tak neviem, prečo tu robíme nejaký 

piár (P.R.), že sme sa pokúsili. Nás nič k tomu nezaväzuje. 

My sme mali vytvoriť dávno rezervu a skúsiť obstarať niečo 

reálne. Nie takéto, akože byty.  

Všetci vieme, že za tisíc euro na meter, to je 

neobstarateľné.  

Ale tlačovka bola úplne o niečo v inom. Ten výklad 

zákona magistrátu bol zlý a mesto môže nakupovať 

za akúkoľvek cenu za meter, akurát musí ten rozdiel medzi 

tisíckou a tým finálnym cen, tou finálnou cenu za meter 

doplatiť. 

Takže, ak je tu reálna snaha, tak to, prosím vás, 

nastavme nejak reálne, aby sa tu niečo aj naozaj kúpiť 

pre tých ľudí dalo. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo.  
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V rámci dvestojedenástky som takto stanovil otázku, 

ako teraz tu odznelo, či mesto nestráca nárok na získanie 

štátneho príspevku na ten jeden meter, pokiaľ nakúpi, 

odpoveď mi bola daná, že podľa výkladu a stanovisko mini, 

stanoviska ministerstva, nie je možné týmto spôsobom podľa 

zákona zabezpečenia náhradného bývania pre obyvateľov alebo 

nájomníkov reštituovaných priestorov kupovať. 

Čiže, to, takto cesta nevedie. Pokiaľ tá, tá odpoveď 

na tú moju otázku bola správna. 

Čiže, tu neostáva nám nič iné, iba nádejať sa, že sa 

niekto nájde. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ja neviem, kedy bola podaná tá dvestojedenástka, lebo 

tie stanoviská sa tu priebežne menili. 

Ale pokiaľ viem, tak posledné stanovisko bolo práve 

riešené tou tlačovkou s ministerstvom dopravy, respektíve, 

jej štátnym tajomníkom o tom, že to mesto môže 

dofinancovávať, aby, teda, reálne mohlo mesto nakupovať.  

Chápem, že tak to bolo, ja neviem  v 

dvetisícpätnástom, ak si to podával, tak vtedy, vtedy sa to 
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ešte inak interpretovalo a teraz sa to zase inak 

interpretuje. A možno už sa to zase zmenilo, ja neviem. 

Lenže, ťažko sa my môžme normálne rozhodnúť, keď 

nemáme ani len seriózny podklad k tomu, ako chce to mesto 

postupovať. Ani len tie definície zákonné. Však zákon sa 

nemôže, preboha, ten istý zákon, vykladať každý rok inak. 

Však kde sme už, naozaj v Kocúrkove? 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa podelil s odpoveďou na dvestojedenástu, 

ktorú som dostal, keď som si pýtal súťažné podklady 

k verejnému obstarávaniu na áerká (A.R.K).  

Neviem, či všetci viete, v zmysle infozákona, keď 

niečo požiadate a dotyčný subjekt tým disponuje, je povinný 

vám to dať, nemusí to spracovať, ale je povinný vám to dať. 

A mne prišla odpoveď, že nie sú povinní to v danom čase 

archivovať. Neodpísali, že či to majú, alebo nemajú, oni 

odpísali, že nie sú povinní tým disponovať, nie že tým 

nedisponujú.  
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Ale tak, to viete, ako, keď vám niekto povie, že 

podpis je osobný údaj, pre ktorý si nemôžte veci fotiť, 

pričom pôjdete na finančnú správu a pozriete si, že tam 

všetky súvahy, daňové priznania, sú naskenované s podpismi 

všetkých štatutárov, účtovníkov, a tak ďalej, tak to je len 

zase výklad tohto magistrátu.  

Bohužiaľ, ja neviem, ja nechápem, akože, tí, že tí, tí 

ľudia sú ochotní sa podpísať pod niektoré veci. A naozaj, 

potom tu môžme mať takú tú srandu, že podľa toho, ako 

niekto zrovna chce, tak práve príde právne stanovisko. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Návrhovej komisii bol predložený návrh na zmenu 

uznesenia, a síce, v časti uznesenia, teda za odsekom  

s podmienkou, že obchodné verejné súťaže budú na základe 

tohto uznesenia priebežne vyhlasované bez nutnosti ďalšieho 

schvaľovania, čiže slovo bez nutnosti vymeniť za slovíčko 

s nutnosťou.  

Ostatné všetko ostáva tak, ako bolo predložené. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujete sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťpäť. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťštyri. 

 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo dvadsaťštyri, je to správa o 

výsledky kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra. 

Prosím úvodné slovo pána kontrolóra. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo,  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bolo. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Moment. 

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

SR Bratislavy: 

vážený pán 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Moment, moment. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Chvíľočku ešte, pán kontrolór. 

My sme doplnili to uznesenie s tým, že sme súhlasili, 

že. 
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(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Môžme si zopakovať hlasovanie. 

Ja som to vnímal takým spôsobom, že tým pádom 

automaticky s tou zmenou to platí.  

Okej. 

Návrhová komisia, prečítajte ešte uznesenie pôvodné. 

Pardon, pán kontrolór. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Čiže, teraz hlasujeme o pôvodnom uznesení, o celom 

so zapracovanou zmenou, áno? 

Čiže, kde sa mení slovo, teda slovíčka bez nutnosti, s 

nutnosťou. 

Čiže, hlasujeme o takto predloženom uznesení. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Už som to vnímal tak. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Áno, s pripomienkou, samozrejme. zapracovanou. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťšesť. 

Za sa vyjadrilo štrnásť. 
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BOD 24 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak. Teraz prichádza na radu pán kontrolór s bodom 

číslo Dvadsaťštyri, a to je správa o výsledku kontroly. 

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

SR Bratislavy: 

Takže, ešte raz ďakujem za slovo. 

Vážený pán viceprimátor, vážené dámy a páni,  

konečne sa dostáva na rad na prerokovanie správa, 

ktorú som pre vás pripravil pred Vianocami, ale za chvíľu 

budú aj ďalšie správy v druhej časti dnešného rokovania.  

V rámci tohto bloku dvoch správ predkladám informáciu 

o preverení Štajn (Stein) jedna, Štajn (Stein) dva, to bola 

záležitosť, ktorá sa týkala oprávnenosti, alebo 

neoprávnenosti podpísania nájomnej zmluvy primátorom, pánom 

Ftáčnikom.  

Správa veľmi podrobne a presne popisuje ako celá vec 

prebehla a konštatuje, že zmluva dneska neni v súlade 

s právom. A konštatuje, že napriek tomu, že nie v súlade s 

právom, tak zmluvné strany ju plnia. To znamená, mesto 
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inkasuje peniaze a ten, ten, ako, ako keby nájomca, platí 

peniaze, ktoré sú v tej zmluvy uvedené. 

A bolo navrhnuté a prijaté opatrenie, do 28. februára 

vysporiadať protiprávny stav.  

Ja, žiaľ, nemám informáciu, nielenže o tom, že by sa 

čokoľvek vysporiadalo, ani, ale ani informáciu o tom, že by 

sa vysporiadávalo.  

Takže, to možno kolegovia z magistrátu, tu prítomní, 

nám môžu povedať, že ako na tom ďalej pracujú.  

Druhá časť sa týkala kontroly na základe uznesenia 

poslancov ohľadne zápisníc.  

Tá už tiež dávno prekročila svoju aktualitu preto, 

lebo koncom decembra malo byť urobené obstarávanie 

na nového partnera, ktorý by spracovával zápisnice 

z rokovania mestského zastupiteľstva.  

Taktiež nemám žiadnu informáciu, kam sa to dostalo, 

ale predpokladám, že teda mesto bolo úspešné pri hľadaní 

nejakej organizácie, alebo firmy, alebo osoby, ktorá by 

v rámci súťaže vyšla ako úspešný víťaz súťaže a že, teda, 

zápisnice v tomto roku už bude spracovávať takáto osoba.  

Neboli tam zistené žiadne závažné porušenia, a preto 

sme tam navrhli dve odporúčania, ktoré sú tiež, teda, 

zrozumiteľné a splniteľné.  

A na úvodné slovo k týmto dvom kontrolám asi toľko. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do ktorej sa hlási pán Borguľa. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán kotro, pán kontrolór, 

ďakujem za dôsledné prešetle, prešetrenie toho prípadu 

(vajajtí) YIT. 

Ten prípad pobavil viaceré spravodajské servery, 

nejaký ďateľ.Sk, ale zároveň vyvolal aj emotívnu hádku tuto 

na zastupiteľstve medzi mnou a pani Pätoprstou. 

A ja len zhrniem, o čo sa jedná.  

Ide o to, že spoločnosť (vajajtí) YIT chcela odkúpiť 

nejaké pozemky a chcela to odkupovať priamo a bez nejakých 

súťaží, na základe toho, že mala podpísanú nájomnú zmluvu.  

Viacerým poslancom, ktorí pôsobili aj v minulom 

zastupiteľstve, a špeciálne mne, to udrelo do očí, keďže je 

to môj volebný obvod, moji najbližší volebný obvod, je to 

dvesto metrov od miesta, kde bývam, že kde sa táto nájomná 

zmluva zobrala, odkiaľ sa táto nájomná zmluva zobrala a 

prečo táto nájomná zmluva nikdy nebola v zastupiteľstve? 

Odpoveď bola, že táto nájomná zmluva nebola 
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v zastupiteľstve preto, lebo to sú pozemky pod stavbami 

a tie pozemky pod stavbami môže primátor prenajímať 

bez súhlasu zastupiteľstva.  

Nuž, vašou kontrolou sa teda úplne jasne, nezvratne a 

identne ukázalo, že to nie sú pozemky pod stavbami, nikdy 

to pozemky, alebo možno, v dávnej, dávnej, niekedy 

v minulosti to pozemky pod stavbami á boli.  

To je aj odpoveď na otázku, prečo ja som nehlasoval 

za (vajajtí) YIT, ako tie prevody, lebo jednoducho sa mi to 

od začiatku nepáčilo. Od začiatku mi tu niečo smrdelo. A 

smrdelo mi práve toto. 

Jednoducho, nejaká zmluva tu bola podpísaná 

a v rozpore s pravidlami fungovania tohto mesta. Tá zmluva 

mala ísť do zastupiteľstva, nešla do zastupiteľstva a bola 

podpísaná primátorom, v tej dobe, bez zastupiteľstva.  

To len pre pamäť. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Diskutuje pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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No ja by som sa chcel spýtať vzhľadom k tomu, že tie 

zápisnice doslovných prepisov meškajú deväť, desať, dvanásť 

mesiacov, záleží, kedy sa na ne spýtate a kedy prídu, 

a teda, som rád, že sa nejakým spôsobom začal tento problém 

riešiť, ale asi kontrolór nebude vedieť, čo, či vie niekto 

zodpovedný z magistrátu povedať, akým spôsobom je táto vec 

vyriešená. A či naozaj v nejakom rozumnom čase tie 

zápisnice dobehnú do nejakého reálneho módu, kedy ich 

oneskorene bude, bude, možno mesiac, lebo v súčasnosti, 

naozaj, ako deväť až dvanásť mesiacov sa dostávať 

k doslovným prepisom a podpisovať zápisnice, mi príde veľmi 

neštandardné, hlavne keď to všetky ostatné mestské časti, 

ktoré, možno, síce majú trošku kratšie zastupiteľstvá, ale 

dokážu robiť, fakt, na dvoj, troj, max štvortýždňovom 

intervale a tiež robia doslovné prepisy. Neni me, hlavné 

mesto jediné. 

Že či mi na toto niekto vie odpovedať, aby som to 

vedel pustiť z hlavy.  

A tam ešte stále v tých zápisniciach nie je, ako teda, 

viem, že predtým to robila nejaká súkromná firma, potom to 

robil, potom sa to robilo nejakou, nejakou, nejakou 

dohodou, alebo zmluvou. Akým spôsobom bolo vyberaná, 

vyberaná daná osoba, ktorá to robila. To bolo, proste, 

na základe nejakej dohody, alebo výberu, alebo, proste, ako 

sa došlo k tej osobe, ktorá, ktorá robila dané prepisy? 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem za ochotu.  

Chcem dať návrh na uznesenie v súvislosti s touto 

správou, ktorým by mestské zastupiteľstvo žiadalo 

primátora, aby každú správu hlavného mestského kontrolóra 

od, od dnešného dňa prerokovala popri finančnej komisii aj 

každá komisia, ku ktorej téma, tá jednotlivá téma kontroly 

náleží. 

Čiže, ak sa kontroluje kultúrne ustanovizne, aby sme 

tu mali stanovisko kultúrnej komisie.  

Myslím si, že je veľmi nevhodné, že tieto správy 

hlavného kontrolóra, ktoré sú často veľmi obsažné, sa 

prejednávajú spravidla ako informačné správy, ako 

ad informandum pre poslancov. To znižuje pozornosť aj 

verejnosti, aj poslancom k výsledkom týchto kontrol.  

Dovolím si poprosiť kolegov, aby podporili myšlienku, 

aby jednotlivé komisie prerokovávali tú časť správy 

a zaujali k nim stanovisko, ktorá sa aj jednotlivých 

komisie týka. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný diskusný príspevok. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, ako nám bolo predložené 

v materiáloch, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol 

a tak ďalej.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

Zatiaľ nemáme nič.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Aha. Tak, nemali sme doručené zatiaľ nič, 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V tom prípade počkáme ešte  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

takže potom. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

na formálnu záležitosť, než pán Budaj naformuje svoje 

uznesenie aj písomne.  

A odovzdávame slovo pána, pánovi Šinálymu, ako 

predkladateľovi. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za záverečné slovo.  

K pánu Borguľovi. 

Opatrenie, ktoré sme navrhli, malo riešiť presne tú 

myšlienku, ktorú ste aj pán poslanec povedali. 

Čiže, mesto sa musí vysporiadať s tým protiprávnym 

stavom a ja zatiaľ neviem. Dvadsiatehoôsmeho, teda, to ešte 

nestihli odpočtovať, akým spôsobom to riešia, ale 

predpokladám, že vo veľmi krátkom čase to bude. A vy 

obvykle dostávate každé, každú kontrolu, ktorá bola 

odpočtovaná, najprv do porady pána primátora, následne 

dostávate v informačných materiáloch, ktoré sú 

na jednotlivé rokovania mestského zastupiteľstva 
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predkladané. Nie vždy okamžite, niekedy s meškaním, ale 

teda, prevažne alebo áno. 

Ja ich potom riešim až vtedy, keď prídem na následnú 

kontrolu.  

A čo sa týka poznámky pána Hrčku ohľadne, teda, toho, 

že či to ešte trvá alebo netrvá, tak ja, skutočne, neviem. 

Túto záležitosť priebežne nesledujem, ale po formálnej 

stránke, tie doporučenia, ktoré tam boli, majú spôsobiť to, 

aby bolo odkontrolovateľné, tie časy, kedy niekto dostane 

na prepis, kedy to odovzdá a ako dlho to trvá.  

Lebo organizačné oddelenie sa z nášho pohľadu všemožne 

snažilo o to, aby to fungovalo, ale nebolo to úplne 

preukázateľné, že u koho sa to zdržalo, okrem iného sa to 

zdržiavalo aj pri overovaní overovateľmi zápisnice, čo ale 

tiež nebolo preukázateľné, že či to bolo niekedy dva 

mesiace, alebo niekedy jeden mesiac. A preto my sme nemohli 

vyrieknuť jeden evidentne presný záver k tomu, že kde 

dochádzalo k určitým spomaleniam.  

Čo sa týka toho, že kto a kedy to robil. Bolo to 

v zamestnaneckom pomere. Čiže, bol to riadny pracovnoprávny 

vzťah, myslím na formu dohody.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Hrčka reaguje. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som by chce, chcel by som vedieť, z vedenia som 

nedostal odpoveď, akým spôsobom je to vyriešené. Lebo 

presne, v tej správne to nie je napísané, či už je to, 

teda, vyriešené, či od 1. 1. 2018 už to riešite iným 

spôsobom, či tie zápisnice k nejakému rozumnému času 

dobehnú. 

Len naozaj, že po z faktickej strany, že ako to je. 

Lebo neviem teda, na koho sa obrátiť a kto mi vie s týmto, 

dať na toto odpoveď. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Odpovedá pán riaditeľ. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Dostal som práve informáciu, že po novom už od nového 

roka je vysúťažený nový dodávateľ na prepisy, takže už bude 

fungovať, a nemám presne informácie v ako, v akých 

termínoch, ale máme to už zabezpečené a tú spoluprácu 

s novým prepisovateľom. 
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Takže, takto. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Slovo má návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ešte chvíľočku.  

Komisii návrhovej bol predložený návrh na doplnenie 

uznesenia od poslanca Budaja, a síce za pôvodným uznesením, 

ktoré berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol žiada 

doplniť znenie,. 

Čiže 

za A, berie na vedomie 

a za Bé, by znelo, teda doplnenie uznesenia, žiada 

primátora, aby výsledky kontrol mestského kontrolóra 

umožnil prezentovať v každej komisii mestského 

zastupiteľstva, ktorej téma kontroly súvisí s náplňou jej 

tej-ktorej komisie. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujete sa hlasujte o návrhu pána 

poslanca Budaja. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťpäť. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťpäť. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

A teraz hlasovať, teraz by sme mali hlasovať 

o uznesení, teda, celom. Ešte raz. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťtri. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťtri. 
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BOD 25 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 
MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU NA I. 
POLROK 2018 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo dvadsaťpäť návrh plánu kontrolnej 

činnosti mestského kontrolóra. 

Odovzdávam úvodné slovo pánovi kontrolórovi. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo, vážený pán prvý námestník.  

Máte písomne predložený návrh plánu kontrolnej 

činnosti, ktorý medzičasom bol na základe vašich hlasovaní 

doplnený o tri ďalšie kontroly.  

Jedna z nich sa týka kontroly predaja majetkov 

v Ružinove Národnej diaľničnej spoločnosti. 

Kontrola už prebieha.  

Ďalšia bola zúčtovanie podávania stravy na rokovania 

mestského zastupiteľstva. 

Kontrola tiež prebieha. 
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A ďalšia bola kontrola finančných dôsledkov nekonania 

v Spoločnosti pre rozvoj bývania.  

Táto kontrola tiež prebieha. 

To znamená, že pôvodný návrh, ktorý ste mali 

predložený v decembri, je doplnený o tri ďalšie vami 

schválené uznesenia. 

A medzičasom, na základe uznesení z roka 2018, boli 

doplnené aj ďalšie kontroly, a to je kontrola námatkových 

kontrol výkonu činností áerká (A.R.K) aj na letné obdobie, 

to znamená, že aj v letnom období budeme kontrolovať 

dodávateľa áerká (A.R.K) aj z dispečingom, v rámci výkonu 

letných činnosti.  

Ďalšia kontrola, ktorá bola doplnená, sa týka kontroly 

faktúr, objednávok a zmlúv od roku 2010, ktorá je, vlastne, 

taká systémová kontrola, ktorou bolo myslené, aby ste sa, 

v prípade potreby, dozvedeli informácie, ktoré potrebujete 

vedieť.  

Pamätám si to z diskusie, ktorá odznela 

na zastupiteľstve, keď ste to výraznou väčšinou hlasov 

odhlasoval. 

Čiže, v skutočnosti už máme jedenásť bodov kontrol, 

ktoré vám predkladám. 

Toľko na úvod. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do ktorej sa hlási pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Vážený pán kontrolór,  

viem, že ti pribudlo dosť bodov na kontrolu, ale ja by 

som tiež mala jednu požiadavku.  

Týka sa to opravy komunikácií. 

Keďže máme v rozpočte pomerne veľkú sumu na túto 

činnosť, tak bolo by dobré, aby si prekontroloval, či sa 

plnia opatrenia, ktoré už v minulosti boli prijaté 

na kontrolu tejto oblasti, a to, aby sa skontrolovalo, či 

bolo postupované v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Či 

tam boli dodržané všetky postupy.  

Ďalšie, či boli dodržané postupy a či boli 

kontrolované uzatvorené zmluvy s dodávateľmi. 

A tretia vec, ktorú by som chcela, aby sa tam 

skontrolovala, tak to je kvalita opravených úsekov.  

V minulosti bolo prijaté, že sa bude kontrolovať 

vykonaním kontrolných vrtov do do vozovky, že či naozaj tie 

vrstvy tak, ako boli vyfakturované, boli aj vykonané.  
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Mám to tuná uvedené v troch bodoch a chcela som, že ak 

by si kontroloval aj aj rok 2017, ale keďže toho už teraz 

je dosť naplánovaného, tak potom stačilo by, keby tento rok 

2018, ktorý sa bude chytať, sa priebežne kontroloval. 

Teda, verejné obstarávanie, uzatvorené zmluvy a postup 

podľa nich, a a dámam to ako písomný materiál.  

Teda kontrolovaným subjektom hlavné mesto,  

vykonávalo by sa to za prvý polrok 2018,  

kontrolované obdobie, pôvodne som mala aj ten rok 

2017, ale vyškrtnem ho, a zostane iba rok 2018 do ukončenia 

kontroly. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Chcel by som zdôrazniť ten aspekt kontrolingu kvality. 

Všade na svete, pán kontrolór, vidíme, v nový, pri 

nových cestách na viacerých miestach krúžky takejto 

veľkosti, kedy sa robí sonda a zisťuje sa hrúbka použitého 

asfaltu. Tá je predpísaná, ale keď je naliaty asfalt, sa to 

už inak kontrolovať nedá. Žiadnym iným spôsobom.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 925

Takisto by som apeloval na podklady, aby kontroling 

nezanedbal to, aby sa nelial nový asfalt na také podklady, 

ktoré už dopredu klesnú, napríklad, kocky alebo iný sypký 

materiál a tak ďalej, pri ktorých je v našich 

poveternostných podmienkach, kde mráz dvíha tieto podklady, 

už dopredu isté, že ide o vyliate, ale doslova vyliate 

peniaze, ktoré sa v najbližšej zime rozpadnú. 

Takže, aj táto stránka kvality podkladu a druhá 

stránka hrúbka a kvality prevedenia. 

(gong) Je taký 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek diskutuje. 

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

Ďakujem za slovo.  

Ja, teda, sa ospravedlňujem pánovi kontrolórovi, ale 

si na tej istej lodi, jako aj zamestnanci magistrátu, lebo 

robia mnohokrát zbytočnú robotu. Toho sme boli svedkom aj 

pri odhlasovaní materiálu na verejnú obchodnú súťaž, hej? 

Aspoň tak sa to javí. 

Ale teda, ty si takisto zavalený robotou, napriek tomu 

poprosím, aj kolegyne, kolegov, aby sme prijali a rozšírili 

aj kontrolnú činnosť útvaru kontrolóra o nasledujúci bod.  
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Ja najskôr prečítam návrh uznesenia. Potom to 

zdôvodním.  

Žiadam mestského kontrolóra o doplnenie plánu 

kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2018 o vykonanie 

kontroly dodržiavania práv a povinnosti zamestnancov 

a zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme podľa 

zákona číslo 552 z roku 2003, kontrolu dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych a interných predpisov 

súvisiacich s výkonom práce, napríklad, zákonníka práce, 

nárokov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy a podobne, 

v subjekte hlavné mesto Bratislava, Primaciálne námestie 

Bratislava.  

Kontrolu žiadam vykonať v rovnakej štruktúre, ako 

v roku 2014.  

Súčasne žiadam aj o skontrolovanie, skontroloróvanie 

splnenia prijatých opatrení z kontroly vykonanej v roku 

2014.  

Termín predloženia správy na rokovanie zastupiteľstva 

máj roku 2018.  

V správe, ktorú mestský kontrolór predloží navrhujem 

tiež uviesť prehľadným, najlepšie tabuľkovým spôsobom, 

vývoj počtu pracovníkov v meste od roku 2010 do roku 2017, 

vývoj výdavkov na mzdy rok 2010, 2017, vývoj priemernej 

mzdy za roky 2010 až 2007 a to: 

Za a, priemerného ročného príjmu pracovníka 

a priemerného mesačného príjmu pracovníka v skupine, a to 

za všetky skupiny vedúcich pracovníkov, napríklad, skupina 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 927

vedúcich oddelení, skupina vedúcich referátov, skupina 

riaditeľov sekcií, skupina zástupcov riaditeľov a podobne, 

podľa organizačnej štruktúry platnej ku koncu toho-ktorého 

kalendárneho roka.  

Skontrolovanie a posúdenie vývoja žiadam za roky 2010 

a 2017.  

Ako podklad doporučujem použiť do doklady ako ročné 

zúčtovanie, prípadne mzdový list vedúceho pracovníka 

s hrubým ročným platom.  

Všetky údaje žiadam uvádzať so striktným dodržaním 

ochrany osobných údajov. 

za bé, u vedúcich pracovníkov, ktorí nepodliehajú 

utajovaným príjmom, napríklad, vedúci pracovník riešiteľný 

v zmysle infozákona, žiadam o uvedenie ich hrubého ročného 

príjmu a priemerného mesačného príjmu menovite v rokoch 

2010 a 2017. 

Prečo prichádzam s takouto požiadavkou?  

V rámci zákona dvestojedenásť som sa viackrát pokúšal 

získať informácie tohto charakteru, nebolo to úšpe, 

úspešné. Odznelo to tu viackrát, že sa robia obštrukcie, 

prečo tieto informácie sa nezverejnejú, nezverejne ňujú.  

A v roku 2014 bola urobená obdobná kontrolná činnosť 

s tým výsledkom, že boli prijaté aj dve konkrétne 

opatrenia. Tieto kontrolné opatrenia boli prijaté, ale 

doteraz, pán kontrolór, neboli odpočtované ich plnenie, 
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takže poprosím v duchu toho, čo tu odznelo, urobiť túto 

kontrolnú činnosť tak, aby sme ešte vrámci toho prvého 

polroku mali, mali informáciu o tom, akým spôsobom sa 

naložilo s tými prijatými opatreniami a akým spôsobom, 

teda, postupuje mesto v rámci tých svojich povinnosti, 

ktoré tu má. 

Čiže, je to obdobná kontrola, ako bola urobená 

na konci funkčného obdobia primátora pána Ftáčnika, to isté 

by sme my, ako poslanci, za toto volebné obdobie mali mať 

k dispozícii.  

Pokiaľ by boli nejaké nejasnosti, rád by som bol 

(gong), akože, pri tom. 

Ďa 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja už v minulosti som dávala uznesenia na odpočet 

prenájmov a majetkových transakcií, ktoré sa riešia 
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od začiatku minulého volebného obdobia. Bolo nám to 

odpočtované, ale by som rada, keby sa to pokračovalo. 

Takže, dávam návrh uznesenia.  

My v materiáli máme uznesenie, že schvaľuje, tak to by 

bolo po A 

schvaľuje plán kontrolnej činnosti a tak ďalej, tak, 

ako je navrhnuté 

po Bé, žiada primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy predložiť aktualizovaný informačný 

materiál o spôsobe plnenia navrhovaných opatrení mestského 

kontlo, kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy odpočtovaný pre mestské zastupiteľstvo naposledy 

dňa 29. júna 2017 pod názvom Informácia k správe 

o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

toto dať mestskému kontrolórovi aj mestskému 

zastupiteľstvu, (poznámka:  poslankyňa kašle), pardon, 

termín 26. mája 2018  

a po Cé, ukladá hlavnému kontrolórovi hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy zaradiť do plánu kontrolnej 

činnosti kontrolu predloženého materiálu o spôsobe plnenia 

navrhovaných opatrení mestským kontrolórom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy do 31. 8. 2018 a predložiť 

správu mestskému zastupiteľstvu. Termín 27. 9. 2018. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pán poslanec Hrčka, 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som len pre upresnenie tri veci chcel doplniť a 

predpokladám, že tu, ako, tak, či tak, sú nejakým spôsobom 

tam, len aby nedošlo k nedorozumeniu, či sa teda a v akej 

miere môžu kontrolovať. Ide mi len, viem, že sa kontrolujú, 

aby nedošlo k nedorozumeniu. 

Čiže, je tam vlastne v pláne doplniť detailnú kontrolu 

spotrebu posypových materiálov na základe tých zistení, 

ktoré som dneska prezentoval, ako aj kto a na základe čoho 

nastavil normy v operačnom pláne zimnej údržby 2017/2018, 

ktoré sú doslova prepálené. Hej? 

Čiže, mňa by zaujímalo, aby sa skontrolovalo, aby ste 

skont, aby kontrolór skontroloval, teda, údaje, ktoré boli 

odprezentované v bode dva a aj osobu, ktorá je zodpovedná 

za tieto nastavenia.  

Ďalej by som chcel, aby doplnil o plán kontroly 

obstarávania a vyhotovenia a prevzatia externej pra, 

externej analýzy na na podnik verejnoprospešných služieb, 

ktorý bol spravený. To jest, spoločnosťou Tho rhon 

edvajseri (Thornton Advisory), či jak sa volajú. 
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A tak isto by ma zaujímali detaily k tomto. To 

znamená, 

akým spôsobom bola táto spoločnosť obstaraná,  

kto zadával podklady na vyhotovenie, kto ich prevzal, 

aby sme mali konkrétne mená, lebo bohužiaľ my, ako 

poslanci, sa k tomu nedostaneme.  

Rád by sa dal ešte jednu vec, ktorá sa mi páčila 

v Starom Meste, že dať do do plánu kontrolnej činnosti 

kontrolóra vykonávať kontroly v v rozsahu ne 

O čo ide?  

V prípade, že sa zistí nejaká vec a nie je v pláne 

kontroly, kontrolór môže kontrolovať len veci, ktoré má 

v pláne a existuje taká formulka, našiel som ju na Starom 

Meste, že kontrolór je oprávnený kontrolovať veci, ktoré 

nie sú síce v pláne činnosti, ale ktorých kontrola neznesie 

odklad. 

Čiže, môže sa stať aj v budúcnosti, že sa vyskytne 

niečo, čo by bolo potrebné kontrolovať, je to nekonkrétna 

vec, ale je to, proste, oprávnenie skontrolovať veci, ktoré 

sú naliehavé, ktoré, jednoducho, sú v danej, hej, aj 

z vlastnej iniciatívy, ktoré, jednoducho, sú naliehavej, 

a ktoré, ktoré nie sú v pláne a mohol by niekto potom 

spochybňovať, prečo sú kontrolované.  

Avšak, samozrejme, za podmienky, že neznesú odklad. 

Pokiaľ znesú odklad, tak toto právo neplatí, pokiaľ neznesú 

odklad, stávajú sa určité udalosti, kedy v danom čase je 

potrebné si nejakú informáciu preveriť, alebo nejaké 

podklady a údaje získať. 
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Takže, chcel by som ešte, teda, rozšíriť to o túto 

tretiu vec.  

Myslím si, že ona je v zásade všeobecná a nejakým 

spôsobom nezaťažuje aj tie zvyšné dve, predpokladám, že 

plus mínus na väčšiu, väčšiu časť percent sú pokryté už 

v súčasnom uznesení, len aby tam boli jasne špecifikované, 

aby nedošlo k nedorozumeniu, že či, teda, je právo 

kontrolovať, a aby to tam jednoznačne bolo ustanovené, ako, 

ako  plán kontrolnej činnosti. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje pán kontrolór Šinály. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja k týmto doporučeniam alebo návrhom pána poslanca 

Hrčku sa chcem opýtať, že správne tomu rozumiem, že ide 

o kontrolu áerká (A.R.K)? Lebo ak áno, tak pán poslanec 

Hrčka aj, aj Mikulec sú členmi kontrolnej komisie a všetky 

tieto veci, teda ktoré odzneli, automaticky spolupracujú 

a nárokujú už v zmysle doteraz schválených uznesení, ktoré 

boli schválené výraznou väčšinou poslancov, aj podpísané 

pánom primátorom na minulom zastupiteľstve. 
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Čiže, aby som presne pochopil. lLbo to tak, tak rýchlo 

a dosť dlhé je to, čo bolo povedané, tak nedokážem sa to 

na prvýkrát zorientovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Hrčka, 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Kontrola tej právnej analýzy, ktorú sme dostali, 

bohužiaľ, len včera dvadsať tridsať, tá nie je zahrnutá, tá 

sa netýka, podľa mňa, áerká (A.R.K). 

Či. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

To je samostatná. 

Akože, je to, je to jedno obstarávanie, kde, 

jednoducho, len, proste, skontrolovať celý priebeh 

obstarávania. 

Kto zadal, kto súťažil, kto pre, to za, teda, akože, 

ako to bolo vysúťažené, kto zadal podklady k súťaži, kto 

prevzal dielo, hej? Aby bolo jasné, kto ten paškvil, teda, 

spôsobil, 
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A tá pos, tá posledná vec bola len, teda naozaj, že 

vedieť promptne reagovať na vzniknutú situáciu v prípade, 

že nastane. 

Čiže, ako, to prvé, teoreticky, to slovo môžem 

vyhodiť, lebo, je pravda, že sa to týka, áno, iba áerká 

(A.R.K), ak sa, teda, vieme verejne zhodnúť na tom, že aj 

tieto detaily soľné, ktoré boli povedané, sú podľa 

kontrolóra zahrnuté v tej kompletnej kontrole áerká 

(A.R.K), tak potom na tej prvej netrvám a upravím to tak, 

aby tam boli len tie zvyšné dve. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Neevidujem žiadneho ďalšieho prihláseného v diskusii, 

diskusie.  

Môžme požiadať o záverečné slovo. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som, teda, predsa jedno záverečné slovo k tomu 

povedal.  

Ten rozsah kontroly naozaj je široký a bude široký, 

rozumiem tomu, že odhlasujete tie návrhy. Z hľadiska 

časového však musím povedať, že to určite preklenie 
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výrazným spôsobom do druhej polovice roka 2018 už aj 

vzhľadom na to, že požiadavka pána Budaja bola úplne 

zrozumiteľná, že aby sme išli s výsledkami kontrol aj 

do odborných komisií. Čo ale z hľadiska spracovávania ma 

posúva o nejaké dva týždne z hľadiska možností ukončovania 

týchto kontrol. 

To len, teda, dodávam, aby sme presne vedeli že o čom 

hovoríme. 

Čiže, dôjde k takému posunu do budúcnosti zhruba o dva 

maximálne tri týždne. Ale je to plošný posun, ktorý raz 

príde a potom okamžite už bude nasledovať až, až do 

budúceho volebného obdobia, samozrejme. 

A možnože keď budeme pripravovať plán na druhý polrok 

v mesiaci máj a predložíme ho v júni na schválenie, tak tam 

pripravíme už výrazne malý počet kontrol s tým, že budú 

dobiehať kontroly z tohoto obdobia.  

Ďakujem. 

Toľko na záverečné slovo. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ešte tu máme prihláseného jedného obyvateľa. 

Pár Ma, pán Marián Ďurči prejavil záujem vystúpiť 

k bodu číslo dvadsaťpäť.  
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V prípade, že máte záujem, zdvihnite ruku.  

(Hlasovanie.) 

Okej.  

Pán Ďurči. 

Občan   Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň prajem. 

Prosím vás pekne, k tým opravám povrchov komunikácii 

chcem povedať iba toľko, že veľmi pekne sa dá skontrolovať 

hrúbka položených vrstiev, pretože sa to robí jadrovými 

vývrtami.  

Túto vŕtačku malo kedysi aj, mala Mestská správa 

komunikácií. Kde tá vŕtačka zmizla, neviem. Ale dajú sa 

tieto vývrty zrealizovať a da dajú sa presne vyčísliť 

všetky náklady. 

A keď som robil ako vedúceho laboratória, tak vám 

môžem povedať, že to bolo niekoľko  stotisíc miliónov korún 

ušetrených v hrúbkach. 

Čiže, na každý pád je potrebné tieto vývrty 

zrealizovať. 

A druhá vec. 

To už som povedal minule. Keď som odchádzal, nechal 

som na pracovisku kolegom súťažné podklady, kde som 

navrhoval modifikované asfalty.  
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Modifikované asfalty sú také, ktoré majú veľmi dobré 

vlastnosti rozdielu medzi mínusovými a plusovými teplotami, 

čiže sa nelámu a nedeformujú.  

To, čo tu bolo predvádzané v tomto roku, nemohli byť 

použité modifikované asfalty. To mohli byť použité iba 

obyčajné asfalty, lebo tieto modifikované asfalty sa pri 

teplote 1, 0 stupňov nedajú spracovať. Sa to lepí a sa to 

trhá.  

Čo sa týka kvality povrchu Mosta esenpé (SNP), 

absolútne nevhodná technológia. A to, čo tam je položené, 

tak jak tu stojím, za tri, štyri roky sa to bude opravovať, 

pretože tam je liaty asfalt, ktorý má šesťdesiat, 

sedemdesiat percent častíc a tekutej zložky do šesťdesiat 

percent.  

Ten asfalt bude vyhladený a budú tam totálne 

nevyhovujúce protišmykové vlastnosti.  

A tie povrchy, ktoré sa robia dneska, tým povrchom 

dávam životnosť na päť, sedem rokov. Pretože pri tej 

doprave, ktorá tu je a použití obyčajných asfaltov, táto 

vozovka nemôže vytr vydržať päť rokov. Neverím tomu.  

Ukážkou toho je už aj Most esenpé (SNP), ktorý je 

dneska už lepený jak lastovičky pod tým Mostom esenpé 

(SNP), ktoré boli zničené. 

Takže, jednoznačne treba urobiť všetky vývrty 

na komunikáciách v roku 2017, a tam sa zistí.  
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A čo ma teda šoklo, je to, nechápem, akým systémom sa 

robila súťaž na verejné obstarávanie a vyhrali traja 

zhotovitelia. Prosím vás pekne, to je, to sme kde? Keď je 

verejné obstarávanie, keď sme ho robili za primátora 

Ďurkovského, tak sme rozdelili Bratislavu na okresy 

a súťažil sa každý okres extra, (gong) ale nie tu pri 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nevedomosť neospravedlňuje. 

Dobre, poďme na to. 

Návrhová komisia.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Návrhovú komisiu poprosím. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Aha, pardon. 

Máme tu predložených viacero materiálov. Chcem sa však 

spýtať, sú tu, je tu návrh na doplnenie, na doplnenie 

materiálu o ďalšie body, teda o ďalšie výkony kontrol 

a chcela som sa spýtať pána kontrolóra, že či si to osvojí, 

alebo či máme o tom hlasovať zvlášť.  
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(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Čiže hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán kontrolór. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

To je, to je uznesenie, to je v poriadku. 

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

SR Bratislavy: 

Že vidím, že sú všetci poslanci za, tak aby sme to 

nezdržovali, tak si to osvojujem. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Predložila pani Kimerlingová, teda poslankyňa 

Kimerlingová, poslanec Kolek, tie v podstate budú súčasťou 

ďalších bodov, bodov kontrolnej činnosti. 

Takže, hlasujeme len o doplnení uznesenia. 
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Kolek a pani. 

Ďalej nám predložila pani poslankyňa Tvrdá návrh 

na doplnenie uznesenia. 

Čiže, za pôvodným uznesením schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti a tak ďalej, čiže, dáva ďalšie, žiada, teda, ďalš, 

doplnenie uznesenia, a síce, 

v bode Bé, ktoré znie: 

žiada primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy predložiť aktualizovaný informačný materiál 

o spôsobe plnenia navrhovaných opatrení miestneho ko, 

mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy odpočtovaný pre mestské zastupiteľstvo naposledy 

dňa 29. 6. 2017 pod názvom Informácia k správe o výsledkoch 

kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskému 

kontrolórovi, aj mestskému zastupiteľstvu, termín 

26. 5. 2018. 

A za Cé, ukladá hlavnému kontrolórovi hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy zaradiť do plánu kontrolnej 

činnosti kontrolu predloženého materiálu o spôsobe plnenia 

navrhovaných opatrení mestským kontrolórom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a predložiť správu 

mestskému zastupiteľstvu s termínom 27. 9. 2018. 

Čiže, návrh pani poslankyni Tvrdej.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Spolu. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 941

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujete sa a hlasujte. 

Návrh pani poslankyne Tvrdej. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťšesť. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťpäť hlasov. Poslancov. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Áno. 

Ďalej tu máme návrh poslanca Hrčku, kde žiada doplniť 

tiež do uznesenia. 

Čiže, bolo by to a, bé, cé, Dé, no, to už vlasnte sa, 

no. 

Čiže, doplniť plán kontroly o obstarávanie, zadanie, 

prevzatie externej analýzy týkajúcej sa podniku 
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verejnoprospešných služieb spoločnosťou Grand Thorson 

(Grand Thorthon) a tak ďalej.  

A ďalej doplniť plán kontrolnej, kontroly o vytváraň, 

o vykonávanie akýchkoľvek nezistených a neplánovaných 

kontrol, ktorých kontrola podľa hlavného kontrolóra. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Aha. 

Neohlásených, pardon, a plánovaných kontrol, ktorých 

kontrola podľa hlavného kontrolóra neznesú zo svojej povahy 

odklad. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujete sa a hlasujte o návrhu pána 

poslanca Hrčku. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťšesť. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťpäť. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Teraz by sme mali hlasovať o uznesení, ako celku. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nie. Teraz sme. 

Čiže, ako celku s tým, že sú v ňom, vlastne, body, 

ktoré predložila pani poslankyňa Tvrdá a pán poslanec 

Hrčka. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujete sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

(poznámka:  počuť „ježišmária, čo to ja“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťšesť, 

Za sa vyjadrilo dvadsaťpäť. 
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BOD 28 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 
NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Keďže máme do šestnástej hodiny ešte päť minút, 

navrhujem rokovať a otvoriť bod číslo 28, je to 

Informácia.stave (gong) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Čo sa deje?  

Informácie o stave realizácie nosného systému MHD v 

Bratislave.  

Prosím o krátke úvodné slovo.  

Bez?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Okej. 

Tak budeme reagovať na dotazy.  

Bez úvodného slova. Spracovateľ odpovie na prípadné 

otázky.  

Prosím.  

Otváram diskusiu. 
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Pán poslanec Kolek. 

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

Poprosím, pán predsedajúci, dohodli sme sa, že sú to 

materiály, ktoré už majú svoj čas a zenit, hej? Takže 

poprosím, aby to úvodné slovo bolo nevyhnutnou súčasťou.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

Naplníme to tak. 

Takže, poprosím krátke úvodné slovo. 

RNDr. Želmíra   G r e i f o v á , vedúca oddelenia stratégie 

a projektov: 

Dobrý deň. 

Počujeme sa. Áno. 

Takže, v rámci Nosného systému druhej etapy. 

Áno, je to materiál, ktorý je starší a už, vlastne, tu 

nemáte aktuálne informácie, takže budem hovoriť to, čo už 

je najnovšie.  

27. decembra nadobudla právoplatnosť stanovisko EIA, 

to znamená, že následne nám bola dodaná dokumentácia 
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pre územné rozhodnutie, kde sme požiadali spracovateľa, 

spoločnosť REMING, aby zapracoval, vlastne, závery 

z stanoviska EIA. 

Čiže, momentálne prebieha jej dopracovanie. 

Podali sme žiadosť o výrub na mestskú časť Petržalka. 

Zároveň sme získali výnimku na výšku nástupnej hrany. 

V zmysle záverov zo stanoviska EIA sa dopracováva a 

vyberá akustická štúdia a dokončujú sa, respektíve, 

aktualizujú sa dopravno kapacitné posúdenie všetkých 

križovatiek.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Keď tieto dva dokumenty budú odovzdané, následne bude 

predložená dokumentácia na územné rozhodnutie na všetky 

dotknuté orgány, a teda, vrátane mestskej časti Petržalka. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu, do ktorej sa hlási ako 

prvý pán poslanec Olekšák. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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RNDr. Želmíra   G r e i f o v á , vedúca oddelenia stratégie 

a projektov: 

Tento týždeň v utorok. Bola tá žiadosť o výrub podaná. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Slovo 

RNDr. Želmíra   G r e i f o v á , vedúca oddelenia stratégie 

a projektov: 

No, to je 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Tento materiál sme mali na dopravnej komisii, kde sme 

konštatovali, že dochádza k posunu termínov realizácie 

vlastne, najmä tej petržalskej električky. 

Takže, poprosil by som, keby skutočne už, sú to také 

dedlajnové (deadline) veci, aby sme, skutočne, tie termíny 

už plnili a rešpektovali, pretože ten čas operačného 

programu sa kráti. 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nikto ďalší prihlásený do diskusie. 

Poprosím o návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Návrhová komisia nedostala žiadne doplnenie uznesenia, 

takže hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené v materiáli. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujete sa a hlasujte. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie, uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťpäť. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťpäť. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Keďže za minútu máme šestnástu hodinu navrhujem, 

navrhujem. 

Aha, máme tu procedurálny návrh od pána poslanca 

Kuruca.  

Pán poslanec Kuruc má slovo. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Á, dobre. 

Ďakujem. 

Pán predsedajúci,  

ja by som ešte pred vystúpením poslancov chcel na pol 

minúty predced, pred vystúpením občanov, na pol minúty 

predsedov klubov, aby sme sa dohodli, lebo je tu nás nejak 

málo a po občanoch pôjdu trojpätinové väčšiny v rámci 

osobitých zreteľov, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To určite môžme. 
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Poprosím predsedov klubov, aby sme si prišli povedať, 

aký bude ďalší postup. 

 

(poznámka:  prebieha porada zástupcov klubov 

s predsedajúcim) 

 

 

BOD 30A  VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Pokračujeme vo Vystúpení občanov a následne uvidíme, 

ako budeme pokračovať. 

Takže, poprosím, prvý do diskusie, ako Vystúpenie 

občanov sa hlási pán Patlevič. 

Občan Ing. Tadeus P a t l e v i č :  

Dobrý deň prajem. 

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, 

vážení páni poslanci,  
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dneska toho budem mať veľa, veľa tém, rôzneho oblasti, 

takže, budem veľmi rýchly. 

Prvá vec sa týka bodu dvadsaťdva, ktorý dneska v tejto 

schôdzi, ktorá teraz preberá, bol vyradený už minule 

z dôvodu, však za to bude preberať na najbližšie. To sú 

práve pravidelná informácia o výstave náhradných nájomných 

bytov.  

Je to problematika, ktorá sa predkladá na tomto 

zastupiteľstve každý mesiac, teda mala by sa predkladať. 

Dôkazom toho, že mala by sa predkladať je to, čo mám 

na tvári. 

Keď sa posledne tá téma tu preberala, bol som dohladka 

oholený, dneska už nie som ani náhodou, keďže posledne sa 

táto téma preberala v júni, pardon, v novembri minulého 

roku, vtedy sa tu otvorene o tomto diskutovalo, pred tým 

v máji, predtým v marci. 

Čiže, za ostatných dvanásť mesiacov sa to tu prebralo 

trikrát.  

Nemusím vravieť, že každý mesiac na rozdieloch, ktoré 

treba doplácať, to isté bolo aj s tou verejnou obchodnou 

súťažou, ktorá sa, vlastne, dneska vyhlásila tiež po 

štyroch mesiacoch spozdenia, čo mesiac, to štvrť milióna 

eur, čiže jeden mesiac, druhý. mesiac, tretí mesiac, štvrtý 

mesiac, to máme milión eur.  

Kto nevie, ako vyzerá milión eur, nedávno ich pán 

predseda vlády ukazoval na stole. 
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Takže je to 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dva iba? Pôvodne mali štyri. 

Tak, to si myslíte, možno, vy, že dvaj, lebo bolo 

vyplácané zatiaľ tým, ktorí, ktorí boli ochotní súhlasiť 

s metodikou, ktorú, ktorá zatiaľ platí, ale tí, čo nie sú 

ochotní súhlasiť, tak tí tam budú chcieť vysúdiť určite aj 

väčšie sumy. 

Takže, ja si myslím, že tie štyri milióny to, naozaj, 

nakoniec budú. 

Čiže, bol by som rád, keby sa tá téma, naozaj, 

preberala pravidelnejšie, informovalo sa o tom. 

Tá schôdza, ktorá bude po tejto, verím, že ten bod, 

kde sa to bude preberať, nepríde na radu, o týždeň, možno 

sa to na riadnom zastupiteľstve to príde na radu, alebo 

nepríde, uvidíme. Necháme sa prekvapiť. 

Druhá vec, čo ma veľmi trápi, je to, čo sa stalo 

na nábreží, na cyklotrase. 

To je absolútny nonsens. Verím, že ste to 

zaregistrovali, väčšina z vás, verím, že sa to tu podarí 

otvoriť.  

Zmiešané prostredie pre chodcov a cyklistov je ako 

nasúkať priechody na, na diaľnicu, akože, ja tomu, kto toto 

vymyslel, s prepáčením, asi gratulujem a tlieskam. Ak si 
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niekto myslí, že to je bezpečné, nie je to, nie je bezpečné 

riešenie.  

Treba to riešiť, treba otvoriť. 

A tak, ako sa to urobilo potichúčky na v pozadí 

protestov, ktoré prebiehali v Bratislave, nie. Toto nie je 

dobrý prístup. 

Takže verím, že nájdu sa poslanci, ktorí sa toho 

určite chytia a otvoria tu túto tému. 

A posledná vec, to je tá parkovacia politika 

nešťastná, ku ktorej som sa chcel vyjadriť.  

Dúfam, že sa to už do budúcna nestane, že keď občania 

čakajú v poradí, tak sa ukončí jednanie bez toho, aby vôbec 

prišli na radu. 

Naozaj vystúpil pán Mihok ostatne, ďalší dvaja sme tu 

čakali s príspevkom. Chceli sme vyjadriť k parkovacej 

politike,(gong) možno nabudúce dostaneme slovo. Tentokrát 

sme ho ani len nedostali. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší vo vystúpení bude pokračovať pán Kamaráš. 
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Občan   Milan   K a m a r á š :  

Dobrý deň. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobrý deň. 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Vážený pán námestník, zástupca primátora, vážení 

mestskí poslanci.  

Ja som sa prišiel vyjadriť k bodu číslo tridsaťjeden 

ohľadom bezplatného emhádé (MHD) zétépé (ZŤP).  

Ja by som chcel, fak,t vás poprosiť, aby to ste nám 

dali, aby ste nenašli peniaze buď, ak nie sú v rozpočte, 

ale aby ste aspoň zo štátu pýtali. 

Ale ja verím, že mesto v rozpočte peniaze má. Že ak 

primátor chce, že on si peniaze pre zétépéčkárov (ZŤP) 

nájde.  

A ešte chcem dodať ohľadom zastávky Vazovovej, aby ste 

ju dali aspoň na znamenie, pretože aj starí ľudia majú dosť 

ďaleko z Legionárskej ísť peši na Blumenthál.  

Zastávky tam momentálne, ako trolejbusy, nie 

trolejbusy, električky tam momentálne nezastavujú. A ja 

myslím, že keď ľudí starších bolia nohy, tiež by si 
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zaslúžili, tam tá zastávka, čo tam zriadená je, aby tam 

zastavovali aspoň na to znamenie tie električky. 

A ešte mám tu jednu pani, tiež sa chce vyjadriť 

k tomuto bodu.  

Občianka: Jana   P o l á š k o v á :  

Príjemný dobrý deň prajem. 

Chcela by som sa aj ja k tomu prihlásiť, k tomu bodu 

tridsaťjedna.  

Ja chodím, ako, ja som obyvateľka mesta Košíc, ale 

chodím tu na onkologický ústav.  

Viete sami dobre, ako to je, keď sme na invalidnom 

dôchodku, nemáme z toho, z tých peňazí veľa, platíme si 

lieky a ešte platiť, prídeme tu do cudzieho mesta a ešte 

platiť si za emhádé (MHD), je to pre nás trošku také, no, 

by som povedala fakt. My v Košiciach máme to zadarmo ako 

zétépé (ZŤP).  

Ja by som chcela poprosiť, keďže chodím tu dosť často, 

som tu dosť často na onkologických ako kontrolách, tak či 

by sa to nedalo ako, aby sme mali aj my, ako zétépé (ZŤP), 

proste lac, tú dopravu zadarmo.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm. 

Občianka: Jana   P o l á š k o v á :  

K tomu bodu tridsaťjedna sa chcem len vyjadriť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. Dobre. 

Občianka: Jana   P o l á š k o v á :  

Ďakujeme veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za vyjadrenie.  

Občan   Igor   T a r i č :  

Dobrý deň vážené zastupiteľstvo, vážený prv, prvý 

námestník primátora, vážené zastupiteľstvo.  

Môj príspevok bude vyslovene k doprave.  
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Prvé mám veľké námietky, nakoľko som upozorňoval na to 

pána Mareka Perďocha, on vedie grafikon na Dopravnom 

podniku Bratislava, som ho upozorňoval na to, že linka 99 

a linka 95, keď dôjde napríklad, linka číslo 3 z Rače, tak 

vyslovene tieto linky deväť päť a deväť deväť odchádzajú 

pred trojkou. Asi minútu predtým. Napísal som mu to, aby 

s tým niečo urobil, nezašteloval to. Napriek tomu, že sa 

zmena udiala, neurobil s tým nič.  

By som chcel pekne poprosiť, keby že ho na toto nejako 

upozorníte, aby to dal do poriadku. To je prvá vec. 

Ďalšia vec. 

Veľmi ma mrzí, že mesto nekomunikuje s občanmi, aspoň 

teda na úrovni námestníka primátora, alebo na ú, na úrovni 

hovorkyne.  

Zásadne občania sú odkazovaní na kolcentrum (call 

centrum), ktoré vám povie, že sa máte písomne obrátiť 

na toho a na toho, a v podstate ten dotyčný vám odpíše, ale 

mne to nepatrí, patrí to ďalšiemu.  

Takto napríklad, sa mi stalo, že som sa obrátil 

na OSAP, na pani Želmíru Greifovú ohľadom problému s   

chodníkmi, proste na Ivanskej ceste, neviem, mnohí to 

budete poznať, k Avionu keď idete šesťdesiatjednotkou, tak 

v podstate kde zabočí od Avionu doľava smerom k rampá, 

alebo k železnici, a tam je ten chodník tak urobený po 

jednej strane, že, že si idete nohy na ňom dolámať a na 

druhej strane tam neni nič. 
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Jednoducho, musíte ísť doslova do vozovky jazdnej a 

vlastne tam bojovať s autami. 

Čiže, tam treba niečo s tým urobiť.  

Potom, po, potom je tam problém so samotným prechodom, 

keď ide o chodec cez prech, cez železničné priecestie, tam 

je, tam sa dostáva ten chodec do kolízie s autom. Lebo tak 

je to zle tam nakreslené a v noci to je, to je katastrofa. 

To tam treba do dorobiť.  

Proste, pani, pani Dvoráková mi napísala, jej 

asistentka, že to bolo preposlané oddeleniu správy 

komunikácie. Pevne verím, že sa tým bude aj niekto 

zaoberať. 

A teraz ďalšia vec. 

Čo sa týka, už, už to je to, to by sa celé elaboráty, 

celé balady by sa dali o tom písať, o komunikácii medzi, 

ktorá to, na to sa štúdie robili a čo ja viem čo, medzi 

Rendezom a Na pántami.  

Tam jednoducho neni možné, aby tú komunikáciu 

vybudovali a už existujúcu komunikáciu Na pánty opravili. 

Neviem prečo. Prečo sa s tým mesto kašle? Jednoducho, to už 

dávno malo byť urobené. 

Potom ďalšia vec. 

Treba roztiahnuť vozovky. Napríklad, Rybničná medzi 

Bezom a Vajnorami, tam, jednoducho, autá idú takto. Teda, 

nie autá, autobusy. Keď už šesť päťka. 
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Proste, je to katastrofa. To treba urobiť.  

Potom takisto cesta, som si to poznačil, 2/505 

Devínska Nová Ves. Tam, takisto, jednoducho, treba rozšíriť 

tú cestu, lebo tam chodia (gong) veľké frekvencia, veľká 

frekvencia je tam autobusov, a proste, tam vyslovene to 

treba tiež rozšíriť.  No a  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme. 

Občan   Igor   T a r i č :  

to je všetko. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší pokračuje pán Roman Baranovič. 

Občan   PaeDr. Roman   B a r a n o v i č    riaditeľ 

Cirkevnej základnej školy Narnia:  

Vážený pán (poznámka:  nezrozumitelné slovo), vážené 

poslankyne, vážení poslanci, 
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ja som riaditeľom jednej cirkevnej Základnej školy 

Narnia, ktorá sídli v Petržalke a sme asi najväčšou 

neštátnou školou na Slovensku a trápi nás taký problém, že 

sme škola, do ktorej chodia deti z celej Bratislavy. 

Nepatríme pod mestskú časť a celkom nevieme, nevedeli 

sme, na koho sa s týmto problémov obrátiť. 

A teraz ten problém spočíva v tom, že deti, ktoré k 

nám prichádzajú, väčšinou prichádzajú, či už emhádé (MHD) 

alebo prichádzajú autami a potrebovali by sme, aby mesto 

vynovilo, alebo rekonštruovalo, alebo ako to nazvať, 

upravilo, priechody na pre chodcov na frekventovaných 

komunikáciách, ktoré sú v okolí našej školy na ulici 

Lietavská, ulici Vyšehradská, keby ich spravili takými 

modernými bezpečnými prvkami vybavili, aby tí rodičia mali 

pocit, že tie deti môžu bezpečne cez tú cestu prejsť a môžu 

prísť do školy.  

Tým, že nie sme, teda, mestskou školou, tak nemáme na 

koho iného sa obrátiť, a preto sa obraciame na vás.  

Mám tu zo sebou aj pani Skrakovú, zástupcu našich 

rodičov, ktorá by chcela pár slov k tomu tiež povedať. 

Občianka: S k r a k o v á ,  zástupkyňa rodičov Cirkevnej 

základnej školy Narnia:  

Príjemný dobrý deň dámy a páni,  

ja som tu ako zástupca rodičov Cirkevnej základnej 

školy Narnia, kde chodí aj moja dcérka, druháčka je. 
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Naozaj, každý deň sa, s touto školou sme veľmi 

spokojní, chceme pokračovať ďalej, ale naozaj nás trápi to, 

že každý hľadáme nielenže miesto na parkovanie, kde t, kde 

máme zaparkovať, je to veľmi poddimenzované, ale aj sú to 

prechody pre chodcov, kde sa ja obávam pustiť moje dieťa 

samostat, samostatne, pretože nie je ich ani vidieť, tie 

prechody pre chodcov. Môžte sa tam prísť pozrieť. 

Podali sme návrh, ktorý by sme chceli označiť. Ide nám 

o to, aby deti mohli bezpečne prechádzať cez ne. 

Ja aj z pohľadu ako vodič niekedy ich prehliadam. 

Takže, bolo by fajn, kebyže môžu byť aspoň červeno 

biele, aby boli označené svetelne. Je to veľmi potrebné pre 

bezpečnosť, a preto by sme chceli na vás apelovať, aby, aby 

sa tieto prechody pre chodcov aspoň označili poriadne.  

Ďakujem vám veľmi pekne. 

Občan   PaeDr. Roman   B a r a n o v i č    riaditeľ 

Cirkevnej základnej školy Narnia:  

Tak ďakujeme za vypočutie. 

Ak chcete, poslal som vám to aj mailom. Mám to tu aj 

písomne, keby to niekde bolo treba dať, ktoré konkrétne sú. 

A ďakujeme za vypočutie. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme. 

Ďalej vystúpi pán Ďurči. 

Občan   Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň prajem všetkým.  

Úvodom chcem poďakovať pani poslankyne starostke 

Čahojovej, pánom poslancom Dostálovi, Kolekovi a Hrčkovi. 

Keď nepodporili návrh rozpočtu na rok 2018.  

Uvedení poslanci vám jasne vyčíslili, že mesto nemusí 

čerpať úver a vôbec nebolo potrebné drastické a zdrvujúce 

zvýšenie dane z nehnuteľnosti občanov z realizovanej 

stavebnej výstavby o stopäťdesiat percent. Verím, že po 

komunálnych voľbách budú viacerí z nich sedieť za 

predsedníckym stolom miesto súčasného vedenia.  

Rozpočet, čo ste schválili, nie je rozpočtom 

pre Bratislavu, tento rozpočet je hlavne pre pána 

primátora, pána riaditeľa magistrátu a pre niektorých 

poslancov zlepenca tohto zastupiteľstva a ich priority, 

ktoré sú skôr politické a populistické, ale nie odborné a 

diskriminujúce niektoré mestské časti, ktoré nejdú v šíku 

s va s názormi pána primátora a požadovaným hlasovaním.  

Tento rozpočet je rozpočtom pre ďalšie tunelovanie 

a záujmové skupiny.  
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A teraz k uvádzaným  šestnástim miliónom. Na opravy. 

Ako som už povedal 22. 2., tento objem sa v Bratislave nedá 

za rok kvalitatívne prestavať, dá sa len odfušovať, a to 

tak, ako ste previedli v roku 2017, aj s totálnym chaosom 

v doprave v Bratislave, čo je ten najhorší scenár.  

Ako občan si dovolím navrhnúť riešenia.  

Z uvedeného objemu šestnásť miliónov vyčleňte 

pre každú mestskú časť, napríklad, po dvestopäťdesiat, 

tristotisíc euro, veď mestské časti vedia, kde majú 

najväčšie problémy. Ostávajúcu čiastku rozdeľte na dve 

časti, prvú prestavajte v roku 2018 a druhú v roku 2019. To 

určite pomôže viac, ako vaše populistické riešenie sto 

kilometrov jazdných pruhov.  

Pán primátor,  

hoci tu nie je, neviem kto vám pripravuje podklady, 

ale cestnému hospodárstvu absolútne nerozumiete, postavíte 

sa pred kamery a idete opravovať deväť radiál. A menujete 

Pražskú, Ružinovskú, ktoré boli opravené v roku 2009. Tak, 

ako zastávka emhádé (MHD) na Patrónke a Panónska.  

Pán náčelník Lechner,  

povedz pánovi primátorovi, ako si mi ty aj tvoji 

kolegovia povoľovali jednotlivé opravy len v piatok o 

osemnástej do pondelka do nula šesť. Mnohé akcie ste mi 

presunuli na obdobie prázdnin. Práce na menej 

frekventovaných komunikáciách sme mohli realizovať až po 

špičke, po deväť nula nula hod. Vtedy ešte platilo pomáhať 

a chrániť.  
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Mesto má nové ekologické autobusy. Urobte si výjazdové 

zasadnutie mestského zastupiteľstva a prejdite si Patrónku, 

ktorá je rozbitá, sa mala sanovať, miesto toho populisticky 

(gong) urobená zastávka a Lamač 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme za vaše vystúpenie. 

Ďalej pokračuje pán Mihok. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobrý deň všetkým prítomným.  

Pán primátor tu neni, nevadí, však pán Černý je dobrý 

človek.  

Pán Černý,  

tak začnem rovno, keď ste tam pri stole, začnem 

s vami.  

Firma Šering (Sehring), hovorí vám to velič, hovorí 

vám to niečo, hej? Dobre.  

To je firma, ktorá ťaží na mestských pozemkoch štrk. 

Ťaží tam už pomaly osemnásty rok. 

Teraz dobre počúvajte páni poslanci, dobre počúvajte.  
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Na mestskom pozemku, ktorý má tridsaťpäť hektárov. 

Čiže, to je obrovská plocha. Tridsaťpäť hektárov mestského 

pozemku osemnásty rok tam ťaží firma Šering (Sehring).  

Prvých desať rokov do prenajímalo mesto, teraz to 

prenajíma už asi ôsmy rok mestská časť Podunajské 

Biskupice.  

A teraz, za čo to prenajíma. Čiže mestská časť dostáva 

z toho teraz ročne cca nejakých tých dvestodvadsaťtisíc 

ročne. To je cena, ktorú si pán Šering (Sehring) vyťaží, 

možno, za dva, za tri týždne.  

A čo má z toho mesto, že tridsaťpäť hektárový pozemok 

pláve v lufte? Asi nič.  

Ako, hráme sa tu, kde nám chýba desať euro, dvadsať 

euro, tridsať euro, a tu je tridsaťpäť hektárový pozemok. 

Pán Šering (Sehring) sľúbil pred tými rokmi, jak 

začal, urobil urbanistickú štúdiu k prvej zmluve, kde sa 

zaviazal, že vybydy vybuduje rekreačno-športové areál 

pre obyvateľov Bratislavy. Skončila prvá zmluva, 

nevybudoval nič. Teraz bude končiť druhá zmluva, opäť nič 

nevybudoval.  

A čo je na tom najlepšie, mestská časť Podunajské 

Biskupice si vymyslela na tule, na tabuľu aj výzvu, aby sa 

vyjadrili k tomu, k tej tretej zmluve, ktorá sa ide chystať 

na ďalších desať rokov. 
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To znamená, pán Kasander, máte na starosti peniaze, 

dobre počúvajte. Tridsať rokov ma z toho hlavné mesto 

pomaly, keď to uzavrie tú zmluvu, budem sa slušne 

vyjadrovať, poviem veľké H. A my sa tu hráme, že chýba 

desať euro, dvadsať euro? A tam taký pozemok, a nič sa 

s tým nerobí?  

Takže, dávam do pozornosti, že toto keď uzavrie opäť 

pán Šering (Sehring) na ďalších desať rokov, tak to bude 

tridsať rokov.  

Dvadsať rokov sľubuje mestu, že niečo urobí. Neurobil 

nič. Podľa jednej aj druhej zmluvy sa to dá rozviazať. 

Takže, u po ustriehnite tento pozemok, aby sa nedostal 

Šeringovi (Sehring) na ďalších desať rokov do rúk a nech sa 

tam vybuduje, čo sa tam má vybudovať, ten rekreačný areál.  

Ešte taká menšia informácia, čo sa týka firmy áerká 

(A.R.K).  

Dneska som volal s prokurátorom. Čiže prokurátor má 

celú tú záležitosť rozrobenú. Ak sa to podarí, tak bude aj 

pána primátora trestne stíhať za to, že oklamal enkáú 

(NKÚ). To sú novinky, ktoré dnešné vám predkladám a 

trestnoprávnu zodpovednosť kto tam má tú firmu áerká 

(A.R.K), mi dneska generálny prokurátor potvrdil, že to 

ustriehne už len z toho, že čo je vonku, čo sa vonku deje, 

že nedá tomu pokoja (gong), kým sa to nevyrieši.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší vystúpi pán Majerník Marián.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nie je tu, stráca poradie. 

Tým pádom posledná vystupujúca je pani Matušková.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ani tá tu nie je.  

Takže, sme na konci Vystúpenia občanov. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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BOD 30 INFORMÁCIA O SCHVÁLENÍ PROJEKTU 
URBAN-E (E-MOBILITY, INFRASTRUCTURE 
AND INNOVATIVE INTERMODAL SERVICES 
IN LJUBLJANA, BRATISLAVA AND ZAGREB 
/ E-MOBILITA, INFRAŠTRUKTÚRA A 
INOVATÍVNE INTERMODÁLNE SLUŽBY V 
ĽUBĽANE, BRATISLAVE A ZÁHREBE) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Mali by sme pokračovať bodom  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

tridsať, Informácia o schválenie projektu URBAN-E. 

Krátke úvodné slovo poprosím spracovateľa.  

Spracovateľa. 

RNDr. Želmíra   G r e i f o v á , vedúca oddelenia stratégie 

a projektov: 

Takže dovoľte nás, dovoľte nám vás informovať 

o projekte URBAN-E. 

Ide o projekte, projekt na podporu elektr, 

elektromobility v meste. Je to medzinárodný projekt medzi 

Bratislavou, Zagrebom a Ľubľanou. Ide o vybudovanie 

stošesťdesiatsedem nabíjacích staníc, z toho vlastne 
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päťdesiat kusov na striedavý prúd bude v hlavnom meste 

vybudovaných a päť kusov na, teda, rýchlonabíjacích. 

Pre, partnerom projektu, a teda koordinátorom 

na slovenskej strane je Západoslovenská energetická. 

Bratislava, ako priestor, vlastne v ktorom sa majú 

tieto stanice vybudovať, si určuje pozíciu týchto staníc a, 

vlastne, rozhoduje o strategických uzloch, ktoré by mali 

byť v Bratislave vybudované.  

Projekt bol úspešne schválený a, vlastne, realizácia 

začala v marci 2017, a teda, mal by byť ukončený v decembri 

2020. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do ktorej sa hlási ako prvý pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán námestník, 

ja som sa chcel prihlásiť k občanom a nedalo sa 

prihlásiť faktickou, ani normálnym diskusným príspevkom. 

Chcel som reagovať na to, či tu niekto je z oeská (OSK) 

a bude riešiť tie priechody pre tie deti chodiace do školy. 

Veď to je úplne bezproblémová vec. Stačí povedať, že tu 
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niekto z dopravy, má to na starosti a nech je v spojení 

s pánom riaditeľom z Narnie.  

Tak isto bola s občanmi oslovená z ostatku pani 

Greifová, ktorá teraz ho hovorila a nejak mala riešiť 

dopravné veci a tiež sa nevyjadrila k tomu. 

Čiže, ja neviem načo tu tí občania chodia, keď sa im 

tu, vlastne, na to neodpovedá, alebo aspoň sa nespíšu tie 

požiadavky, ktoré chcú. 

Čiže, toto by bolo treba zlepšiť.  

K tomuto nemám nič. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som mal pocit, že po Vystúpeniach občanov sa 

spočítame, koľko nás je a rozhodneme o ďalšom postupe. 

Tak ja len preto,  že či už sme sa rozhodli? 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja som mal vizuálne mal avízo, že je tu viac ako 

dvadsaťtri poslancov. Z toho dôvodu som si dovolil 

pokračovať. Hej?  

Ak chcete prezenčné hlasovanie, môžme to spraviť. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dajme prezenčné hlasovanie. 

(Prezentácia.) 

Mestské zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné.  

Beriem to tak, že sme si mali spraviť pätnásťminútovú 

prestávku, ktorú si týmto pádom spravíme.  

Takže, vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku. Poprosím 

vás štyridsať buďme späť. 

 

(prestávka od 16.23 do 16.49 h) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zastupiteľstvo bude pokračovať po prestáv, po 

skončenej prestávky. 

...sovanie, aby sme overili prítomnosť. 

(Prezentácia.) 

Je tu viacej poslan. 

Aha, dvadsaťšesť, áno, je tu. 

Dobre. 

Takže, pokračujeme. 

Sme v bode tridsať. 

Návrhová komisia. 

Vlastne už sa hlasovalo? Alebo aký bol? kde to presne 

skončilo?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ešte bola diskusia? Pán poslanec Vetrák? Tak to bolo?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

To bolo predtým. 

Čiže, už skončila diskusia a môžme ísť hlasovať.  
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(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Olekšák. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja len k programu by sa dal procedurálny návrh, keby 

sme dnes aspoň dokončili to decembrové zastupiteľstvo. Čaká 

nás tam ešte nejakých osem bodov. Mali by byť relatívne 

ľahké a potom, aby sme išli domov. Dobre? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, o tomto chcete hlasovať, hej? 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Čiže, dokončujú sa decembrové zastupiteľstvo.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Tak, takýto je návrh procesný. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 

Čiže, rozhodnutie tohoto zastupiteľstva je dokončiť 

decembrové zastupiteľstvo, to je teda to, v ktorom 

momentálne sme. 

 

Ďalší bod je bod tridsaťjedna Informácia o možných 

alternatívach spôsobu predaja obchodného podielu v 

spoločnosti káespé (KSP). 

Prosím úvodné slovo a ticho v sále. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A pardon, án, áno, správne. Správne. My sa musíme, či 

sme uznášaniaschopní, tak. Potom bolo hlasovanie a teraz 

musíme hlasovať o tridsiatke. Tak. 

Ďakujem za upozornenie. 

Ideme hlasovať o bode tridsať. 
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Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené mestské zastupiteľstvo berie na me, na vedomie 

Informáciu o schválení a tak ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Čiže, uznesenie je prijaté. 

Ďakujem za upozornenie. 
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BOD 31 INFORMÁCIA O MOŽNÝCH ALTERNATÍVACH 
SPÔSOBU PREDAJA OBCHODNÉHO PODIELU 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY V SPOLOČNOSTI KSP, 
S.R.O., V ZMYSLE ČASTI B UZNESENIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA Č. 894/2017 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A teraz prechádzame do bodu tridsaťjedna, a to je 

Informácia o možných spô, alternatívach spôsobu predaja 

obchodného podielu spoločnosti káespé (KSP). 

Prosím úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Na základe vyššie uvedeného uzneseň uznesenia 

z dvadsať, zo dňa 25. 5. 2017, ktoré prijalo mestské 

zastupiteľstvo pod číslom 867/2017, je v rámci tohto 

materiálu obsiahnutý popis zákonných možností predaja 

spoločnosti káespé (KSP) z pohľadu hlavného mesta.  

K spoločnosti káespé (KSP) môže ako jediný spoločník 

prestú pristúpiť len prevodom obchodného podielu. 

Na základe uvedeného dôvodu budú, sú, vlastne, v tomto 

materiáli predstavené tri možnosti, a to prevod na základe 
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obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou, alebo z 

dôvodu hodno hodného osobitného zreteľa. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcel, keby sa tu mohli, že pripraviť 

podmienky verejnej obchodnej súťaže a na základe 

nezáväzného prieskumu trhu. Aby sme mali zase nejaký taký 

prehľad, že či by bol o to záujem, v jakých, nejakej 

relácie. Koľko by to približne stálo. Aby sme, proste. 

vedeli, či sa to oplatí predávať a akú by to malo pre nás 

hodnotu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Kim, no, Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ja sa čudujem po, pochybnostiam pána Hanulíka, že či 

by o to niekto mal záujem. Ja si myslím, že by o to bol 

veľký záujem. A práve toho sa obávam. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

No, vážení kolegovia, 

v minulosti sme mali taký úzus, že ak z niečoho máme 

nájom, tak pri predaji treba dosiahnuť aspoň desaťnásobok 

toho ročného nájmu, a tak mi logicky vychádza, že ak by sme 

chceli tento obchodný podiel predať, no tak by sme deväť 

miliónov potrebovali. Z toho vyťažiť. Lebo deväťstotisíc je 

tam výnos. Z tejto spoločnosti.  

No tak neviem, či by sme niekoho takého našli, ale to 

by som radila, aby sme takto nastavili podmienky, ak už sa 

rozhodneme.  

Ale ináč neodporúčam, aby sme predávali tento obchodný 

podiel, pretože lokalita momentálne má priemyselné 

využitie, ale to je len otázka času, kedy sa v tejto 

oblasti pozemky stanú lukratívnejšími ako sú momentálne. 
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Takže hovorím, poslanci by si to mali rozmyslieť a 

nemali by hlasovať za to, aby sme vypisovali verejnú 

obchodnú súťaž na predaj podielu v jednej spoločnosti, kde 

sú pozemky, ktoré aj teraz sú lukratívne, nieto ešte ak sa 

tam zmení územný plán a ak tam pôjde nejaká veľká výstavba. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Súhlasím s vami pani poslankyňa,  

ale nie som si istý, či ste neprehliadli jednu nulu. 

Lebo tie výnosy sú, myslím, rádovo nižšie. Nie 

deväťstotisíc, ale deväťdesiat alebo osemdesiat. Tak. 

Pokiaľ si dobre spomínam.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Deväťstotisíc  je nájom?  

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem. 

Dovoľte, aby som to upresnil. Je to deväťstotisíc   

nájmom, ale tie údržby, ktoré tam robíme z tých peňazí 

zoberú deväťdesiat percent a ostane z toho  dvadsaťtisíc. 

Takže, pri hodnote dvadsaťtisíc sa, je tá investícia 

je hrôzostrašná.  
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Ja vôbec neuvažujem o tom, že ten predaj je tá správna 

cesta. Ak by sme si ujasnili, koľko to má asi hodnotu, 

plánujeme podnik verejnej službe, plánujeme, možno, vlastnú 

bytovú výstavbu pre tých reštituentov. 

A treba zobrať to, že to je sedemdesiatpäťtisíc metrov 

štvorcových. 

Čiže, keby sme to predávali, čo len po sto korún, čo 

je v tej lokalite naozaj minimum, tak bez problémov splníme 

 sedem a pol miliónovú, sedem a pol miliónovú sumu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, môžem vám povedať, že môj názor je, mesto by malo 

pozemok držať, majetok držať a nie sa ho ľahko až zbavovať. 

Čiže, ja budem veľmi pozorne rozmýšľam o tom, čo 

budeme s tým robiť, pretože ponúkajú sa, skutočne, rôzne 

spôsoby využitia a predaj, taký ľahkovážny, asi by nebol 

správny krok.  

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja som síce nepočula, čo ste hovorili, ale dúfam, že 

nebudem opakovať to, čo ste povedali vy, a keď chcem 
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povedať ako príklady také, že keby sa to predalo také, že 

by to bolo výhodné pre toho kupujúceho ako priemyselný 

areál a hneď by potom požiadal o zmenu územného plánu, ako 

sa to deje, napríklad, na pozemku pred stanicou Nové Mesto, 

kde si tá spoločnosť kúpila zelený pozemok za nejakých pár 

halierov a, samozrejme, teraz ide tam stavať výškové 

budovy, lebo požiadala o zmenu územného plánu. 

Takže ja by som tento pozemok nepredávala teraz, lebo 

je lepšie mať postupný pravidelný príjem z nájmu a potom 

mesto môže vidieť, čo s tým urobí, keď sa bude rozširovať, 

povedzme, obytná zóna aj z, aj k Starej Vajnorskej, alebo 

k Zlatým pieskom. 

Takže určite by som nepredávala. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Práve som to aj ja povedal. 

Neviem, ja som také nikdy nič nepovedal, čo ste teraz 

citovali, takže.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nič som také nikdy nepovedal. Naopak, tvrdím, že treba 

byť opatrný.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ten materiál však bol vyžiadaný z nejakého, takým, 

takým kompromisom tu v našom zastupiteľstve, hej?  

Čiže, je pripravený, ale pripravený je nejak tak 

dlhodobo, respektíve, je pripravovaný.  

Poslanci, sme traja v dozornej rade predmetného káespé 

(KSP) podniku. Ako funguje kontrolná rada? Nechcem sa nejak 

dotýkať tejto otázky, čo však môžem povedať, že trhové, 

trhové ohodnotenie variant prebudovania nehnuteľností 

výrobno-skladového areálu káespé (KSP) bol konateľmi, 

ktorých tam mu určil pán primátor, respektíve, teda, 

magistrát, sú traja, bol zadaný 1. októbra 2016. 

Čiže, my tu, my tu argumentujeme niečím, čo bolo už 

robené nejak takým, takým spôsobom perspektívne 

do budúcnosti. 

Pokiaľ tu odznela otázka, že za koľko? Tak tento 

materiál hovorí, že trhová hodnota je dve celé dva milióna. 

Hej? 

Čiže, aby sme sa vysporiadali s realitou, to je, to je 

ďaleko pod tú trhovú hodnotu. Samozrejme, odborný posudok 

môže byť taký a ak aký chce, alebo ako sa žiada.  

Pri prejednávaní v dozornej rade sa však povedalo, že 

to je nepredajné za túto cenu a reálne konatelia 

predpokladali okolo jedna celá dva, jedna celá päť milióna. 
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Taká suma tam odznela, teda z úst jedného z tých konateľov, 

hej? 

Takže, vážení, naozaj, že ten podnik nefunguje dobre, 

to je, to je skutočnosť. Odznelo tu síce, že má hospodársky 

výsledok nie  dvadsaťtisíc, ale on má hospodársky výsledok 

okolo  osemdesiattisíc, pričom sa tvorí rezervný fond. 

Do fondu opravy sa robí, robí, ročne sa tam dáva nejakých 

 dvestopäťdesiattisíc na opravu, plus sa odvádzajú dane 

z nehnuteľnosti mestu, lebo je to samostatný právny 

subjekt. Čiže, to je okolo stotisíc teraz jak boli naveš 

navýšené dane. 

Takže príjem do rozpočtu je vyšší ako tých 

 dvadsaťtisíc, čo na základe hospodárskeho výsledku 

odsúhlasujeme aj tu v zastupiteľstve.  

Materiál však je čitateľný, je pochopiteľný a naozaj 

nie je v záujme mesta, aby sa ho zbavoval, tak jak tu 

odznelo, preto si dovolím doplniť uznesenie tak, ako zneje 

a pokračovať, 

a nesúhlasí s predajom obchodného podielu. 

Aby bolo jasné, že v tomto smere sa neuvažuje, že 

zastupiteľstvo nie je názoru hľadať cesty, ako sa zbavovať 

tohto majetku. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Len prosím upresniť, pán poslanec. Žiadnych konateľov 

nemenoval, alebo neus  nestanovil primátor. Konateľov 

schválilo toto zastupiteľstvo. Hej. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

 

No, ale schválilo to zastupiteľstvo. 

Takže nepodsúvaj mi zase niečo, čo som nerobil.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Tu by som chcel troch, tu by som chcel podporiť, 

vlastne, kolegu tým, aká je tá kvalita, bonita  tej, toho 

pozemku.  

Je tu pozemok, ktorý má sedemdesiatpäťtisíc metrov 

štvorcových, je štvorcový, je z troch strán prístupný, je 

prístupný emhádé (MHD), je tam, sú tam obrovské možnosti 

parkovania. 

A mne sa jedná o ten, o ten, že čo s ním. Aby to 

nebolo, že my stále nepredáme. Ja vôbec nemám záujem, aby 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 985

sme predali. Pre mňa, za mňa, to môže spraviť tak, že 

niekomu polku darujeme a za druhú nám vybuduje bytov toľko, 

čo potrebujeme pre reštituentov. Hej? 

Čo s tým? Lebo dneska sa stáva taká situácia, že sa 

betónujú plochy, ktoré stoja pol milióna, trištvrte milióna 

a, vlastne, v prípade, že by sa tam rozhodli niečo iné, 

tak, tak tie plochy nám zase zavadzajú, musíme ich odtiaľ 

demolovať, musíme ich odvážať a tak ďalej. 

Akýkoľvek rozvoj teraz je, vlastne, nie jasný. Nie je 

jasné, či my tam chceme postupovať tým, čo tam dneska je, 

už tam prišiel taký nápad, že z letiska tam odvážať autá 

pre ľudí, čo sú dlhodobo (gong) odcestovaní. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Na. Reagovala by som na kolegu Koleka a nie na kolegu 

Hanulíka, lebo to by mi dlho trvalo.  

No, tak, ako povedal kolega Kolek. Odhad je dva celé 

dva milióna, a pritom my máme z toho deväťstotisíc nájomné. 

To, že potom spoločnosť investuje do udržiavania tých 

budov, no, to, to nemusí zasa. Povezme si, to sme už 

v minulosti poukazovali na to. 
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To znamená, kto by kúpil tu, tento obchodný podiel, 

za dva a pol roka má svoje peniaze späť. No prosím vás, čo 

je za obchod?  

A prečo by sme predávali pozemky? Veď mesto by si 

malo, to už tiež opakujeme roky, mesto by si svoje pozemky 

malo podržať. 

A ak zmení územný plán na to, že tam bude možná bytová 

výstavba, no tak potom my tam stavajme so štátnou dotáciou 

tie byty pre nájomcov reštituovaných (gong) domov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Vážený pán primátor, ctené kolegyne, kolegovia,  

možno si pamätáte, už pred pár mesiacmi som tu 

predložil v bode Rôzne návrh uznesenia, aby mesto 

preskúmalo možnosti využitia tohto areálu na výstavbu 

záchytného parkoviska.  

Veľmi veľa tu debatujeme o problémoch v doprave 

a veľmi veľa tu debatujeme, že práve na vjazde od Senca by 

mesto malo vystavať, a možno aj v spolupráci so župou, 

záchytné parkoviská. Zároveň aj vieme to, že, v podstate, 

sme sa už pripravili o všetky takéto možnosti, pretože 

v minulosti, napríklad, v okolí Zlatých pieskov boli 
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v podstate rozpredané za babku všetky pozemky, na ktorých 

by takéto záchytné parkoviská mohli byť.  

Pozemok káespé (KSP) je absolútne unikátny v tom, že 

je v úplnej blízkosti dotyku s električkovými traťami. Čo 

je asi dopravný systém a zároveň bezkonfliktný spôsob ako 

sa dostať z okraja mesta do centra mesta. Má teda ideálnu a 

strategickú polohu z hľadiska toho, aspoň podľa môjho 

laického názoru ako ekonóma, aby práve tu vznikol jeden 

zo záchytných parkovacích domov.  

Tá analýza, ktorú máme predloženú, má pravdu 

v niektorých veciach.  

Hospodárenie káespé (KSP), ako také, je preto toto 

hlavné mesto bezvýznamné. To, že či je tam pár desiatok 

tisíc eur z dividend za prenájom pozemkov areálu v podstate 

nič nemení, nenásobí, nedelí pre toto mesto.  

Zároveň sa ale stotožňujem s tým, že rozpredať takéto 

pozemky, by bolo absolútne nevýhodné, bolo by to, ja neviem 

ako to povedať, zločin voči budúcim generáciám? V tomto 

meste?  

Mesto bude rásť. Či sa nám páči, či nepáči, Bratislava 

o pár desiatok rokov bude mať milión obyvateľov. To hovoria 

všetky štúdie, všetky odhady a Braňo Kaliský by vedel 

odcitovať štúdiu ekonom, svetového ekonomického fóra 

z Davosu, že Bratislava, Budapešť a Praha budú tri 

najrýchlejšie rastúce mestá v najbližších tridsiatich 

rokoch.  
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Zbavovať sa takýchto pozemkov, ktoré možno o pár 

desiatok rokov budú, vlastne, v širšom centre hlavného 

mesta, by bolo teraz veľmi nerozumné, preto navrhujem 

doplniť uznesenie, nemám problém s tým, čo navrhol pán 

Kolek, ale rád by som doplnil uznesenie ešte aj o to, čo 

nebolo schválené v tom bode Rôzne pred pár mesiacmi, 

a teda, 

časť dva uznesenia, mestské zastupiteľstvo žiada 

primátora hlavného mesta vypracovať analýzu o preskúmaní 

možnosti využitia časti alebo celých pozemkov káespé (KSP) 

na výstavbu záchytného parkoviska v blízkosti električkovej 

trate.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Nechcem nejako veľmi teraz zachádzať do parkovacej 

politiky, ale hovorili, hovorí sa tu o záchytnom 

parkovisku. A ja nehovorím, že tam nemôže byť, len myslím 

si, že nie je práve najšťastnejší spôsob, keď to robíme 

takým spôsobom, že máme, máme nejaký program, dostaneme sa 

k nejakému bodu, kde zistíme, že niečo by mohlo slúžiť 

na záchytné parkovisko, a teraz ad hoc to ideme nejakým 

spôsobom rozhodovať.  

Ja si myslím, že tu mal byť taký štandardnejší spôsob. 

Že keď sa spravila tá výhľadová štúdia k záchytným 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 989

parkoviskám, že sa to malo rozposlať na mestské časti, 

mestské časti sa k tomu mali vyjadriť, malo sa to vrátiť 

sem, mali sme systémovo schváliť, kde presne budú, potom to 

zaniesť do územného plánu a tak ďalej. Aby nám to neušli 

tie pozemky. To by bol štandardný spôsob. 

Lebo pamätáte sa, minule sme tu riešili garážový dom 

v Petržalke tiež ad hoc bez systému, až následne bol ten 

materiál vypracovaný, ešte sme ho neschvaľovali a potom sa 

zistilo, že tie informácie, ktoré sme tu mali,(gong) neboli 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja, samozrejme, ten názor, že tu niekto povedal, že 

ten pozemok má hodnotu milión tristo a tak, je úplný 

nezmysel. Ten pozemok, aj keby bol najhorší na svete, keby 

tam bolo samé kamenie, tak má minimálne hodnotu pätnásť 

miliónov eur. O takej sume sa bavíme. 

Ale to, čo tu povedal kolega Chren, keby sme tam 

dovolili parkovať mimobratislavským autám za jedno euro 

denne, tak ja som z toho vypočítal, na tej ploche môže 

denne parkovať tritisíc sedemstopäťdesiat áut, čo by za 

jedno euro znamenalo ročne jedenásť celá štyri milióna 

ročne zisku. 
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Čiže, to by bolo ďaleko výhodnejšie ako dneska ten 

prenájom podniku, lebo nie je to úplne tak, že my tie 

peniaze, ktoré získame, dáme do opráv. My ich dávame nie 

do rozvoja, my ich dávame do opráv, lebo tam sa zničí tou 

prevádzkou cesty, zničia sa tam oplotenia a tak ďalej. 

Vlastne, nie je toto, že rozvíjame ten areál. 

Čiže, aj toto by bolo výborný nápad. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

Po vystúpení pána poslanca Chrena musím povedať, že 

zobral mi veľmi veľkú časť toho, čo som chcela povedať.  

My sme sa s pánom kontrolórom pred časom boli v celom 

areáli pozrieť, lebo nepoznala som presne, ako vyzerá ten 

areál. Musím povedať, že bola tam urobená ale kus roboty, 

pretože naozaj, nebol v minulosti ten areál tak využívaný 

naplno, ako dneska.  

Je pravdou, že mesto potrebuje vytvárať podmienky aj 

pre ľudí, ktorí robia priemyselnú zónu. To znamená, 

potrebujú nájmy aj takéhoto charakteru. A tie budovy, 

naozaj, sú vo veľkej časti dneska využívané. 
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Ale pravdou je, že veľká časť toho areálu, ktorý už je 

pripravený v podstate aj na parkovisko. 

Čiže, mesto by malo mať záujem ponechať si tento 

pozemok a nemalo by absolútne uvažovať v tejto chvíli, lebo 

nič nás k tomu nenúti, aby sme, nie sme v situácii, že 

potrebujeme nutne peniaze a predať tento areál, skôr sa 

zamerať na to, ako ho v budúcnosti lepšie a efektívnejšie 

využiť. 

A áno, súhlasím s tým, že záchytné parkovisko v tejto 

lokalite vyzerá veľmi atraktívne z hľadiska dostupnosti 

tých troch trás, ako je vlastne pozemok ohraničený tými 

dôležitými spojnicami, ktoré vedú do centra mesta. 

Takže, poďme sa skôr zaoberať týmto smerom, a preto aj 

tie dva návrhy, ktoré zazneli, uznesení, som ochotná 

podporiť, lebo sú racionálne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Kolega to predsa povedal, že ten problém parkovania 

a vôbec, parko, záchytných parkovísk, nie je takým, takým 

problémom, ktorý sa dá riešiť ad hoc. Pokiaľ neexistuje 

celkové riešenie, podľa môjho názoru, tento pozemok je 
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drahý na parkovisko. Je drahý. Z perspektívneho hľadiska 

jeho využitia. Hej? 

Čiže, dnes tu urobíme štúdiu, čo by nás to stálo, 

koľko by sme zainvestovali, mo možno aký prínos by to bol 

finančný pre rozpočet mesta, ale nerieši to celkove 

problém, ktorý tu máme nastavený už aj len vzhľadom 

na neschopnosť prijať platné uznesenie v súvislosti, alebo 

riešenie, v súvislosti s parkovacou politikou. 

Čiže, môže to byť tým odrazovým mostíkom k tomu, že 

za, za, nejakým spôsobom, zintenzívniť tu prácu, 

skonkretizovať, poďme do tohoto takýmto spôsobom, nájsť 

riešenie, ale celkové. Urobiť tu jedno záchytné parkovisko, 

určite nie je (gong) riešenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Tak, aby som vniesol do toho svetlo, lebo to je 

z nášho konca mesta, východná časť Bratislavy, je to už 

štyri, päť kilometrov v meste. 

A ja som protagonista záchytných parkovísk, ale keď si 

uvedomím ja sám, že by sa vystúpil na Jurajovom dvore, kde 

som roky rokúce vystupoval a nast, keďže tam chodila 

električka a potom sa až predĺžila na Zlaté piesky, tak to 

dneska už neplní presne to, to čo si, Martin, chcel, lebo 
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ja keby som tam teraz nechal auto a nastúpil a chcel ísť 

do Vajnor, tak medzi štvrtou a pol siedmou na križovatke 

Rožňavská/Vajnorská a na Seneckej ceste neprejdem. Budem 

tam zase. 

Ja dojdem za desať minút z mesta po Jurajom dvor, ale 

zas si musím sadnúť do auta a idem trištvrte hodinu 

na križovatku Vajnorskej/semafory. To neplní ten zmysel, čo 

chceme, robiť záchytné parkoviská na kraji mesta. 

A na kraji mesta to má presne tak, ako navrhujeme, aj 

štúdie urobené, medzi vajnorským nadjazdom a vajnorskými 

jazerami, tam máš diaľnicu, tam je Senecká cesta a tam keď 

nechajú to auto, tak už potom od tade pôjdu bez problémov 

domov, preč na Senec alebo na Pezinok, alebo kam bude 

treba. 

No a druhá vec. 

Ten po, ten pozemok si treba nechať, súhlasím teraz 

s pánom primátorom, tohto majetku sa netreba zbaviť, vedľa 

leží Dimitrovka, je to Brandfield, ktorý sa bude meniť. Veď 

tam bude asi zmena územného plánu. Vieme, že už asi v meste 

nebude nejaká velikánska fabrika, a to bude niekedy 

lukratívny pozemok. To nebude stáť dva celá dva milióna, to 

bude stáť o päť rokov úplne iné peniaze. 

Čiže, ja súhlasím s tým, čo navrhol pán poslanec Kolek 

a ten tam doplnil, myslím, nesúhlasiť, nesúhlasiť, tak. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

No, ja neviem úplne, Jano, že či je to tak, ale práve 

kvôli tomu to moje doplnenie uznesenia hovorí o tom, že 

preskúmať možnosti a využitia časti alebo celého pozemku.  

Veď to predsa neznamená, že urobme zo sedem a pol 

hektára jedno veľké parkovisko. To predsa znamená, že tam 

môže byť jeden parkovací dom, ktorý bude mať tri poschodia 

a bude možno pre šesťsto áut a možno sa to oplatí, možnože 

z tej analýzy vyjde, že nájdeme nejakého pípípí (PPP) 

partnera, ktorý povie, že keď mi dáte pozemok, ja tam ten 

parkovací dom urobím a budem súhlasiť s tým, aby parkovné 

bolo zároveň lístkom na električku.  

Ako, niekedy musíme začať. Povedať to, že jeden 

parkovací dom situáciu nevyrieši, a preto radšej nerobme 

nič, no mne sa snáď sníva. To si nepovedal ty, ale vieme 

kto. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 
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JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

No, ono sa to dá k tomu asi dospieť rôznymi spôsobmi, 

ale myslím si, že by bolo lepšie, naozaj, teda, posunúť 

troška sa ďalej od tej výhľadovej štúdie k tomu, že sa 

spraví materiál aj po konzultácii s mestskými časťami, ako 

tu už dlhodobo hovoríme, že kde budú záchytné parkoviská a 

súčasťou toho bude aj vyhodnotenie tohto pozemku ako 

záchytné parkovisko. Však tam sa to dá spraviť. 

Ale nie ad hoc tuná teraz toto robiť. 

Ako, nehovorím, že to je zlé, ale nemyslím si, že to 

je zrovna najsystémovejšie riešenie. My sa môžeme posunúť 

s tou výhľadovou štúdiou ďalej. Už sme sa dávno mohli 

posunúť a tento pozemok tam mohol byť tak isto 

rozpracovaný, kde si naštudujeme jeden materiál iba 

o záchytných parkoviskách a rozhodneme sa s definitívnou 

platnosťou, kde budú.  

A to, a to aj tak musíme schváliť, podľa mňa, skôr, 

než zavedieme parkovanie, lebo inak nebudeme mať tým ľuďom, 

čo povedať, čo dostanú za tie peniaze, čo za to parkovanie 

dajú. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja vás prosím, kolegovia moji a kolegyne, nezačnime 

teraz sa baviť o parkovaní a parkovacej politike, lebo to 

neskončíme ani tento bod do ôsmej večer. To je jedna vec. 

Druhá vec, poznámka moja, je, tie návrhy, ktoré padli 

do plnení uznesení, sú všetky, podľa mňa, veľmi dobré, 

poďme to rýchlo schváliť a posuňme sa k ďalšiemu bodu. 

Ale poznámka k tomu, čo navrhol pán poslanec Chren, 

pán primátor. Tak ja, ja by som vás poprosila, aby ste 

nedali robiť tú analýzu tej spoločnosti, ktorá robila 

analýzu áerká (A.R.K). A ešte pred tým, než preplatíte tú 

analýzu, tak myslím že sme o tom hovorili, že bolo by 

dobré, keby to prišlo do zastupiteľstva a až potom im 

zaplaťte. Takto by to, by sme sa vyhli iným mnohým 

problémom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo.  

Vážený pán primátor, dámy a páni,  

ja som tento materiál vnímal ako rýdzo odborný 

materiál, ktorý odpovedal na otázku, ktorú magistrát dostal 

položenú a to je, akým spôsobom je možné predať náš 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 997

majetok, eseročku. A myslím si, že tá odpoveď je úplne 

exaktná, presná, zrozumiteľná a v súlade so zákonom, preto 

som tomuto materiálu ja ani teda nejakú veľkú pozornosť 

nevenoval preto, lebo som nepredpokladal, že vyvolá 

na zastupiteľstve diskusiu na ďaleko zložitejšiu tému, a 

tou je ako predávať z hľadiska ceny, ako využívať 

z hľadiska možností, ktoré ten objekt poskytuje. 

A pripájam sa k slovám pani námestníčky, že som rád, 

že som sa tam zúčastnil tej návštevy s ňou, lebo som 

skonštatoval, že sme radi, že aspoň nejaké zariadenia 

slúžia mestu spôsobom, že naozaj fungujú, zhodnocujú 

majetok mesta a to zhodnocujú zrozumiteľným a výrazným 

spôsobom, pričom zhodnotením nie je len to, že aké 

dividendy mesto dostane, ale aj ako ten majetok je riešený 

a zveľaďovaný.  

A ja by som vám tu vedel rozprávať iné majetky mesta, 

ktoré stojí za úvahu zvážiť, že akú stratu prinášajú mestu 

a nie aký zisk a ešte k tomu v akej kvalite sa v súčasnosti 

nachádzajú.  

Rozumiem tomu, čo hovorí pán Hanulík, že teraz 

uvažovať, že či to vybetónovať za pol milióna alebo 

za trištvrte, teraz alebo nie, to je naozaj závažná otázka, 

lebo keby sme to chceli na budúci mesiac predávať, tak asi 

sa neoplatí liať tam ten betón.  

Ale ja by som teda veľmi zastával názor, že tak, ako 

za fungovania finančnej komisie pod vedením pána primátora, 

vtedajšieho šéfa finančnej komisie Nesrovnala, sme veľmi 

podrobne diskutovali otázku možností predaja káespé (KSP), 
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bolo to v roku 2014, pani Tvrdá a pán Kolek si na to tiež 

spomenú, tak pokiaľ by takáto diskusia mala vzniknúť, tak o 

otázke ako naložiť s majetkom, alebo aké možnosti 

nakladania s majetkom existujú, sa dá skutočne na odbornej 

úrovni diskutovať pomerne dlho, vecne a odborne, a to nie 

otázka, aké možnosti sú z hľadiska právneho nakladať 

s eseročkou. To je úplne iná téma. 

Čiže, poprosil by som, ak náhodou o tom uvažovať, tak 

najprv hlbokou analýzou vo vnútri magistrátu a možno 

na úrovni komisií hlavného mesta. 

Ďakujem za pozornosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

No, takto. Nedovolím si nesúhlasiť s vami, pán 

kontrolór, ale dovolil by som len si takú poznámku bez 

toho, aby som išiel hlbšie.  

Ak celé podni, celý predmet podnikania nejakého 

podniku je v tom, že má nehnuteľnosti, tie prenajíma a 

deväťdesiat percent výnosov spotrebuje, tak by som to, 

naozaj, nepovažoval za nejaký úplne chválitebný počin 

a spôsob, ktorým by som sa chválil a hovoril o zhodnocovaní 

majetku. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Naozaj s pánom kontrolórom sa nedá nesúhlasiť, má 

pravdu.  

A tá pointa je, naozaj, v tom, a mne, teda, čo to 

evokovalo je, že tu boli tie snahy, hej, takýmto spôsobom, 

akože, spriechodniť tú myšlienku či už odpredaja, nechcem 

povedať zbaviť sa tohto pozemku, respektívne, týchto 

priestorov. A preto tam to doplnenie, že na základe tej 

analýzy možností súčasne teraz mistne zastupiteľ, mestské 

zastupiteľstvo nesúhlasí ani vôbec uvažovať s tým, hej? 

Čiže, aby došlo k nejakém, k nejakému prevodu podielov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

(poznámka:  nezrozumitelné slovo), aha, už to mám.  

Ďakujem za slovo. 

Pán Chren,  
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ja aj s vami musím súhlasiť, lebo som tiež patril, 

teda, k podobným ekonómom, ako ste vy, len za desať rokov 

práce pre mesto som začal mať trošku iný názor na to, že aj 

mesto nemusí nevyhnutne predávať svoj majetok a keď aspoň 

niečo prináša, a preto som si dovolil povedať, že ak chceme 

predávať nejaký majetok, rád si na to s vami sadnem a dám 

vám mnoho typov, že kde by sme sa mohli tomuto venovať. A 

tento by sa potom zaradil niekde v rámci toho chvostíka 

niekam ďalej. 

Čiže, by som ho považoval možno ako nie zlatú, ale 

aspoň nejakú striebornú rezervu mesta, ktorá aspoň dobre 

funguje, a to je to, čo som zdôrazňoval. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Končím dis. Končí, diskusia ukončená. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali dva návrhy uznesenia, 

obidva na doplnenie.  

Prvé doplnenie jednou vetou poslal, či dal pán 

poslanec Kolek. A síce, doplniť pôvodné uznesenie s vetou  
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a nesúhlasí s predajom obchodného podielu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalšie doplnenie, prišiel od pána poslanca Chrena. 

Vypracovať analýzu o preskúmaní možností využitia 

časti alebo celých pozemkov káespé (KSP) na výstavbu 

záchytného parkoviska v blízkosti električkovej trate. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 
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Dvadsaťosem prítomných. 

Devätnásť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A ostáva nám hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na 

vedomie informáciu o zákonných možnostiach prevodu 

obchodného podielu hlavného mesta Slovenskej republiky 

a tak ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Tridsaťjedna za. 

Čiže, uznesenie je prijaté. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 1003

BOD 32 NÁVRH ZMENY STANOV ORGANIZÁCIE 
BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO 
RUCHU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu tridsaťdva, a to je Návrh zmeny 

stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného 

ruchu. 

Prosím, úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Ďakujem. 

V danom, v danom, na aké zasadnutie valného 

zhromaždenia organizácie bétébé (BTB) sa u, sa navrhuje 

upraviť stanovy, kde za bod sedem sa vkladajú nové body 

osem a deväť v nasledovnom znení.  

Osem.  

Podmienky vzniku členstva v or, organizácie vrátane 

podmienok, ktoré sú predmetom čestného prehlásenia podľa 

bodu tri člen organizácie spĺňať počas celej doby trvania 

členstva v organizácii.  

Bod devä.9.  

Dozorná rada je oprávnená v odôvodnených prípadoch 

vyzvať člena organizácie, aby preukázal splnenie podmienok 

na vznik a trvanie členstva v organizácii. Člen organizácie 

je povinný splnenie podmienok na vznik a trvanie členstva v 
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organizácii preukázať v lehote tridsať dní od doručenia 

výzvy.  

Výstup z mestskej rady, odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, prerokovať a schváliť návrh zmeny 

stanov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Je to návrh bétébéčky (BTB), takže oni to sami 

navrhujú. 

Otváram k tomuto diskusiu.  

Pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.. Soňa   S v o r e ň o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja ešte k tomuto potrebujem doplniť tento návrh 

uznesenia časť, čiastkovým návrhom uznesenia, ktorý vyplýva 

z toho, že medzi decembrovým zastupiteľstvom, kedy sme 

vlastne tento materiál žiadali zaradiť a medzi dnešným dňom 

došlo usmernenie z ministerstva dopravy podpísané štátnym 

tajomníkom Ďurčekom vo veci toho, že je v stano, alebom je 

v zákone jeden komplikovanejší bod, ktorý sme si my 
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vykladali tak, že do bétébé (BTB) môžu ako členovia vstú 

vstúpiť iba podnikatelia, ktorých podnikanie súvisí s 

cestovným ruchom. Medzičasom právnici ministerstva dopravy 

vysvetlili tento bod tak, že nemôže táto úprava byť 

v stanovách.  

Čiže, musíme túto úpravu zo stanov vypustiť. 

A toto si máme upraviť, vlastne, interným predpisom 

na prijímanie členov. 

Čiže, ten návrh čiastkového uznesenia by znel 

nasledovne: 

Mestské zastupiteľstvo prerokovaní materiálu berie na 

vedomie  

po prvé, vypustenie ustanovení článku tri bodu jedna 

písmena bé stanov textu, pričom ich činnosť alebo pôsobnosť 

súvisí s cestovným ruchom, 

a po druhé, vypustenie ustanovení článku päť bodu 

jedna stanov textu, pričom jej alebo činnosť alebo 

pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom, 

po tretie, vypustenie v článku päť bodu tri textu, 

ktorá podniká alebo pôsobí v cestovnom ruchu.  

Čiže, je to len zadosťučinenie usmerneniu ministerstva 

tak, aby nám stanovy zaregistrovali.  

Ďakujem veľmi pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Môžem sa opýtať, toto malo byť čo? Návrh uznesenia 

alebo doplnenie alebo len vysvetlenie toho, tých bodov? 

Lebo nemám písomne nič. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.. Soňa   S v o r e ň o v á , poslankyňa MsZ: 

To je návrh čiastkového uznesenia, ja ho hneď 

donesiem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, najprv musíme hlasovať o do, o tomto doplnení? 

Tak to je, alebo?  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Autoremedúrou sa to nedalo prijať? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Keby som to poznal tri minúty predtým a prečítal si 

to, tak možno aj áno. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A toto ostáva, tak jak je?  

(poznámka:  predsedníčka návrhovej komisie si ujasňuje 

návrh s poslankyňou Svoreňovou. Je počuť „Áno. A to sa, to 

sa len dopĺňa pod to vlastne“) 

Takže, budeme hlasovať o doplnení pôvodného uznesenia 

ako sme dostali písomne, tými bodmi, čo teraz bolo 

prečítané pani poslankyňou Svoreňovou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťdeväť prítomných, 

Dvadsaťdeväť za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A teraz hlasujeme o prvej časti pôvodného návrhu 

uznesenia, 

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie návrh zmeny stanov a tak ďalej, ako je to 

písomne uvedené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Uznesenie prijaté. 
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BOD 33 KONCEPCIA POMOCI ĽUĎOM BEZ DOMOVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu tridsaťtri, a tým je návrh 

Koncepcia ľuďom bez domova. 

Dámy a páni, 

to úvodné slovo poviem ja.  

Som veľmi rád, že sme sa dostali konečne k tomuto 

bodu, pretože sa jedná o veľmi dôležitý až zásadný 

materiál, ktorým hlavné mesto doháňa to omeškanie, ktoré v 

predchádzajúcich obdobiach vzniklo a ktoré bolo ku škode 

hlavného mesta, ale aj Bratislavčanov, ale aj ľudí, ktorí 

potrebujú pomoc.  

Bratislava je hlavné mesto aj v ohľa, nie len v ohľade 

logistickom, politickom, právnom, kultúrnom, ale aj v tom, 

že v našom meste sa vyskytuje najväčší počet ľudí, ktorých 

označujeme ľuďmi bez domova.  

Nie sú to len tí klasickí bezdomovci, ktorých vidíme 

aj na uliciach, ale sú to aj ľudia inak postihnutí, 

latentným bezdomovectvom, alebo ohrození stratou domova 

a ja si myslím, že je našou ľudskou, kresťanskou, ale aj 

politickou zodpovednosťou týmto ľuďom pomôcť.  

Preto som veľmi rád, že za dobu môjho mandátu sa 

finančné prostriedky, ktoré boli na začiatku päťdesiattisíc 

eur, to bolo môj poslanecký návrh, sa viac ako 
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zdesaťnásobili. Čiže, za tieto tri roky mesto pomáha ľuďom 

bez domova, respektíve, pomáha tomu systému pomoci týmto 

ľuďom čiastkou vyššou ako päťstotisíc eur a každoročne sa 

táto čiastka navyšuje.  

V tejto práci spolupracujeme so širokou sieťou 

dobrovoľníkov, organizácií, ktorí sa tiež venujú pomoci 

ľuďom bez domova. Začínali sme tiež s jedným, s dvomi, ale 

už ich je viacerí, už ich je viacej, dokonca, sme vytvorili 

systém, pravidlá pomoci organizáciám, ktoré takto pracujú 

tak, aby aj oni medzi sebou vedeli, čo mesto bude robiť, 

aké sú pravidlá, aby sa vedeli zariadiť a svoju činnosť 

efektívne organizovať.  

A sú to, samozrejme, začnem Vagusom, však to je najzá, 

najznámejšia spoločnosť, ktorá, s ktorou spolupracujeme, 

ale sú to Milosrdní bratia, Svätý Ján z Boha, Kresťania 

v meste, Proti prúdu a ďalšie a ďalšie organizácie, ktoré 

túto dôležitú sociálnu prácu s nami spoločne robia.  

Na dosiahnutie systémového prístupu sme potrebovali aj 

zmapovať situáciu v Bratislave, to znamená, že hlavné mesto 

minulý rok urobilo kvan, kvalitatívny prieskum, taký 

passport, by som povedal, alebo teda, to neni pekné slovo, 

prieskum ľudí, ktorí sú ohrození, alebo ktorí sú 

bez domova. Tie čísla sme zverejnili a hovorím, že sú to 

ľudia, ktorí sú priamo bez domova, respektíve, ohrození 

bezdomovectvom. 

Čiže, už vieme, kde sú, aké sú príčiny bezdomovectva, 

aké sú ich životné situácie, lebo sme sa ich pýtali, teda 
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hľadali sme, nielen kde sa zdržujú, ale aj prečo sa do 

tejto situácie dostali.  

Ten systém pomoci alebo gro tohoto materiálu je tá 

integrovaná pomoc. To znamená, vytvoriť sieť organizácií, 

ľudí, spoločností, ktoré spoločne s hlavným mestom sa 

starajú o, alebo pomáhajú ľuďom bez domova, je vytvoriť 

systém preventívny systém, ale aj záchytný, a samozrejme, 

súčasťou toho je aj ten koncept ubytovávania.  

Niektorí to volajú anglicky Housing First, ale hlavné 

mesto, keďže má málo nájomných bytov, tak nemôžme vytvoriť 

obrovský koncept Housing First, pretože ich tých bytov veľa 

nemáme, napriek tomu sme už začali aj s týmto konceptom a 

máme pripravené byty pre tých, ktorí sa dostanú z toho 

nižšieho stupňa do vyššieho, aby sa mohli do, aby sa mohli 

vrátiť do života.  

Materiál prešiel širokou participáciou odbornou, 

občianskou. Tie, vlastne ten proces je uvedený v dokumente. 

Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať celému kolektívu 

pod vedením pani magistre Gbelecovej a pani Miškaninovej, 

pána Korca za obrovskú prácu, záslužnú prácu, ktorú pre 

naše mesto robia, pretože hovorím, že je to nielen 

politická vec, ale aj ľudská. 

S problémom bezdomovectva sa potyká každé hlavné 

európske mesto a je otázka iba kvality života v ňom, ako sa 

s ním vysporiadáva. Ja som rád, že počas tohoto mandátu, 

alebo môjho mandátu, došlo k rapídnemu zlepšeniu tejto 

práce. 
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Samozrejme, veľa práce je ešte pred nami, ale už máme 

systém. Podarilo sa nám dobrým hospodárením dodávať 

financie do toho systému, takže sme na dobrej ceste. 

Veľmi dôležitým krokom bude schválenie tejto 

koncepcie, ktorá, zase, všetkým, aj odborníkom, aj laikom, 

aj aktivistov, ktorí s nami spolupracujú, ukáže tú ďalšiu 

cestu a dá návod a pravidlá ďalšej spolupráce.  

Preto vás prosím o schválenie tohoto materiálu. 

Ďakujem vám za pozornosť.  

Kolektív autorov je pripravený odpovedať na otázky 

(gong) a otváram diskusiu.  

Pani poslankyňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som tiež chcela asi povedať, veľmi oceňujem 

prístup celého oddelenia, aj že teda sa táto téma hýbe. 

Takže máme aj niečo aj pozitívne, neni všetko len zlé, 

ale napriek tomu by som chcela k materiálu dodať ešte 

niekoľko doplno, doplnkov a jednu zmenu textu materiálu, 

ktorý je, nie v rámci teda návrhom uznesenia, ale ktorý je 

priložený k tomuto uzneseniu. 

A to, doplnenie a zmena textu v materiáli 
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za prvé, na strane štyridsaťštyri doplniť líniu mesta 

o dva body,  

bod gé, v spolupráci s mimovládnymi organizáciami 

spolufinancovať zriadenie stálej ambulancie pre ľudí bez 

domova minimálne počas dvocg rokov a osloviť do spolupráce 

ministerstvo zdravotníctva a poisťovne, 

a bod há, urgentne zverovať pozemky potrebné na 

budovanie sociálnych zariadení do správy mestských častí.  

To je pr prvý bod. 

A druhý bod. 

Zmeniť v tabuľke, to je len metodologická záležitosť, 

zmeniť v tabuľke rozdelenie cieľov podľa časového obdobia. 

Na strane dvadsaťdeväť, namiesto, tam sú uvedené 

strednodobé ciele od roku 2021 do 2023, zmeniť na 2018 až 

dve 2023 a dlhodobé ciele zmeniť z 2023 na na 2018 vzhľadom 

na to, že aj strednodobé aj dlhodobé ciele sa začnú napĺňať 

realizáciou krátkodobých cieľov. 

A to sme sa zhodli s pani Gbelecovou, že to je len 

nejaká chyba metodologické. 

Takže, ja toto predkladám návrhovej komisii. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa. 

Tá koncepcia je otvorený materiál, tá sa. To je návrh, 

tam sa môže, samozrejme, dopĺňať v akomkoľvek v zmysle. 
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Ja by som chcel ešte doplniť informáciu, že 

financovanie tejto činnosti zatiaľ znáša hlavné mesto samo, 

platia to Bratislavčania napriek tomu, že viac ako, alebo 

približne polovica ľudí bez domova nemá trvalý pobyt 

v Bratislave. Nepovažujem to za celkom spravodlivé voči 

Bratislavčanom, a preto som rád, že sa nám podarilo 

dosiahnuť, že na výjazdovom rokovaní vlády Slovenskej 

republiky venovanom mestu Bratislava, vláda prijala 

konkrétny záväzok spolupráce ministerstva práce a 

sociálnych vecí s hlavným mestom a s inými ministerstvami, 

práve s cieľom pomôcť hlavnému mestu vysporiadať sa 

so systémom, alebo s týmto fenoménom celoslovenského 

bezdomovectva v Bratislave. 

Čiže, tento úspech sa podaril a, a vláda nám to, alebo 

ministerstvo nám pomôže tiež. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor,  

ja som teraz v posledných dňoch čítala informáciu, že 

kaviareň Dobre Dobré (Dobre&Dobré), v ktorej boli 

zamestnaní práve ľudia bez domova v Starej tržnici 

zo zadnej strany, končí z dôvodu toho, že nemá peniaze 

na to, aby pokračovala ďalej.  
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Chcem sa opýtať, či by mesto nemohlo pomôcť nejakou 

finančnou dotáciou zatiaľ, kým sa ne nenájde spôsob, ako to 

ďalej financovať, pretože tá kaviareň bola naozaj dobrá.  

Ja nehovorím, že každá kaviareň musí iba zarábať a iba 

tá má má nárok na fungovanie, ktorá si na seba zarobí, 

alebo prípadne ešte pre svojich vlastníkov, ale sú veci, 

ktoré naozaj by malo mesto dotovať len preto, aby, aby tá 

kaviareň bola.  

Vy ste tam boli niekedy?  

Ona je úplne tak dobrá, že ja keď som čítala túto 

informáciu, že už prestane existovať, veľmi mi to bolo ľúto 

a skúsme urobiť niečo tak, aby, aby pokračovala ďalej. 

Skúste nájsť nejaký spôsob, aby mohla pokračovať ďalej. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem.  

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Šimončičová mi vzala z úst tú otázku o kaviarni 

Dobre&Dobré. 
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Čiže, chcel som sa spýtať a v nadväznosti na to ešte 

rozšíriť otázku. Bolo viacej projektov, kde boli zapájaní 

ľudia bez domova do práce. Napríklad, čistenie autobusov 

emhádé (MHD). Chcel som sa spýtať, že či tento projekt dnes 

pokračuje a ako sa mu darí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Končím diskusiu a poprosím ešte pani magistru na 

zodpovedanie týchto otázok. 

Ak viete povedať k tej kaviarni niečo, respektíve, 

k tomu zapájaniu ľudí.  

My máme, to robia naši partneri, pán poslanec Chren.  

Pán poslanec Chren, 

to zapájanie ľudí robia naši partneri. Práve tieto 

organizácie, napríklad, Milosrdní, ktorí, ktorí majú, 

organizujú skupiny a potom spolupracujú či s dopravným 

podnikom, či s ďalšími. 

Čiže, tú organizá, tú otázku treba potom, od nich 

musíme získať. 

A na tú kaviareň vám nevieme teraz povedať, bolo to, 

nebolo to vec hlavného mesta. Samozrejme, môžme to zistiť. 
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Ja som tam chodil, aj poznám, aj s tým hlavným 

čašníkom sa, sa zdravíme všade, kde sa stretneme. Ale 

zistíme, čo sa stalo a uvidíme.  

Dobre. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Dostali sme návrh na doplnenie a zmenu v texte, teda 

nie v návrhu uznesenia, ale v texte tohto materiálu.  

Prečítam, alebo stačí to, čo prečítala pani Staš, 

Štasselová? 

Stačí?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Stačí. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tak potom hlasujeme o tých doplneniach a o tých 

zmenách, čo navrhla pani poslankyňa Štasselová. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu schvaľuje Koncepciu pomoci ľuďom 

bez domova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťosem za. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 07. decembra 2017 s pokračovaním 21. februára 2018 a 15. marca 2018 

 1019

Veľmi pekne ďakujem. Je to skutočne veľmi dôležitý 

krok v sociálnej kvalite, alebo kvalite sociálnych služieb 

a sociálnej zodpovednosti hlavného mesta voči svojim 

obyvateľom. 

 

 

BOD 34 INFORMÁCIA O ČINNOSTI A ROKOVANIACH 
V RÁMCI STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ, 
KTORÝCH JE ČLENOM HLAVNÉ MESTO SR 
BRATISLAVA, ZA OBDOBIE ROKA 2017 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu tridsaťštyri, Informácia o 

činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, 

ktorých je Bratislava členom za rok 2017.  

Je to informačný materiál, v zásade bez úvodného 

slova, súhlasné stanoviská. 

Otváram k nemu diskusiu.  

Nikto sa nehlási, končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie informáciu a tak ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťosme za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 35 NÁVRH NA ODPUSTENIE DLHU VO VÝŠKE 56 
001,32 EUR, KTORÝ PREDSTAVUJE 
NEUHRADENÉ NÁJOMNÉ ZA NÁJOM 
NEBYTOVÉHO PRIESTORU, ŽIADATEĽ 
ŽIVNOSTNÍK JURAJ CHMELA – AKTIV, 
LEDINY 29/A, 841 03 BRATISLAVA, IČO: 
17 384 273 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzam do bodu tridsaťpäť, to je Návrh na 

odpustenie dlhu. 

Prosím o úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Návrh na odpustenie dlhu predstavuje neuhradené 

nájomné za nájom nebytového priestoru.  

Hlavné mesto, ako prenajímateľ, uzatvoril 

so žiadateľom ako nájomcom, zmluvu o nájme nebytových 

priestorov zo dňa 8. 12. 2010 na nebytové priestory 

nachádzajúce sa v areáli Čierny les.  

Nájom bol do, na dobu určitú desať rokov, pričom 

splatnosť nájomného vo vyššie uvedenej zmluve o nájme bola 

dohodnutá v štvrťročných splátkach.  

Finančná komisia odporúča schváliť. 

Výstup z mestskej rady, odporúča prerokovať. 
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Návrh uznesenia, odporúča schváliť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem.  

Pán primátor,  

tento materiál, pokiaľ ho prijmeme v takomto znení ako 

je, čiže stopercentné odpustenie dlhu, bude, myslím, 

zásadným preceden, vytvára zásadný preceden medzi tými, 

ktorí neplatia svoje záväzky, respektíve, na ktorých mesto 

počas nájomného zmluvu nevyna nevynaložilo aspoň trocha 

tlaku, aby si svoje záväzky plnili, v opačnom prípade malo 

zmluvu rozviazať. Hej? 

Tieto dlžoby idú od roku 2011.  

My, na finančnej komisii, sme sa snažili nejakým 

spôsobom zladiť to, že uznávame zdravotný stav dotknutej 

osoby, hej? Má dôsledok toho, že nie je finančne možný 

možno splácať to čo, čo sa zaviazala robiť, na druhej 

strane materiál nevznikol včera, on tu bol už v minulom 

roku. A tak, jako bol predložený vtedy, dotknutý živnostník 

mal aktívnu živnosť. 
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Čiže, aj to tvrdenie, aj to tvrdenie, ktoré sa 

opieral, ktoré v tomto materiáli nejakým spôsobom 

rezonovalo ako zásadné, nebolo v plnej hodnote platné, 

lebo, lebo dotknutý, teda, podnikateľ ešte naďalej bol bol 

v vo podnikateľskej činnosti. Dnes má pozastavenú činnosť, 

ani nie zrušenú, ale pozastavenú. Neviem, v akom štádiu to 

je, ale ten najnovší výpis hovorí asi toto.  

Ja sám som prišiel s návrhom na finančnej komisii, aby 

sme boli ústretoví, ale napriek tomu nechali a ponechali 

tento záväzok aspoň v percentuálnej časti a bolo to desať 

percent, aby, aby bol povinný tento dlžník uhradiť mestu z 

tejto sumy. Bol som prekvapený, že kolegovia vo finančnej 

komisii tento návrh nepodporili a trvali na stopercentnom 

odpustení.  

Nejedná sa o malú sumu. Neodznelo to tu. Ja by som 

prosil predkladateľa, aspom ja som nepočul, aby to povedal, 

jeh? Zatia, od ktorých rokov sa tá suma odvíjala, hej? 

Čiže, zdá sa mi neúnosné, aby sme takýmto spôsobom 

nakladali, a teraz poviem s tým, čo sme zanedbali v rámci 

správy nášho majetku, lebo tie priestory mali byť pred 

troma, štyrmi rokmi už uvoľnené, lebo, lebo nájomca nebol v 

stave splácať svoje záväzky, respektíve teda, ho zaviazať, 

a teraz hovorím o tej sociálnej stránke, splatiť ho 

minimálne, znova dávam návrh, aspoň teda na tých desať 

percent z tejto sumy.  

Ale poprosím pred tým tú informáciu, o akú sumu sa 

jedná a odkedy začala táto pohľadávka voči predmetnému 

nájomcovi vznikať. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Olekšák. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Nedá sa to porovnávať a generalizovať ako prípad, 

ktorý vlastne by nasledoval nejaké ďalšie. 

Presne, ako ste povedali, pán poslanec, je to tu 

zdravotné hľadisko. Pretože je teraz ten živnostník 

v trvalej invalidite a mohol urobiť jednoduchú vec, mohol 

živnosť zrušiť a prepísať to na eséročku a eséročku poslať 

do smútku. 

Čiže, poprosil by som skutočne, keby sme, aj toto sme 

zvažovali, vlastne, na finančnej komisii, aby sme tento 

mimoriadny prípad, kde spolupracoval, vlastne, 

s magistrátom, kde samozrejme prebiehali investície 

do nášho majetku, kde, ako ste sám povedali veľmi správne, 

je troška masla na strane magistrátu, pretože malo dôjsť k 

vypovedaniu zmlúv, vlastne, skôr. 

Čiže, poprosil by som, keby sme skutočne, ako, 

akceptovali to stanovisko finančnej komisie a urobili 

výnimku v tomto prípade a aj keď sa jedná o sumu 

päťdesiatšesťtisíc euro, ako výnimočný prípad, tých sto 

percent odpustenia schválili. 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Neprihlásil by som sa, ak by som nepočul slová pána 

Koleka.  

No v tomto prípade musím, pán kolega, apelovať nielen 

na váš rozum, ale aj na vaše srdce.  

Aj vo svetle toho, že doobeda sme tu schvaľovali na 

váš návrh prelomenie veta k finančnej výpomoci pre vašu 

mestskú časť v rádovo úplne iných sumách.  

Ja som sa o tento prípad zaujímal, pretože ma najprv 

zaujímala tá drzosť, ako niekto môže prísť a vyžiadať si 

odpustenie päťdesiatšesťtisícového dlhu. A čím viac som sa 

o ňom zaujímal, tým viac som sa dozvedel. Dozvedel som sa 

napríklad to, že ten živnostník to už chcel zaplatiť 

a žiadal o vypovedanie tej zmluvy v čase, keď ochorel 

a došlo k nekonaniu mesta. Z čoho dôvodu nabiehali penále 

a navy navyšovala sa tá suma. A hovoríme o nekonaní mesta 

v rokoch, keď ešte ten človek mal peniaze a chcel vyrovnať 

ten dlh a ešte sa jednalo rádovo o tisícky eur, možno na 

úrovni tých desiatich percent, čo hovoríte, tak na strane 

mesta nejakí úradníci nekonali a tým pádom on potom bol 

nevládny, nemohol nejako kontaktovať, zase sa to na rok 

prerušilo, zase potom prišla nejaká upomienka, alebo dva 
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roky neprišla a narástlo to na takú sumu, ktorou by sme 

dnes zničili život tomu človeku takým istým spôsobom, ako 

nútená správa ničí život vášmu Devínu. 

A kvôli tejto sociálnej situácii, kvôli tomu, že si 

treba aj pozrieť, čo je za tým, že toto naozaj nie je 

odpúšťanie dlhu nejakému neslušnému človeku, ktorý bol 

natvrdo neplatič, ale živnostníkovi, ktorý tam poctivo mal 

prenajatú dielňu v Čiernom lese, poctivo tam pracoval, 

zarábal si, proste, len na to svoje prežitie, žiadne nejaké 

veľké podnikanie a zrazu utrpel úraz, ochorel, stal sa 

nevládnym, nemohol podnikať a nestihol ani včas vypovedať 

tú zmluvu a potom mesto nekonalo.  

Naozaj, v tomto prípade apelujem na to, že, 

jednoducho, schváľme to. Aj tak tie peniaze nikdy 

nedostaneme, ale nemusíme ničiť život jednému človeku, 

ktorý sa ocitol v situácii, za ktorú naozaj sám nemôže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Pán kolega Chren sa venoval tomuto prípadu, ako 

hovorí. Ja sa chcem spýtať, pán primátor, neviem či to bolo 

z minulého volebného obdobia, alebo z tohto, či nijakým 

spôsobom sa nedá postihnúť tých ľudí na magistráte, ktorí 
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nekonali a tomuto ľuďovi, človeku, pardon, strpčovali život 

a zároveň mesto obrali o takéto peniaze.  

Jednoducho, to nie je možné, aby, aby sa takéto niečo 

stávalo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Otázka síce smerovala na vás, pán primátor, ale keďže 

bola vo faktickej na mňa. 

Zisťoval som to, nepracuje tu už. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem za informáciu.  

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje ospu odpustenie dlhu vo výške 

päťdesiatšesťtisíc jedna celých tridsaťdva eur a tak ďalej, 

ako je to uvedené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujeme. 

Prosím, hlasujte, aby sme nemuseli prerušovať 

zastupiteľstvo. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje) 

Dvadsaťpäť prítomných. 

Pätnásť za.  

Uznesenie prijaté. 
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BOD 36 NÁVRH NA ODPUSTENIE NÁJOMNÉHO V SUME 
8 617,20 EUR A NA SCHVÁLENIE 
DOPLNENIA ÚČELU NÁJMU V ZMLUVE O 
NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU Č. 07 83 
0001 11 00 ZO DŇA 12. 01. 2011 V 
ZNENÍ DODATKOV Č. 1 AŽ 3, 
SPOLOČNOSTI EKOPALETA, SPOL. S R.O., 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu tridsaťšesť, Odpustenie nájomného 

spoločnosti EKOPALETA. 

Prosím o úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Návrh na odpustenie nájomného v sume osemtisíc 

šesťstosedemnásť eur a na schválenie doplnenia účelu nájmu 

v zmluve o nájme nebytového priestoru číslo nula sedem osem 

tri nula nula nula jedna jedna nula nula zo dňa 

12. 1. 2011.  

Špecifikácia predmetu nájmu. Jedná sa o stavbu 

bez súpisného čísla mýtny domček. Celková výmera nebytového 

priestoru v stavbe mýtneho domčeka je stodeväť celá dva 

metra štvorcového.  

Pozemok aj stavba sú vo vlastníctve hlavného mesta. 

Doba nájmu, doba neurčitá odo dňa účinnosti zmluvy. 
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Výška nájomného, sedemnásťtisíc dvestotridsaťštyri eur 

ročne, čo znamená dvesto eur na meter štvorcový na rok 

za hlavné priestory a šesťdesiat eur na meter štvorcový 

za vedľajšie priestory vo výmere tridsaťdva celá 

deväťdesiat.  

Stanovisko dotknutých oddelení súhlasné. 

Finančná komisia odporúča prerokovať, taktiež aj 

mestská rada. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pros. Otváram diskusiu.  

Nikto sa nehlási, končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  

v bode jedna odpustenie nájomného,  

v bode dva doplnenie účelu nájmu, a tak ďalej, tak ako 

je uvedené. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťpäť prítomných. 

Päť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 40 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 
INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu štyridsať, to je Informácia o 

vybavených interpeláciách. 

Otváram diskusiu. 

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

Bod je interpelácia. Nie?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pardon. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nikto sa nehlási, končím diskusiu. 

A prechádzame do bodu štyridsať. Štyridsaťjedna, a to 

sú interpelácie. Nech sa páči, dámy a páni, máte slovo. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím? Je tam uznesenie nejaké?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

A prepáčte. Ďakujem za upozornenie.  

Návrhová komisia.  

Ja myslel som, že tam nie je.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie informácie o vybavených interpeláciách a 

tak ďalej. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 41 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz prechádzame do bodu štyridsaťjedna Interpelácie. 

A nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, 

chcel by som ťa poprosiť o jedno. V rámci Devínskej 

cesty, v časti kameňolom, dochádza k masívnemu výrubu, 

respektívne čisteniu porastov, ktoré, ktoré je, možno, 

náletovým spôsobom, alebo ktoré teda tam vznikli náletovým 
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spôsobom, pani starostka sa zaujímala o dôvod, tak bolo jej 

povedané, že v rámci perspektívneho využitia kameňolomu na 

ťažbu kameňa pre stavbu obchvatu a diaľničnej časti okolo 

Bratislavy sa pripravuje plocha, ktorá má uskladňovať 

tento, ten materiál, teda, kamenný materiál, ktorý sa 

takýmto spôsobom bude spätne, teda, rozvážať na miesto 

určenia.  

Pôvodná informácia bola, že by to malo ísť vodnou 

cestou, dnes, však, sa nevieme ako v rámci mestskej časti 

dopátrať k záväznému stanovisku, že áno, doprava je nejakým 

spôsobom regulovaná, ťažiskovo by sa mala využiť práve 

riečna, riečna doprava.  

Poprosím ťa, už aj len preto, že tá Devínska cesta je 

v takom stave, v akom je, pokiaľ tam začnú chodiť nákladné 

autá a teda, masívnym spôsobom ju zaťažia, tak sa môžeme 

jedného dňa dožiť toho, že tá pravá časť, z pohľadu 

z Devína do Bratislavy, sa vyslovene zrúti do toho ramena 

Dunaja a bude, bude cesta, potom, v rámci havárie odstavená 

úplne.  

Čiže, vyvinúť iniciatívu, akým spôsobom by sa dala 

zamedziť táto masívna doprava z kameňolomu smerom na stavje 

na stavenisko a teda, tú cestu jednoznačne, akože, usmerniť 

cez, cez vodnú dopravu. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Vážený pán primátor, 

chcem vás interpelovať vo veci zmiešaného pohybu po 

promenáde od Mosta SNP po Most Lafranconi, pretože ozývajú 

sa cyklisti, ktorí sú zneistení, tam nevidia žiadnu 

dopravnú značku, ktorá by im umožňovala pohybovať sa tam. 

A preto sa obávajú, že tam budú policajti a budú ich 

pokutovať. 

Takže, či sa to bude upravovať nejakými dopravnými 

značkami, kde bude zrejmé, že je to spoločný pohyb chodcov 

aj cyklistov, len teda, oba druhy musia byť obozretní 

a musia si dávať pozor? Alebo, ako sa to, vlastne, plánuje 

zariadiť? A prečo po roku fungovania tej cyklistickej trasy 

tam bola zamazaná, teda, zrušená? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Odpovieme. 

Podľa môjho porozumenia je tam tá značka zmiešaný 

pohyb, ktorá umožňuje jasne aj cyklistov aj chodcov.  

Ale odpovieme. 
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Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan  V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Nebudem tu čítať celú interpeláciu, len poviem, o čom 

to je, aby sa vedelo. 

Vlastne, na petržalskej strane za Starým mostom, tam 

ako je tépédečko, sa v poslednej dobe rozbehla dosť rušná 

výstavba nových domov, niektoré už sú aj dostavané. 

A samozrejme, tí ľudia, ktorí tam za začali bývať, riešia 

aj to svoje okolie. Okrem iného aj, aj, aby sa čo najľahšie 

mohli a najskôr dostať k svojim domom.  

Konkrétne ide o tú križovatku, ktorá smeruje od 

Starého mosta, alebo z Auparku keď sa ide a potom od 

Starého mosta smerom pri tépédečku do prava na 

Černyševského a Muchovo  námestie a Mánesovo námestie. No 

a tam na tej križovatke týmto smerom práve je možnosť na 

tom semafore dať častejšie takú tú, tú zelenú šípku, aby to 

bolo plynulejšie. Lebo, naozaj, sa tam teraz dosť dlho čaká 

a myslím si, že by to nebol ani problém z hľadiska 

dopravného, lebo je tam taký pripojovací pruh spravený, že 

by to tam nekolidovalo vedľa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aká je interpelácia, pán poslanec?  
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JUDr. Milan  V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Pozna, možno, že o tom viete. Viem, že sa najprv 

obrátili tí ľudia na starostu, na mestskú časť, tí ich 

odkázali na magistrát, medzitým sa obrátili na magistrát 

a nedostali, zatiaľ, žiadnu odpoveď. Nehovorím, že to tu 

nejak dlho stojí, ale nejaký čas to tu stojí. Tak sa 

nedávno obrátili na mňa, že nech sa na to spýtam. Tak ja to 

tu popisujem, ale je to o tomto. Tak. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujeme, odpovieme. 

JUDr. Milan  V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Mne stačí odpovedať aj po tridsiatich dňoch, len, 

naozaj, aby sa to riešilo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Odpovieme, áno. Odpovieme. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujeme veľmi pekne. 

Viete, naozaj, tej, čo tu padlo do reči tie 

cyklistické trasy pri tom RiverParku. 
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No, ja neviem, bolo veľakrát to, že ten chodník keď 

tam bol, tak tí cyklisti chodili. 

Nič, neotváram. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

To bol posledný bod. 

Končím bod Interpelácie.  

 

 

PROCEDÚRA K ĎALŠIEMU ROKOVANIU MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To bol aj posledný bod tohoto rokovania. Tohoto 

mestského zastupiteľstva.  

Chcem sa teraz dohodnúť s predsedami klubov o ďalšom 

postupe, pretože uznesenie bolo prijaté v tom zmysle, že 

dokončíme toto decembrové, ale na dnes sme mali naplánované 

ešte dve ďalšie.  
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Tak sa chcem opýtať, že či máme postupovať v zmysle 

toho, čo bolo naplánované, to znamená, že urobiť prestávku, 

pre prestavať, prestavať softvér a pokračovať, ja neviem, 

o pol siedmej ďalším zastupiteľstvom? Alebo nie.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedovia klubov,  

Mô, alebo môžte sem, prosím vás, prísť?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Môžme, ale to potom budeme rokovať polhodinu a tam 

začíname osobitnými zreteľmi. 

Čiže, preto chcem, aby sme sa dohodli.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nepočujem. Môžte sem prísť, prosím vás? 

(poznámka:  porada zástupcov poslaneckých klubov 

s primátorom) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Vážené panie poslankyne a páni poslanci, 

výsledok dohody s predsedami poslaneckých klubov je, 

že týmto posledným bodom sa aj skončil dnešný rokovací deň.  

A dokončili sme decembrové zastupiteľstvo 

a zastupiteľstvo z februára a ešte to mimoriadne, 

respektíve, dve zastupiteľstvá z februára sa dokončia 

inokedy. Kedy, o tom rozhodneme v súlade so zákonom 

a rokovacím poriadkom. 

Čiže, vám ďakujem veľmi pekne za dnešnú účasť. 

Chcem sa poďakovať návrhovej komisii za ich prácu 

ťažkú, kolegom z magistrátu, ďakujeme za podporu, že ste 

nám pomohli pracovať a všetkým prajem ešte pekný večer. 

Dovidenia.  

 

(Ukončenie o 18.01 h) 

X X 
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