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PRVÝ DEŇ ROKOVANIA 22. FEBRUÁRA 2018  
 
 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 
A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie o 08.53 h) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dostavte sa do rokovacej sály, aby sme mohli začať. 

Páni poslanci, 

otváram zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy, na ktorom vítam poslancov mestského 

zastupiteľstva, starostov mestských častí a ostatných 

prítomných.  

Pán poslanec Olekšák tu je?  

Nie je tu. Dobre.  

Takže, podľa prezenčnej listiny je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, 

že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

O ospravedlnenie neúčasti požiadali poslanci 

Svoreňová, Vetrák, Augustinič, Černá, s tým, že skôr 

odchádzajú pani poslankyňa Tvrdá a Pätoprstá a Pilinský.  

Za overovateľov zápisnice navrhujem zvoliť poslancov: 

Greksa, Hanulík, Šimončičová.  

Má niekto iný návrh?  
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Ak nie, prosím, hlasujte o tomto návrhu.  

Ovevova overovatelia zápisnice.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťtri za. 

Čiže, konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

overovateľov zápisnice. 

Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov  Jégh, 

Ferenčíková, Kimerlingová,  teda  poslankyne, Jégh, 

Ferenčíková, Kimerlingová.  

Má niekto iný návrh?  

Pardon, Ferenčáková, samozrejme. Ospa ospravedlňujem 

sa.  

Prosím hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťtri za. 

Čiže konštatujem, že máme zvolenú návrhovú skupinu.  

A prosím návrhovú komisiu. 

Pardon, návrhovú komisiu. 
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A prosím aby zasadla na vyhradené miesta.  

Keďže vidím pána poslanca Olekšáka, tak nech sa, než 

sa dostaneme, pán poslanec Olekšák, než sa dostaneme 

k pracovnej skupi, k pracovnej časti tohoto rokovania, 

chcel by som zablahoželať dvom poslancom, ktorí, ktorí 

dosiahli významného životného jubilea. A to je pán poslanec 

Kaliský a pán poslanec Olekšák.  

Páni poslanci, gratulujeme vám, prajme vám veľa 

zdravia, úspechov a dobrých výsledkov v prospech 

Bratislavy.  

Všetko najlepšie.  

(poznámka: potlesk v rokovacej sále) 

(poznámka: primátor osobne gratuluje poslancom 

a odovzdáva im kvety) 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrh programu rokovania 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 31. 12. 2017 
a k 31. 01. 2018 
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2. Návrh na načerpanie 2. tranže v zmysle Rámcovej zmluvy 
o úvere č. 357/CC/17 od Slovenskej sporiteľne pre 
hlavné mesto SR Bratislavu 

3. Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - 
parkovacia politika 

4. Návrh na čiastočné vyhovenie protestu prokurátora 
proti Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26.06.2013 
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 
znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 1/2016 z 03.02.2016 

5. Návrh na schválenie návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane 
drevín,ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

6. Návrh na zverenie investícií „Projektovej dokumentácie 
– koncepcia interiéru“, ktorá je súčasťou stavby: 
Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu a 
„Prenosnej podlahy ICE COVERTAN SYSTEMS“, ktorá je 
hnuteľnou súčasťou budovy Zimného štadióna O. Nepelu, 
do správy príspevkovej organizácie Správa 
telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 
SR Bratislavy  

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove 
seniorov Lamač 

8. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 
č. 513/129, Cígeľská ulica, do podielového 
spoluvlastníctva PhDr. Márie Homolovej v podiele 1/2 a 
Ing. Imrichovi Kavečenskému v podiele ½  

9. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 
č. 19179/17 a parc. č. 19179//18, Pekná cesta, 
Miroslavovi Predajnianskemu s manželkou Evou 
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10. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 
č. 422/17, Podbrezovská ulica, Mgr. Tomášovi Bielikovi 
s manželkou Janou 

11. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 
parc. č. 15132/27, parc. č. 15132/37 a parc. č. 
15132/38, spoločnosti Kaufland Slovenská republika 
v.o.s., so sídlom v Bratislave 

12. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, 
parc. č. 492/2, Tomášovi Zelenákovi 

13. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. 
č. 443/9, do výlučného vlastníctva Romana Nemčeka  

14. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 
parc. č. 250/8 a parc. č. 250/20, do výlučného 
vlastníctva Mgr. Barbory Hatalovej 

15. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. 
ú. Ružinov, parc. č. 1472/14, do výlučného vlastníctva 
spoločnosti SLOVTO s.r.o., so sídlom v Bratislave 

16. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, a to 
pozemok parc. č. 1607/203, vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 1607/116 a 
parc. č. 1631/6, vo vlastníctve spoločnosti KO & KA 
spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

17. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 3964/7, vo vlastníctve Športového klubu 
Príroda so sídlom v Bratislave, za pozemok parc. č. 
3964/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 

18. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 
pozemok parc. č. 12006/4, vo vlastníctve hlavného 
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mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 22005/18, vo 
vlastníctve Karola Masaroviča 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 2401/133, Dipl. Ing. Anne Friedl 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, parc. č. 1168/1, pre mestskú časť Bratislava-
Vrakuňa 

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 15556/2 a parc. č. 21818/2, Jánovi 
Pudmericzkému – OVOCIE-ZELENINA 

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Trnávka, parc. č. 16937/5, parc. č. 22247/9 a parc. č. 
22247/16, spoločnosti FIPOREAL, s.r.o., so sídlom v 
Bratislave 

23. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 3651/1, mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves 

24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 11/1, mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves 

25. Návrh na schválenie doplnenia účelu nájmu v Zmluve o 
nájme nebytového priestoru č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 
14. 04. 2014, Nadácii Horský park so sídlom 
v Bratislave  

26. Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme 
č. 07 83 0670 07 00, pre FC Petržalka akadémia, o. z., 
so sídlom v Bratislave 

27. Návrh na schválenie zverenia pozemku registra E KN 
par. č. 301 – orná pôda vo výmere 894 m², katastrálne 
územie Rusovce mestskej časti Bratislava-Rusovce, 
alebo schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
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týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemku registra E KN 
parc. č. 301- orná pôda vo výmere 894 m², katastrálne 
územie Rusovce nachádzajúceho sa v školskom areáli, 
mestskej časti Bratislava-Rusovce 

28. Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2017 

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

30. 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 

31. Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre 
vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie 
bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného 
dopravného systému v Bratislavskom kraji 

32. Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z 
medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre Európu 

33. Návrh na vystúpenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy zo záujmového združenia 
právnických osôb – Slovenský dom Centrope 

34. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného 
zámeru stavby predstaničný priestor Hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

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

36. Návrh na menovanie nových zástupcov do rád škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR 
Bratislavy 

37. Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej 
hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2017 
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38. Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného 
plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy 
za rok 2017 

39. Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych 
služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 

40. Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C body 
1 - 10 zo dňa 23.10. 2014 Mestských lesov Bratislava 

41. Návrh riešenia vybudovania zberného dvora v mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, ktorý bude slúžiť i 
susedným mestským častiam v obvode Bratislava 4 

42. Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v 
ZOO Bratislava – k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2906/1 

43. Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v 
ZOO Bratislava – k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2886 

44. Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v 
ZOO Bratislava – k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2741 

45. Návrh na zámeru na prenájom pozemku o výmere 800 m² v 
areáli Bratislavského lesoparku, časti parciel 
registra C KN č. 19571/8, 19575/1, 19575/2, 19665/2, 
k. ú. Vinohrady 

46. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, 
parc. č. 1506/92, parc. č. 1506/93, parc. č. 1506/94 a 
parc. č. 1506/95, Bukovinská ulica, Mariánovi 
Majerikovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj 
priľahlých pozemkov 

47. Návrh na predaj pozemku zastavaného časťou stavby vo 
vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 10109/14, do podielového spoluvlastníctva 
Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Dany Magdolenovej 

48. Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží 
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ulica J. C. Hronského, 
parc. č. 11921/55, parc. č. 11921/56, parc. č. 
11921/57, parc. č. 11921/58, parc. č. 11921/59, parc. 
č. 11921/60, parc. č. 11921/67, parc. č.11921/68 a 
parc. č. 11921/70 
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49. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, 
parc. č. 6074/1 a parc. č. 6074/2,Nové záhrady, do 
podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša a 
Mgr. Marcely Berešovej 

50. Návrh na predaj podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 792/12, Svrčia ulica, Zite 
Korbašovej, ako realizácia zákonného predkupného práva 

51. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v 
Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1200/3, v prospech 
vlastníkov pozemkov parc. č. 1216/1-15, parc. č. 
1217/1-13, Miroslava Rybu a spol. 

52. Informácia o príprave koncepcie podpory hlavného mesta 
SR Bratislavy komerčnej výstavby garážových domov 
v Bratislave  

53. Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových 
priestorov – garážových státí na Bajzovej 8/A v 
Bratislave, k. ú. Nivy, k. ú. Staré Mesto, k. ú. 
Karlova Ves a k. ú. Petržalka, formou priameho nájmu 

54. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,18 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

55. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 112,04 
m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

56. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 32,00 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže  

57. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 44,44 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

58. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 150,08 
m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, 
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k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

59. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,07 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

60. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 33,53 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

61. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 41,69 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

62. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 36,34 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

63. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 20,19 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

64. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 67,12 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

65. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 83,69 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

66. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 70,35 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

67. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 47,20 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
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ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

68. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 47,26 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

69. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 47,39 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

70. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 93,71 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

71. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 95,37 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

72. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 21,49 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

73. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 42,79 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

74. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 88,29 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

75. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,97 m² 
v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

76. Návrh na nájom nehnuteľnosti a pozemkov na Znievskej 
26 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej 
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verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže 

77. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 
m² v Čiernom lese v Bratislave, k. . Ružinov, formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 

78. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 
m² na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova 
Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

79. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 255,70 
m² na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 

80. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 396,20 
m² na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

81. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 
m² na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

82. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m² 
na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

83. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 458,04 
m² na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

84. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
obytnom dome Nábr. arm. gen. L. Svobodu 18, 
Blumentálska 16, Martinengova 4, Martinengova 10, 
Narcisová 10, Mojmírova 12, Podzáhradná 15,19, 
Podzáhradná 43, Baltská 1, Plickova 2, 4, 8, Janka 
Alexyho 1/A, Landauova 36, Jungmanova 18, A. Gwerkovej 
8, M. Curie-Sklodowskej 4, Znievska 6 vlastníkom bytov 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 29

85. Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach 
komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 

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

87. Interpelácie 

88. 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 realizovaných zmenách rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2017 vykonaných na základe 
splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy, uznesenie č. 684/2016 zo dňa 7.-
8.12.2016 

c) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

d) Informácia o stave riešenia predaja pozemkov v k. ú. 
Staré Mesto, ktorý bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy č. 600/1997 z 
25. 09. 1997, ktoré bolo zrušené uznesením Mestského 
zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy č. 997/2017 zo 
dňa 20. 11. 2017 

e) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v obytnom dome Narcisová 10, 12, Čiližská 4, 
Podzáhradná 15, 19, Ladislava Dérera 2, Fedinova 5, 
Lachova 28, Hrobákova 38, Blagoevova 12, Budatínska 3 
vlastníkom bytov 

f) Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom 
pozemkov, bytov a nebytových priestorov 
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g) Informácia o stave predložených inventarizácií 
nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislava 
zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2017 

h) Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a 
dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2017 

i) Informácia o plnení opatrení podľa záverov Kontroly 
postupu hlavného mesta pri zapisovaní do zoznamu 
žiadateľov na základe právoplatného rozhodnutia 
o priznaní nároku na bytovú náhradu v zmysle zákona č. 
260/2011 Z. z. 

j) Debarierizácia priechodov pre chodcov v rámci opráv 
komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislava 

k) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 
5, Bratislava 

l) Informačný materiál o plnení opatrení v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 186/1999 časť B zo dňa 2.12.1999 

m) Odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného 
mesta SR Bratislavy pri kontrole výkonu zimnej údržby 
komunikácií a pri kontrole plnenia operačného plánu 
letnej údržby 

n) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach v základných umeleckých školách a 
centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2016/2017 

o) Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na 
zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2017 
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p) Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní 
realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a 
príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období 
od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 

q) Vyhodnotenie schvaľovacích uznesení MsZ, ktorých 
plnitelia sú rozpočtové a príspevkové organizácie hl. 
mesta SR Bratislavy 

r) Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné 
mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v 
trestnom konaní v období od 01.01.2017 do 31.12.2017 

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

t) Informačný materiál k plneniu bodu č. 7. uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava č. 867/2017 zo dňa 25.05.2017 vo 
veci vypracovania analýzy odôvodnenosti existencie 
obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., a 
prípadnej možnosti jej zrušenia, resp. zlúčenia alebo 
presunu kompetencií na iné mestské spoločnosti alebo 
organizácie 

u) Informácia o riešených škodách a záveroch k nim 
prijatých za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 na 
Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a 
v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 

v) Správa o činnosti dozornej rady občianskeho združenia 
Aliancia Stará Tržnica za júl 2017 – január 2018 

w) Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1029/2017 a č. 1032/2017 zo 
dňa 08.12.2017 

x) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
november 2017 
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y) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
december 2017 

koniec poznámky) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovolím si vás informovať, že na vašich stoloch sa 

nachádza materiál pod bodom tridsaťpäť, ktorý bol doručený 

v náhradnom termíne. Sú tu, je to Informácia o aktuálnom 

stave zabezpečenia výstavby náhradných bytov. Aktualizácia 

spočíva v tom, že v pondelok bolo ešte stretnutie na 

ministerstve dopravy me medzirezortnej komisie a budeme o 

ňom informovať.  

Niektorým materiálom chýbajú stanoviská mestskej rady 

alebo komisií, a preto o ich zasad, zaradení je potrebné 

hlasovať osobitne.  

Sú to materiály 1, 19, 27, 31, 32, 35, 40, 41, 52 

a 86. Desať materiálov. 

Čiže, ideme hlasovať samostatne o ich zaradení. Dobre?  

Takže hlasujeme o zaradení materiálu číslo jedna. To 

je informácia o plnení uznesení. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťpäť za. 
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Materiál je zaradený.  

 

Hlasujeme o zaradení materiálu číslo 19. To je 

osobitný zreteľ v Starom Meste. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Materiál je zaradený. 

 

Hlasujeme o materiáli číslo dvadsaťsedem, zaradení 

materiálu 27, zverenie pozemku mestskej časti Rusovce. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Materiál je zaradený. 

 

Hlasujeme o zaradení bodu 31. To je Integrovaný 

dopravný systém v Bratislave. 

(Prezentácia a hlasovanie) 
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Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťšesť za. 

Materiál je zaradený. 

 

Hlasujeme o zaradení materiálu 32. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťšesť za. 

Materiál je zaradený. 

 

Hlasujeme o zaradení materiálu 35. To sú tie byty. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Bod je zaradený.  

 

Hlasujeme o zaradení materiálu číslo 40. To sú Mestské 

lesy. 

(Prezentácia a hlasovanie) 
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Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Bod je zaradený.  

 

Hlasujeme o zaradení materiálu 41. Zberný dvor 

v Dúbravke. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťšesť za. 

Bod je zaradený. 

 

Hlasujme o zaradení materiálov 52. To je Koncepcia 

výstavby garážových domov. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťšesť za. 

Čiže, máme bod zaradený.  

 

Hlasujeme o zaradení materiálu pod bodom 86. 
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(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťšesť za. 

Bod bol zaradený. 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, nech sa páči, toto boli návrhy zo strany hlavného 

mesta a prosím, ak máte doplňujúce návrhy, viem, že nejaké 

boli, tak. 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Požiadali ma občania, aby som požiadal o vyradenie 

bodu 54, alebo nie ani vyradenie, skôr ako posunutie na 

apríl, pretože je k tomu petícia 3 800 nejak hlasov, ktorá 

sa bude prejednávať. 

Čiže, iba by som to poprosil vyradiť z dnešného 

rokovania.  

Ďakujem.  

Päťdesiatštyri. 
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No. Nie iba jeden. Iba jeden.  

Čože? To na tom Hodžovom námestí, čo sú tie. Ale nie 

celé Hodžovo, tam čo je dole ten podchod, kde sú tie 

prevádzky, tak jedna z tých prevádzok. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ten. Nie to neni kaviareň. To je také, také.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslím, že ide trošku, pán Greksa, o nedorozumenie. 

Petícia sa týka jedného konkrétneho obchodíka, pekárničky, 

alebo čo to je. My teraz máme v tom päťdesiatomštvrtom bode 

vyhlásiť súťaž pre tie prevádzky, ktoré tam sú a končí im 

nájom. My keď to neurobíme a nestihneme to, tak tí ľudia 

budú bez nájomných zmlúv ďalej. To je ten problém.  

Ide o celý podchod, všetky dnes existujúce prevádzky. 

A v apríli prerokujeme, áno, tú petíciu. Ale to sa 

nevylučuje. 

Prosím, nevyraďovať ten bod.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán doktor Szabo, vysvetlí, hej, vysvetlí ten postup. 

Šéf sekcie. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem pekne. 

Tak takto. Ja navrhujem, (poznámka: oprava „ööö“) nevy 

(poznámka: oprava „ööö“) nevyradiť tento bod a hlasovať, 

pokiaľ bude možné dnes, pokiaľ sa schvália podmienky 

verejnej obchodnej súťaže aj na tento priestor, my môžeme 

vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž.  

S tým, že na najbližšie mestské zasta zasadnutie 

mestského zastupiteľstva je pripravený materiál ohľadom 

zmienenej petícii. Pokiaľ mestské zastupiteľstvo vyhovie 

petícii, my ešte stále máme možnosť zrušiť tú verejnú 

obchodnú súťaž na ten daný priestor. Nie na celé vočko, ale 

na ten daný priestor.  

Pokiaľ mestské zastupiteľstvo nevyhovie tej petícii, 

tak ďalej pôjde tá verejná obchodná súťaž a nemôže sa stať 

to, že tým pádom bude tam ten priestor nevyužitý.  

Ďakujem.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, bude to mať v rukách mestské zastupiteľstvo. 
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Pán po. 

Dobre, takže sťahujeme návrh.  

Pani poslankyňa Šimončičová.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor,  

ja mám tri návrhy. 

Prvý návrh je uznesenie Komisie územného plánu a 

životného prostredia a výstavby, nerokovať dnes o bode 5, 

to je vézetenko (VZN-ko) o o zeleni, pretože vézetenko 

(VZN-ko) o zeleni malo byť spoločné pre mestské časti, ak 

sa pozriete, mestské časti väčšinou nemali akceptované 

pripomienky. 

Čiže, toto nie je spoločné vézetenko (VZN-ko). 

Navrhujeme to teda stiahnuť, nerokovať o tom a 

a dohodnúť sa s mestskými časťami na spoločnom znení 

vézetenka (VZN-ka).  

Môžem povedať ďalšie návrhy?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Povedzte tri a potom budeme hlasovať. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh.  

Prosím zaradiť ako bod 1A včerajšie vézetenko (VZN-ko) 

s názvami ulíc, pretože v apríli by bolo už neskoro kvôli 

voľbám. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, pani poslankyňa. Dobre, dobre.  

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

A  tretí návrh je bod Rôzne dnes na 17.30. 

Ďakujem.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

O týchto návrhoch hlasujeme.  

Teda, k tomu vézetenku (VZN-ku) zeleni vôbec 

nerozumiem. Prečo si to nemôžeme povedať tu, keď sa o tom 

bude rokovať. Lebo tieto dôvody nepoznáme. Mestská rada to 

schválila, bolo to, prešlo to celým pro prirokovacím pro 

procesom. 

Čiže, povedzte to v riadnom bode o čo ide, aby sme sa 

vedeli zariadiť. Takto, keď o tom nebudeme ani diskutovať, 

tak ani nevieme, čo máme robiť.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nepočujem. 

(poznámka: počuť mimo mikrofón „komisia odporúča 

nerokovať“) 

No ale, k. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Zmeniť to a predložiť to na aprílové zastupiteľstvo.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Šimončičovej. 

Stiahu, stiahnuť bod 5 z programu rokovania. 

Prosím hlasujte.  

Á, pardon. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Ideme hlasovať o návrhu pani Šimončičovej. Áno. Tak 

ako.  

Nech sa páči. 

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

O každom zvlášť! 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, áno. 

Pán poslanec Borguľa má procesnú otázku.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Dve procesné veci. 

Jednak by som chcel poprosiť, aby sme si vypočuli 

všetky návrhy na stiahnutie, doplnenie, lebo pred, už ich 

je teraz toľko, že ja by som predtým hlasovaním chcel 

požiadať o poradu klubu, lebo by sme si chceli povedať, čo 

áno, čo nie. Naozaj, je toho veľa. 

A čo sa týka samotného vézetenka (VZN-ka), ja s tým, 

samozrejme, nemám problém. Budem rád, keď to bude dneska 

zaradené. Ale chcem sa opýtať, či z technického hľadiska to 

je možné, lebo pred zastupiteľstvom to musí pätnásť dní 

visieť a potom to ide do zastupiteľstva, a či môžeme na 

toto zobrať to, že. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Jaj, nejdeme o ňom hlasovať?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Či.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čiže, nejdeme za, ideme zaraďovať ten včerajší bod, 

či? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čiže, môže byť zaradený, keď visel do včera. Okej. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, môžeme postupovať tak. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžme  postupo postupovať tak, ako navrhuje pán 

poslanec Borguľa, že si vypočujeme všetky návrhy, 

zosumarizujeme ich, a potom bude preds porada predsedov 

klubov, aby sa poradili ako postupovať?  

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

Ďakujem pekne. 

Prosím vás, tu bude jeden problém, že veľakrát občania 

niektorí hovoria, že k tomu bodu chcú prísť. A my teraz, 

keď to takto všetko poprehadzujeme, tak ich tak troška, 

akože, odstavíme od toho. Neviem, či je to správny postup. 

Či by sme to nemali aspoň deň dopredu avizovať, alebo 

nejakou takouto formou, lebo. To, čo je ľudí prihlásených, 

vyzerá, že veľmi to prehádžeme, ten program. 

Ďakujem.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, postup je, samozrejme, nesprávny, pán poslanec, 

samozrejme, a máte pravdu v tom, že úplne, úplne ignorujeme 

tých ľudí, ktorí niečo čakajú od nás. A my si tu riešime 

svoju agendu. 

Ale hlasujeme o procesnom návrhu pána poslanca 

Borguľu, vypočuť si najprv všetky návrhy na zmenu, potom 

pres, potom porada klubov a potom hlasovanie.  

Prosím hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Čiže, uznesenie bolo prijaté. 
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Ja som si poznačil návrhy pani poslankyne 

Šimončičovej. 

Jedna, päť dole, 1A nové a Rôzne 17.30.  

Pán poslanec Káčer. 

Ale prosím organizačné, poznačujte si to tiež, aby 

sme.ve. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja navrhujem vyradiť bod tri, Návrh dodatku štatútu 

hlavného mesta Bratislavy parkovacia politika, z dôvodu, že 

ten návrh je stále ten istý návrh. Je to návrh, ktorý sme 

tu desať hodín o ňom rokovali, nezmenilo sa v ňom nič, 

nevidím dôvod, aby sa opäť desať hodín rokovalo 

o o v zásade návrhu, v ktorom sú, v ktorom je umožnené 

potenciálna privatizácia parkovania v Bratislave.  

Je to, naozaj, veľmi nebezpečné, ak by to v takomto 

formáte prešlo, ak by sme tu mali sedemnásť rôznych 

parkovacích politik, čo i len s tromi rôznymi 

spoločnosťami, tromi rôznymi koncesnými zmluvami, 

so súkromnými odťahovkami. Je to veľmi nebezpečné, preto 

navrhujem ten materiál, o ktorom sme rokovali aj na  po 

posledných zastupiteľstvách, respektíve, cca pred troma 

mesiacmi, stiahnuť. Nemá to význam. Bude to opäť tá istá 

desaťhodinová diskusia.  

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. 

Ja by som tiež chcel povedať. Vlastne, od marca 2017, 

kedy sa to prvýkrát predložilo, sa na tom materiály, 

prakticky, nič nezmenilo. Niekoľkokrát neprešiel. A ak 

teda, snaha je, že možno sa zmenila nejaká politická 

situácia v zastupiteľstve a možno, teda, ideme skúšať, že 

či náhodou sa teraz nenájdu tri pätiny, tak ja to tiež 

považujem za plytvanie časom. Potom sa nemôžme čudovať, že 

tu neprerokujeme iné materiály, lebo na tomto sme už, teda, 

niekoľkokrát zabili niekoľko hodín, a asi sa opätovne 

k niekoľkým hodinám dostaneme.  

Čiže, ja veľmi podporujem tento návrh, ktorý zaznel 

od kolegu Káčera. 

A pokiaľ, teda, majú sa veci k tomu diskutovať, tak sa 

to má diskutovať pred tým, a ten materiál tu už má prísť 

v takom, v takej podobe, aby s ním boli všetci okej, aby 

bol zapracovaný a nie aby sme tu potom zase štyri alebo päť 

hodín vymýšľali rôznymi doplňujúcimi, pozmeňujúcimi a inými 

uzneseniami jeho zlepšenie. 

Ďakujem.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Uhler. 

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

Kolegovia, poslanci poslankyne, 

veľmi dobre viete, že vypustením niekoľkých viet z 

návrhu štatútu viem vieme veľmi jednoducho zamedziť tomu, 

aby akékoľvek tretie súkromné osoby sa mohli priživovať na 

parkovaní, aby to mohli robiť len mestské časti a mesto. 

Takže, ja by som chcel veľmi pekne poprosiť, aby sme 

boli konštruktívni, aby sme, konečne, sa pohli dopredu, 

pretože fakt sme jediné hlavné mesto v Európe, ktoré nemá 

poriadok v parkovaní.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pries, presne tak, parkovanie je jeden z 

najdôležitejších problémov. 

Ten materiál je dopracovaný, dorokovaný, dá sa 

pomeniť, je to iba otázka vôle. Kto chce, hľadá spôsoby, 

kto nechce, hľadá dôvody.  
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Jeho stiahnutie je odmietnutie pomoci Bratislavčanom. 

Je facka do do tváre Bratislavčanov. Výsmech Bratislavčanom 

toto.  

Pán poslanec Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Rovnako ako včera, by som tiež poprosil o predradenie 

bodu 84, to je Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielku, 

podielu na pozemku v bytových domoch, lebo je 

osemdesiatsedembodový program, tak sa obávam, že znovu bude 

toto zastupiteľstvo pokračujúce. 

Rovnako by som bol rád, ak by mohli byť predradené 

body 42, 43, a 44. Toto sú schválenie zámerov na nájom 

časti pozemku v zoologickej záhrade, kde teda, keď 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale kam? Povedz kam majú byť? 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

štyridsaťdva až štyridsaťštyri, to je nájom, 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Na ktoré miesto? Na ktoré miesto ich navrhuješ? 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

hmn, tak hentam, hento bude 1A, bytové domy bude 1Bé, 

a to bude 1Cé, Dé, É, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Keď, veď hovorím, že preto tie moje budú následne 

ďalej očíslované.  

Je je jedná. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. 

Jedná sa o to, aby, teda, zoologická záhrada mohla 

pripraviť súťaž aby, sezóna bola pripripripravená. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A osemdesiatštvorku kam?  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

A  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

1Bé, hej? 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

1Bé, áno. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Dobre. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

A ešte, ešte, trošku ma, trošku ma teda zarazilo, že 

s tým, s tou ve, s tým vyhlásením verejnej obchodnej súťaže 

je problém, preto by som možnože, teda, tú päťdesiatštyrku 

nechajme tak ako má byť, ale tie ďalšie body, päťdesiatpäť,  

všetky, čo sa číta, či, týkajú Hodžového námestia, ja 

neviem, ja si myslím, že tam nie je s tým nejaký zásadný 

problém. Predraďme to, posuňme to ďalej a budeme mať 

historicky prvýkrát po dlhej dobe, kedy do dvanástej hodiny 

urobíme viac ako 10 bodov, hej?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No. Nie je s tým žiadny problém. To je dvadsať bodov, 

ktoré sa týkajú jednej veci, iba treba samostatne o nich 

hlasovať.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Presne tak. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Keby sme pracovali normálne, tak to máme dneska všetko 

hotové.  

Neviem, kam ich chceš predradiť, musíš navrhnúť, kam 

ich chceš predradiť.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, tak to nech.  

(poznámka: je počuť mimo mikrofón 1Dé si skončil, 

ďalej hovor nezrozumiteľný) 

Čiže 1 eF, 1eF a ďalej. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Pán poslanec Bajan.  

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

By som chcel, možno, poprosiť kolegov pri tých 

verejných obchodných súťažiach si treba uvedomiť, že sa 

súťaži v čase, keď už čas nemáme. Jednoducho, v júni hrozí 

problém vy končenia nájomných zmlúv a môže sa stať, že 

našim spôsobom rokovania zistíme, že nám spadli nájomné 

zmluvy a súťaže nie sú urobené. 

Čiže, ja by som, naozaj, teraz nerobil kovbojku 

z vyhlásenia obchodných súťaží tam, kde, jednoducho, nám 

horia termíny, tam poďme sa pozrieť, ako budú súťa, aké 

súťaže vyhodnotené, ale súťažiť treba, lebo, naozaj, sme 

pod ťažkým časovým stresom. 
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Všetko.  

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán poslanec Bulla.  

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel prehodiť poradie bodov 24 a 23. Čiže, 

chcem aby sa o bode 24 rokovalo pred bodom 23. 

Ďakujem.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán poslanec Hrčka. 

Pán poslanec Dostál. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, ja som myslel, že si, počul som, že sťahuje. 

Pán poslanec Hrčka sa hlásil. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dobre. 

Čiže, ja by som chcel poprosiť zaradiť bod, vzhľadom 

k tomu, že k včerajším prizna, p prijatým uzneseniam není 

stále stanovisko, či teda sú podpísané, budú sa podľa toho 

fungovať,lebo pre vašu informáciu 90-dňová zimná pohotovosť 

končí túto nedeľu o dvadsať nula nula, čiže dovtedy je 

dodávateľ povinný mať nejaké, nejaké parametre zmluvy 

dodržiavať, ktoré sú vyhlásené. Čiže, dá sa to, samozrejme, 

odbojkotovať tým, že pán primátor v pondelok podpíše 

uznesenia, a potom už môžeme ísť kontrolovať viete čo. 

Tak, keďže k tomu nemám žiadne, žiadne stanovisko, tak 

ja poprosím normálne zaradiť bod 1eF, či É, Gé, či ktoré 

tam príde, aby sme sa k tomu dostali, aby som, teda, vedel, 

či pán primátor má záujem, aby bol dodávateľ skontrolovaný, 

alebo nebol dodávateľ skontrolovaný. 

Keď mi povie, že s tým nemá problém, teda s tými 

uzneseniami, týkajúce sa kontrolóra, ja som s ním ešte 

včera po zastupiteľstve konzultoval, povedal, že s tými, čo 

sa týkajú jeho, si ich prešiel, nemá s nimi problém, tak 

nemáme o čom. Ne netreba to nejakým spôsobom zdržiavať. Ale 

v prípade, že tu, naozaj, sa budú robiť obštrukcie a bude 

sa kryť dodávateľ, tak sa k tomu chcem vrátiť.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale neviem, aký bol návrh teda. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Zaradiť 1eF, či Gé, či na ktoré to posledné 

vychádzalo, zimná, zimná údržba spoločnosťou áerká 

(A.R.K.), prijaté uznesenia. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neviem, nejaký bod, ale nepovedal ktorý, pán poslanec. 

Pán poslanec Dostál.  

1eF, Gé á, to neviem, ktorý to je. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To neviem, kto. Treba navrhnúť. 

Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Ja mám procedurálny návrh, aby pán primátor 

zabezpečil, aby pri vstupe do tohto krídla Primaciálneho 

palácu nebola mätúca tabuľka zatvorené. Zasadnutie 

zastupiteľstva sú zo zákona verejné a zastupiteľstvo čo 

zastupiteľstvo, pri vchode sa nachádza tabuľka zatvorené, 

ktorá môže uviesť do omylu verejnosť, že, že nemá prístup 

do Primaciálneho paláca. Práve naopak, malo by to byť, mala 

by tam byť informácia, že koná sa verejné zasadnutie 
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mestského zastupiteľstva. Nie je to prvýkrát, opakuje sa to 

neustále. 

Takže, využívam túto príležitosť, aby sme to zmenili.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

toto zasadnutie je, samozrejme, verejné. 

Myslím si, že tá in, tabuľka tam je kvôli turistom, 

pretože toto je zároveň aj múzeum a neraz, a galéria, a 

chodia sem turisti, ktorí vyrušujú, niektorí, zasadnutie 

zastupiteľstva. Práve vám to vadilo. Takže práve preto je 

tam tabuľka, aby sem títo turisti nechodili.  

Môžme tam napísať, samozrejme, že je to prístupné pre 

verejnosť, preto tam je dole aj ten televízor, kde všetci 

môžu sledovať naše vystúpenia, aj vaše teda, tak z tohto 

dôvodu, ani ziadneho iného. A ne nemusíte nám podsúvať 

nejaké úmysly, zase niečo, nejakú paranoju. 

Pani poslankyňa Štasselová.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja som zabudla prihlásiť. 

Potrebujeme odhlasovať vzdanie sa členstva členky 

komisie, sociálnej komisie. Keby sme to mohli zaradiť, to 

je naozaj 30 sekúnd, ako prvý bod po obednej prestávke. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak ďakujem a vyhlasujem desaťminútovú prestávku na 

poradu predsedov klubov.  

 

(prestávka od 09.19 do 09.25 h) 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

... miesta, budeme hlasovať o poslaneckých návrhoch na 

zmenený, na zmenu a doplnenie programu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále a čaká sa, kým sa 

poslanci usadia na svojich miestach) 

Prvý návrh bol návrh pani poslankyne Šimončičové, 

Šimončičovej, vyradiť z programu rokovania bod číslo 5. 

Takže, hlasujeme o vyradenie bodu číslo 5. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťštyri za a. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 57

Čiže bod 5 bol vyradený.  

 

Druhý návrh pani poslankyne zaradiť nový bod 1A. A to  

je to vézetenko (VZN-ko) o uliciach zo včerajška.  

Čiže, hlasujte, prosím, o tom. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Čiže, bod je zaradený. 

 

Tretí návrh pani poslankyne bol bod Rôzne sa otvorí 

o 17.30. 

Hlasujte, prosím, o tom. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Devätnásť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Čiže, bod Rôzne bude 17.30.  
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Ďalší návrh bol pána, návrh pána poslanca Káčera o 

vyradení bodu 3 parkovacej politiky.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Devätnásť za. 

Čiže, bod bol.za, ostáva zaradený.  

 

Ďalší je návrh pána poslanca Pilinského, premiestniť 

bod 84 na bod 1Bé. 

Prosím, hlasujte o tom. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Tridsaťsedem za. 

Čiže, bod 84 je bod 1Bé.  

 

 

Ja ešte informujem, že sme sa dohodli teraz, že 

sťahujeme my, magistrát, hlavné mesto sťahuje ten bod 60, 
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to je ten sporný s tým, s tou petíciou, aby sme to 

vyriešili konsenzuálne. 

Čiže, bod 60 ide dole.  

Ďalší návrh pána poslanca Pilinského bolo preradiť 

body 42, 43, 44 na 1Cé, 1Dé, 1É.  

Prosím hlasujte o tom.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Tridsaťsedem za. 

Čiže aj túto zmenu sme odsúhlasili. 

 

A tretí návrh pána Pilinského bolo predradiť body 

týkajúce sa Hodžového námestia, to je od 54 do 75.  

Áno, tak to jedno sa vyhodilo, ale 54 do 75, aby sme 

ich predradili, aby začali bodom 1eF. 

Takže, hlasujte o tomto. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Tridsaťosem za. 

Čiže, táto zmena bola urobená.  
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Ďalším návrhom bol návrh poslanca Bullu, vymeniť 

poradie bodov 24 a 23, to znamená, bod 23 bude ako 24 a bod 

24 bude ako 23.  

Prosím, hlasujte o tomto.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Tridsaťosem za. 

Čiže, aj toto, táto zmena bola odsúhlasená.  

 

Ďalším návrhom bol návrh pána poslanca Hrčku zaradiť 

bod zimná údržba áerká (A.R.K.), ale nepovedal, na ktorý 

bod.  

Tak. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Treba. 

Za posledný. Dobre, za za posledný. Skrátka, za to 

Hodžovo námestie, tak.  

Dobre, dobre. 

Čiže, hlasujeme o tom, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 61

Aj táto zmena bola odsúhlasená. 

 

A posledným návrhom bol návrh pani poslankyne 

Štasselovej, zaradiť na štrnástu hodinu rok, bod o komisii 

sociálnych vecí, kde sa robí personálna výmena. Čiže o 

14.00 hodine.  

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Alebo, prvý podný bod tak. Prvý poobede.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Tridsaťsedem za. 

Aj táto zmena bolo odsúhlasená.  

 

Procedurálny návrh, pán poslanec Borguľa.  

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

Ja len sa chcem opýtať, či je dneska nejaký program 

nastavený, že teda obedná prestávka, občania sú o štvrtej, 

štandardne, o štrnástej máme pani Štasselovú, obedná 

prestávka a koniec zastupiteľstva. Či máme nejak 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 62

naplánované, alebo či to treba v nejakom procedurálnom 

návrhu navrhovať?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Odhlasujte rovno ten štandardný postup. O jedenástej 

pauza, o jednej obed, o sedemnástej ďalšia pauza a 

o devätnástej koniec.  

To toto je ten štandardný, ktorý si potom môžte 

u upôsobiť. Prispôsobiť. 

Čiže, hlasujeme o tom?   

Pán poslanec Korček.  

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

Ďakujem za slovo pán primátor. 

Ja mám taktiež procedurálny návrh, alebo možno ani 

nebudeme musieť hlasovať, bude to iba prosba.  

Tak, ako neviem už ktorý z kolegov poznamenal správne, 

že veľa občanov chce prísť pozrieť si zasadnutie mestského 

zastupiteľstva, vystúpiť ku konkrétnemu bodu a vždy obvykle 

na začiatku ten program totálne prehádžeme. Ja by som vás 

chcel poprosiť, aby potom, vždy, keď schválime program 

zasadnutia, aby bol tento aktualizovaný a zverejnený 

na internete, aby si to každý mohol pozrieť. Myslím si, že 

by to bolo korektné voči ľuďom. 

Ďakujem.  
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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: 

Chcem ubezpečiť pánov poslancov a pani poslankyne, že 

vždy je veľmi rýchlo aktualizovaný a hneď je aj zverejnený 

na stránke.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, ďakujem za pripomienku aa vysvetlenie.  

Pán poslanec Jenčík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel poprosiť kolegov, aby sme rokovali čo 

najdlhšie, lebo v tom prípade som mohol aj ja požiadať, aby 

bod 27 bol číslo 1XY, lebo potrebujeme zveriť pozemok. 

Robíme nadstavbu školy a pokiaľ nezveríme pozemok, školu 

nepostavíme, nevieme vybaviť stavebné povolenie. 

Tak ja si myslím, akože, končiť o devätnástej, je 

nezmysel.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Greksa.  
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Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Mrzí ma to, že teraz budem hovoriť vo, proti Radovi 

v podstate. 

Ale, keď už, teda, sa bavíme o tých časoch, tak si to 

tak odsúhlasme do konca volebného obdobia, pretože sme to 

minule spravili tak, že do konca roka. Čiže nie je to 

dohodnuté. Teraz, keď to budeme odsúhlasovať, tak to 

neodsúhlasujme iba na dnes, ale urobme to na, až teda, do 

posledného zastupiteľstva októbrového. 

Ďakujem.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, to čo si, to čo si spomínal, že začiatok je osem 

tridsať, nie o deväť nula nula, osem tridsať, podotýkam 

kolegovia, potom je tá prestávka o jedenástej, potom je 

o jednej obed, potom o sedemnástej prestávka, a 

o devätnástej koniec. 

Ďakujem.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

O tomto ideme hlasovať. 
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Takže, hlasujte o tomto návrhu, dokonca volebného 

obdobia. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Áno. čo to budeme furt dokola schvaľovať. 

Zase ma nevypli. Pozri. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Greksa má stále 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Vypnite ma, prosím vás. Budem musieť zase nadávať jak 

včera, to by bolo hrozné.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tridsaťpäť prítomných. 

Dvadsať za. 

Čiže, aj tento procedurálny návrh bol schválený. 
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A teraz ešte treba schváliť program rokovania ako 

celok. 

Takže, prosím, o záverečné hlasovanie.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Prepáčte, ale stále mi ide mikrofón. Asi je to nejaká 

vada. Poďte nám to opraviť, prosím vás.  

Ďakujem. Ďakujem.  

Tak, dokedy.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťšesť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY K 31.12.2017 
A K 31.01.2018 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, začíname bodom jedna. 

Podotýkam, že za hodinu a pol, teda, bude prestávka, 

o jedenástej hodine, prvá dnešná. 

A začíname bodom jedna, Informácia o plnení uznesení 

mestského zastupiteľstva.  

Prosím o úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Dobrý deň, ďakujem.  

Predkladaný materiál obsahuje informáciu o plnení 

jednotlivých uznesení, a to počet splnených uznesení 

k 22.2.2018 v počte tridsaťdva, priebežne plnených uznesení 

v počte štyridsaťpäť, nesplnených uznesení v počte dva, 

plnenie uznesení bez určenia termínu splnenia sedemnásť. 

Určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesení v počte 

desať.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu.  

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor.  

Ja neviem, či sme mali niekedy takéto množstvo 

kontroly, teda, plnenia uznesení na deväťdesiatichdeviatich 

stranách. A to je zrejme tým, že raz za dva a pol mesiaca 

sa k tomu dostávame, potom sa nám to nahromadí.  

To je tak veľa tých uznesení a tak sú, tak by bolo 

treba o nich debatovať, že by si zaslúžilo samostatné 

zastupiteľstvo, len kontrola plnenia uznesení. Lebo podľa 

mňa sú uznesenia dôležité, lebo odzrkadľujú prácu mestského 

zastupiteľstva. A ako sa plnia, to by malo zaujímať úplne 

každého.  

Teraz dávam návrh na doplnenie bodu Bé, v ktorom s, v 

bode Bé je tabuľka, kde sa navrhujú nové termíny plnenia 

uznesení. Je tam desať bodov. Ja navrhujem bod 4.14, ktorý 

nemal pôvodne termín, bolo schválené uznesenie o 

harmonograme opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených 

problémov. Tam u toho schváleného uznesenia ne nebol 

termín, preto navrhujem, aby sa v bode Bé 5 doplnil do 

tabuľky bod ako päť, 5.11. Čiže, uznesenie číslo 869 z 

dvetisícsedemnásť časť Bé bude mať termín 27. 4. 2017. 
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Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme.  

Pani námestníčka Plšeková. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prepáč Katka, musím zareagovať.  

Veľmi veľa toho chcete, vždy sa zaraďujú ďalšie a 

ďalšie body, ale zároveň máme o jedenástej, o jednej, 

o piatej prestávku a už o siedmej chceme skončiť, a máme tu 

extrémne veľa bodov, tak si niekedy skúste porátať, koľko 

toho stíhame, keď jeden bod nám potom trvá aj 4 hodiny. 

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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 za slovo.  
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Ja by som sa vyjadrila k plneniu uznesenia na strane 

číslo 23, a je to uznesenie, kde pán riaditeľ Maruška, ako 

plniteľ úlohy, konštatuje, že je splnené.  

Jedná sa o to, že hlavné mesto urobilo chybu v roku 

2014 a nesprávne vypočítalo finančný podiel pre mestskú 

časť Karlova Ves na základe prepočtu prepočítaných žiakov 

a neodoslalo jej tie finančné prostriedky, ktoré jej 

prináležali, mestskej časti.  

Pán primátor, údajne teda, oslovil písomne starostov 

mestských častí Bratislava-Podunajské Biskupice a Ružinov, 

Nové Mesto a tak ďalej, Devínska Nová Ves a Petržalka a 

žiada vysporiadanie finančného rozdielu v prospech mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves.  

Podotýkam, že chybu nespôsobili tieto mestské časti, 

ale magistrát a ja v mene mestskej časti Karlova Ves, ktorá 

bola poškodená, žiadam, aby magistrát túto chybu napravil.  

To, že napíše listy me jednotlivým mestským častiam, 

nepovažujem za odstránenie chyby, ktorá sa stala 

v neprospech mestskej časti.  

Čiže ja trvám na tom, a rada by som aj vedela 

stanovisko pána kontrolóra, ktorý odhalil túto chybu, 

vo svojej správe kontrolóra ju verifikoval, aby, aby dal 

stanovisko, že či takéto odstránenie tejto 

nespravodlivosti, by som povedala, tejto chyby, v nespok v 

neprospech jednej mestskej časti, či to je splnenie 

uznesenia, napísanie štyroch listov.  
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Čiže, ja žiadam a budem žiadať aj všetkými možnými 

dostupnými spôsobmi, aby tieto mestské, aby tieto 

prostriedky boli mestskej časti pripísané.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán pán poslanec   

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

Toto uznesenie považuje za nesplnené. 

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 a ešte z toho sa vraciame naspäť k tomu, že 

Devínska Nová Ves nebola jedna z tých piatich, ktoré 

dostali peniaze naviac. Ja už som si to medzičasom aj 

s útvarom kontrolóra, ktorí to písali preveroval. 

Čiže tam mali byť vyzvaná iná mestská časť, nie 

Devínska Nová Ves. Čiže, dokonca, z tých piatich listov 

boli poslané správne len štyri listy. Piaty list bol 

poslaný nesprávnej mestskej časti. A Devínska Nová Ves 

nezískala finančné prostriedky na úkor Karlovej Vsi.  
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Čiže, to len na margo, na margo toho sme tu mali 

s pánom vedúcim takú diskusiu, že došlo ku chybe, tak ja by 

som bol rád, keby to pán vedúci finančného potvrdil, že 

bola chyba a že me, že listy išli iba štyrom mestským 

častiam správne a piatej išli nesprávne.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem za upozornenie.  

Preveríme to a vyjadríme sa k tomu.  

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Dávam do pozornosti cteným kolegom priebežne plnené 

uznesenia, bod 2.45. Je to uznesenie číslo 1031 z 

dvetisícsedemnáť zo dňa 8. 12. 2017.  

Ak sa pamätáte, tak včera sme v bode 1A schvaľovali 

uznesenie týkajúce sa komunálneho podniku a následných  

súvislosti. A keďže tento bod 1A 7. 12. bol odsunutý až 

na včerajšok, tak 8. 12. sme využili a dali sme uznesenie, 

ktoré má byť plnené do marca 2018, a si predstavte, že tu 

je napísané, že uznesenie sa priebežne plní a návrh 

na určenie nového termínu plnenia uznesenia je 5. októbra. 

Tam neni napísaný ani rok, ale predpokladám, že asi 
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v tomto, 5. októbra, kedy už nie plánované ani 

zastupiteľstvo.  

Čiže, toto vedenie podniku veľmi chce ten komunálny 

podnik, len nejak sa k nemu nevie dopracovať.  

A je tam ešte ďalej napísané, otázky, ktoré sú 

predmetom uznesenia, budú zodpovedané v štúdii 

uskutočniteľnosti zriadenie komunálneho podniku hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Kedy, ako, za čo, 

nič. Niekedy budú. Možno za za tri roky, ak sa už tri roky 

tomuto vedenie venuje tom, tejto téme.  

Takže, moje, návrh uznesenia je, celé som vám to 

nečítala, máte to na strane 64.  

Dávam návrh na doplnenie uznesenia, vybrať 

z materiálu, z tohto predloženého číslo 1 bod 2.45 a 

neschváliť predĺženie termínu plnenia uznesenia, ale splniť 

pôvodný termín, to jest, do marca 2018.  

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: 

Pán primátor,  

mohli by ste sa k tomuto vyjadriť? Lebo ja len žasnem, 

o čom tu kolegyňa Jarka Tvrdá teraz rozprávala. Tak aby sme 
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mali všetci na jasno, aj obyvatelia, teda jak rýchlo chcete 

ten komunálny podnik vytvoriť, keď tu máme termíny, ktoré, 

teda, ste si dali až na  október nejaký.  

Takže, mňa by zaujímalo keby ste sa k tomu vyjadrili, 

aby to zase neodišlo dostratena, jak tu dostratena odchádza 

každá releva, ra relevantná pripomienka.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

ten, založenie a príprava komunálneho podniku prebieha 

podľa plánu, ktorý ste schválili vy, zastupiteľstvo. A keď 

sa pýtate, že ako, tak si, prosím, pre pozrite materiál, za 

ktorý vy ste hlasovali. Tam to máte napísané.  

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Pán primátor,  

aký harmonogram sme schválili? Lebo ja o ňom neviem.  

Takže, keby ste nám ho predložili ten harmonogram. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak pán riaditeľ, nech sa páči. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Len upresnenie.  
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Vlastne, piateho desia, päť bodka desať, čo je v tomto 

materiáli, odkazuje na na bod päť desať, nie na piateho 

desiaty. Takže, to je vysvetlenie.  

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Bod 5 10. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. A preto tam nie je, preto tam nie je rok, pani 

poslankyňa. To je bod materiálu, nie dátum. Ste si 

splietla.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak vidíte no. Niekedy treba menej podozrievavosti a 

viacej ľudského rozumu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, návrhová komisia.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím návrhovú komisiu o návrhy uznesení. 

Predsedníčka návrhovej komisie 
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Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Dostali sme tri návrhy.  

Prvý návrh dodala pani poslankyňa Šimončičová.  

Návrh znie, v bode 5 doplniť do tabuľky bod 5.11 

uznesenie číslo 869 z 2007 časť Bé, s termínom 27. 4. 2018. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Tridsať za,  

Návrh bol prijatý. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Druhý návrh prišiel od pani poslankyni Čahojovej.  

Z bodu jeden päťku, z päťky vybrať nesplnené uznesenie 

999 z dvetisícsedemnáť časť Bé. A preradiť do medzi 

nesplnené. Zo splnených vybrať a preradiť do nesplnené 

999/2017 časť Bé. 
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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.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Do tretice pani Tvrdá.  

Vybrať z materiálu bod 2.45 a neschváliť predĺženie 

termínu plnenia uznesenia, splniť pôvodný termín do marca 

dvetisíco 2018. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 78

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A teraz by sme mali hlasovať o ostatnom bode návrhu 

uznesenia a, v časti A berie na vedomie splnené uznesenia, 

v časti Bé schvaľuje určenie nového termínu a v časti Cé 

zrušuje, tak ako je tam napísané. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

(poznámka: počuť slová „schváliť ostatné. Ostatné sme 

teraz schválili“) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Teraz sme schválili aj tieto zmeny, aj zvyšok. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Takže máme, máme uzatvorený bod.  

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

BOD 1A NÁVRH VZN 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 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu 1Bé, a to je, alebo pardon, 1A, 

a to je bod zo včera, Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev. Sú to 

ulice v mestských častiach Staré Mesto, Petržalka, Rusovce, 

Nové Mesto, Vrakuňa a Jarovce.  

Je to bez úvodného slova. Súhlasné stanoviská. Ide 

o to, aby sme pomohli tým občanom, ktorí tam žívajú („ööö“) 

teda, bývajú.  

Otváram diskusiu.  
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Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za to, že môžeme dnes 

o tom rokovať.  

Veľmi krátko.  

Súc poverená komisiou kultúry a ochrany historických 

pamiatok ako gestorskej komisie k schvaľovaniu vézetenka 

(VZN-ka) o s názvami ulíc, mám, predkladám takúto zmenu 

textu vézeten (VZN). 

V paragrafe dva určenie názvov ulíc v odseku 1, ktorý 

je Staré Mesto, sa písmeno cé) mení z pôvodného 

Messerschmidtovho námestia na Námestie ef iks (F. X.) 

Messerschmidta, teda Franza Xavera Messerschmidta, aby sa 

odlíšilo od toho stíhačkového Messerschmidta.  

Odsek dva sa vypúšťa, to je v Petržalke premenovanie 

Starhradskej ulice.  

Ostatné odseky sa prečíslujú z trojky na dvojku a tak 

ďalej, podobne.  

V celom texte vézetenka (VZN-ka) sa vypúšťa spojenie 

Bratislava-Petržalka.  

V paragrafe 3 sa tým pádom mení počet príloh z deväť 

na osem a paragraf4  mení sa dátum účinnosti vézetenka 

(VZN-ka) z 1. januára na 15. 3. 2018.  

A tak isto sa vypú vypúšťa v texte uznesenia 

Bratislava-Petržalka.  
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Prosím, o schválenie tohto návrhu.  

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 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chcem poprosiť poslancov, aby, možno, si osvojili ten 

návrh komisie kultúry, lebo naozaj, dlhá diskusia k tomu 

prebiehala.  

Ide o to, že v Petržalke vždy po istých úsekoch sú 

pomenované ulice nejakým spôsobom. Napríklad, po Slovákoch 

v Amerike, po hradoch a zámkoch, a práve táto Starhradská 

je po hrade Starhrad. Lenže došlo k tomu, že pani Chudíková 

urobila s pár ľuďmi petíciu, aby tá ulica sa pomenovala 

po Ladislavovi Chudíkovi, lenže vznikla aj kontra petícia, 

tá dokonca, myslím že bola väčšia, ale nie je pointa v tom. 

Pointa je v tom, že je tu aj trošku nepísaný úzus, že viac 

ako po piatich rokoch sa premenovávajú ulice, a ja tiež nie 

som stotožnená s tým, aby vypadla takýto názov ulice 

Starhradská z mapy. Ja si myslím, že Ladislav Chudík môže 

mať aj inú ulicu, významnejšiu, alebo námestie a nemusí to 

byť táto ulica Starhradská.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Po piatich rokoch sa pomenovávajú väčšinou od úmrtia, 

áno. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ešte poprosím zástupcov úradu. Teda si, čo vy, čo na 

to hovoríte? 

Ing. Ivan   Š a j t i , oddelenie vnútornej správy: 

Súhlasíme s týmto. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Súhlasíte, dobre.  

Dobre. 

Pán starosta. 

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

Ak som posledný diskutujúci. Nie? Lebo sme sa dohodli, 

že to bude bez diskusie.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hej. Úrad, mag, hlavné mesto s tým súhlasí, čiže nemal 

by to byť problém.  

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme, hlasujeme, 

môžem? Dovolíte mi?  

Hlasujeme o tom návrhu, čo teraz bolo prečítané 

poslankyňou Šimončičovou. 

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, vézeten (VZN) je prijaté. 
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BOD 1B NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 
NÁBR. ARM. GEN. L. SVOBODU 18, 
BLUMENTÁLSKA 16, MARTINENGOVA 4, 
MARTINENGOVA 10, NARCISOVÁ 10, 
MOJMÍROVA 12, PODZÁHRADNÁ 15,19, 
PODZÁHRADNÁ 43, BALTSKÁ 1, PLICKOVA 
2, 4, 8, JANKA ALEXYHO 1/A, 
LANDAUOVA 36, JUNGMANOVA 18, A. 
GWERKOVEJ 8, M. CURIE-SKLODOWSKEJ 4, 
ZNIEVSKA 6 VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod 1Bé je bod 84.  

Štandardný materiál. Bez úvodného slova. Sú to prevody 

spoluvlastníckych podielov.  

Otvá. Sú k nemu súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Hrčka. 

Dobre, berie späť.  

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu.  

Návrhová komisia.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 85

(poznámka: počuť „malý moment“) 

Áno, 1Bé. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Je to bod tridsaťštyri, ktorý bol predradený ako 1Bé. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Osemdesiatštyri. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Prečo tridsaťštyri potom?  

(poznámka: návrhová komisia si pripravuje podklady na 

hlasovanie) 

Takže, bod osemdesiatštyri predradený ako 1Bé. 

Hlasujme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod 

spoluvlastníckych podielov 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.) 

Tridsať prítomných. 
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Tridsať za. 

Uznesenie je prijaté. 

SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM 1C, 1D, 1E 
BOD 1C NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU NA NÁJOM 

ČASTI POZEMKU V ZOO BRATISLAVA – 
K.Ú. KARLOVA VES, PARC. Č. 2906/1 

 

BOD 1D NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU NA NÁJOM 
ČASTI POZEMKU V ZOO BRATISLAVA–
K. Ú.KARLOVA VES, PARC. Č. 2886 

 

BOD 1E NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU NA NÁJOM 
ČASTI POZEMKU V ZOO BRATISLAVA–K. Ú. 
KARLOVA VES, PARC. Č. 2741 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu 1Cé, respektíve 1Cé, 1Dé, 1E sú to 

tri body, štyridsaťdva, štyridsaťtri, štyridsaťštyri, ktoré 

sa týkajú zoologickej záhrady.  

Materiály sú bez úvodného slova. Sú tam súhlasné 

stanoviská. 

Čiže, môžeme spojiť k nim diskusiu.  

Otváram spoločnú diskusiu k bodom 42, 43, 44, to je 

1Cé, Dé, E. 

Nech sa páči.  
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Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu.  

Prosím hlasujme.  

HLASOVANIE. 
BOD 1C NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU NA NÁJOM 

ČASTI POZEMKU V ZOO BRATISLAVA – 
K.Ú. KARLOVA VES, PARC. Č. 2906/1 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod 1Cé, 42 zámer a tak ďalej.  

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 schvaľuje 

zámer na nájom a tak ďalej, jako je to uvedené v bode. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezencia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Tridsať za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

 

HLASOVANIE. 
BOD 1D NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU NA NÁJOM 

ČASTI POZEMKU V ZOO BRATISLAVA–
K. Ú.KARLOVA VES, PARC. Č. 2886 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o bode 1Dé. To je bod 43.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer nájmu 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. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Tridsať za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

 

HLASOVANIE. 
BOD 1E NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU NA NÁJOM 

ČASTI POZEMKU V ZOO BRATISLAVA–K. Ú. 
KARLOVA VES, PARC. Č. 2741 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o bode 1E. To je pôvodný bod 44.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer nájmu 

pozemkov 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.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM 1F AŽ 1W, PÔVODNÉ 
BODY POD ČÍSLAMI 54 AŽ 75 (OKREM 
BODU 60)– NÁVRHY VEREJNÝCH 
OBCHODNÝCH SÚŤAŽÍ NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV NA HODŽOVOM NÁMESTÍ 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu 1eF.  

Bodom 1eF začínajú presunuté body týkajúce sa 

Hodžového námestia 54 až 75 (poznámka: pôvodné čísla bodov 

54 až 75) mínus bod 60, ktorý sme dali dole.  

Všetky body majú súhlasné stanoviská. Sú to verejné, 

obchodné súťaže, ktoré sa sem ešte raz dostanú. Sú bez 

úvodného slova.  

Navrhujem, aby sme o týchto bodoch mali spoločnú 

diskusiu.  

Môžme tak postupovať?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, otváram diskusiu k bodom, bývalým bodom 54 až 

75.  

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

Pán primátor, 

ja sa ospravedlňujem, ale nezachytil som možnosť 

prihlásiť sa pri tých nájomných bytoch.  

Chcel len ťa požiadať, pred nejakým časom od 1.1.2017 

skončila platnosť zákona 182. Teraz je novela 

stoosemdesiatdvojky, doteraz mestské časti mohli s tvojím 

súhlasom predávať nájomcom byty podľa tejto, tohto zákona. 

Teraz by sme potrebovali splnomocnenie, aspoň tie mestské 

časti, ktoré predávajú byty.  

Splnomocnenie, predáva tie byty v zastupiteľstvách na 

základe súdnoznaleckých posudkov a podobne. Ide o všeobecný 

súhlas. Len jednoducho, už pol roka stoja niektoré žiadosti 

len kvôli tomuto.  

Tak ťa poprosím, aby sme cez direktorát úradu mohli 

tieto veci zriešiť.  

Ďakujem.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne za upozornenie.  

Je, to si poznačíme toto a bude sa to riešiť.  

Ďakujem.  

Končím diskusiu spoločnú k bodom 54 až 75. Ideme 

hlasovať.  
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Budem hovoriť tie pôvodné čísla a dúfam, že si to na 

organizačnom priradia k abecede.  

 

HLASOVANIE. 
BOD 1F NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 10,18 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, prvý bol 1eF a 54.  

Hlasujeme o tomto bode.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Šesťdesiat bol vyradený. Šesťdesiat bol.  

54, 1eF. 

Hlasujeme. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

HLASOVANIE. 
BOD 1G NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 112,04 M² V STAVBE 
PODCHODU NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V 
BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 
FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A 
SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o pôvodnom bode 55, to je 1Gé.  
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Hlasujte. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje 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.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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HLASOVANIE. 
BOD 1H NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 32,00 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o bode 1Há, čiže 56.  

Návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom 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.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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HLASOVANIE. 
BOD 1CH  NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 44,44 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o bode 1Chá,57.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

I a J kde je? Písmená.  

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom formou 

obchodnej verejnej súťaže 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.) 
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Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

HLASOVANIE. 
BOD 1I NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 150,08 M² V STAVBE 
PODCHODU NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V 
BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 
FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A 
SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o pôvodnom bode 58, to je 1I.  

Návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené. Schvaľuje formou obchodnej verejnej súťaže. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

HLASOVANIE. 
BOD 1J NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 10,07 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ  
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu, pôvodnom bode 59, teraz 

1J, jot.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené.  
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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. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

HLASOVANIE. 
BOD 1K NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 41,69 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o bode pôvodnom 61, to je 1Ká.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 
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Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.)   

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

HLASOVANIE. 
BOD 1L NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 36,34 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o bode 1eL, to je pôvodný 62.  

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.)   

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

HLASOVANIE. 
BOD 1M NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 20,19 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o pôvodnom bode 63, teraz 1eM.  
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Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené. 

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. 

Uznesenie je prijaté. 
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HLASOVANIE. 
BOD 1N NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 67,12 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o pôvodnom bode 64, teraz 1eN.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje nájom formou obchodnej verejnej súťaže. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.)   

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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HLASOVANIE. 
BOD 1O NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 83,69 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o pôvodnom bode 65, teraz 1O.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.)   

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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HLASOVANIE. 
BOD 1P NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 70,35 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o pôvodnom bode 66, teraz 1Pé.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.)   

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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HLASOVANIE. 
BOD 1R NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 47,20 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o pôvodnom bode 67, teraz 1eR.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje nájom formou obchodnej verejnej súťaže.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.)   

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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HLASOVANIE. 
BOD 1S NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 47,26 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o bode pôvodnom 68, teraz 1eS.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje nájom formou obchodnej verej verejnej súťaže.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.)   

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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HLASOVANIE. 
BOD 1T NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 47,39 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o pôvodnom bode 69, teraz 1Té.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje nájom formou obchodnej verejnej súťaže. 

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. 

Uznesenie je prijaté. 
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HLASOVANIE. 
BOD 1U NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 93,71 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o pôvodnom bode 70, teraz 1U. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.)   

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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HLASOVANIE. 
BOD 1V NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 95,37 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o pôvodnom bode 71, teraz 1Vé.  

Návrhová komisia. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom formou 

obchodnej verejnej súťaže.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.)   

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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HLASOVANIE. 
BOD 1X NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 21,49 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o pôvodnom bode 72, teraz 1iks (X). 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.)   

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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HLASOVANIE. 
BOD 1Y NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 42,79 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽ 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A hlasujeme o pôvodnom bode 73, teraz 1 ypsilon. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje nájom formou obchodnej verejnej súťaže.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.)   

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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HLASOVANIE. 
BOD 1Z NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 88,29 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o pôvodnom bode 74, teraz 1Zet.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.)   

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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HLASOVANIE. 
BOD 1W NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 28,97 M² V STAVBE PODCHODU 
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A posledný je bod 75 pôvodný, teraz 1Wé, dvojité Wé. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje nájom obchodnou verejnou súťažou. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.)   

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

Aj toto uznesenie bolo prijaté. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Napriek tomu, že niektorí naznačujú, že by sme mohli 

ísť ďalej takto až do konca, do konca programu, tak, tak je 

to bod, ktorý sme uzavreli. Hodžovo námestie.  

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

BOD 1AA ZIMNÁ A LETNÁ ÚDRŽBA VYKONÁVANÁ 
SPOLOČNOSŤOU ARK TECHNICKÉ SLUŽBY, 
S.R.O. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A teraz prechádzame na bod, ktorý navrhol pán poslanec 

Hrčka, a to je zimná údržba. Je to asi bod 1AA, počítam že 

to bude.  

Takže, nech sa páči, pán poslanec, máš slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  
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Ja by som si len chcel vyjasniť tu, teda, včera bolo 

prijatých dvadsaťjedna uznesení. Tie uznesenia, fakt, 

neboli žiadnym spôsobom účelové. Boli len formulované na 

problémy, s ktorými sme sa v pracovnej kontrolnej skup, 

teda, v kontrolnej skupine stretávali, to znamená na 

kladenia aktívneho odporu zo strany zamestnancov 

magistrátu, ktorí robili všetko pre to, aby sa firma áerká 

(A.R.K.) nedala skontrolovať. Na rôzne obštrukcie, a či už 

teda pokyn z vedenia magistrátu, aby kontrola nepokračovala 

spôsobom akým bola začatá.  

No ja by som si, teda, chcel vyjasniť postoj primátora 

k tejto situácii, lebo jedno z uznesení bolo, že žiada 

primátora, aby uznesenia smerujúce k hlavnému kontrolórovi 

bezodkladne podpísal. Táto vec bola vydiskutované včera s 

hlavným kontrolórom. Povedal, že s tými uzneseniami, tak 

ako sú formulované, on problém nemá. Tak ak s nimi nemá 

problém hlavný kontrolór, ktorého sa toho, ktorého sa tie 

uznesenia týkajú, ak s tými uzneseniami, tu prešli, naozaj, 

väčšina mala dvadsaťpäť, dvadsaťšesť, dvadsaťsedem hlasov, 

ktoré boli za, tak by som chcel vedieť postoj primátora 

hlavného mesta k tejto téme. Lebo,  kontrola dodávateľa, 

ktorému toto mesto platí desať miliónov Eur je v pracovnej 

náplni zamestnancov magistrátu tohto mesta. Nie kontrolóra, 

nie poslancov.  

To, že to nevykonávajú, je síce smutné, ale, a keď už 

niekto to chce vykonávať, tak ja by som si len chcel 

ozrejmiť, že na koho strane stojí primátor a vedenie tohto 

mesta, že či, teda, na strane toho dodávateľa? Lebo bolo by 

to divné, ale bolo by to z niektorých pohľadov, možno, aj 

pochopiteľné, alebo na strane obyvateľov tohto mesta, 
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ktorí, z ktorých peňazí, z ktorých verejných prostriedkov 

sa niektoré služby platia a nie sú poskytované.  

A vzhľadom k tomu, že, naozaj, tie termíny, bohužiaľ, 

na tom mimoriadnom zastupiteľstve boli na navrhnuté tie 

isté uznesenia, boli tam drobné zmeny ktoré, ktoré zasa, 

možno, vyplynuli z nejakých situácií, ale deväťdesiat 

percent tých uznesení, ktoré včera boli navrhnuté, sú 

identické s tými, ktoré boli navrhnuté na mimoriadnom 

zastupiteľstve, tak stále sa nerealizujú, napriek tomu, že 

tá zimná údržba sa čím ďalej skracuje. 

A tak ako som už v programe povedal, 27. februára, to 

znamená, o 5 dní skončí 90 dní nepretržitej pohotovosti, 

ktoré áerká (A.R.K.) zabezpečuje. 

Čiže, keď primátor bude ďalej obštruktívne, proste, 

nepod, ne, obštrukciou nepodpíše tieto uznesenia a bude sa 

tváriť, že tým pádom nie sú platné a nemôže sa podľa nich 

postupovať, tak opätovne prikryje dodávateľa áerká 

(A.R.K.).  

Ja len to chcem mať jasne vyjasnené, aby to tu zaznelo 

na kameru, aby sa potom nemusel pán Baránik desaťkrát pýtať 

znova na nejakom brífingu, že ako to bolo myslené, 

napríklad, s tou zdravotnou starostlivosťou, že kto si 

platí zdravotné poistenie, platí si aj zdravotnú 

pohotovosť, a ak ju za posledný týždeň nevyužil, tak je 

úplne normálne, že platí za to, čo nevyužíva. Ja s týmto 

súhlasím až na to, že ak niektorý iný občan tú pohotovosť 

využil, alebo ak nejaká kontrola z z ministerstva 

zdravotníctva príde o druhej v noci a skontroluje si či 
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doktor, ktorý je platený za pohotovosť, tam sedí, a on tam 

nesedí, tak je to škandál. A zväčša tí doktori tam, naozaj, 

sedia, pretože sú presne za to platení. A to je zmyslom 

pohotovosti, že napriek tomu, aj keď nepotrebujete, ale keď 

ste za ňu platený, tak ste povinný ju poskytovať a ste 

povinný tam byť. Byť prítomný a vedieť ju poskytnúť.  

Tu sme sa dozvedeli, že teda to platí len v prípadoch, 

kedy má snežiť a neviem čo, ale platiť musíme nonstop,  

napriek tomu, že v tej zmluve neni ani napísané to, že tá 

nepretržitá prevádzka musí byť deväťdesiat dní. To zase v, 

plán kontrolnej činnosti išiel vysoko nad rámec zmluvy. V 

zmluve je napísané, že spravidla deväťdesiat kalendárnych 

dní. Neni tam napísané, že to musí byť deväťdesiat po sebe 

idúcich dní bez prerušenia a tak ďalej. 

Čiže, podľa mňa, aj plán zimnej údržby, a na to ešte 

budem upozorňovať určite kontrolóra, aby, aby dal svoje 

stanovisko k tomu, že či plán zimnej údržby nebol vysoko 

veľkorysý opätovne voči dodávateľovi a neda, neumožnil mu 

niečo, čo mu samotná zmluva neumožňuje, ale my sme takí 

dobrí, že k tej.zm, 

keby som, poprosím predĺženie. 

My sme takí veľkorysí, že zmluva, ktorá bola podpísaná 

Ďurkovským je zlá, pán primátor opakovane hovorí, že on je 

najväčším odporcom a bojuje proti tejto zmluve, tak v pláne 

zimnej údržby sa podpisujú veci, ktoré sú v rozpore so 

zmluvou, ktoré sú výhodnejšie pre dodávateľa ako pôvodná 

zmluva. Tak ja neviem, to je taký ten, taký ten boj, ktorý 

som doteraz nepochopil.  
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No a hovorím, môžu nastať len, len tri situácie.  

Prvá situácia je, že magistrát na príkaz primátora 

bude konštruktívne spolupracovať s kontrolnou skupinou a 

nepotvrdia sa veci, ktoré ja verejne tvrdím, a to znamená, 

že dodávateľ neposkytuje to, za čo je platený. Okej, tým 

pádom je to výhra primátora, lebo 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

upozorňujem, že máš päť minút ako úvodné slovo. To 

neni diskusný príspevok. Aby si si celý 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Okej. Tak ja poprosím, ak, keď nedostanem odpoveď, tak 

potom si zoberiem riadny príspevok v otvorenej diskusii. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu.  

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  
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Nechcem hovoriť k zimnej údržbe, ale k tomu, že mesto 

platí milióny a poslanci predložili nejaké dôkazy, aj 

správa kontrolóra, že tie milióny nedochádzajú tam, kde by 

mali, to znamená, že platíme za niečo, za čo nedostávame 

protihodnotu. To je jedna stránka vecí, ktorú by sme nemali 

brať na ľahkú váhu. A ja si myslím, že magistrát by mal byť 

súčinný, ak je, teda, jeho verbálne prejavy a o tom ako 

kontroluje áerká (A.R.K.), ako nastavuje a vylepšuje 

podmienky mesta vo zmluvnom vzťahu, ak by boli pravdivé. 

Ale to je jedna stránka vecí.  

Ja si myslím, že nám by nemali byť ľahostajné, keď už 

platíme tie milióny, či oprávnene alebo neoprávnene, nemalo 

by nám byť ľahostajné ani to, kto túto zimnú alebo letnú 

údržbu pre nás vykonáva. A samozrejme, že nemáme priamu 

zodpovednosť, ale máme istú morálnu zodpovednosť, ako sa 

preniká na verejnosť a mnohí zamestnanci týchto spomínaných 

firiem, ktoré sú v konzorciu a ktorí vykonávajú tú zimnú 

údržbu, nedostávajú, reálne niektoré práce naozaj sa 

vykonávajú, nie síce asi všetky, zďaleka, ale nedostávajú 

za svoju prácu zaplatené.  

To znamená, že my posielame milióny niekomu, kto 

svojim robotníkom, alebo zamestnancom nedáva spravodlivú 

mzdu. Pracujú tam, išli podnety na inšpektorát práce, 

pracujú tam robotníci, alebo zamestnanci za fixnú zmlu 

mzdu, proti všetkým pravidlám. Majú dvakrát, v zákonníku 

práce majú neskutočné množstvo dvadsaťštyrihodinových 

služieb, čo zákonník práce neumožňuje, to znamená, že ten 

zamestnávateľ nechráni svojich vlastných zau zamestnancov, 

ale ani im nevypláca spravodlivú odmenu za prácu.  
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Ja viem, že na to nemáme priamy dosah, ale keď už tam 

tie milióny, milióny posielame, tak aj na toto by sme bra 

mali brať zreteľ. Nemalo by nám to byť jedno.  

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 by som sa chcel len vrátiť ku kolegovi Hrčkovi a ku 

kontrolám, ktoré som s ním absolvoval a poviem vám, že dosť 

ma zaro zarazilo to, ako zamestnanec magistrátu pri 

príchode na stanovisko, jeho pracovné, našou skupinou sa 

dve hodiny rozhoduje, či má ísť na kontrolu alebo nemá ísť 

na kontrolu.  

Ja sa pýtam, v jakom vzťahu je hlavný kontrolór a, 

teda zamestnanci kontrolného, kontrolnej, z jeho 

kontrolného úradu ku vzťahu k zamestnancom mesta? Veď je to 

vôbec možné, aby zamestnanec mesta sa dve hodiny 

rozhodoval, že či ide na kontrolu s nami, alebo nejde na 

kontrolu? Je toto vôbec možné?  

Veď nemá ten zamestnanec, keď sme sa tu dohodli, že tu 

bude nejaká kontrolná skupina, budú tam aj poslanci, príde 

tá kontrolná skupina na kontrolu, povie mu, čo chce ísť 

kontrolovať, on sa dve hodiny rozhoduje, že či vôbec má ísť 

kontrolovať, alebo nemá ísť kontrolovať.  
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Pán primátor,  

čo na to hovoríte? Je toto vôbec možné? Však on by 

teda, však to je zamestnanec magistrátu, on by mal 

spolupracovať s tými poslancami a s tým kontrolórom. Alebo, 

respektíve, so zamestnancom. Kontrol kont kontrolóra. Prečo 

dve hodiny sa ro rozhoduje, že či má ísť na kontrolu, alebo 

nemá ísť na kontrolu? Vy to považuje za normálne toto? Ja 

to nepovažujem za normálne, lebo ja si myslím, že teda, keď 

tam nie je žiadny problém, tak však mesto by malo mať 

hlavný záujem na tom, aby skontrolovala daný stav, jaký je 

a nie aby sa tam priečil nejaký zamestnanec a dve hodiny sa 

rozhodovať. A nakoniec nám povedal, že nie! Keby sme 

nedotazovali tuto hlavného kontrolóra, alebo sme nezavolali 

riaditeľovi, tak nakoniec by sa na tú kontrolu asi ani 

nešlo! Načo sme si tu potom schválili nejakú kontrolnú 

skupinu? Ja sa pýtam.  

Viete mi na to dať odpoveď? Lebo niekedy reagujete 

hneď na nejaký príspevok. Tak ja by som bol rád vedel, načo 

sa tu schvaľuje kontrolná skupina, ktorej potom je bránené 

ísť kontrolovať niečo? Pre bohaživého, nemôže sa tam pán 

Hrčka alebo ja pýtať, že chceme ísť skontrolovať to alebo 

to, on nie, áno, neviem či to bude dobré, a tak ďalej, 

a tak ďalej. Veď to je na smiech. Vyzerá to na smiech a 

potom človek, človeka napáda všeličo.  

Takže plne sa stotožňujem s tým, čo povedal Jano 

Hrčka, tých dní do do konca tej pohotovosti už je málo, 

takže ja by som bol rád, aby ste sa k tomu vyjadrili a mali 

by sme jasno, lebo tiež chodíme tam vo svojom vlastnom čase 

osobnom, máme obidvaja malé deti, tiež by sme sa mohli 

venovať aj im. Miesto toho, aby sme tam pozerali na 
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niekoho, jak tam dumá dve hodiny, že či máme ísť na 

kontrolu, alebo nemáme ísť na kontrolu. 

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, Richard, ja som ťa chcel len upresniť, že vlastne 

pôvodné stanovisko bolo, že nie. Že bola tam prvá 

požiadavka zamietnutá, druhá požiadavka zamietnutá, ale 

tak, ako, keď prídeme na kontrolu a niekto nám oznámi, že 

námatkové kontroly mame hlási tri dni dopredu, minimálne 

tri dni dopredu, a potom to, naozaj, musíme vybaviť 

spôsobom, že voláme primátorovi, riaditeľovi magistrátu, 

hlavnému kontrolórovi, že či toto je normálne, aby, aby 

zamestnanec nás pri kontrole, opodstatnenej kontrole, 

otočil a vrátil naspäť. Tak, ja neviem, a naozaj, toto po 

pol, po trištvrte hodiny bolo stanovisko, že nie, a potom 

dve hodiny, alebo ďalšiu hodinu aj štvrť trvalo, kým sme 

cez rôzne telefonáty a ďalšie veci primäli dotyčného, aby 

zmenil názor. Tak ako, naozaj, takto, takto vyzerá 

kontrola.  

A teda, po posledných skúsenostiach už je aj oficiálne 

povedané, že nesmieme pokračovať, hej, lebo to je, je to 

hrozné, že by vôbec chceme, my vo vlastnom čase, robíme, 

suplujeme robotu, za ktorú je niekto platený a sme za to, 

sme tí zlí.  

Ďakujem. 
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(gong) 

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 doplním pána poslanca Mikulca.  

Tí zamestnanci magistrátu, ktorí sťažujú výkon 

kontroly kontrolnej skupiny, sú sami zamestnaní na to, aby 

zadávali, objednávali, alebo kontrolovali firmu, ktorá má 

tieto práce vykonávať.  

Pripomínam výsledky kontroly z roku 2016. Číslo jedna.  

kedy sám pán kontrolór navrhol zosilnenie, alebo posilnenie 

týchto zložiek magistrátu, počty zamestnancov, aby táto 

kontrola bola dôsledná.  

Takže zamestnanci kontroly bránia kontrole. Aby sme to 

upresnili.  

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.  
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Ja som si pozrel operačný prán plán zimnej údržby 

a tam, naozaj, tie funkčné náležitosti jednotlivých zložiek 

fungujúcich v rámci zimnej údržby hovoria aj o 

povinnostiach a možnostiach. Hej?  

Tu je jediná otázka, teda, nechcem sa tým zastávať 

pracovníkov dispečingu, respektívne, kontrolného orgánu 

zimnej údržby, či postupoval v zmysle možných, alebo 

nemožných pravidiel, ja sa pýtam, či uznesenie, ktoré sme 

tu prijali, bolo zapracované a dané na ve na vedomie týmto 

pracovníkom.  

Čiže, on, naozaj, potom nestojí preto otázkou či mám 

alebo nemám plniť to, čo odo mňa kontrolór vyžiada, pokiaľ 

bol oboznámený s tým, že zastupiteľstvo prijalo v takomto 

znení uznesenie na toto a primátor ho tento to uznesenie 

podpísal. Pokiaľ to ten dotyčný zamestnanec nevedel, tak je 

to chyba organizácie práce na magistrátu, a v tom prípade 

by som povedal, že nemal prečo vyjsť v ústrety kontrolnej 

skupine. (gong) 

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 dovolím sa zastať trošku úradu, pretože si 

myslím, že iniciatíve sa medze nekladú, a určite nie ani 

voči poslancom. Každý poslanec, ktorý chcel ísť do tej 

skupiny, išiel kontrolovať, mal možnosť, dokonca včera, keď 
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sme sa bavili, že úrad vám vydá generálny splnomocnenie, 

aby dispečeri nemuseli tam chodiť a mohli ste tam chodiť 

samostatne, tak aj to bolo napádané.  

To znamená, ja sa nemôže zbaviť toho pocitu, že tu sa 

jedná čisto o politickú propagandu, pretože, a poviem, 

výsledky tej vašej kontroly my ostatní poslanci sme sa 

skorej dozvedeli z médií ako priamo od vás.  

Takže, nehovorme si tu o nejakých vznešených 

myšlienkach alebo úmysloch, pretože hovoríme len čisto o 

tom, že keby tu nebol volebný rok, tak ako posledné tri 

roky, tak tu mačkáte gombíky a schvaľujete jedna za druhým.   

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec reaguje. 

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

Milan, 

ja sa musím len zasmiať tomu čo tu rozprávaš. Fakt, že 

zasmiať. Čo tu ty rozprávaš, tak ty tu vyjdeš normálne na 

hanbu Bratislavy, keď ty povieš, že naša kontrola, ktorá 

tam bola, teda, nebudem sa ku nejakým konkrétnostiam 

vyjadrovať, lebo nemôžem sa vyjadrovať, ale budem sa 

vyjadrovať, keď sa kontrola uzavre, potom sa budem 

vyjadrovať aj ku kont konkrétnostiam, kde už aj sami 

zamestnanci magistrátu uznali, že sú tam chyby, a ty 

povieš, tuto pred všetkými, pred Bratislavčanmi, že to bo, 

že to je politikárčenie. Aké politikárčenie? O čom 

rozprávaš, pre bohaživého.  
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O čom to rozprávaš? Že ja idem vo voľnom čase, idem 

kontrolovať a zistím tam nejaké nedostatky? A pri takých 

peniazoch, ktoré platíme? Ty to považuješ za 

politikárčenie? Ako, nesranduj, prosím ťa. To je normálne, 

že ty ma až urážaš, doslova. Aké politikárčenie? Sú tam 

jasné veci, jasné.ve, môžeš sa spýtať aj kontrolóra, 

kľudne, sú tam veci, ktoré budeme rozoberať keď sa tá 

kontrola uzavre, potom som zvedavý (gong), jak sa k tomu 

vyjadríš. 

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: 

Vážení kolegovia, 

ja mám otázku na právnikov. Či už magistrátnych alebo 

tak ako všelijaké právne služby nám poskytujú externisti, 

tak by ma zaujímalo, ak sa spoľahlivo preukáže, že áerká 

(A.R.K.) nemá zazmluvnenú pohotovosť, externe alebo interne 

svojim pracovníkom nevypláca pohotovostné príplatky, 

napriek tomu si ich od nás vyúčtováva, a my jej ich 

hradíme, tak čo to je? Ako sa to dá nazvať? To, podľa mňa, 

je to neoprávnené obohatenie. A a z toho vyplýva povinnosť 

áerká (A.R.K.) tie peniaze nám vrátiť.  My máme povinnosť 

ich od nich vymáhať späť, pretože si od nás vyúčtovali 

čosi, čo reálne neurobili, tak ako tu kolega už 

niekoľkokrát zopakoval.  
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Ale predpokladám, že aj my máme tú povinnosť tie 

peniaze vymáhať späť, nie že sme ich už dali a vyleteli 

hore komínom.  

No, mala by som viacej otázok, ale toto zatiaľ stačí. 

A bola by som rada keby tiež magistrát sa na to pozrel z 

tohto hľadiska. 

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, veľmi pekne ďakujem pani Kimerlingovej, lebo ten 

jeden zamestnanec, ktorý rozprával verejne, tak medzičasom 

sa ozvali ďalší, ktorí zatiaľ chcú zostať v anonymite, ale 

ktorí nám potvrdili, že po a, ťahajú dvadsať štvorku,  

majú, že dvadsaťštyri hodín ťahá, dvadsaťštyri hodín má 

voľno, dvadsaťštyri hodín ťahá, dvadsaťštyri hodín má 

voľno. To je v, to je v rozpore so zákonníkom práce. 

Nehovoriac o tom, že majú fixný plat. Oni nedostávajú 

príplatky za nočné, oni nedostávajú príplatky za nadčasy, 

oni nedostávajú príplatky za nedele, za sviatky a za nič. 

Akože, takto funguje. 

Ja chápem tu si nad tým primátor umýva ruky, nad 

novodobým otroctvom. To znamená, tu sú ľudia, ktorí sú 

radi, že majú prácu, bohužiaľ, nechajú sa, nechajú sa, 

doslova, otročiť, ale my si nad tým umyjeme ruky, my im za 

t, my zaplatíme tomu, kto to robí, zhodou okolností, jeden 
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zo štatutárov bol nedávno zvolený do do súdnej rady, ale 

nám to nevadí, lebo, však, ako inak zarobiť peniaze, 

ideálne za službu, za ktorú nič vy neplatíte, ktorú 

neposkytujete, ale za ňu fakturujete. To je naj, to sú 

najčistejšie peniaze. A my k tomu pomáhame. (gong) 

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: 

Pripomeniem len, že tá v zmluva je osem rokov platná a 

vychádzame z tej zmluvy, ktorá tu bola. Nechcem hovoriť o 

politickej príslušnosti a tak ďalej, ani toho primátora, 

ktorý to podpísal deň po voľbách, ani o všetkých ostatných 

nezrovnalostiach, ktoré v tom fungovali pri dobách 

obstarávania a tak ďalej, tejto zmluvy. O tom sme asi, už 

sme tisíckrát povedali.  

To, čo zareagujem, nikto nepovedal ani to, že 

nesúhlasím s výsledkom tej kontroly. Iba že, ak si súčasťou 

kontrolnej nejakej skupiny, tak takisto sa na vás vzťahuje 

nejaké zákonné povinnosti, ako nie v priebehu informovať, 

ale čakať na túto kontrolnú správu, ktorá je na záver. To 

je jedna záležitosť.  

Takisto vašim partnerom je na komunikáciu potom 

riaditeľ magistrátu a nie médiá. Pretože ja, ako poslanec 

som sa to dozvedel z médií, že je tam nejaký problém, ale 

nie tuná v tomto fóre. 
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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: 

Chcem reagovať na pána námestníka primátora, pretože 

to jeho odvolávanie sa na to, kedy bola zmluva podpísaná a 

to je už dávno bezpredmetné. Tam už ste porobili toľko chýb 

vy. Ďurkovský vtedy zabezpečil, že v tú zimu, keď on 

odišiel, aspoň zimná služba fungovala.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Toto je, toto je hrozné, ako obhajujete silou-mocou tú 

firmu, ktorá nerobí dobre. A vy bránite kontrole. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník iba hovorí, pani Kimerlingová, že ste 

boli námestníkom primátora štyri roky, za zodpovedná za 

financie mesta, a teraz sa dožadujete zmeny zmluvy? No, čo 

ste spravili vy s ňou? Nič.  

Pán poslanky, poslanec Kuruc. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor.  
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Myslím si, že asi nesedí tu poslanec, alebo niekto 

oproti nám vo vedení, ktorý si myslí, že tá zmluva je v 

poriadku, a že tá firma robí dobre. Podľa mňa všetci, ktorí 

tu sedíme, vieme, že sú tam veľké nedostatky a firma dobre 

nerobí.  

To, ako to bolo obstarávané, to už asi ťažko nejako my 

dneska napravíme, mali by sme sa hlavne do budúcna z týchto 

veci poučiť a do budúcna by sme mali tú zmluvu tak 

pripraviť, aby v budúcnosti Bratislavčania nemali problém s 

tým. Lebo ľudí v Bratislave nezaujíma, či to obstaral ten, 

alebo ten, alebo podpísal taký primátor, alebo taký 

primátor. Ľudí v Bratislave zaujíma, keď v sobotu o 

jedenástej v noci začne snežiť, aby o dvanástej v noci 

nastúpila pohotovosť, začala odhŕňať sneh a ráno v nedeľu 

buď sa mohli dostať v ob, do obchodu, alebo kde, alebo cez 

týždeň, aby sa mohli dostať kľudne a v bezpečí do práce.  

Ja, možno, pár skúsenosti odo mňa z Vrakune. 

Áno prišlo áerká (A.R.K.) sa pozrieť na chodník, ktorý 

ide popri hlavnej ceste, ktorá je v správe magistrátu, 

hlavná cesta síce odrh odhrnutá bola, ale chodník, prišli, 

pozreli a povedali, my sme tu dneska prvýkrát a my vôbec 

nevieme, či ten chodník máme, alebo nemáme odhŕňať. A toto 

je alfa omega toho, že áerká (A.R.K.) nemá a nevie, čo 

všetko má robiť a čo robiť nemá.  

Čiže, ja by som chcel poprosiť, keď to verejné 

obstarávanie sa bude robiť a pripravovať, aby, naozaj, bolo 

tak urobené, aby ľudia, akákoľvek firma to vyhrá, aby 

vedela, čo má robiť, kde má robiť, ako má robiť a my, 

samozrejme, zaplatíme za to, čo urobila.  
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A toto by som chcel, pán primátor, vyzvať, aby sme pri 

letnej údržbe, lebo takýto istý problém bude potom aj s 

letnou údržbou. 

A naozaj, Bratislavčanov nezaujíma, či je politika 

taká alebo taká. Chcú mať odhrnuté pred domom, pokosené a 

pozametané.  

Ďakujem. 

pred 

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ja len zareagujem na na kolegu Milana Černého.  

Milan 

ja som nesedel ani v predchádzajúcom zastupiteľstve 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

musím vás upozorniť,  

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

ani  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

tam som nesedel, jak ty teraz sedíš.  

A volal som aj primátorovi a volal som aj riaditeľovi. 

Zdvihol mi riaditeľ, rozprávali sme spolu asi päť minút. 

Nemal akýkoľvek problém zavolať mi kedykoľvek. Mohol sa 

zaujímať tak isto primátor. Primátor mi nezavolal do 

dnešného dňa. Myslím si, že ani Janovi Hrčkovi.  

Takže, asi tak by som ti k tomu niečo povedal. 

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 súhlasím s vyjadreniami predrečníka pána Kuruca. 

Asi neni v Bratislave spoločnosť, alebo človek, obyvateľ, 

ktorý by povedal, že spoločnosť áerká (A.R.K.) to 

zabezpečuje dobre, a že je spokojný so zimnou údržbou a tak 

ďalej. To je asi  taký ten základ, z ktorého je treba 

vychádzať.  

To, že ako sa tam dostala táto spoločnosť sa môžeme 

spýtať predchodcov, to, čo sa robilo štyri roky aj za 

fungovania pani námestníčky, exnámestníčky Kimerlingovej, 

to tak isto sa môžme pýtať jej, ale to sú zbytočnosti.  

Tých Bratislavčanov zaujíma v tomto okamžiku  ten 

aktuálny stav, aký je, keď nasneží. Ten je nevyhovujúci a 
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poďme robiť na tom, aby to v budúcnosti bolo lepšie, s 

novými dodávateľmi, alebo interne s našim komunálnym 

podnikom. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Bajan. 

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

Vážený pán primátor,  pani kolegyne, kolegovia,  

nejako sa strácam. Ja som nezachytil, boli tu 

navrhnuté nejaké uznesenia?  Ak nie, ja sa pýtam, o čom to 

tu teraz točíme, keď máme osemdesiat bodov. Schválili ste 

si do se do devätnástej, ľudia čakajú na tie majetkové 

veci, ja žasnem, naozaj, nad nad tým, koľko máte času. 

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 vám pekne.  

Ja reagujem na hlavného rečníka. Čiže nie na pána 

poslanca Bajana, na pána starostu.  

Viete, pán, páni poslanci, pani poslankyne,  

akékoľvek riešenie, ktoré nám toto mesto chystá, je 

zlé.  
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Po prvé, pokračovať do konca zmluvy s firmou áerká 

(A.R.K.), nechce kontrolovať dodané výkony. Nechce 

kontrolovať firmu, alebo bráni účinnej kontrole.  

A po druhé, pripravilo verejné obstarávanie. Neviem, 

či ste sa pozreli, kolegovia, na verejné obstarávanie 

bližšie. Ale necelých, prakticky tridsaťsedem dní majú 

potenciálni uchádzači na prípravu, vypracovanie ponuky a na 

 milión požiadaviek stanovených v súťažných podkladoch. A 

zložiť zábezpeku päťstotisíc Eur.. Maximálnu možnú. 

Povedzte, kto sa asi prihlási do takto pripravovaného 

verejného obstarávania? Obávam sa, že to budú tí istí vlci, 

v inom, barančom rúchu, ktorí už sú pripravení na túto 

situáciu, a ktorí už si zarobili a očakávajú, že si aj 

ďalej zarobia. (gong)  Ani jedno z rie 

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 všeobecne do tejto diskusie nebudem vstupovať, 

preto, lebo jak povedal pán Bajan, téma bola trošku iná. 

Ale zobral som si teda slovo práve preto, ako Martin Kuruc 

povedal, tú myšlienku, ktorá je kľúčová, čo nás čaká do 

budúcnosti.  
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Viem, ako to tu bolo, viem ako to prebieha teraz, 

nebudem komentovať žiadne politické vystúpenia, ale 

sľubujem vám, že budem výrazným spôsobom súčinný s pánom 

primátorom na poradách pri príprave spo, nášho spoločného 

podniku, ktorý by takúto činnosť vykonával. Práve preto, že 

viem, aké sú možnosti, a aké sú mantinely a pretože, 

bohužiaľ, neviem kto z vás povedal, že najlepšie sa dá 

kontrolovať naša organizácia. A to potvrdzujem, a teda keď 

sa potom niekto prihlási tak tomu 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: 

Pán poslanec Kuruc povedal, že Bratislavčanov zaujíma, 

že ak o jedenástej začne snežiť, že o dvanástej, aby začali 

odhŕňať. Ja by som ho chcel trochu poopraviť. Mali by začať 

odhŕňať o pol dvanástej, teda prinajmenšom podľa zmluvy. A 

to, že nie sú schopní v takom krátkom čase zmobilizovať 

zmluvne zaviazaný počet vozidiel, tak to ukázala kole 

kontrola, ktorú absolvovali pán kontrolór a kolegovia Hrčka 

a Mikulec, a ak je tu všeobecná nespokojnosť, ako to tu 

viackrát zaznelo, aj u pána poslanca Kuruca, no tak, buď sa 

môžme pýtať, že kto to v minulosti zavinil a kto kde sedel,  

alebo čo sme s tým my v tomto volebnom období urobili? A to 

urobiť neznamená iba, že raz v budúcnosti, keď tu už nebude 

áerká (A.R.K.), ale ako ho kontrolujeme áerká (A.R.K.). A 

to, ako magistrát kontroluje áerká (A.R.K.), pochybnosti 

(gong) vyvoláva. 
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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 za slovo.  

Pán Kuruc povedal svoju nespokojnosť vo vzťahu, vo 

vzťahu k výkonu zimnej údržby. Včera tu zaznelo, pani 

starostka Devína povedala obdobnú situáciu. My v rámci 

mestskej časti Devín máme jeden okrsok alebo jeden obvod na 

čistenie v rámci zimnej údržby. Pokiaľ tam niekedy sa 

objavilo čistiace alebo odhŕňacie auto, tak prešlo jedine 

Kremeľskou cestou smerom na Devínsku. Ďalšie štyri ulice, 

ktoré sú v rámci tohto okruhu za zaplatené, lebo sú v 

podstate vykazované, ne nezaznamenali žiadny prechod 

odhŕňača, čo sa týka zabezpečenia mesta, robí to mestská 

časť vlastným prostriedkom a vlastnými prostriedkami.  

Pán kontrolór povedal, že najlepšie sa kontroluje 

vlastný podnik. No žiaľbohu, my nie sme schopní kontrolovať 

kontrolný orgán mesta, teda magistrátu. Keď vidíme ako 

nedbalo vykonáva svoju povinnosť, (gong) lebo zmlu 

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 to iba chcem zopakovať, že v tom novembri alebo 

decembri sme tu dostali informačný materiál na naliehanie 
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nás poslancov po troch rokoch, že čo je s tým podnikom, 

možným podnikom, a alternatívach. My sme tu nevie, krátku 

diskusiu viedli a nikto neodsúhlasil ani harmonogram, ani 

neschválil to, že takto má pokračovať.  

Ja si myslím, že máš pripraviť alternatívy a pod, 

a a a termíny ďalej.  

My by sme mali od teba dostať teraz už na na základe 

nášho uznesenia, že máš čo najrýchlejšie pripraviť ďalšiu 

zimnú údržbu a letnú údržbu. Ak aktu aktuálne hneď teraz,  

alebo na ďalšie zastupiteľstvo návrhy. A nie sa držať 

niečoho, čo sme zobrali na vedomie a o čom teraz tu verejne 

hovoríme, že nie je v poriadku. Bavíme sa o tom, o o 

nebavíme sa o tisíc eurách, ani, ani desatisíc Eur. Bavíme 

sa o stotisícoch,  miliónoch Eur, ktoré do áerká (A.R.K.) 

idú. 

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 sa chcem opýtať, že kedy mesto, vlastne, zverejní 

tú interaktívnu mapu, kde by si obyvatelia mohli zistiť, že 

ktorá ulica komu patrí a prislúcha.  

 

A to, čo spomínal pán Kuruc, že vlastne to je problém, 

že áerká (A.R.K.) to nevie, nevedia to ani obyvatelia, keď 
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chcú, vlastne, interpelovať poslancov. Čiže je to jedna 

otázka. 

A druhá, že, mne to, mne to príde, že to je na hlavu. 

Akože, my už sme dostali správu kontrolóra, ktorá bola 

ďalšia správa o tom, že najprv sa neprikladali výpisy 

z džípíes (GPS), potom sa prikladali a zistilo sa, že sú 

len fiktívne a potom sa prisľúbilo, že určite to budú 

prikladať a bude to v poriadku, zase to nie je v poriadku. 

Či toto, keď je to súčasťou zmluvy a podmienky zmluvy, nie 

je dôvod na vypovedanie zmluvy okamžite? 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Šramko. 

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

Bratislava - Lamač: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Je len by som chcel, tak jak kolega, tu Kuruc, 

povedal, že sú tam vecné pripomienky, aby sa veľmi 

nemeditovalo v zmluve kto čo, kedy podpísal, sú tam vecné 

veci, a ide o to, aby sa vykonávala zimná údržba, čo 

najlepšie.  

Čiže, odborní pracovníci nech sa poučia a pre ďalšiu 

zmluvu, aby sa zachytili také podmienky, aby mestské časti 

nemuseli dočisťovať mestské chodníky, kde máme problém, ale 

máme vlastných obyvateľov a stále, v podstate, bojujeme s 
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tým, starosta nevidíš, veď to je neodhrnuté. Nezaujíma to 

ľudí, že je to mestské.  

Poprosil by som, aby tá nová zmluva zohľadňovala tieto 

podmienky.  

Ak to máme robiť, dajte nám na to peniaze, robiť to 

budeme.  

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: 

Áno, je to strašný paradox. Primátor je nespokojný. 

Aspoň to oficiálne deklaruje. Poslanci sú nespokojní. 

Starostovia sú nespokojní. Občania sú nespokojní. Napriek 

tomu firma fakturuje to, čo je zazmluvnené vo v plnom 

rozsahu, ako je to zazmluvnené a firma je spokojná, lebo 

dostala vždy zaplatené. (poznámka: poslanec hovorí so 

smiechom) Jedine keď kontrolór príde a nájde niečo, čo je 

vyfakturované nad rámec, mimochodom, čo je zmluvná pod zm 

zmluvný dôvod na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol opakovane 

dokázaný, že firma vyfakturovala niečo, čo reálne 

neurobila, lebo, však, ona z toho žije, ona žije z 

fakturovania vecí, ktoré reálne nevykonáva, to je jej  

najväčší biznis, ktorý na tom robí, tak, tak sa to, proste, 

nerealizuje.  
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Pre informáciu, tá zmluva je vypísaná tak, že 

momentálne sa to volá áerká (A.R.K.), ale áerká (A.R.K.) 

vlastní firma ef cé cé a i i (FCCAII).  A reálne to je 

vysúťažené tak, že sa to možno nebude volať áerká (A.R.K.),  

bude sa volať nejak inak, ale znova to bude robiť ef cé cé 

a i i (FCCAII), lebo nikto iný nemá také množstvo 

prostriedkov, ako sú v súťaži vyhlásené. Kto iný by to 

mohol robiť a všetky tie podmienky splniť. 

Takže, to asi takto dopadne. 

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: 

K pánovi kolegovi Dostálovi.  

Áno, aj ja by som bol rád, keby boli o pol dvanástej, 

ale viem, že keď z centra mesta, kde majú, teda, hlavné 

sídlo vyrazia do Vrakune pred dvanástou, nebudú. Ja som to 

hovoril vo Vrakuni, ale samozrejme, v zmysle zmluvy to musí 

byť o pol dvanástej.   

K pánovi kontrolórovi. 

Áno, najlepšie sa kontroluje vlastná firma a ja dúfam, 

že raz sa, teda, dostane k tomu, že vlastná firma to bude 

robiť. A k tomu aj to, že ja by som bol naozaj rád, aby 

sme, keď sa rozhodne toto zastupiteľstvo, či už teda 

založiť nový podnik, alebo urobiť nové verejné obstarávanie 

na novú firmu, tak aby sme to urobili tak, aby to bolo pred 
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koncom volebného obdobia, aby si, pán primátor, nemusel deň 

po voľbách podpisovať niečo také. Lebo to by potom zas tí 

poslanci, ktorí prídu po nás hovorili, že my sme to zle 

urobili. Takže buďme v tomto takí, aby sme to robili dobre, 

aby na nás potom niekto nepoukazoval, že to bolo zlé. Tak, 

to by som bol veľmi rád, aby to bolo takto.  

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 pekne.  

Vážený pán primátor, vážení kolegovia.  

Viete, zaznelo to tu už niekoľkokrát. Neni v tejto 

miestnosti niekto, kto by bol spoloč, spokojný s firmou 

áerká (A.R.K.). Ale musíme to tak brať. Áerká (A.R.K.) 

končí. Končí. Dneska, to, čo povedal námestník Černý, že 

niekto si to uzurpuje, teraz ako svoju vec, že on práve je 

nespokojný a on ide do televízie, ako je veľmi nespokojný a 

vyznie to, ako keby ostatní boli spokojní. A naozaj, sa to 

aj ja dozviem až tu na tomto zastupiteľstve, že sa také 

niečo deje.  

Viete, ja uznávam, že tá zmluva nie je stopercentná, 

ale keď ju niekto podpisoval, alebo určite nie je dobrá. 

Ale to je ako keď idete do obchodu hladný, tak nakúpite 

nezmysly, ani ktoré, v podstate, nepotrebuje. Tak toto je 
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niečo podobné. Pred tými desiatimi alebo jedenástimi rokmi, 

v tej zime bolo sto dní, kedy bol sneh. Sto dní. To bol, 

každý deň bolo po kolená snehu, možno vtedy podpisoval 

primátor zmluvu a nepozeralo sa na niektoré detaily, ktoré 

dneska tá firmy zneužíva.  

Celý problém je to, že dneska máme sneh dvakrát 

v roku. A proste, je to dosť nemysliteľné, aby tá firma 

držala stav pohotovosti ako sa zaručila, a potom, zrazu, v 

ten deň všetci nastúpili.  

Čiže je to, už sú iné, iné časy dneska. Je globálne 

otepľovanie, dnes sneh už nie je taká hrozba ako bola v 

minulosti.  

Viete, vyrastal som na Orave. Nikdy tam nebol žiaden 

zhŕniač, nikdy tam nebola soľ a fungovalo to. Chodilo sa 

pomalšie v ten deň.  

Čiže, sú tu dve možnosti. Jedna, nemať žiadnu firmu na 

zimnú údržbu, bude sa chodiť pomalšie, alebo rozdelíte 

mestským častiam, nech sa stará každý o svoje. A hovorím 

vám, že možno tá mestská časť dokáže tých ľudí využiť tam 

aj tam.  

Čo sa týka toho vlastného podniku. Viete, keď 

nastúpila SaS-ka k moci, ako pravičiari, tak povedali jednu 

vec, s ktorou ja veľmi súhlasím. Kolektívne vedenie, neni 

dobrý hospodár. Neni dobrý hospodár štát. Proste, neni to 

ono.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 144

Možno, keby sme vybrali súkromníka, ktorý je dneska s 

týmito pripomienkami a už stanovili im zmluvu, tak by 

fungovali na sto percent. Možno by chodili každé ráno dávať 

primátorovi report, čo sa robí, čo sa nerobí a všetko by 

sme vedeli zvládnuť. Lenže vtedy tá zmluva bola robená 

v podmienkach, ktoré boli možno úplne ideálne, len za tých 

desať rokov sa zmenila.  

Čiže, asi je veľa desať rokov dopredu, je veľa 

nevypove, nemať možnosť vypovedať tú zmluvu, takže, nad tým 

sa dneska máme zamyslieť, aký je cieľ. Môžeme zvoliť tri 

smery a rozhodnúť sa, ktorý ten smer pre tých občanov bude 

najlepší.  

Viete, lebo naozaj si uvedomiť to, že koľko sa dneska 

toho snehu sa bude odhŕňať, je veľká bieda porovnať 

 s minulosťou.  

Ďakujem veľmi pekne.   

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.  

Čo sa týka novej súťaže na dodávateľa zimnej, letnej 

údržby, neni ani tak problém, že majú uchádzači 

tridsaťsedem dní na predloženie ponuky, problém je v tom, 

že uchádzači musia za tridsaťsedem dní zdokladovať to, že 
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majú autá, že majú sklady, a že majú prevádzkový areál. 

Neviem si predstaviť, že nejaký uchádzač si nakúpi 

sedemdesiat áut, postaví si areál a zazmluvní si sklady len 

na to, aby mohol predložiť ponuku do našej súťaže.  

Čiže, v tomto tá súťaž asi nebude úplne šťastne 

nastavená.  

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: 

Pán poslanec Hanulík,  

povedali ste, že nikto v tejto miestnosti nie je 

spokojný so službami, ktoré poskytuje áerká (A.R.K.). No 

obávam sa, že niekto evidentne spokojný byť musí, lebo inak 

by magistrát inak pristupoval ku kontrole činnosti áerká 

(A.R.K.), inak by vedenie mesta inak pristúpilo 

k zisteniam, ktoré vyplynuli z kontroly pána hlavného 

kontrolóra a a kolegov poslancov Hrčku a Mikulca.  

A neviem, teda, či vy patríte k tej časti poslancov 

vášho klubu, ktorí sú členmi SMERu alebo nie, ale členovia 

evidentne, členovia Smeru evidentne sú spokojní s áerká 

(A.R.K.), pretože jedného zo štatutárov áerká (A.R.K.), 

pána Mišíka, zvolili nedávno do súdnej rady. Navrhli si ho 

tam a presadili ho tam v rámci koalície napriek tomu, že je 

zodpovedný za to, akým spôsobom funguje áerká (A.R.K.), 

akým spôsobom plní alebo neplní záväzky voči mestu a akým 
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spôsobom porušuje Zákonník práce v tej firme, napriek tomu 

pre poslancov SMERu bol to vhodný kandidát. 

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.  

Ja k Petrovi Hanulíkovi, teda, by som sa vyjadril. 

Minulý týždeň som bol na zasadnutí ZMOS-u v hore na 

Štrbskom Plese a od Popradu až po Štrbské pleso nebolo 

odhrnuté vôbec. Proste, autá jazdili pomaly, ľudia sú tam 

na to zvyknutí, neodhŕňa sa. Tak isto to funguje v Kanade, 

v Nórsku, Švédsku, Fínsku.  

Možno, naozaj, treba sa zamyslieť nad tým, že kvôli 

štyrom dňom snehu v roku, naučme sa jazdiť, možno, pomaly 

na snehu, a ušetrí mesto neviem koľko miliónov.  

Možno aj toto je taká cesta a nemusíme odhŕňať, aj tak 

sa to za tri dni roztopí a zbytočne sme vyhodili do vzduchu 

niekoľko desiatok miliónov.  

Ale, hold, musíme si my povedať, čo je správne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor.  

Pochopil som to ako všeobecnú rozpravu k téme, tak 

dovoľte mi, možno, dve poznámky.  

Až na to, že tu neustále počúvam, že samospasiteľ 

nebude náš mestský podnik, chcem len povedať, že bol som sa 

pozrieť v Petržalke na úrade práce na disponibilnú pracovnú 

silu, ktorá by mi, povedzme, v prípade potreby v Petržalke 

pomohla, môžem vám povedať, že čakať, že v rámci 

pohotovostí niekoľko sto ľudí čaká na to, aby sa zamestnalo 

v našom mestskom podniku, je veľmi odvážna predstava, tým 

skôr, že, že nemôžte hociktorého Bra Brazílčana, pardon, 

hociktorého občana posadiť do stroja, kde potrebujete 

strojníka.  

Takže, naozaj, veľmi opatrne. Menej krvavých očí 

a naozaj viacej emo, viac rácia do tej diskusie potom o tom 

podniku, respektíve, čo s tým ďalej. Ale, to už je vis 

major. 

Všetko. 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: 

Ďakujem.  
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Myslím si, že kolega Hanulík vystihol celý problém. 

A ide o to, že či budeme odhŕňať dva dni alebo sto dní, 

tam, vlastne, kvôli tomu platíme tie ťažké peniaze, že 

potrebujeme byť pripravení kedykoľvek situácia nastane. A 

za to sa draho platí.  

Ja by som len chcela ponúknuť skúsenosti Devína, v 

mestskej časti, naše znalosti situácie pri nastavovaní 

nových, dobrých, lepších zmluvných vzťahov tak, aby, ozaj, 

bolo zabezpečené to, čo je potrebné robiť, keďže viackrát 

som poukazovala, že situácia s cestami nie je v meste 

zmapovaná a nie je zodpovedne ošetrená. Sú mnohé 

komunikácie, ktoré vôbec ako keby boli mimo, mimo 

evidencie, že teda, mesto tieto komunikácie má a má sa o ne 

starať.  

Ďakujem.  

Ponúkam pomoc. (gong) 

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: 

Ďakujem.  

Ja som, možno, počúval iného pána Hanulíka, lebo ešte 

raz, my sme nevystúpili s tým, že sme jediní nespokojní 
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s áerká (A.R.K.). To je hlúposť, to tu nikto nepovedal. My 

sme nespokojní s tým, že nám magistrát nechce dovoliť 

kontrolovať áerká (A.R.K.) (so smiechom), s tým sme 

nespokojní. Lebo nespokojnosť tu všetci verbálne vyjadrujú.  

My, a pani starostka Čahojová dala návrh na na 

námatkové kontroly áerká (A.R.K.), toto zastupiteľstvo to 

schválilo, tento primátor to podpísal. My s pánom Mikulcom 

sme sa prihlásili do kontrolnej skupiny. My v svojom 

vlastnom čase chodíme kontrolovať a robiť robotu, ktorú tu 

mal niekto za nás robiť, ktorý tu je za to platený a nám sa 

v tom bráni. To je to, čo, prečo sme, prečo to kritizujeme, 

a prečo sme vystúpili, a prečo sme povedali, že to vidíme 

ako problém.  

Lebo, aký je dôvod na to, keď všetci sú s tým 

nespokojní, nájdu sa blázni, ktorí to idú v svojom vlastnom 

čase zadarmo kontrolovať a bráni sa im v tom? Nechceme to 

skontrolovať, my nechceme vedieť, ako na tom je, my 

nechceme vedieť, čo za tie peniaze dostávame.  

Toto je problém. Preto toto kritizujeme. Preto o tom 

rozprávame. Lebo to je pre mňa nepochopiteľné, pokiaľ, 

teda, niekto neni na výplatnej páske áerká (A.R.K.) (gong).  

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 pekne.  
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Ja by som, ja by som chcel povedať, že vyznelo to tak, 

ako keby tu dvaja boli iba tí akční.  

A neviem, komu sme sa mali prihlásiť, lebo ja som, 

naozaj, nevedel, že takáto akcia sa koná. Ja som už videl 

iba výsledok z televíznych novín.  

A ďalšia vec. 

Vďaka bohu, že tá firma končí. Vďaka bohu, hej? 

A čo sa týka toho, tej údržby.  

Viete, keď po tridsiatich dňoch prvýkrát nasolíme 

všetky cesty ako blázni a minieme tu milión ton soni, soli, 

tak sú tie cesty znivočené, a ďalšie peniaze, a ďalšie 

peniaze. Na Orave cesty nikdy neboli s dierami. Proste, 

nikdy sa tam nesolilo, bolo tam vždy sto rokov v poriadku.  

A čo sa týka novej firmy.  

Nová firma, nové problémy. Či to bude náš podnik alebo 

iný, to nikto nemôže, predsa, takúto vec skontrolovať. Celú 

Bratislavu. To sa nedá. Dá sa tomu veľmi pomôcť, dá sa, aby 

bola omnoho kvalitnejšia ako toto, to všetci vieme, ale aby 

sme tam dosiahli sto percent, sú dve možnosti. Mestská časť 

nech sa stará, alebo sa na to úplne vykašlime, a tie 

peniaze dajme na veci, ktoré tí ľudia si vyberú, možno, 

ďaleko radšej ako údržbu.  

Ďakujem pekne. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz je prihlásený pán poslanec Hrčka, ale je 

vysvietený červenou. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hej?  

Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dobre. 

Čiže, ak by som prekročil, poprosím predĺžiť.  

A teraz, ja to iba pozhŕňam a príklady.  

Čiže. Pán Černý povedal, že však tu sedel pán Ftáčnik, 

pani Kimerlingová. Ale ja si nepamätám, že by pán Uhler a 

Jenčík sa sťažovali na to, že by za vedenia pána Ftáčnika 

a za za námestníkovania pani Kimerlingovej, úrad bránil 

kontrole.  

Pamätáš sa, Jožo, bránili ti? Nebránili.  

A v tom je ten rozdiel. My ten problém máme. Za prvého 

námestníka Černého a za primátora Iva Nesrovnala sa 

poslancom v kontrolnej komisii bráni v kontrole. No bráni 

sa v kontrole. To je fakt.  

Takže, v tom je ten rozdiel, pre mňa, po prvé.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 152

Po druhé, už sa tu všetci k tomu vyjadrujeme, ak ste 

si ale všimli, jediný, kto sa k tomu zatiaľ nevyjadril, bol 

pán primátor. Pretože tie uznesenia išli k pánovi 

primátorovi. Pán primátor na, dva dni dozadu, na zasadnutí 

svojej, neviem, čo to je, porada primátora, inštruoval 

kontrolóra, že jednoducho, že, že my máme, my, máme priamo 

oslovovať áerká (A.R.K.). Pričom áerká (A.R.K.) nám môže 

povedať, že prepáčte, vy nemáte absolútne žiadne právne 

postavenie. Pričom ten dispečer to má priamo 

v povinnostiach.  

To znamená, my keď prídeme za dispečerom a poprosíme 

ho, aby si splnil svoju povinnosť a realizoval nejakú zo 

svojich povinností, aby sme my videli ako dodávateľ bude 

zareagovať, tak vtedy áerká (A.R.K.) nemôže povedať, že 

neurobím, nepôjdem, lebo to je v pláne, lebo je to, je to, 

kvázi, bod, časť zmluvy, ktorá tam je, a vtedy to má plniť. 

Čiže, tu je, tu je nastavenie, že choďte klopať na 

dvere áerká (A.R.K.) a povedať im, že, my sme z mesta, 

chceme urobiť toto. Oni povedia, že, a my vás nepoznáme.  

Nie, my nejdeme štandardným spôsobom, my chceme nájsť 

nejaký špeciálny spôsob. To je politikárčenie? Nie, pán 

Černý, to je presne spôsob tomu, ako tomu zabrániť. Je to 

úplne zjavné. Je na to iks dôkazov, ale ešte prebieha 

kontrola, takže sa k tomu dostanem neskôr.  

Ja by som ešte pána hlavného kontrolóra upozornil, že 

okrem tej Mariánky, ktorú som už dal do uznesenia, aj cesta 

na Stupavu. Za katastrom Záhorskej Bystrice, v zmysle 

operačného plánu, až po Stupavu, po po obec Stupava, 
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odhŕňame v zmysle, čo tiež nepatrí do katastra hlavného 

mesta.  

Takže, ja len poprosím, aj toto skontrolovať, napriek 

tomu, že to neni v uznesení. Lebo sme sa tu bavili, že 

nemôžeme platiť za niečo, čo nám nepatrí. Ale my odhŕňame v 

katastri Mariánky a v katastri Stupavy, odhŕňame cestu. Nie 

sú to veľké úseky, je to možno kilometer, kilometer a pol, 

dva kilometre. Napriek tomu, na to peniaze máme, áerká 

(A.R.K.) to vykazuje a oficiálne to odhŕňa. Výborne, ale na 

naše neni čas.  

Platí sa, že sto dní snehu, povedal pán Hanulík. Pán 

Hanulík, možno sto dní bol napadnutý sneh, ale nepadal sto 

dní. Ja neviem, ja teda si, myslím, že dosť slušne pamätám 

Bratislavu a sneženie, a ja by som chcel vidieť toho, kto 

tu videl viac ako 20 dní snežiť. Snežiť. Lebo to, že 

napadne sneh a vzápätí prídu mínusové teploty a ten sneh sa 

drží, tak on keď sa odhrnie v ten prvý deň, tak potom on, 

síce, sa drží na ty, na zeleni a neviem, kde na takých 

priestranstvách, ktoré neboli odhrnuté a nejakým spôsobom, 

ale sto dní sneženia, prosím, vytiahnite mi, kde bolo sto 

dní sneženia v Bratislave, tak, možno, v roku 1200. 

Ja neviem, teda, určite to nebolo v tomto storočí. Sto 

dní sneženia v Bratislave. Veľmi o tom pochybujem.  

Pánovi Kurucovi by som rád povedal, že Vrakuňa sa 

odhŕňa z areálu Slovnaftu, nie z Bazovej. Čiže, zo 

Slovnaftu sa do Vrakune dá dostať veľmi rýchlo. Nemusí sa 

toho obávať. Mám to zdokumentované. Čiže, zo zo Slovnaftu, 

z areálu Slovnaftu, k vám chodia, je to, je to, naozaj, asi 
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desať minút autom. Čiže, v pohode tých tridsať minút 

stíhajú, dokonca, s dostatočnou rezervou.  

K ďalším veciam.  

Odstúpiť od zmluvy. Máte to napísané. V zmluve sa dá 

odstúpiť, keď zmluvná strana fakturuje niečo, čo ne, čo 

neurobila. Bola možnosť, neurobilo sa.  

Zoberte si cenu soli. Nám fakturujú cenu soli 

stodvadsaťštyri, či stodvadsaťsedem Eur za tonu, pričom vo 

všetkých výpisoch ma, je uznesenie zastupiteľstva, kde sa 

píše, že aká je cena soli na trhu a píše sa tam 

šesťdesiatdva, šesťdesiatpäť Eur.  

Čiže, na komoditnej burze je cena soli šesťdesiatpäť 

Eur, my platíme stodvadsaťsede, šesťdesiatpäť s dépéhá 

(DPH), my platíme šesťdesia, stoš stodvadvadsaťsedem bez 

dépéhá (DPH), čiže, nejakých stopäťdesiat, nejaké drobné, 

viac jak sto percent naviac.  

V zmluve máte napísané, že ak sa o šesť percent zmenia 

jednotkové ceny a jedna zo strán požiada o zmenu ceny a do 

tridsiatich dní jej druhá strana nevyhovie, je to dôvod na 

odstúpenie od zmluvy.  

Koľkokrát ste požiadali o zmenu jednotkových cien za 

tieto tri (gong) roky? Poviem vám to naprosto přesne, bylo 

to nula krát, hej?  

Čiže, napriek tomu, že tam je viac jak stopercentná 

marža na , na, a ešte vy ju, dokonca, vo vašich, vo vašich 

výpisoch ju aj potvrdzujete. Vy v každý jeden deň píšete 
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cenu soli na komoditnej burze. Je to súčasťou knihy, knihy 

dispečera. Tak to len pre informáciu. (gong) 

Prečo sme o tom informovali verejne? Lebo my sme 

požiadali o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva a nebolo 

zvolané. Bolo zvolané v predposledný deň navečer. Tak 

prepáčte, keď my sme povedali, že sa má zvolať buď 

v piatok, alebo v utorok, a v nedeľu večer ešte stále 

nevisí pozvánka, z toho logicky vyplýva, že najskorší možný 

termín prerokovania je piatok, no tak sme, samozrejme, 

zvolali tlačovku (gong) a išli sme na ňu. Páči, nepáči, to 

je fakt.  

No a teraz k tomu, čo primátor.  

Máme 3 možnosti teda. Buď primátor bude súčinný, 

respektíve, dá príkaz pánovi Marcelovi Heldovi, pánovi 

Valérovi Jurčákovi a pánovi Jurajovi Zaťkovi a dispečerom, 

aby s nami spolupracovali. A teda, buď sa naše podozrenia 

opakovane nepotvrdia, vy, primátor vyhral. Alebo sa 

potvrdia, primátor a zastupiteľstvo opäť vyhralo, lebo sa 

dokáže, že dodávateľ chybí a môžme si uplatňovať voči nemu 

nejaké náhrady. Alebo s nami nebudú spolupracovať, to 

znamená, že dispečeri a vedúci, riaditeľ sekcie pán Held, 

vedúci oddelenia správy komunikácií pán Valér Jurčák a re a 

vedúci sprá, a referátu správy Juraj Zaťko a dispečeri 

nebudú súčinní, a potom sa nedozvieme, aká je realita. 

Otázka znie, v koho záujme to je? Podľa mňa, len v záujme 

áerká (A.R.K.), nikoho iného.  

A ja by som chcel, teda, od pána primátora vedieť jeho 

stanovisko, ktorú z týchto troch variant preferuje. To 

znamená, budú súčinní, nepotvrdí sa, budú súčinní, potvrdí 
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sa áerká (A.R.K.), že, že ne nespĺňa, alebo nebudú súčinní, 

a tým pádom sa nič nepreverí.  

A zatiaľ som nepočul, napriek tomu, že sú prijaté 

uznesenia, nepočul som jasné stanovisko primátora, ktorú z 

týchto variant bude preferovať, či už tie uznesenia 

podpísal, a či teda môžeme pokračovať v kontrole a dokázať, 

že, naozaj, je s tým problém.  

Ďakujem. (gong) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, podľa uznesenia by sme mali mať prestávku teraz, 

tak sa pýtam, že či dokončíme tento bod, alebo vyhlásime 

prestávku? Predsedovia klubov?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím? Prestávka.  

Čiže, vyhlasujem polhodinovú prestávku. 

 

(prestávka od 10.00 do 10.38 h) 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 157

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Prosím panie poslankyne a pánov poslancov o návrat do 

rokovacej sály, prestávka skončila, aby sme mohli 

pokračovať v bode.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

...cov o návrat do rokovacej sály, prestávka skončila, 

my pokračujeme v bode. V bode 1AA, kde prebiehala diskusia, 

respektíve, boli prihlásení ešte faktickými, poslanci 

faktickými poznámkami.  

Pán poslanec Mikulec.  

Pán poslanec Mikulec tu nie je, stráca slovo.  

Pán námestník Černý. 

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

mesta SR Bratislavy: 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Je ich tu dosť.  

Á, takže už som na rade.  

V zásade zopakujem, zopakujem to, čo tu zaznelo. Neni 

tu asi pani po, neni tu nikto z poslancov, ani pos 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani, organizačné, je tu dosť poslancov, prosím vás?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ja by som pripomenul, že mi beží čas, tak potom, že by 

mi ho vrátil niekto. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, hovorí pán námestník Černý. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Asi som chcel povedať dve základné veci.  

Neni tu poslanec,  a ani nikto ani z nás za týmto 

stolom, ktorý by povedal, že zmluva s áerká (A.R.K.) je 

dobrá a zimná údržba funguje v poriadku. To čo, však, chcem 

povedať a reagovať na kolegu Hrčku.  

Vy ste povedali, že ja nejakým spôsobom som niekedy 

bránil, alebo bránim výkonu kontroly. To ste povedali. Že 

ja som bránil. A teraz mi povedzte, kedy ja som vstúpil do 

internej alebo externej komunikácie s vami, s tým, keď ste 

išli kontrolovať spoločnosť áerká (A.R.K.) a zimnú, alebo 
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letnú údržbu? Kedy som ja kontaktoval pána Šinályho, alebo 

niekoho z vašej kontrolnej skupiny, aby nejakým spôsobom 

bol zhovievavý? Toto mi povedzte.  

Prosím vás, nešírte tieto bludy o mne. Vás poprosím, 

lebo potom začnem ja hovoriť pravdu o vás.  

Poprosím pána Šinályho o to, aby, aby začal, aby mi to 

vysvetlil, aby povedal, a dosvedčil to, že ja som nikdy 

nevstupoval do kontroly áerká (A.R.K.) v negatívnom, v 

akomkoľvek zmysle.  

Dokonca tak, ako som povedal. O tom, že vy idete 

kontrolovať áerká (A.R.K.), väčšina poslancov sa dozvedelo 

z médií. Napriek tomu, že ste mali informovať a váš 

partnerom k tomu, aby ste rokovali o tom, keď ste mali 

nejaké zistenie, je v prvom rade úrad. A kontrolór, 

samozrejme.  

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 som sa chcela práve odhlásiť a mi to nejde, tak som 

volala kolegyňu. V tejto chvíli nebudem diskutovať. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán kontrolór Šinály. 

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

SR Bratislavy: 

áno, ďakujem za slovo.  

Ja som chcel reagovať na dve veci z tvojho slova, 

Janko Hrčka.  

Jednak, že keď sa dozviem o čomkoľvek v súvislosti s 

výkonom kontroly od kohokoľvek a súvisí to, čiže, nejaká 

cesta do Stupavy, alebo niečo podobného, tak, samozrejme, 

sa tomu budem venovať. A aj keď ktokoľvek mi čokoľvek 

oznámi ústne, telefonicky alebo osobne, tak sa tomu venovať 

budem.  

Ale predovšetkým by som rád vysvetlil nielen to, čo tu 

povedal pán Černý, ale začnem tým, že celkom určite ani pán 

primátor ma ničím neinštruuje, už vôbec nie pán riaditeľ 

Maruška a porada, ktorá prebehla u pána primátora, ktorej 

sa zhodou okolností pán, pán Černý vôbec neangažoval, čiže, 

ani v rámci toho nekomentoval otázku toho postupu, ktorý 

funguje v rámci výkonu kontroly áerká (A.R.K.), tak doho, 

tam bola len dohoda o tom, že ma požiadali, aby som podľa 

možnosti menej vyťažoval v čase nasadenia tých dispečerov, 

na druhej strane, ale som dostal prísľub (gong) od pána 

riaditeľa  
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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 veľmi pekne.  

Čo sa týka toho, že koľko dní ten sneh bol na cestách, 

aby som upresnil.  

Vo Viedni, veľa krát nám je Viedeň vzor, je také, že 

keď sneží, alebo následkami snehu je je,  neni dovo, neni 

tak, akože, bráni plno vyhodnoti, pá (poznámka: oprava 

„ööö“), plno využiť parkovanie, tak je parkovanie zadarmo. 

Proste, keď vo Viedni sneží, môžete kdekoľvek zaparkovať.  

A ja som si pozrel tam štatistiku, v roku 2006 až 2007 

bolo takýchto dní, kedy bolo voľné parkovanie vo Viedni, 

sedemdesiatdva. V tomto roku a minulom, čiže. 2017 a 18, 

bolo osem dní. Tak to je veľký rozdiel.  

Možno, že som povedal 100 a je to len sedemdesiatdva, 

a ťažko povedať málo sneží, troška viac sneží, keď nesneží 

ale pol metra snehu. Proste tak sa zmenili tie podmienky 

snehu za posledných desať, jedenásť rokov.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Dostál. 
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Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Pá pán poslanec Hrčka,  

podobne ako ty, som rád, že nikto z nás, alebo nie je 

tu nikto, kto by povedal, že zmluva s áerká (A.R.K.) je 

dobrá, ako to opakujú aj viacerí poslanci ďalší. Len teda, 

ešte by bolo dobré, keby sme sa dozvedeli, že či si to 

myslí aj pán primátor. Lebo ja celkom potom nerozumiem 

tomuto bodu, keďže mali sme mimoriadne zastupiteľstvo, kde 

sme hovorili o áerká (A.R.K.), včera sme na , hovorili na 

pokračujúcom zastupiteľstve o áerká (A.R.K.). Tento bod bol 

zaradený do rokovania zastupiteľstva práve preto, aby sme 

sa dozvedeli, ako to vníma pán primátor. A doteraz sme 

žiadne vyjadrenie od pána primátora nepočuli. Takže, už 

zase nebude mať ani záverečné slovo, keďže nie je 

predkladateľ, tak ale zaujímalo by ma, čo si o tom myslí.  

A ešte chcem upozorniť, že je, bola tu žiadosť 

o vystúpenie občana, ktorý nedostal slovo k tomuto bodu.  

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.  

Pán kolega Hrčka, 

ďakujem teda, že z toho Slovnaftu chodia, budem ich 

teda kontrolovať odtiaľ. Dúfam, že za to, za tých desať 

minút aj stihnú do tej Vrakune prísť.  
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Ešte, možno, jednu takú pripomienku. Trošku takú 

úsmevnú, ale cez slzy. Niekedy začiatkom januára, keď teda, 

bolo také počasie, skôr jarnejšie, a svietilo slnko, tak 

idem domov a vidím jak obstrihávajú kríky popri ceste áerká 

(A.R.K.) a zametali tú cestu, tak hovorím, fajn, super, 

konečne robia aj, teda, mimo tej svojej pohotovosti niečo. 

Akurát smola bola, že to tam dva mesiace nechali potom na 

tej ceste to, čo tam postrihali, no.  

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.  

Naozaj, k tejto problematike bolo už dosť povedané. Ja 

v rámci dvestojedenástky som si vyžiadal situáciu, jaká 

bola v oblasti kontroly výkonu zimnej údržby za ro, za zimu 

šestnásť, sedemnásť. Pokiaľ by sme chceli, nejakým 

spôsobom, hodnotiť výkon kontroly, tak je zlá vizitka, že 

bola urobená jedna kontrola pohotovosti, jedna jediná. 

Nezistili sa žiadne závady, to hovorím za celú zimu, pričom 

to bola kontrola techniky.  

Kontrola pohotovosti osemdesiatšesť ľudí, tá bola 

urobená raz v teréne, pričom sa zistilo, že z nahlásených 

osemdesiatšesť ľudí bolo v teréne päťdesiatpäť.  

Napriek tomu neboli vyvodené žiadne dôsledky vo vzťahu 

k dodávateľovi týchto služieb. Preto som cez 
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dvestojednástku žiadal teraz takýmto spôsobom vyhodnotiť aj 

zimu sedemnásť, osemnásť. Som zvedavý.  

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.  

Ja som povedal, že magistrát pod vedením tohto 

primátora a tohto prvého námestníka bráni, to je, to, za 

tým si stojím. Ja som nepovedal, že prvý námes. Ja hovorím, 

magistrát pod vedením. Pokiaľ niekto je prvý námestník, tak 

sa zas nemôže. 

Tuto pred chvíľkou bola, bolo, že pani Kimerlingová, 

vy ste tu sedeli na tejto pozícii. Ona sedela presne na 

takej istej pozícii ako vy, pán Černý, takže mala rovnaký 

dosah ako vy.  

Čiže, keď vy máte dosah na primátora, tak aj ona mala. 

Ak ona nemala, ani vy nemáte. Tak potom ju nemáte, za čo 

kritizovať. Ste úplne v identickej situácii. Takže, len by 

ste mali mať aj rovnaké zrkadlo na seba v tomto prípade.  

A áno, ako tu už bolo povedané, ja som ešte nepočul 

názor primátora. My ho nevieme. Ja, ta, ospravedlňujem sa 

za túto diskusiu, ale samozrejme, kontrola pôjde, a ja teda 
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dúfam, že kontrolór potvrdí, že počas spádu snehu som ho, 

som ho poprosil, aby sme išli niečo skontrolovať, a presne 

mi povedal, že teda, počas spádu snehu nemáme vyťažovať 

dispečing. A moja otázka znie, že, preboha, kedy? To ich 

môžme dneska ísť vyťažovať, že ako v pondelok pracovali? 

Výborne. To sa na to teším. Lebo to je opätovne tá kontrola 

štyri dni po, asi (gong) nemá význam. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Do diskusie sa prihlásil pán Mihok.  

Hlasujte, prosím, či môže vystúpiť pán Mihók.  

(Hlasovanie.) 

Pán Mihók, nech sa páči, tri minúty. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobrý deň všetkým.  

Ďakujem za slovo.  

V krátkosti, sú len tri minúty. Dobre.  

Stále sa tu omieľa donekonečna firma áerká (A.R.K.). 

Ideme k podstate veci.  

Združenie bratislavských spotrebiteľov bolo jediné, 

jediné v tejto sále, ktoré dale podnet na enkáú (NKÚ), 

ktoré dalo podnet na Inšpektorát práce. Dali sme podnet na 

enkáú (NKÚ) s tým, že tá zmluva je od začiatku neplatná. A 
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to jednak s tým, že pri podpise zmluvy áerká (A.R.K.) 

nemala predmetnú činnosť v obchodnom registri. To znamená, 

neplatné. Keď sa pýtal enkáú (NKÚ) pána primátora, tak pán 

primátor odpovedal, že je to klamstvo, lebo tú činnosť 

mala. Donesiem papier z auta, minule som ho ukazoval.  

V ďalších bodoch opäť sa pýtalo enkáú (NKÚ) na to, čo 

som narážal. Pán primátor, ste tam štyrikrát zaklamal.  

Takže, už pred rokom, keď som dával podnet na enkáú 

(NKÚ), ste tam moc obraňoval túto firmu.  

Ako, nejde mi to do hlavy, ale teraz sa to fakt 

nabaľuje, nabaľuje, nakoniec, aj to, že vyšiel ten 

zamestnanec, prezradil, čo je tam.  

Ale najlepšie na tom je, že štatutárnym orgánom firmy 

áerká, schránkovej firmy, a firmy A.I.I. je pán Mišík, 

ktorý bol nedávno zvolený do súdnej rady. Je to nominant 

Smeru. A tu je vidieť, pán primátor, to prepojenie z veľkej 

politiky, kam tie milióny, zrejme, odchádzajú. Je to síce 

moja dedukcia, ale verím, že sa to potvrdí.  

Ja viem, že teraz je vám to smiešne, ale štatutárny 

orgán, ktorý klame na faktúrach, sa stane členom súdnej 

rady, ktorý má dohliadať na spravodlivosť a na sudcov, tak 

ja vám poviem, že taký takýto podvod, tunel neurobia ani 

len v Somálsku, jak sa udeje tu v Bratislave. Proste, toto 

je veľká politika, toto je veľká hra.  

To, že stojíte vy za touto firmou, a váš pán riaditeľ, 

ktorý tu nesedí, keď sa o tejto problematike jedná, ktorý 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 167

by tu sedieť mal, je to smutné. Sú tu na stole fakty. Fakty 

sú na stole a napriek tomu sa tým nič nerobí. Napriek tomu, 

že tie fakty tu ležia na stole.  

Ja, teraz vás vyzývam, vybavil som hodinové živé 

vysielanie v Rádiu Slovensko, piateho. Budete tam pozvaný 

vy alebo pán Maruška. Som zvedavý, či naberiete odvahu a 

dôjdete so mnou sedieť za jeden stôl, kde si hodinu môžeme 

vymieňať argumenty. Nie, že ja tu mám tri minúty, skončia 

a smejete sa. Naberte tú odvahu a dôjdite so mnou do štúdia 

na hodinu 5. januára. Dostanete pozvánku. A tam môžete 

obhájiť firmu áerká (A.R.K.).  

Ďakujem pekne za pozornosť.  

Piateho marca, ospravedlňujem sa. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec.  

Ďakujem.  

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ďakujem za slovo.  

že možnosť reagovať, tak budem reagovať teraz.  

Mňa zarazi zarazili na na tomto dve veci.  
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Jedna vec je, že sme sa tu bavili, alebo vy ste na 

facebooku sa vyjadrovali o nejakých šiestich stupňoch. Pán 

primátor, šesť stupňov, keď bolo vtedy, keď sme tam my bolo 

na na kontrole, tak to bolo najchladnejších šesť stupňov, 

jaké existovali. Lebo oby, všetci, čo sme tam boli, tak sme 

so zmrznutými nohami išli z tej kontroly. To je prvá vec. 

A ďalšia vec.  

Preboha živého, o čom sa tu stále bavíme? Keby bolo aj 

dvadsaťpäť stupňov? Raz si platíme pohotovosť, a keď si ju 

platíme, tak má byť zabezpečená. To je fakt. Keby bolo 

dvadsaťpäť stupňov, má byť zabezpečená. Lebo si za to 

občania platia. Nie, že teraz je šesť stupňov a niekto sa 

rozhodne, že nebude tú pohotovosť zabezpečovať. Lebo je 

šesť stupňov? Aj keby bolo dvadsaťpäť stupňov, má byť tá 

firma pripravená a zabezpečovať, lebo my si to platíme. 

Chápete? Keď si to my platíme, musí to byť zabezpečené. 

(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: 

Zdalo sa mi, že je dosť argumentov, že sa vyjadríte, 

pán primátor. Teraz vás aj občan vyzýva na verejnú diskusiu 

v rozhlase, tak dúfam, že toto zastupiteľstvo nepremeškáte 

a vyjadríte jasne, či pracujete pre áerká (A.R.K.), alebo 

pre občanov.  
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Najbližších desať dní má byť arktická vlna 

v Bratislave. Celú túto teplú zimu sme platili tieto služby 

viacmenej naslepo a kontroly ukázali, že firma nie je 

pripravená na akú, na akúkoľvek mobilizačnú akciu.  

Teraz máte zavčasu informáciu, môžte si to nájsť na 

všetkých informačných portáloch meteorologických 

meteorologických predpovedí počasia. Ide studená arktická 

vlna, pravdepodobne bude aj snežiť, môže byť poľadovica. Ak 

nezabezpečíte, aby áerká (A.R.K.) aspoň tých pár dní 

(gong)fungo 

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 reagujem na pána Mihoka, ktorý hovoril o 

neplatnosti zmluvy, ktorá bola podpísaná 1. 11. 2010 

primátorom Ďurkovským so spoločnosťou áerká (A.R.K.). 

Podľa mňa bola, je neplatná v tom, že ju podpísali 

traja konatelia spoločnosti Raky, Kosec a Technické služby 

ASA. V čase 1. 11. 2010 pán Guth, ktorý podpisoval za 

spoločnosť ASA technické služby, nebol konateľom tej 

spoločnosti, takže, nemohol podpísať túto zmluvu. Ale je 

tam uvedený. On sa stal konateľom až o mesiac neskôr.  
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Čiže, zmluva platí od 1. 11. a v tom čase pán Guth 

nebol konateľom, nebol ničím. Takže neviem, ako mohol 

podpísať zmluvu. 

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 pripojiť k apelom občanov a poslancov a 

presne nám dať vedieť a firme áerká (A.R.K.), ktorá to 

dúfam sleduje, že bude od nedele do piatku, šesť dní 

mrznúť. A teraz, keď už to teda vieme, tak ich poprosím, 

takto na diaľku, aby horské oblasti, kade chodia trolejbusy 

Pražská, Brnenská, Stromová nasolili. Aby, aby to bo, aby 

bolo nasolené, aby tade trolejbusy nespôsobili nám kolaps 

dopravy v meste. My to už teraz vieme, tak už to vedia aj 

oni.  

Ďalej sa chcem spýtať, kde je pán riaditeľ Maruška, 

ktorý tu mal pred dvoma týždňami dvadsaťjednaminútovú 

neodsúhlasenú prezentáciu, ktorý vyzeral, že teda je 

erudovaný a veci rozumie a vedel by nám zodpovedať, prečo 

sa, na naše otázky?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak ďakujem pekne.  

To bol posledný príspevok.  
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Neviem, prečo je teraz pán poslanec Hrčka takto 

vyčervenený.  

Záverečné slovo? Lebo ak dovolíte, tak by som sa 

vyjadril aj ja. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pretože ma vyzývate k vyjadreniu. Keby sa to urobil 

behom diskusie, tak zase budete na mňa kričať, že porušujem 

rokovací poriadok. Takto na mňa kričíte, že ho neporušujem. 

Tak si rozmyslite, čo chcete, lebo vždy chcete niečo iné. 

Čo sa týka tej otázky a tá sa týkala tých uznesení zo 

včerajška, myslím, aby sme sa vrátili k podstate toho čo, 

prečo tu už hodinu a pol počúvame tieto reči.  

Myslím, že nikdy nebol žiadny rozpor medzi uzneseniami 

zastupiteľstva a vedením mesta a pokiaľ išlo o uznesenia, 

ktoré sú v prospech Bratislavčanov, a ktoré sú prijaté na 

základe zákona. Vždy budem takéto uznesenia podpo, 

podporovať a vždy budeme hľadať riešenia, alebo vždy budem 

postupovať spôsobom, ktorý je výhodný pre Bratislavčanov, 

ale ktorý je zákonný. A to sa týka aj uznesení, ktoré boli 

prijaté včera večer. Na ich podpis je opäť zákonom 

predvídaný postup, treba ich preveriť z hľadiska 

finančného, odborného, právneho, a tak ďalej, to sa nedá 

robiť o polnoci, to sa nedá robiť o polnoci.  

Vo chvíľach, kedy sa pánovi poslancovi zdá, že mesto 

reaguje rýchlo, tak okamžite chrlí podozrenia, prečo 

reagujeme rýchlo. Vo chvíľach, keď sa zdá, že reagujeme 

pomaly, tak okamžite chrlí podozrenia, prečo reagujeme 

pomaly. Takže toto, tento,  polnočné podpisovanie uznesení 
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sa tu praktikovať nebude. Možnože to niekomu vadí, ale ja 

to robiť nebudem. 

Čiže, budem postupovať na základe zákona vždy a v 

prospech Bratislavčanov.  

To je moje vyjadrenie k tejto veci.  

Nech sa páči, pán poslanec Hrčka. Záverečné slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Čiže, ja upo, pán primátor, už niekoľkokrát zopakovaň, 

opakovane prez, preukázal, že nepozná základné zákony, či 

už o obecnom zriadení a tak, ani rokovací poriadok. 

Rokovací poriadok, a primátor to niekoľkokrát už využil, 

umožňuje presadnúť si, poveriť vedením niektorého 

z námestníkov a môže reagovať.  

Čiže, bolo to možné, nechcelo sa, tak potom zbytočne 

tu nezavádzajme o tom, že nemal možnosť reagovať. Mal 

možnosť, stačilo si presadnúť, už sme to niekoľkokrát 

videli.  

Podpísanie do desiatich dní a nerobenie v noci.  

Ja si veľmi dobre pamätám na zmluvu s pékáó (PKO), 

ktorá sa robila v noci tu na magistráte (so smiechom), 

ktorá sa ešte dopracovávala. Ale ja viem, vtedy to bola iná 

firma, volá sa džéendtí (J&T), pre tú sa v noci na 

magistráte pracuje, to vieme všetci, ale pre obyvateľov sa 

nepracuje, aby sa, proste, zhodnotili.  
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Mimochodom, tie návrhy uznesení boli poslané na, už na 

mimoriadnom zastupiteľstve desať dní dozadu boli poslané, 

na organizačné oddelenie, boli tu všetkým poslancom 

porozdávané a tak ďalej,  aj na predsedníckom pulte boli. 

Čiže, opätovne, vážení Bratislavčania, počúvate všetko 

možné, avšak keby niekto chcel, presne tak, ako pán 

primátor hovorí, už si tie uznesenia mohol pozrieť, lebo sú 

to presne tie isté uznesenia, už si ich mohol vyhodnotiť 

a mohol ich podpísať. Evidentne je tu záujem kryť firmu 

áerká (A.R.K.).  

Ja dopredu a avizujem, že ja budem tlačiť na 

kontrolóra, aby sa opätovne nejaké kontroly spravili a keď 

dispečing bude pokračovať v tom, že ich bude kryť a nebude 

súčinný, všetci si z toho môžte urobiť záver. Lebo je tu 

tak obrovská diskusia, také obrovské množstvo vyjadrení, že 

jediná nečinnosť primátora a jediný úmysel primátora kryť, 

môže tomu zabrániť. Ak tomu bude zabránené, je to pre mňa 

jasná vizitka toho, na koho strane a na koho výplatnej 

páske je pán primátor.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

prosím ťa zober tieto posledné slová späť. O jakej 

výplatnej páske? O čom si to hovoril? Môžeš to vysvetliť, 

prosím ťa? Na koho výplatnej páske je primátor? Povedz to 

jasne čo, čo si mal na mysli. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

No, ak nie je umožnené kontrolovať firmu, ktorú tu 

všetci kritizujú a všetci sa na tom zhodnú, že tá firma je 

zlá, nerobí to, nespokojní sme s jej činnosťou, tak ja 

hovorím, že ak urobíme kontrolu a magistrát pod vedením 

primátora obštrukciami a sabotovaním, ako to robil doteraz, 

zabráni tej kontrole, napriek tomu, že sú tu prijaté 

uznesenia, napriek tomu, že, že už mohli byť podpísané a 

všetky možnosti boli, tak v prípade, že to magistrát, 

zamestnanci magistrátu spravia, tak pre mňa to bude jasný 

záver, že primátor neni na výplatnej páske hlavného mesta, 

ale na výplatnej páske áerká (A.R.K). Lebo inakšie si 

neviem vysvetliť, prečo by tento magistrát bránil kontrole. 

Uvidíme.  

My túto kontrolu zrealizujeme, a buď nám budú súčinní 

a tým pádom som spokojný, lebo tak by to malo byť, alebo 

nebude magistrát súčinný, a tým pádom je to pre mňa úplne 

jasné.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Myslím, že hla, hlavný kontrolór sa vyjasnil, vyjadril 

úplne jasne, že žiadne pokyny vydané neboli. Nikto nič 

neobštruuje, je to všetko fantázia pána poslanca, ktorý 

cíti blížiace sa voľby a pochopil, že nemá výsledky, s čím 

by predstúpil pred občanov, takže teraz začína vytvárať 

paranoické predstavy. Ale dobre.  
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Končíme diskusiu.  

Návrhová komisia, máme návrh uznesenia? 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Bude to bez uznesenia. Žiaden materiál, žiadne 

uznesenie. Takže končíme tento. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

 

 

BOD 2 NÁVRH NA NAČERPANIE 2. TRANŽE V 
ZMYSLE RÁMCOVEJ ZMLUVY O ÚVERE Č. 
357/CC/17 OD SLOVENSKEJ SPORITEĽNE 
PRE HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVU 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže prechádzame do ďalšieho bodu dnešného rokovania 

a tým je bod dva. Je to Návrh na načerpanie 2. tranže v 

zmysle Rámcovej zmluvy a tak ďalej, pre hlavné mesto. 

Dámy a páni,  
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je to krok, ktorý je, bol schválený v rozpočte v 

minulom roku, napr., je to vlastne napĺňanie rozpočtu, 

ktorý sme si schválili v decembri, vrátane tohto kroku.  

Materiál by bol v podstate bez úvodného slova, lebo sú 

súhlasné stanoviská komisie, mestskej rady aj kontrolóra. 

Financie, ktoré sú, kto, o ktorých sa tu hovorí, sú určené 

na veľké rozvojové projekty, električkovej trate Petržalka, 

Karlová Ves,ale aj menšie, je ich niekoľko desiatok. 

Na strane tri sú uvedené či sú to Mestské lesy, Mestské 

múzeum, pos, Vrakuňa a tak ďalej, nebudem to všetko čítať, 

proste, je to to, čo sme si odsúhlasili, odsúhlasili 

v zastupiteľstve. 

Čiže, bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo.  

Pokiaľ by mi nestačili úvodné minúty, prosím 

o predlženie.  

Kolegyne, kolegovia, 

dneska máme schváliť, v podstate, štandardný materiál, 

financie, ktoré sa dostali do rozpočtu. Dnes máme rozhodnúť 

o tom, že či splnomocňujeme primátora alebo nie tieto 

prostriedky čerpať, a čerpať ich tak, ako materiál 
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predkladá, to jest máj, jún, respektíve apríl, máj, ani 

neviem, ktoré dva mesiace sú tu. 

Vrátim sa späť do hospodárenia minulého roka. Tento 

úver je v podstate pokračujúcim, preto je to druhá tranža 

zo zmluvného úveru s bankou. A v minulom roku sme vyčerpali 

sedem miliónov. Tak isto boli zdôvodnené na čo tieto seni, 

na čo tieto financie budeme potrebovať. Čuduj sa svet, ale 

v podstate tieto peniaze sme v minulom roku vôbec 

nepotrebovali, lebo previs v hospodárení za minulý rok je, 

podľa môjho odhadu a informácií, ktoré som dostal z 

magistrátu, približne  osemnásť miliónov.  

Čiže, náš hospodársky výsledok za rok 2017 bude 

prebytkový so osemnástimi miliónmi. A teda tieto sedem 

miliónov, ktoré sme, ktoré sme čerpali, nebolo nutné 

do rozpočtu zapájať.  

Povieme si, že úročenie je len nula celá tri pätnásť 

percenta, ale v tomto duchu je aj každá desaťtisíc položka, 

ktorá ide z financií mestá zbytočné, zbytočne. Je 

na zváženie, či ju nakoniec máme dôvod opätovne navyšovať. 

Dnes totiž rozhodujeme, či čerpáme  trinásť miliónov, a tak 

jako pán primátor povedal, tie prostriedky sa majú použiť 

na preddefinované účely.  

Najväčšia položka tam je v sume jedenásť miliónov 

tristošesťdesiatosemtisíc, Nosný dopravný systém.  

Včerajšie materiály, ku ktorým sme sa však nedostali, 

hovoria o termínoch, kedy sa tieto aktivity, tieto 

projekty, ktoré sú naplánované, a pokiaľ si dobre pamätáme, 
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mali byť realizované už v lete minulého roka, preto bolo 

rýchlo treba urobiť súhlas na to, aby dopravný podnik mohol 

čerpať financie a kúpiť autobusy, lebo bude treba urobiť 

náhradnú autobusovú dopravu, keď bude výluka na železnič, 

na električkovej koľajovej doprave.  

Nenastal žiadny pohyb v tomto smere, dnes sme na konci 

februára, termíny hovoria o tom, že nemáme vysúťaženého 

dodávateľa, že tie termíny skôr, skôr tento rok budú 

zabezpečené tak, aby sa mohlo začať s realizáciou aj 

na budúci rok. Pokiaľ si dobre pamätám, v niektorom médiu 

som v tomto duchu vyhodnotil aj vyjadrenie pána primátora.  

Takže pokiaľ dnes odsúhlasíme čerpanie tejto druhej 

tranže, tak sa stane to, že nám tieto prostriedky, a pokiaľ 

budeme pokračovať v duchu rozpočtových pravidiel, tak nám 

zostanú na účte. Zostanú nám na účte.  

Nula celá tri percenta z trinásť miliónov je ročný 

úver, je ročný poplatok za úver približne  štyridsaťtisíc. 

Pokiaľ to vydelíme dvoma, čiže za ten polrok zaplatíme 

na zbytočnom úvere dvadsaťtisíc. Možno to nie je veľa, 

pre mňa sa to zdá dosť.  

S takýmto návrhom som prišiel aj vo finančnej komisii, 

len nejakým nedopatrením tam chýbal jeden hlas, ktorý by 

výstup z finančnej komisii bol posunul do toho, že 

aktuálnosť čerpania nie je nutná, aby sme ju odsúhlasili, 

lebo, a teraz sa vrátim k meritu veci. Čiže, financie 

zatiaľ nepotrebujeme a zdá sa, že v dohľadnej dobe ani 

nebudeme potrebovať (gong) a úver bol zazmluvnený v minulom 

roku, obdobie čerpania tranže sú tri roky. Neviem do akej 
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miery je to, je to, tento údaj správny. Pokiaľ tej 

terminológii, teda si to vysvetľujem dobre, čiže máme tri 

roky na čerpanie, konečný deň na čerpania úveru,  

30. 6. 2017.  

Čiže, opakujem, 2017, nie ´18. Hej?  

Čiže buď tu došlo k nejakému preklepu, ale pokiaľ 

platia tri roky a úver bol, bol zazmluvnený v minulom roku, 

čiže, to by bolo do ko, do 30. 6. 2020, čiže určite nie 

do 30. 6. 2017.  

Vzhľadom na to, čo som nejakým spôsobom a v krátkosti 

povedal, vážené kolegyne, kolegovia, mesto momentálne 

nepotrebuje financie, operatíva hovorí o tom, že sme 

pripravení, áno, rozpočet bol schválený, tieto prostriedky, 

keď bude treba zaangažovať do plnenia našich záväzkov 

finančných, tak my ich vieme tam dať. Čiže otázka moja je, 

ako je to s čermínom čerpania, možného čerpania? To je prvá 

vec.  

A druhá vec je, keď sa pán primátor vyjadrí, že áno, 

v máji, v júni začíname s výstavbou radiál, alebo opravou 

radiál, tak je to o niečom inom, tie informácie doteraz 

skôr hovoria o opaku.  

A preto vás prosím, neschváľme, neschváľme čerpanie 

týchto financií. Máme na to dosť času vtedy, keď tieto 

peniaze naozaj bude treba zapojiť do rozpočtu.  

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,  

ja som teraz v úžase. Ty chceš povedať, že brati, 

električka do Petržalky je zbytočná? Že električka 

do Karlovky je zbytočná? Že obchvat vo Vrakuni je zbytočný? 

Že štadión na Harmincovej ulici je zbytočný? Toto ty 

hovoríš Bratislavčanom? Veď to nie je normálne. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

A odpoviem na otázku. Ukončili sme verejné 

obstarávanie na tú Karloveskú radiálu, bol by som to 

informoval, veci sú na kontrole na úradoch teraz. Tam 

prebieha tá zákonná kontrola.  

Čiže, verejné obstarávanie je ukončené, ale 

pred podpisom zmluvy musíme tie veci dať skontrolovať, a to 

prebieha.  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Vzdávam sa slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Bulla. 
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Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Mňa tiež sa pýtajú karloveskí voliči, že kedy sa začne 

opravovať tie radiály.  

Ja nebudem sa sťažovať na verejné obstarávanie, lebo 

chápem niektoré ňuansy toho verejného obstarávania, len ak, 

prinajlepšom, začne samotná rekonštrukcia niekedy 

v auguste, tak my tento rok naozaj tieto peniaze 

nepotrebujeme. Potom by bolo divné, keby som podporil úver 

na túto radiálu a zároveň tie peniaze by nebolo treba, tak 

by som hlasoval len za nejaké zvýšenie zadlženia.  

Čiže, ja podporujem tiež tú myšlienku, aby sa o tomto 

úvere hovorilo v apríli, v máji, keď naozaj budeme vedieť, 

že kedy sa tá radiála začne rekonštruovať.  

Lebo z trinástich miliónov jedenásť miliónov je 

vyhradených výlučne na túto radiálu, a tá radiála sa bude 

robiť pätnásť mesiacov s tým, že väčšina faktúr príde 

v roku 2019. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

okrem tejto radiály je tam tridsať ďalších vecí, ktoré 

chcete zastaviť.  

Opakujem, ak chcete Bratislavčanom povedať, že tieto 

priority netreba, tak to povedzte rovno.  
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Pán poslanec Hanulík.  

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

Vďaka veľmi pekne.  

Vážený pán primátor, vážení kolegovia. 

viete, troška to, súvisí s týmto bodom, aj keď to na 

začiatku tak nebude vyzerať.  

Ja som tu zažil už štyroch primátorov. Zažil som, vždy 

sme mali nejakú opozíciu tí primátori. Vždy. Vždy bol 

niekto, ktorý s nimi nie úplne súhlasil. Ale nikdy som 

nezažil takýto stav ako teraz. Tá urážanie. Proste, tá 

nedôstojnosť toho vystúpenia. Naozaj, v boxe sa tomu hovorí 

úder pod pás.  

Je to, naozaj, minimálne neetické a nefér, čo tu 

kolegovia, a hlavne kolega Hrčka predvádza.  

Ja, ja ľutujem tých Petržalčanov. Jak, naozaj, takéto 

spôsoby on bude, tam robí, i keď sa mi zdá, že o tú 

Petržalku sa až tak moc nestará, ale neprináša pre mňa 

žiadne riešenie pre tú Petržalku. Naozaj sú to len urážky a 

nefér boj.  

Ďakujem pekne. 

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.  

Pán Hanulík, 

no, ja neviem, vaše obhajovanie Dúbravčanov sa dalo 

pri zmene štatútu, keď ste za to nezahlasovali, lebo taká 

bola dohoda. A kedy ste mohli osemstopäťdesiattisíc, či 

koľko, dostať do Dúbravky, ktoré sú vám neoprávnene, 

v zmysle prerozdelenia, brané. Vtedy ste sa veľmi, teda, 

hecli a urobili ste pre Dúbravku strašne veľa tým, že ste 

nezahlasovali.  

Tak áno, a presne ako hovoríte, tu je vždycky nejaká 

opozícia, nejaká koalícia. Vzhľadom k tomu, že ja nie som 

kšeftpozitív, tak som zväčša v tej opozícii, tak ostáva mi 

len to kritizovanie. Ale ja som s tým v poriadku.  

A myslím si, že voľby ukážu, posledné župné ukázali aj 

tú vašu podporu v Dúbravke, pokiaľ sa nemýlim, tak 

nedopadli pre vás zrovna najlepšie. Tak nechajme sa 

prekvapiť a pozrime si, že ako dopadnú tie voľby, ktoré 

najbližšie budú, že ako dopadnete vy, ako dopadnem ja, 

potom môžme, teda, kľudne vyhodnotiť, že ako to teda voliči 

vnímajú.  

Ďakujem. 

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: 

Ďa ďakujem pekne.  

Zase to berem, že spláca tu veci, ktoré s tým 

nesúvisia. 

Ale chcem také povedať niečo, stará mama mi kedysi 

povedala, že ktorý prst mi majú odťať? To je jedno ktorý, 

proste, každý chýba. A toto bolo to prerozdelenie tých 

peňazí. Ja to zoberem mestu, chcem síce aby čistila cesty, 

chcem nové autobusy, a dám to Dúbravke. Proste, to je 

jedno. V každom prípade tie peniaze pôjdu pre Dúbravku.  

Tu nie je, že nezoberem to mestu a v meste bude 

diskotéka a budeme tu skákať po stoloch a kupovať šampanské 

pé Periňón (Pérignon), Dom Periňón (Dom Pérignon). Nie. 

Proste, ten výsledok je vždy rovnaký.  

Toto je zase len jedno z predvádzania, ako je niekto 

geniálny, ako to sám rozdelí.  

Ďakujem. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo.  

Vážený pán primátor, dámy a páni, 

ja sa v prvom rade chcem ospravedlniť finančnej 

komisii za svoje vyjadrenie, ktoré som na jej rokovaní 

urobil, a ktoré bolo nevhodné, kedy som odľahčene, alebo 

s bonmotom rozprával o tom, že akým spôsobom a v akej výške 

budú nabiehať náklady po prijatí tohto úveru. Až následne 

som si uvedomil, že ja mám úlohu, aby som sa vyjadril 

k tomu, čo mi zákon káže. A ja som to na tej finančnej 

komisii explicitne neurobil. A teraz to chcem napraviť pre 

všetkých tu prítomných.  

Mne zákon káže, aby som sa vyjadril jednak k otázke 

prijímania úverov, čo som urobil vtedy, keď sme prijímali 

rámcový úver. Vtedy, podobne ako za primátorovania pána 

Ftáčnika, som upozornil, že ešte to potrebuje aj 

odsúhlasenie zastupiteľstvom z hľadiska načerpania, čo som 

neurobil preto, lebo by to nevedel magistrát, že to treba 

urobiť, ale pre istotu som to pripomenul, aby sme vedeli, 

že, teda, je to na programe.  

A teraz prišlo na rad tento program, kedy opätovne 

konštatujem, že v zmysle zákona je mesto vo výbornej 

finančnej kondícii z hľadiska uplynulých desiatich rokov, 

úver načerpať môže, sú na to splnené všetky podmienky, 

predkladateľ má právo žiadať vás, aby ste odsúhlasili 

načerpanie tohto úveru, a dodávam, že ja nie som prodno 

prognostikom vývoja hospodárenia z hľadiska vykonaných 
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prác, ktoré budú, alebo nebudú vykonané. Za tieto práce 

zodpovedajú riaditelia, vedúci oddelení, odborov, úsekov.  

Samozrejme, je vec, že som si vedomý toho, že ako 

mestský kontrolór zodpovedám aj za kontrolu účelného, 

efektívneho nakladania s prostriedkami. A celkom určite sa 

tejto otázke aj v budúcnosti budem venovať.  

Ďakujem za pozornosť. 

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.  

Čo sa týka Karloveskej radiály, ja som tu dal 

na zastupiteľstve niekoľko uznesení.  

Prvé uznesenie bolo, aby sme riešili odhlučnenie 

tratí. Myslím si, že toto uznesenie prispelo k tomu, že sa, 

naozaj, začalo týmto problémom zaoberať.  

Druhé uznesenie, ktoré som dával, aby sme získali plán 

dopravnej obslužnosti počas tejto rekonštrukcie. Ten som 

zatiaľ nevidel. Čítam všade v novinách, že keď majú dneska 

vodiči chrípku, tak treba rušiť linky. Takže, ja neviem si 

predstaviť, že kde zobereme nejakých ďalších päťdesiat 

autobusov aj s vodičmi, ale možnože všetko je toto 

pripravené.  
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A tretia vec je, teda, že samozrejme, ja plne 

podporujem túto rekonštrukciu, len teda, keď nevieme termín 

spustenia, keď nevieme, kedy príde stavebná firma 

na stavenisko, tak načerpávať úver, ktorý bude slúžiť 

na túto rekonštrukciu, tak asi to nemôžem schvaľovať. Ale 

nemôže sa tým tvrdiť, že ja som proti nejakej Karloveskej 

radiále. To je úplný nezmysel.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, len tie všetky kroky, pán poslanec, musíme mať 

finančne podložené, lebo to hovorí finančná disciplína. Keď 

nemáte financie v rozpočte, tak nemôžte obstarávať, nemôžte 

robiť ďalej.  

Plán dopravnej obslužnosti dostanete, len čo bude 

známy zhotoviteľ, ten si sadne s dopravným podnikom a urobí 

plán dopravnej obslužnosti. Na to ho musíme ale dosúťažiť. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo.  

Nestihol som, pán primátor, reagovať na teba.  

Naozaj, mi vsúvaš do úst niečo, čo som nepovedal a čo 

ani nemyslím, hej? Nespochybňujem čerpanie úveru. 

Spochybňujem je jeho časovanie. Načerpávanie tohto úveru. 
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Dnes rozhodnúť o tom, že zajtra môžeš čerpať úver, je 

úplne proti záujmom mesta. Je proti záujmom mesta, lebo 

úročenie je zbytočné. Dnes máme v rozpočte na konci roka 

päťdesiatjedna miliónov, čiže nikto nemôže ani 

z rozpočtového povedať, že nemáme prostriedky na to, aby sa 

mohlo vyhlásiť verejné obstarávanie. Nemôže. Že, 

samozrejme, na tento účel vo fyzickom plnení záväzkov voči 

dodávateľovi budeme čerpať prostriedky z tohto úveru, to 

zatiaľ niekto nespochybňuje.  

A nie je tu, tak jak aj kolega Bulla povedal, my tu 

nechceme obmedziť to, čo je naplánované, nechceme ani 

obmedziť to, čo je v rozpočte, akurát jeho načerpanie. 

(gong)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

obmedzíte to, pretože použitie financií je možné až 

po záverečnom účte. Dovtedy s tými financiami, a toto ty, 

predsa, dobre vieš. Do konca júna s tými financiami nemôžme 

nakladať. A my potrebujeme realizovať vaše priority. Veď na 

to je. Veď sme si to v decembri dohodli.  

Prečo to znovu všetko spochybňujete? Všetko zase je 

zle. Len neurobiť, neurobiť, neurobiť, neurobiť! Len ako sa 

veci nedajú robiť! To je to, čo tu navrhuješ!  

Pani po. 

A ešte zbytočné to je.  
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Samozrejme,  električka do Petržalky jezbytočná, do 

Karlovky je zbytočná, všetko je zbytočné. 

Pani poslankyňa Čahojová.  

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

Samozrejme, nie je zbytočné. 

Ďakujem za slovo. 

Ja som nedostala odpoveď, že či ten, tú druhú tranžu, 

a pravdepodobne áno, môžme čerpať tri roky? To znamená, že 

ak ju neschválime dnes, môžeme ju schváliť nabudúce, alebo 

o rok, alebo o dva roky. Dokedy je ten termín čerpania, by 

som poprosila upresniť.  

A s tou rekonštrukciou alebo modernizáciou tratí, 

ktorá nám všetkým leží na srdci, úplne vážne, tak to nebude 

také jednoduché, pán primátor, lebo podľa mňa, a nechcela 

som to hovoriť v plnení uznesení, ale tam konštatujete, 

v plnení uznesení, že keď sme žiadali zverejniť plán 

organizácie výstavby a tej dopravnej obslužnosti, tak 

v pláne plnení uznesení píšete, že po zverejnení, keď sa 

podpíše zmluva s úspešným uchádzačom, ten pripraví presný 

plán organizácie dopravy a výstavby. Podľa mojich skromných 

vedomostí, tak plán organizácie výstavby je súčasťou, musí 

byť súča súčasťou tých podkladov, ktoré uchádzač, alebo 

súčasťou projektu, pardon, súčasťou projektu rekonštrukcie 

(gong) električkovej tra 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie je, pani poslankyňa, ne nemôže byť. To je iba 

predbežný, ale konkrétny musí urobiť zhotoviteľ s dopravným 

podnikom a s krajským dopravným inšpektorátom. To nemôže 

byť dané dopredu.  

Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Ja som z toho predchádzajúceho vystúpenia ale 

pochopili, že vy poviete, že nemôžete obstarávať, ale, ja 

ak som dával pozor, tak ste povedali, že už obstarané je, 

že už len to čaká na podpis zmluvy a chodí to všetkými 

kontrolami. Nie?  

Teda, ak som, ak to bolo správne povedané, tak potom 

si protirečí to, že pokiaľ to neni finančne kryté, nemôže 

sa obstarávať. Tak ak to doteraz nebolo finančne kryté, 

nemohlo sa to obstarávať, ak sa to mohlo doteraz 

obstarávať, tak to bolo finančne kryté. Tak buď platí 

jedno, alebo platí druhé.  

A na druhej  strane, primátor, ktorý nemá ochotu 

kontrolovať spoločnosť s desať miliónmi eurami, primátor, 

ktorý vypisuje súťaž na dvadsať rokov na osvetlenie  

a zveruje majetok mesta bez zastupiteľstva, predlžuje 

nájomné zmluvy na bilboardy, s ktorý, proti ktorým bojuje, 

no nemôže čakať od zastupiteľstva dôveru, akú by mohol mať, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 191

keby, jednoducho, so zastupiteľstvom spolupracoval ako 

s rovnocenným. Ale keďže nás tu bere ako handry, tak 

proste, bohužiaľ, no, my veríme len tomu, čo vidíme, a len 

vtedy, kedy to vidíme. Planým prísľubom, bohužiaľ, 

neveríme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mrzí ma, pán poslanec, že sa cítiš ako handra, to je 

tvoj subjektívny pocit, ja myslím, že asi, ja to tak 

nevidím.  

Ale podotýkam, že tento postup ste schválili vy 

v rozpočte veľkou väčšinou. Je to schválený postup 

v rozpočte. Teraz to znovu spätne spochybňujete.  

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Ja by som poprosila predkladateľa tohto materiálu, 

keby na strane päť v tabuľke Použitie financií 

na jednotlivé projekty v položke 4.2.4 Mestské múzeum, 

Rekonštrukcia archeologického náleziska cela memorije 

(cella memoriae) to opravil, pretože to, čo je tam 

napísané, také neexistuje. Prosím, vyhodiť predložkou di a 

memorie písať ako, ako sa to píše po latinsky, to znamená, 

na konci i a e.  
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Aj podľa toho, ako to nevieme poriadne napísať, tak 

vyjadrujeme svoj neúctu k tej ranokresťanskej svätyni, 

ktorá sa na Národnej kultúrnej pamiatke Devín nachádza. 

Prosím opravte to. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za upozornenie, pani poslankyňa, 

opravíme.  

Pán poslanec Kolek.  

Na pani poslankyňu Šimončičovú.  

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

Mňa to povedala. 

Ja sa teda pripájam ešte k tej výzve, naozaj, dokedy 

je možné čerpať ten tento úver? To je zásadná otázka. 

Pokiaľ by tam bol termín 30. 6. 2018, tak nemáme ho moc 

o čom hovoriť. Ale potom nie je platné to, čo tam je 

uvedené tri roky.  

A druhá vec je, pán primátor, pán Hrčka to povedal. 

To, čo sme zabezpečovali doteraz, sme zabezpečovali len 

vďaka tomu, že to je v rozpočte. A taký istý stav zostáva 

aj po dnešnom dni, či tento úver dostane schválenie od nás, 

že ho môžeme čerpať, alebo nie. V tomto čase. Že 

nespochybňujeme jeho čerpanie, samozrejme.  

A nevsúvaj mi, prosím ťa, do úst, že som proti, proti, 

proti. Nie, ja som za, za, za, a napriek tomu som ešte 
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za to, aby sme zbytočne nevyhadzovali financie na platenie 

úveru.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nevyhadzujeme. To čerpanie úveru nesúvisí vôbec s jeho 

použitím. My ho potrebujeme použiť teraz. Môžeme ho čerpať 

za tri roky, ale potom ho nebudeme vedieť použiť, to nám 

úplne zbytočné.  

Ale vyo, vyjadrí sa k tomu, vyjadrí sa k tomu, 

samozrejme, oddelenie.  

Pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ja, samozrejme, plán organizácie výstavby som videl. 

Ten, ktorý je v projekte, tak ten hovorí o tom, že 

minimálne deväť mesiacov budú výluky na tej trati. A teda, 

chceli sme vedieť dopredu, čo to znamená pre tú dopravu, 

koľko jazdných pruhov bude voľných.  

Čiže, toto bolo účelom tých uznesení, aby sme sa 

vedeli pripraviť.  

Ja som si plánoval kúpiť nejakú motorku, lebo, proste, 

neviem, či sa dostanem do mesta. Takže, myslím si, že 
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zaujíma to kopu obyvateľov, že ako budú jazdiť počas tejto 

rekonštrukcie do mesta.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A tú informáciu, pán poslanec, samozrejme, aj dostanú.  

Zopakujem, že ten podrobný plán musí pripraviť 

zhotoviteľ s dopravným podnikom, podobne aj etapizáciu 

výstavby. Ale na to musíme mať toho zhotoviteľa.  

A a takže, ešte sa prihlásil do diskusie pán Mihok. 

Hlasujte či môže pri vystúpiť pán Mihók.  

(Hlasovanie.) 

Pán Mihók, nech sa páči. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Ešte raz pekný deň.  

Zauj zaujíma ma táto debata, čo sa týka radiály, 

peňazí, jedno s druhým.  

Pán primátor,  

ja sa vás opýtam, neviem, či do dobre sa pýtam, ak 

nie, tak ma opravte. 

Pred rokom ste vystúpil v médiách, že na jar sa 

odstavujú električky v Karlovke. To bolo pred rokom. Ubehol 
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rok, takže, vy ste pred tým rokom nemal pokryté peniaze 

na tú radiálu, keď teraz sa o nich bavíme?  

Vy vystúpite pred pred ľudí, že odstavíme radiálu. To 

bolo minulý rok,pán, to boli vaše slová a nie moje. Ja sa 

len pýtam, či ste mal v tej dobe pokryté financie na tú 

radiálu, alebo nie. Nič viac. Jednoduchá otázka.  

Ešte raz ju mám povedať? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Mihók,  

toto je príležitosť pre vaše vystúpenie 

pred poslancami, nie debata s primátorom. Takže, nech sa 

páči, ak chcete povedať niečo poslancom, tak povedzte. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Tak, tak ale, poslanci s tým nevystúpili, vy ste s tým 

vystúpil. Vy ste vystúpil v médiách ako pekný pán primátor, 

ktorý povedal začiatkom roka, radiála sa bude na jar robiť. 

To bolo pred rokom. A ja sa normálne a zreteľne pýtam, mal 

ste pred tým rokom, kým ste toto vyjadrenie povedal do 

médií, pokryté peniaze? Lebo teraz sa opätovne bavíme 

o tom, ale o úvere novom, takže neviem. Buď nechápem tomu, 

ale fakt, prepáčte, ak sa zle pýtam, tak sa vám 

ospravedlňujem, keď sa vás zle pýtam. Sa vám 

ospravedlňujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, to bolo vystúpenie pána Mihoka.  

Samozrejme, som nič také nepovedal, takže toto 

neplatí.  

Pán poslanec Borguľa. Prosím? 

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

Procedurálny návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte, ešte vyjadrenie, vyjadrenie úradu.  

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

(poznámka:  nezrozumitelné slová)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Chcete teraz alebo potom? 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Takže, nech sa páči. Riaditeľ sekcie financií.  

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Ďakujem. 

Takže odpoviem na takú vašu zákla, základnú otázku.  

Úver bol pôvodne,vlastne, možnosť jeho čerpania bola 

až v priebehu troch rokov. Ale keďže mestské zastupiteľstvo 

schválilo rozpočet na daný rok, kde vlastne za zazmluvnilo 

aj konkrétne výdavky a s tým súvisiace aj príjmy, takže 

vlastne bolo využité v rámci možností tento rok načerpať 

tento úver, pričom mesto dosiahne najnižšiu dlhovú 

zaťaženosť, akú, akú tu historicky malo, aj s načerpaním 

týchto tohto úveru.  

Taktiež len chcem korigovať trošku pána Koleka s jeho 

informáciou, že ani minulý rok čo sme načerpali ten úver, 

takže proste, že vôbec nepotrebujem. Sme ho nepotrebovali, 

lebo, lebo banka by nám ani neposkytla ďalší úver a my máme 

povinnosť vykázať všetky výdavky v súvislosti s prijatým 

úverom minulého roka na  sedem miliónov, čo už sme aj banke 

dokladovali. Takže všetky peniaze, ktoré sme použili 

z úveru sme vydokladovali banke a neboli použité mimo iný, 

iný rámec, ako sme vlastne mali.  

Opäť pripomínam, jedná sa o najvýhodnejší úver, ako, 

ako mesto má.  
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A vlastne mesto potrebuje tieto financie, aby 

zabezpečilo realizáciu všetkých vecí, ktoré, už ako bolo 

spome, spomenuté, sú uvedené v tomto.  

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: 

Pán Kasander,  

keď mám vo vrecku dve jednoeurovky, jednu od pána 

Koleka, jednu od vás a jednou zaplatím, keď ich zmiešam, ja 

neviem, ktorou som zaplatil.  

Čiže, vy keď sedem miliónov eur ste použili 

na konkrétne účely, čo vám ale spôsobilo, že ste mali 

 päťdesiatjedna miliónov nevyčerpaných, čo teda povedal pán 

Kolek, ak si dobre spomínam, to znamená, že peniaze, ktoré 

ste, boli by ste použili z vlastných prostriedkov, ste 

nepoužili, tie vám ostali v prebytku a použili ste tie 

z úveru. Ale v princípe má pán Kolek pravdu, pretože, 

jednoducho, neboli potrebné. Lebo keby ste, keby boli 

potrebné, tak vám neostanú žiadne, alebo nám ostane dva, 

tri, štyri milióny, ale neostane vám, proste, rádovo 

desiatky miliónov eur v pre na konci roka ako výsledok 

hospodárenia.  

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.  

Čiže, v tom materiáli je chyba. Naozaj, poprosím 

opraviť, aby aj pre históriu to tam zostalo. Čiže, nie 

finálny termín čerpania 30. 6. 2017, ale trids, ale 

dvatisícdvadsať. Čiže, tým pádom je to jasné.  

A druhá vec, to čo pán riaditeľ povedal má svoju 

pointu jedine v tom, že banka určite nemá zazmluvnené, že 

to použijeme na radiálu, že to použijeme na depozit, že to 

použijeme na na pr plnenie priorít. V rámci zmluvy sme 

hovorili o tom, že to bude na investičné akcie mesta.  

A to, čo povedal kolega Hrčka je presne to. Ich už 

nezaujíma, či to boli tie zdroje, ktoré sme normálnym 

spôsobom do rozpočtu dostali, alebo to bolo týchto sedem 

miliónov, ktoré sme zaúverovali, ale sme mu boli povinní 

vykázať naše investície v sume minimálne toho dlhu, to je 

tých  sedem miliónov. A tu vám garantujem, že toto dokážete 

aj teraz, bez toho, aby ste to museli čerpať už teraz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Borguľa má procesný návrh. 

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

Ja mám procedurálny návrh ešte pred týmto hlasovaním, 

lebo, teda, keď dohlasujeme tento bod, nasleduje bod asi 

najzávažnejší dnes, to je parkovacia politika, a za tridsať 

minút nasleduje obed, po obede nasleduje bod pani 

Štasselovej. A ja by som bol rád, keby sme tak závažný bod 

ako parkovacia politika nerušene diskutovali v kuse. Preto 

dávam procedurálny návrh, aby parkovacia politika sa začala 

po druhej hodine, ihneď potom bode pani Štasselovej.  

To znamená, pode počkáme teraz do obednej prestávky tú 

pol hodinu, zabsolvujeme obednú prestávku, zabsolvujeme bod 

pani Štasselovej, a hneď po pani Štasselovej máme celé 

poobedie na bod parkovacia politika.  

To je môj, to je môj (poznámka:  nezrozumitelné slová) 

návrh, respektíve, nie. To je môj procedurálny návrh. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca 

Borguľu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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(poznámka:  počuť slová z pléna „a dovtedy rokujeme, 

áno“) 

Áno, dovtedy rokujeme ďalšie body. Áno.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Devätnásť za. 

To znamená, že bod parkovanie začneme až po tom bode 

pani Štasselovej o druhej hodine.  

 

A teraz sa vraciame do do hlasovania. Hlasovania. Sme 

v hlasovaní.  

Ešte jeden procedurálny návrh?  

Tak, pán. 

Aj poslanec Hrčka má procedurálny návrh?  

(poznámka:  počuť slová z pléna „áno“) 

Áno? Nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som si to chcel vyjasniť. 
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Lebo keď pán Borguľa povedal, že chce aby tak dôležitý 

bod bol bez prerušenia, o šestnástej sú občania. Tak či 

tých občanov, teda, potom budeme realizovať, alebo čo keď 

náhodou tá diskusia prekročí šestnástu hodinu, lebo.  

Toto som si chcel vyjasniť. Lebo ak, teda, pani 

Štasselová bude poobede, a potom začne v 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Okej. Ja sa len pýtam, že či, či to znamenalo aj to, 

že o šestnástej nebudú občania, alebo či to o šestnástej. 

Aby to bolo jasne povedané. Lebo zámer bol bez prerušenia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie. Občania, samozrejme, sú vždy. Takže občania budú, 

pochopiteľne.  

Pán poslanec Jenčík ešte procesne. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Pre mňa veľmi neobvyklé a veľmi nerád to robím, ale 

chcel by som vás poprosiť, aby sme teda tým, že sme získali 

priestor, aby sme teraz hneď po hlasovaní odhlasovali bod 

číslo dvadsaťsedem, čo je zverenie pozemku mestskej časti 

Rusovce.  
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Už som to vysvetlil na začiatku. Ide o výstavbu zák, 

alebo teda, nadstavbu základnej školy v Rusovciach. Keď 

nebudeme mať zverené pozemky, nestihneme stavebné 

povolenie. My to, jednoducho, nedokážeme postaviť bez toho. 

Bod číslo dvadsaťsedem, hneď po tomto hlasovaní. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Čiže, posunieme bod dvadsaťsedem hneď po tomto 

hlasovaní.  

Kto je za? 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných, 

Dvadsaťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

Čiže, po tomto hlasovaní bude bod dvadsaťsedem. 

 

A vraciame sa do bodu dva, hlasovania.  

Návrhová komisia, návrh uznesenia. 
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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 v časti A schvaľuje 

schva, teda, čerpanie, a v časti Bé poveruje, či, 

splnomocňuje primátora a tak ďalej, ako je to uvedené 

písomne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Prosím vás o podporu tohoto materiálu. Je to 

jednoduché, kto chce pomáhať v Bratislave, alebo kto 

nechce.  

Takže, hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných, 

Osemnásť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Veľmi pekne vám ďakujem.  
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BOD 27 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZVERENIA POZEMKU 
REGISTRA „E“ KN PARC. Č. 301 – ORNÁ 
PÔDA VO VÝMERE 894 M², K. Ú. 
RUSOVCE, MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-
RUSOVCE, ALEBO SCHVÁLENIE PRÍPADU 
HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 
TÝKAJÚCEHO SA DLHODOBÉHO NÁJMU 
POZEMKU REGISTRA „E“ KN PARC. Č. 301 
– ORNÁ PÔDA VO VÝMERE 894 M², K. Ú. 
RUSOVCE, NACHÁDZAJÚCEHO SA V 
ŠKOLSKOM AREÁLI, MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-RUSOVCE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu dvadsaťsedem, a tým je zverenie  

pozemku v katastri Rusovce.  

Je to konsenzuálny materiál so súhlasom hlavného 

mesta. Čiže, bez diskus, bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.  

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ja by som si rada vyčerpala aj diskusný príspevok, ale 

to úvodné slovo mi chýba. 

Čiže, ak mám k niečomu diskutovať, tak potrebujem to 

úvodné slovo. Tento materiál poslanci dostali dnes.  
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Takže, prosím o úvodné slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Jenčik,  

chceš k tomu povedať? 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Jas, ja mám za to, že ten materiál bol v materiáloch 

zaradený. To, to, že ho dnes zaradil pán primátor, tak ten 

materiál bol v materiáloch. 

(poznámka:  počuť slová z pléna „v predstihu“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bol aj v mestskej rade prerokovaný. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ale však, akože. Mestská rada ho. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Úvodné slovo. Úvodné slovo. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Dobre. Ja vá. 

Takže, ešte raz zopakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aj my povieme, pán poslanec. Aj, aj pán je, aj pán. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Dobre. 

Ja už som to dvakrát hovoril, takže (so zasmiatím). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Nech sa páči, pán inžinier Kasander. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Ďakujem. 

Ešte raz zopakujem. Jedná sa o realizáciu 

rekonštrukcie, a to stavby objektu jedálne Základnej školy 

Rusovce s rozšíreným účelom, pričom sú tam alternatívy dve. 

A to jedna alternatíva, jedna je zverenie pozemku do správy 

mestskej časti bratislavsca Bratislava–Rusovce.  
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Alternatíva dva, dlhodobý nájom za cenu jedno euro 

za rok za celý predmet nájmu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne.  

Ja len otázku, že či to pätnásť dní viselo, lebo aby 

potom nebol problém s tým, že. Lebo ja som mal vo Vrakuni 

problém, že to pätnásť dní neviselo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vychádzam z toho, že to viselo. Áno. Preto sme to aj 

na mestskej rade tak spravili.  

Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

No, ale ja by som sa rád spýtal, že ktorú alternatívu 

odporúča magistrát? A teda, prečo je, prečo je to takto 

alternatívne? Či nevieme, že čo je lepšie riešenie 
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vo vzťahoch medzi mestom a mestskými časťami alebo, alebo 

teda, prečo sa dala alternatíva? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

My, samozrejme, odporúčame tú symbolickú cenu. To 

znamená, tá druhá alternatíva.  

Tá prvá je tam kvôli úplnosti, aby bolo jasné, čo sú 

právne predpisy, čo sú normy a druhá je to, čo navrhujeme 

my, a to je symbolická cena.  

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem pekne.  

Nestihla som si to uznesenie nalistovať, ale naozaj, 

pán poslanec Kuruc, pán starosta Kuruc pripomenul 

Železničnú, kedy sme o tomto sa bavili. To bola tiež 

základná škola, kde potreboval vysporiadať nejakú časť 

pozemku pre nejaký zámer. V plnení uznesení to bolo 

vykonané ako nesplnené práve z dôvodu, že to nebolo pätnásť 

dní zverejnené pred rokovaním zastupiteľstva.  

Už vtedy sme hovorili o tom, že je to nesystémový krok 

a že by hlavné mesto, myslím si, že to dal práve pán 

starosta Kuruc ten návrh, aby mesto pripravilo komplexný 

materiál pre všetky mestské časti, pre všetky školy 

a škôlky, ktoré majú problém s majetkoprávnym usporiadaním, 

aby sa pripravil komplexný materiál, a aby sme ne, 
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nepristupovali selektívne k jednotlivým mestským častiam, 

alebo nevyťahovali jednotlivé problémy, ale vyriešili to 

systémovo.  

Takže, mňa mrzí, že doteraz z dôvodu ako som sa na 

mestskej rade dozvedela, že to je materiál veľmi obsiahly 

a komplikovaný, medzitým sme, podľa mňa, veľmi rýchlo 

dostali aj nejakú obsielku, ktorá sa týka mestskej časti 

Karlova Ves, na ktorú neviem či už sme stihli aj 

zareagovať, ale, proste, dostali sme a pravde dovtedy mesto 

našim smerom nejakú aktivitu nevyvinulo. Po tej mestskej 

rade prišiel list. 

Takže, je to len jeden z ďalších nesystémových krokov. 

Samozrejme, nič proti zámeru, nič proti mestskej 

časti, nič proti tejto snahe, každý sa trápi a snaží ako 

vie, ale jednoducho, toto je nesystémový príklad, tak ako 

parkovacie domy, tak vyťahujeme jednotlivé mestské časti 

a jednotlivých záujemcov, vždy ad hoc nám to pristane na 

stôl. Toto nám pristalo na stôl už na tej mestskej rade. 

Tam som videla tento materiál prvýkrát.  

Len ma to mrzí, že rovnaký prístup nie je ku všetkým.  

To je všetko, čo som k tomu chcela povedať. 

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 doplním, že tento materiál pripravila mestská 

časť sama. Pán starosta Antoš. To nie je materiál 

magistrátu, ani naša iniciatíva taká. 

Takže tú nesystémovosť, ktorú vyčítaš, prosím, musíš 

vyčítať kolegovi z Rusoviec. Pretože on pripravil tento 

materiál.  

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem, pán primátor, za slovo.  

Samozrejme, ja tento materiál podporujem, aj, teda, 

všetky ostatné materiály, ktoré sa týkajú takýchto 

vysporiadania pozemkov pod základné, alebo materské školy, 

lebo všetci potrebujeme v tých svojich mestských častiach  

niečo rekonštruovať, opravovať, dostať na to eurofondy 

a potrebujeme k tomu mať k tomu vysporiadané.  

A preto by som, naozaj, bol rád keby do budúcna mater, 

možno, magistrát zozbieral všetky tieto naše zá,  záujmy 

týchto mestských častí a urobili by sme si, možno, jedno 

mestské zastupiteľstvo len kde by sme tieto pozemky 

vysporiadali. Lebo ja tým, že môj materiál pätnásť dní 

predtým nebol zverejnený, tak ja som, proste, došiel 

o dotáciu z ministerstva, lebo tým pádom som ten pozemok 

nezískal a už som, teda, nemohol preukázať ministerstvu to, 

že mám vzťah k tomu pozemku. Takže bol by som rád.  
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Ja, samozrejme, tento materiál podporím. Ale, naozaj, 

do budúcna keby magistrát, možno, vyčlenil jedného alebo 

dvoch ľudí na to, aby všetky tieto záujmy mestských častí, 

čo sa týka takýchto dotácií pod školami a materskými 

školami nejako sme vyriešili.  

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: 

Súhlasím s tým, že pozemky pod škôlkami, školami a 

takýmito objektami, aj sociálnych zariadení, by sa mali 

systémovo vyriešiť nejak koncepčne, ale faktom tiež je, že 

niekedy mestské časti, naozaj, akútne, pretože zrazu je 

vypísaná nejaká výzva, zrazu je nejaký grant, alebo miestna 

časť sa rozhodne, že práve teraz chce sa uchádzať o niečo.  

Bohužiaľ, podľa mňa, nemali by sme sa tváriť, že sme 

iba konzervatívni a nič iné neprijmeme. Podľa mňa, treba 

niekedy, aj život prináša takéto zmeny, reagovať ad hok (ad 

hoc).  

Faktom je, že chcem Vás poprosiť o podporu, pretože 

naozaj, to v tejto chvíli Rusovce potrebujú.  

Myslím si, že vieme takto promptne reagovať aj pri 

iných mestských častiach.  
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Súhlasím, že sú veci, ktoré dlhodobo vieme, čiže, 

vieme urobiť taký komplexný materiál. Chvíľku to potrvá, 

ale toto teraz, prosím, týmto nezahadzujme.  

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, samozrejme, podporím tento materiál, lebo ja 

podporím každý materiál, ktorý sa týka mestskej časti, 

ktorej chce zveriť pozemky, lebo tá mestská časť ich zrejme 

na niečo zmysluplné potrebuje.  

Takisto ja sa tu snažím vybaviť asi tri roky zverenie 

pozemku pri spoločenskom dome Vernosť, ktorý neviem kto tu 

blokuje na tomto magistráte, ale ak sme došli na to, že 

tuto nám, jak je tu koncepčne a nekoncepčne, ja vám 

prečítam pán primátor, lebo tu je, že ve, Súborná žiadosť 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. To je, akože, prvý 

nezmysel. A potom, lebo žiadali, žiadalo to Nové Mesto, a 

potom je tu napísané teda, však ale môže to byť preklep, že 

nesúhlasíme so zverením predmetného pozemku mestskej časti 

Bratislava–Nové Mesto.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, (poznámka:  nezrozumitelné slová) 

k veci? Môžme k veci, lebo 

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

Je to k veci, lebo to je, takisto sa to týka zverenia 

pozemku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To sa týka Rusoviec, toto.  

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

To sa týka zverenia pozemkov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Rusoviec. 

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

Vy nám nechcete zveriť pozemok, pán primátor, a píšete 

tu, teda píše tu vaše, váš magistrát, že nám zveríte zeleň, 

aby sme sa o ňu starali tak ako v minulosti. My sme sa o tú 

zeleň v živote nestarali (gong), pán primátor.  
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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: 

No, mňa zaujalo, čo posla, čo povedala pani poslankyňa 

Čahojová a myslím si, že mal by byť rovnaký prístup 

ku všetkým mestským častiam. A, teda, vyriešiť ten problém 

nejako, nejako systémovo.  

Chápem, že niekedy treba mimoriadne urobiť nejaké 

mimoriadne opatrenia, ale sme pomaly na konci volebného 

obdobia, no tak sa netvárme, že niektoré veci nám iba teraz 

padajú na hlavu.  

Nerozumiem celkom prečo magistrát preferuje nájom 

pred zverením, keď ide o materskú školu. Čiže, o výkon 

samosprávnej funkcie, ale teda, ak, ak si myslíte, že toto 

je lepší spôsob usporiadania vzťahov medzi mestom 

a mestskými časťami, tak nemôžem vám brať váš názor. 

Ale zaujalo ma aj to, že, že, že teda, ak predpripraví 

starosta materiál, tak hneď sa zaradí a aj sa, aj sa 

schváli. Takže, keď pani poslankyňa Čahojová pripraví 

materiál, ktorý sa týka podobnej situácie v Karlovej Vsi, 

tak tiež bude takáto (gong) ochota?  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To závisí od vás poslancov, pán poslanec. Vy ste to 

schválili na mestskej rade.  

Pani poslankyňa Šimončičová.  

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

Ďakujem pekne.  

Ja len k tomu, že sa tu spomenula Vrakuňa a Železničná 

a pán starosta Kuruc. Tak v kontrole plnenia uznesení máme 

bod 4.15 kde sa onto, o tomto hovorí, že to nemohlo byť 

splnené zverenie majetku mestskej časti, lebo neviselo to 

pätnásť dní. Ale to uznesenie má aj taký všeobecný bod, že 

zastupiteľstvo žiada zabezpečiť všetky potrebné kroky 

k tomu, aby došlo k usporiadaniu majetkových vzťahov 

pod školskými objektmi a dvornými areálmi v  mestskej časti 

Bratislava–Vrakuňa, predloží nájomcovi návrh zmluvy, 

a potom k usporiadaniu majetkových vzťahov a (poznámka:  

nezrozumitelné slová) zverenie pod objektmi škôl, škôlok 

a školskými areálmi vo všetkých mestských častiach, 

a o tomto sa v plnení uznesenia vôbec nehovorí. Hovorí sa 

iba o Vrakuni.  

Ja by som si prosila, keby sa k tomuto potom sa 

vrátili a vyjadrili sa, že čo znamená, ako sa bude plniť 

tento návrh uznesenia, ktorý bol schválený.  

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 Kolek. 

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

Štyridsať (gong) 

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

Ďakujem.  

Naozaj tu odznelo, že nikto nemá nič proti tomu, keď 

sa robí v záujme mestskej časti, avšak troška tu mám 

pochybnosti v jednom, žiadosť bola dátumovaná 3. 2. 2017. 

3. 2. 2007 je dátum na listine. Prevzatie 13. 2. 2007 

na magistráte.  

Čiže, toto nejde s kostolným poriadkom, vážení 

kolegovia, kolegyne. Pokiaľ je toto pravda, čo je 

v materiáloch ako príloha uvedené, tak sa tu robia nekalé 

veci.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Jenčík, záverečné slovo? 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Celkom nerozumiem v čom je to nekalé. Chcel som práve 

povedať, že práveže od roku 2017, od februára, tu bola 

podaná žiadosť a pán starosta tým, že nám to začalo tlačiť 

pätu, tak sa ohlásil a zaradil ten bod ako, ako vlastnú 

iniciatívu na mestskú radu. Ten materiál bol riadne 

v pozvánke. Čiže, ja nevidím.  

Ja, teda, hlavne som sa chcel ospravedlniť ostatným 

poslancom, kolegom, som myslel, že to bude bez problémov, 

ale mrzí ma to.  

A samozrejme, my preferujeme zverovanie pozemkov, lebo 

tento pozemok to boli dva pozemky. V tom materiáli je to 

opísané. Boli to kedysi dva pozemky, jeden bol riadne 

zverený a te ten druhý nejakým omylom nezapísali. Čiže, 

preto je to tu na stole, no.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Koniec diskusie.  

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať v tomto prípade o alternatíve dva, 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa dlhodobý nájom pozemku a tak ďalej, ako 

je to v alternatíve dva písomne uvedené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných, 

Tridsať za. 

Čiže uznesenie bolo schválené.  

Ďakujeme veľmi pekne.  
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BOD 4 NÁVRH NA ČIASTOČNÉ VYHOVENIE 
PROTESTU PROKURÁTORA PROTI VŠEOBECNE 
ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 
4/2013 Z 26. 06. 2013 O POPLATKU ZA 
ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM 
ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA V ZNENÍ 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY Č. 1/2016 Z 03. 02. 2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu štyri, a tým je Návrh na čiastočné 

vyhovenie protestu prokurátora proti vézeten (VZN) 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia.  

Prosím o krátke úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Dňa 5. októbra 2017 bol hlavnému mestu doručený 

protest prokurátora proti vézeten (VZN) o poplatku 

za znečisťovanie ovzdušia malý, malým zdrojom znečisťovania 

ovzdušia v znení vézeten (VZN).  

Predkladaný materiál obsahuje sumár nedostatkov 

vézeten (VZN), na ktoré poukázal prokurátor. A zárove, 

v záveroch jednotlivých ustanovení materiál obsahuje aj 

vyjadrenie a argumentáciu hlavného mesta aj s odporúčaním 

o vyhovení alebo nevyhovení v jednotlivých ustanoveniach.  
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Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča vyhovieť protestu 

prokurátora proti vézeten (VZN), žiada primátora hlavného 

mesta predložiť na zasadnutie MsZ návrh vézeten (VZN), 

ktorým sa mení a dopĺňa vézeten (VZN) o poplatku 

za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia 

ovzdušia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu.  

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní v časti A 

vyhovuje návrhu, v časti Bé žiada primátora a tak ďalej, 

tak ako je to napísané v uznesení. 
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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.) 

Dvadsaťdeväť prítomných, 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 6 NÁVRH NA ZVERENIE INVESTÍCIÍ 
„PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE – 
KONCEPCIA INTERIÉRU“, KTORÁ JE 
SÚČASŤOU STAVBY: REKONŠTRUKCIA 
ZIMNÉHO ŠTADIÓNA ONDREJA NEPELU, A 
„PRENOSNEJ PODLAHY ICE COVERTAN 
SYSTEMS“, KTORÁ JE HNUTEĽNOU 
SÚČASŤOU BUDOVY ZIMNÉHO ŠTADIÓNA 
ONDREJA NEPELU, DO SPRÁVY 
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE SPRÁVA 
TELOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÝCH 
ZARIADENÍ HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu šesť, a tým je zverenie investícii 

projektovej dokumentácie Koncepcia interiéru do správy 

STARZu.  

Prosím, o krátke úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Návrh na zverenie investície projektovej dokumentácie 

Koncepcia interiéru, ktorá je (poznámka:  nezrozumitelné 

slovo) súčasťou stavby rekonstru Rekonštrukcia Zimného 

štadióna Ondreja Nepelu, sa predkladá na základe podnetu 

Sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva, ktorá prevodkami 

majetku previedla na sekciu, Správy nehnuteľností čiastky 

uhradené z kapitálových prostriedkov hlavného mesta v sume 
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tristodvatisíc tristoti tridsaťdvatisíc 

tristošesťdesiatosem  a v sume dvestodeväťtisíc sedem 

sedemstosedemdesiat, použité ako investíciu 

pri rekonštrukcii a pre ďalšie potreby zimného štadióna. 

Finančná komisia odporúča schváliť, mestská rada 

prerokovať odporúča. 

A 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:. 

Ďakujem.  

Otváram diskusiu.  

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu.  

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 

schvaľuje 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.) 

Dvadsaťosem prítomných, 

Dvadsaťšesť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 7 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V DOMOVE 
SENIOROV LAMAČ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu sedem, a tým je osobitný. Tým je 

osobitný zreteľ v Domove seniorov Lamač.  

Tam ide o nájom iba.  

Upozorňujem a prosím poslancov, aby sa vráti 

do rokovacej sály, lebo máme zase osobitné zretele, tak aby 

sme nečelili podobným problémom ako včera.  

Prosím úvodné slovo. 
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Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Nebytové priestory kuchyne, skladové priestory 

a bufet, Domov seniorov Lamač.  

Nájomné vo výške dvestopäťdesiat Eur za mesiac za celý 

predmet nájmu.  

Doba nájmu na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy o nájme nebytových priestorov od 1. 5. 2018.  

Finančná komisia odporúča schváliť nájom za 

dvestopäťdesiat Eur na mes, za mesiac za celý predmet 

nájmu.  

Fi. Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť nájomné za 

dvestopäťdesiat Eur na mesiac za celý predmet nájmu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram 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 

schvaľuje nájom nebytových priestorov a tak ďalej. 

Trojpätina všetkých.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Idete sa pozrieť von? Či niekto tam?  

Dobre, takže ešte nehlasujeme.  

Videl som pána poslanca Kaliského, ktorý teraz niekam 

šiel.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Čakáme na poslancov.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pán riaditeľ plní úlohy. Ja neviem, vy ste asi 

zamilovaný do pána riaditeľa. On plní moje pokyny. Nie 

tvoje,pán poslanec. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Lebo ja som jeho nadriadený.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 228

Dobre. Ideme hlasovať. Už asi neprídu ďalší.  

Takže, hlasovanie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia že? Takže 

hlasujeme. Áno. 

A ešte ďalší poslanec, výborne.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Bod sedem. 

Dvadsaťdeväť prítomných, 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie prijaté.  
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BOD 8 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 
PARC. Č. 513/129, CÍGEĽSKÁ ULICA, DO 
PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA PHDR. 
MÁRIE HOMOLOVEJ V PODIELE 1/2 A ING. 
IMRICHOVI KAVEČENSKÉMU V PODIELE ½ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod osem, osobitný zreteľ v Rači.  

Prosím, úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

J, jedná sa o pozemok vo výmere 

tritisícstoštyridsaťosem metrov štvorcových, ostatná plocha 

o výmere desať metrov štvorcový, pa, pardon. Hlavné mesto 

je vlastníkom pozemkov vo výmere tritisícstoštyridsaťosem 

metrov štvorcových, ostatná plocha vo výmere desať metrov 

štvorcových.  

Za, stanovenie kúpnej ceny. Za kúpnu cenu celkom 

tisícšesťstojedenásť Eur, pozostávajúca z dvoch častí.  

Prvá časť kúpnej ceny je v hodnote stoštyridsaťdeväť 

celá štrnásť Eur, čo pri výmere desať metrov štvorcových 

predstavujú celkom tisíc štyristodeväťdesiaťjeden Eur. 

Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie, čo 

predstavuje za spätne za obdobie dvoch rokov sumu celkovú 

stodvadsať Eur.  
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Stanoviská dotknutých oddelení a starostu súhlasné. 

Finančná komisia odporúča schváliť za kúpnu cenu 

dvesto Eur na meter štvorcový, čo predstavuje celkom 

dvetisíc stodvadsať Eur.  

Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť predaj za kúpnu 

cenu celkom tisícšesťstojedenásť Eur.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem.  

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Na základe finančnej komisii dávam návrh, aby kúpnou 

cenou bola dvesto Eur za meter štvorcový, čo pri výmere 

desať metrov štvorcových bude predstavovať celkom sumu 

dvetisíc Eur. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne.  
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Končím diskusiu a ideme hlasovať najprv o návrhu 

finančnej komisie. Tak, ako ho prečítal pán poslanec Budaj. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o tom návrhu, čo teraz bolo povedané 

finančnou komisiou a pánom Budajom, dvesto Eur za štvorcový 

meter. 

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. 

Čiže, nebolo prijaté uznesenie.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia tak, ako 

nám bolo predvedené a prečítané za stoštyridsaťdeväť celých 

štrnásť Eur za štvorcový meter a s tými paralemi čo je 

uvedené v návrhu uznesenia pôvodnom. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Len pán poslanec Budaj bedom, behom hlasovania sa nemá 

odchádzať z rokovacej sály. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ani prichá.  

Tak hlasuje sa a vy odchádzate. Porušujete rokovací 

poriadok. Vo vašom prípade to je asi dovolené, že?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Áno. 

Nech sa páči, hlasuje sa. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Počas hlasovania sa nemá odchádzať ani vchádzať do 

sály.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Na niektorých to neplatí.  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

To hovorí rokovací poriadok. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Na niektorých to neplatí. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsať za. 

Uznesenie nebolo prijaté.  
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BOD 9 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 
PARC. Č. 19179/17 A PARC. Č. 
9179//18, PEKNÁ CESTA, MIROSLAVOVI 
PREDAJNIANSKEMU S MANŽELKOU EVOU 
PREDAJNIANSKOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu deväť, osobitný zreteľ tiež 

v Rači.  

Prosím, úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Jedná sa o pozemok o výmere dvestoosemdesiatštyri 

metrov štvorcových.  

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená v sume štyridsaťdva 

celá päťdesiatdeväť Eur za meter štvorcový, čo predstavuje 

celkovú sumu dvanásťtisíc deväťdesiatpäť Eur. 

Druhá časť kúpnej ceny, užívanie pozemkov spätne za 

obdobie dvoch rokov vychádza sa z (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) šesť Eur na meter štvorcový na rok, 

to znamená dokopy celkovo za prvú a druhú časť je to 

pätnásťtisíc päťstotri Eur.  

Stanoviská dotknutých oddelení súhlasné.  
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Finančná komisia odporúča schváliť predaj za kúpnu 

cenu stipäťdesiat Eur na meter štvorcový, čo predstavuje 

celkovú sumu štyrjdsaťšesťtisíc nula, nula osem Eur. 

Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť predaj za kúpnu 

cenu celkom pätnásťtisíc päťstotri celá päťdesiatšesť Eur. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo.  

Na základe výstupu uznesenia z finančnej komisie dávam 

pozmeňujúci návrh. Text uznesenia v znení za kúpnu cenu 

celkom pätnásťtisíc päťstotri celé päťdesiatšesť Eura 

pozostávajúci z dvoch častí a tak ďalej, nahradiť textom za 

kúpnu cenu celkom štyridsaťšesťtisíc nula o, 

štyridsaťšesťtisíc osem celých Eura pozostávajúci z dvoch 

častlí. 
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Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na 

stopäťdesiat Euro za meter štvorcový, čo pri výmere 

dvestoosemdesiatštyri metrov predstavuje sumu celkom 

štyridsaťdvatisíc šesťsto. 

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.  

Tam bola cena znalcom stanovená na štyridsaťdva Euro, 

čo nám prišlo, že na Bratislavu, teda ako, trošku menej ako 

býva zvykom, tak preto nech sa nečudujú všetci, že prečo to 

zvyšujeme. 

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: 

Viete, ja sa niekedy nestačím čudovať, lebo naozaj, 

keď sme zvýšili o pár euro, a naozaj nie veľa mesačne, daň 

z nehnuteľnosti, bol veľký povyk z toho a tu si zvyšujeme 

ceny tých pozemkov tak nejak, ja neviem, intuitívne.  
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Máme znalcov. My to nerešpektujeme. Máme právo, to ja 

uznávam, zvýšiť cenu, ale niekedy sa mi zdá, že veľmi 

neadekvátne tomu, o čo ide.  

Toto je, predpokladám, nejaká záhradka. Peťo nám to 

povie ako starosta mestskej časti.  

Ja len, že by sme trošku mali k tomu, naozaj, 

citlivejšie pristupovať, lebo tí ľudia určite nemajú toľko 

peňazí. 

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. 

Ak, ak môžem, ja by som sa rád k tomu predchádzajúcemu 

prípadu. 

Preto som ja tam nehlasoval za to zvýšenie, pretože 

ten pozemok kedysi patril tým obyvateľom v tom, v tom 

spoločnom dvore. Ja len, že sa tam jednalo len o desať 

metrov štvorcových, ale proste, tu ide o princíp. To, to 

bol kedysi ich pozemok, ich dedov, ich pradedov, a proste, 

nejakým tým pre pre premletím sa týmito všetkými 

vlastníckymi spletitými vzťahmi, to z bohvieakých prípadov 

pripadlo hlavnému mestu a mne sa, proste, nezdá na na 

namieste, aby si ľudia, ktorým kedysi ten pozemok patril, 
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si ho kupovali teraz ešte raz a my im ešte tam pi picneme 

päťdesiat euro k p k plusu.  

Čo sa tohoto prípadu týka, dneska nie je nič obvyklé, 

že proste, aj v záhradkárskych osadách zrazu vyrastie 

rekreačný objekt na tt na trvalé bývanie. Mne sa tiež zdá 

tá cena štyridsaťdeväť euro, stanovená znaleckým posudkom, 

relatívne nízka. A neviem teda, že či sa to stanovilo na na 

cenu dvesto, ale to je prakticky tak tak, to je 

o o o 200 percent viac. Proste, či či ten kupujúci bude mať 

o to záujem. Hej?  

Takže, mne ako starostovi mestskej časti, by som mal 

byť rád, lebo mne príde z toho desať percent, ale či mi 

vôbec niečo príde, hej, je tá druhá otázka. 

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.  

Ja pripomínam kolegom poslancom, že sme asi pred dvoma 

rokmi schvaľovali predaj nejakého kúska záhrady, síce to 

bolo v Ružinove, ale úplne obstavané, nedalo sa tam 

poriadne ani sa dostať, za cenu, tuším, stodeväťdesiat Eur 

za meter štvorcový,, čo sa mne zdalo vtedy príliš veľa, a 

preto si myslím, že Ružinov alebo Rača, veľký rozdiel medzi 

nimi nie je, sú rovnaké mestské časti. 
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Takže ten návrh finančnej komisie, čo ja si myslím, že 

sú tam odborníci, to sú proste členovia finančnej komisie, 

sú zo všetkých klubov, takže nepreháňajú to a si myslím, že 

zvážili dobre keď navrhli stopäťdesiat Eur za meter 

štvorcový.  

Ja budem za to hlasovať.  

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.  

Ja kolegom poslancom, ktorí nie sú v tom výkone úplne 

tak, ako my starostovia, pripomínam, že niekedy aj pár 

metrov štvorcových obstavanej plochy, alebo plochy kadiaľ 

sa nedá inokade dostať len cez po pozemok žiadateľa, môže 

mať neskutočne vysokú hodnotu, a k tam má pripravený 

projekt, ktorý potrebuje vtesnať na nejakú parcelu, aby mu 

vychádzali tie potrebné indexy vzhľadom k územnému plánu. 

Takže, to môže byť veľmi dôležité.  

No a čo sa týka tej ceny za tie pozemky, tak väčšinou 

sú to pozemky, ktoré tu schvaľujeme, ktoré už aj tak tí 

užívatelia majú oplotené ako súčasť nejakej záhrady alebo 
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dvorčeka, alebo niečo, čo roky užívajú, nikto ich nenúti, 

aby to kúpili.  

Čiže, je na na nich to rozhodnutie, či to za tú cenu 

sú ochotní kúpiť alebo nie, ale užívať to užívajú. 

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.  

Starostovi. Len, nedali sme dvestim stopäťdesiat. 

A kedysi sme mali sľúbené, že nám bude poskytnuté 

nejaké vyhodnotenie, že koľkí ľudia si reálne kupujú tie 

pozemky. To bolo povedané, že dostaneme. Zatiaľ takú 

analýzu nemáme. 

Čiže, my ani nevieme, že či dobre navrhujeme, zle 

navrhujeme, či sa nám tie pozemky predávajú, nepredávajú, 

alebo čo sa stým deje. Lebo nemáme tú spätnú väzbu o tom, 

kto si to reálne potom kúpi, nekúpi.  

Ď. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Končím diskusiu.  
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Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh na jednotkovú 

cenu zo štyridsaťdva celých päťdesiatdeväť na stopäťdesiat 

za štvorcový meter. O tomto by sme mali hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Toto nebolo prijaté, toto uznesenie.  

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako 

nám je uvedené v návrhu uznesenia písomne. 
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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.) 

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:. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Šesť za. 

Čiže, nebolo prijaté toto uznesenie.  
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BOD 10 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 
PARC. Č. 422/17, PODBREZOVSKÁ ULICA, 
MGR. TOMÁŠOVI BIELIKOVI S MANŽELKOU 
JANOU BIELIKOVOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu desať, osobitný zreteľ, pozemok 

v Rači.  

Prosím, úvodné slovo.  

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Jedná sa o pozemok vo výmere sedemdesiatsedem metrov 

štvorcových.  

Pri jednotkovej cene stosedemdesiattri celý 

deväťdesiatdeväť Eur to predstavuje celková suma 

trinásťtisíc tristodeväťdesiatsedem celá dvadsaťtri Eur.  

Stanovisko dotknutých oddelení a starostu súhlasné. 

Finančná komisia, materiál nezí nezískal dostatočný 

počet hlasovania.  

Výstup mestská rada odporúča prerokovať. 
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Návrh uznesenia je, odporúča schváliť predaj za kúpnu 

cenu celkom trinásťtisíc tristodeväťdesiatsedem celé 

dvadsaťtri Eur.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem.  

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Ja by som sa, možno, priklonil k tomu, k tej 

požiadavke, ako spomenul aj kolega Bulla, že tunák by sa 

nám, skutočne, hodila nejaká cenová mapa. Hej? Rozprávame 

o tom už dlhé roky, ale zatiaľ neviem, ja som takú, nejakú 

cenovú mapu nevidel. Určite by to bolo dobré aj 

pre rozhodovanie nás poslancov, či už vo vo finančnej 

komisii, alebo aj tu, aby sa, skutočne, nestali také, také 

rozdiely, že raz je pozemok ohodnotený na štyridsaťdeväť 

Eur a raz je približne v rovnakej lokalite ohodnotený 

o o stopäťdesiat na na stopäťdesiat, na stosedemdesiat Eur. 

Ja som tiež žil, žil v domnení, že proste, však to je 

vecou znalca, ten má okrúhlu pečiatku, ten ten je za to 

zodpovedný, ale boli aj prípady, kedy proste aj znalec 
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pochybil. Hej? Či už to bolo tým, že nemal dostatočné 

informácie, že to dostal nejaké zlé zlé zlé vstupné 

informácie. 

Takže, hovorím, ja som tiež žil v tom, že nikdy ne 

nespochybňovať cenu stanovenú znalcom, ale aj, aj súdy už, 

proste, riešili veci, kedy, skutočne, tá cena znaleckého 

posudku, nebola vypočítaná úplne na základe všetkých 

relevantných prípadov.  

K tomuto konkrétnemu prípadu, myslím že je uvedené 

všetko potrebné. My, my ako mestská časť s tým, s tým 

súhlasíme a dúfam, že aspoň jeden z tých troch materiálov 

prejde.  

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 veľmi pekne.  

Nedá mi znovu nepripomenúť, že mesto od roku 2006 

nedodržiava zákon dvestojedenásť z roku 2000 paragraf päť, 

ktorý hovorí o tom, že ak orgán verejnej správy predá 

majetok, ktorý je, ktorý má hodnotu vyššiu ako 

dvadsaťnásobok minimálnej mzdy, a po vložení do katastra, 

musí zverejniť na svojej úradnej tabuli, minimálne rok to 

tam musí visieť, komu predalo, čo predalo, za akú cenu 
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predalo. A toto od roku 2006 už je dvanásť rokov, čo to 

mesto porušuje tento zákon. 

Keby to viselo na úradnej tabuli, tak by všetci 

vedeli, či sa to naozaj vložilo do katastra a ako skončili 

naše uznesenia.  

Ďakujem pekne. 

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, ja by som si dovolil, ďakujem pán primátor, 

pripomenúť, že nemám informáciu o tom, že bol vyriešený 

nesúlad medzi stanoviskom nejakého odborného útvaru, ktorý 

konštatoval, že je tam sociálne zariadenie a parkovisko, ku 

ktorému nevedie chodník. Je to odborná vec, ktorá sa týka 

práve pána starostu Pilinského. A Rasťo Žitný vtedy nebol 

na komisii, prišiel tesne po tom, ako to komisia 

prerokovávala.  

Ja som o tom rozprával aj na porade primátora. Poznám 

presne to miesto, preto som si dovolil odborne k tomu 

vystúpiť a prečítať si, že aj úradníci magistrátu sa k tomu 

vyjadrovali. Nakoniec sa to dostalo až k tomu, že idete 

o tom hlasovať.  

Je mi to ľúto, že to nie je odborne najprv uzavreté. 
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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. 

Keď pán riaditeľ Kasander prečítal, že finančná 

komisia, vlastne, nejaký záver nemala k tomuto, ma napadlo, 

že z dvoch dôvodov. Jednak keby sa ten plot posunul úplne 

k ceste, tak z bezpečnostného hľadiska by to nebolo o ká, 

alebo je tam možnosť, buď rozšíriť komunikáciu, alebo 

spraviť cyklochodník. 

Preto sme uvažovali, že že asi nie je v záujme mesta, 

aby, jednoducho, ten plot bol posunutý o tých pár metrov. 

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.  

Problematika znalcov bola riešená v minulosti už 

viackrát. Však my tu máme konkrétne príklady, kde 

v priebehu troch mesiacov jeden znalec povedal, že pozemok 

pod Dabl tri baj Hilton (Double Tree by Hilton) má hodnotu 

šesťstopäťdesiat Eur a v zapätí o tri mesiace druhý znalec 
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s tou istou okrúhlou pečiatkou, alebo teda, s rovnako 

hodnotnou okrúhlou pečiatkou, sa zhodol na tom, že to má 

hodnotu len dvesto Eur. 

Tak keď si zoberiete, že na Slovensku dokážu znalci 

v priebehu troch mesiacov ohodnotiť tú istú parcelu, tou 

istou, alebo tak isto hodnotnou okrúhlou pečiatkou, medzi 

šesťstopäťdesiat a dvesto Eur, tak viete si predstaviť, 

jaký široký rozptyl tu je?  

K tomu predchádzajúcemu materiálu, za štyridsaťdva Eur 

na meter štvorcový v Bratislave som, teda, už hodne dlho 

nevidel predávať žiadny pozemok. To teda aj za Ftáčnika by 

som musel veľmi zaloviť v pamäti. To by mohlo byť niekde 

tak, možno, v lese na nejakej samote. A neviem, či to vtedy 

vôbec prešlo. 

Čo sa týka, naozaj, že znaleckých posudkov. Neviem, tí 

znalci to, tí znalci naozaj, to nie je ich. A ten rozptyl 

je tak obrovský, ktorý do toho vedia dať a na Slovensku to 

nikto nerieši, ako nič nerieši.  

Čiže, keď kludne vám prejde šesťstopäťdesiat 

a dvestoeurový v priebehu troch mesiacov, tak, či to má 

hodnotu štyridsať, päťdesiat, sto, dvesto, sú to naše, 

nikto nenúti tých záujemcov to kupovať, môžu si to 

prenajímať.  

V niektorých krajinách a v niektorých mest, teda, 

v niektorých mestách sa majetok ani nepredáva, iba sa 

prenajíma. Prenajíma sa presne preto, aby neboli s týmto, 

aby s týmto neboli v budúcnosti problémy.  
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Sa tu potom čudujeme, že čo nám tu, kde vyrastie. 

Potrebujeme rozšíriť komunikáciu, nemáme pozemky, 

potrebujeme urobiť cyklochodník, nemáme pozemky, potrebe. 

Všetko, čo potrebujeme, my už potom nemáme, lebo sme všetko 

popredávali. 

 A naozaj, podľa mňa, je tá situácia taká, keď už 

predať, tak za, naozaj, adekvátnu sumu, alebo potom, 

naozaj, poďme do do bilancie. Keď to niekto o to má záujem, 

predajme mu to na dlhodobejšie, ale proste, stále sme toho 

vlastníkmi. Tam mi nejaká nižšia suma, pokiaľ teda na to 

zase nejde niekto vyhúpať s tým tým, že tam ide si postavať 

a potom nám to povie, že okej, tak už je to zastavané a už 

to má zase inú hodnotu, lebo aj také sme tu už niekoľkokrát 

mali. 

Čiže, pre mňa, buď, naozaj, nech niekto platí 

adekvátnu cenu a štyridsaťdva alebo stodvadsať Eur 

v Bratislave za meter štvorcový. Ja si pamätám keď sa tu 

išlo rozširovať, rozširovať cintorín, tak vtedy pán bývalý 

riaditeľ MARIANUMu Hrádek povedal, že v Rusovciach niekde 

pri poli našli po stopäťdesiat Eur pozemky na rozšírenie 

cintorína, tak som vtedy zasmial a hovorím, že je to fajn, 

že na cintorín sme vypočítali stopäťdesiat Eur na meter 

štvorcový a my tu ideme predávať rôzne po štyridsaťdva, 

sedemdesiat, stodvadsaťa a podobne.  

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 len v krátkosti zareagujem.  

Čítam asi správne, ale tuná je hodnota znaleckého 

posudku stosedemdesiattri. 

To len, akože, ten váš úvod k tým štyridsiatim eurám 

asi nepotrebujem k tomuto materiálu. 

Tak isto som si pozrel tú mapu gugl maps (Google maps) 

a pozerám, že tá cesta, alebo teda cesta, ktorá tam je, je 

slepá. To znamená, my ideme robiť cyklochodník na slepú 

ulicu?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pani Tvrdá hovorila o cyklotrase. 

(poznámka: počuť v rokovacej sále mimo mikrofón „aj“) 

Aj. Možnosť. 

Tak, ja neviem, je tam asi tak, ona má tak päťdesiat 

metrov smerom na to parkovisko, tak som zvedavý, že kto tam 

ten cyklochodník kedy spraví. A kiež by sme boli v takej 

kondícii, že ideme do slepých ulíc robiť až takéto zastávky 
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až k jednotlivým domom. Ale, teším sa na to, že prídu také 

doby. 

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.  

Tiež som chcel povedať toto, že samozrejme, my sme sa 

nad tým zaoberali, ako aj v tom nejakou možno, možným 

prepojením, ale na, na strane desať, jedenásť je aj 

uvedené, teda, tam nejaká situácia, tam dole to je, proste, 

zaštupľované. Tam, tam sa v živote cesta už budovať nebude. 

A ešte na pána kontrolóra. 

Tam aj bola odčlenená, tam bolo odčlenené pol metra 

práve z toho zeleného pásu práve taká nejaká rezerva, či už 

na chodník, alebo na obsluhu komunikácie.  

Takže týmto všetkým sme sa zaoberali. A hovorím, 

na strane desať, jejejedenásť toho materiálu, tam bol 

urobený aj odčleňovací geometrák. To tiež stálo nejaké 

peniaze. Tak uvidím, teda že, že ako sa rozhodneme.  

Tuná mi tá stanovená cena znalcom stosedemdesiat, 

akože, vôvôvôbec nevadí. Vyhovuje.  

Je tam urobený aj koridor na na prípadný chodník 

a, takže, toto neni nič problematické.  
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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 veľmi pekne. 

Pán starosta Pilinský,  

predpokladám, že ten strom tam sadila mestská časť 

Rača, pretože je a je príkladne vysadený aj s tými tromi 

opornými kolíkmi a vyzerá pekne a že sa ujal. Obávam sa, že 

ak tento pozemok predáme, tak potom už bude ten strom rásť 

na súkromnom pozemku a potom ho môžu kedykoľvek vyrúbať, 

pretože, ak ho tam nebudú chcieť, pretože nemá obvod 

štyridsať centimetrov. A podľa zákona do štyridsať 

centrimetrov súkromník nepotrebuje súhlas na výrub.  

Ja, ak by sa tento pozemok predával, tak jedine 

s podmienkou, pán Szabo, že musia ten strom tam zachovať na 

tom pozemku, lebo inak s tým nebudem súhlasiť.  

Ďakujem pekne. 

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: 

Vecné bremeno rastú stromy. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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.  

Možno ma pán starosta troška predbehol.  

Ja len tu čítam stanovisko odborného útvaru dopravného 

inžinierstva a to vyslovilo súhlas s podmienkou, že 

z predmetného predaja žiadame odčleniť nula celá päť metra 

pás od susednej prístupovej komunikácie. 

Čiže, ja ale v tom materiáli som sa to nedozvedel, že 

toto sa udialo nejakým spôsobom. Táto otázka bola 

diskutovaná aj na finančnej komisii, predpokladal som, že 

to bude mať dopad na materiál, ktorý bude predložený 

do zastupiteľstva. 

A vzhľadom na to, tiež nemôžem zahlasovať za ten 

predaj.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Pilinský. 

Á ten siah. 

Takže, má slovo. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No, práve ja som vám hovoril, že to v tom materiáli 

uvedené je. Na strane desať, jedenásť máte urobený, aj ten 

odčleňovák, ktorý dalo urobiť hlavné mesto. Hovorím, tiež 

to stálo nejaké peniaze.  

Takže, ja si myslím, že tie veci boli vyriešené, ale 

už to tu neznásilňujme, poďme o tom hlasovať. Pravdepodobne 

to neprejde a neriešme tu, proste. 

Od toho máte mestské časti, od toho sa ma magistrát 

pýta na stanovisko starostu a my sme sa k tomu vyjadrili. 

Zaoberali sme sa všetkými vecami, o ktorých tu dneska 

rozprávate. 

Takže, v materiáli je všetko uvedené. Aj rozšírenie, 

aj zachovanie koridoru, aj možnosť nejakého prepojenia tých 

komunikácií. O cyklotrase tam, (poznámka:  nezrozumitelné 

slová) ktorá je, to je vnútroareálová komunikácia, ktorá 

slúži Domovu sociálnych služieb. To je asi nezmysel. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 255

Takže, potom buď z toho vynechajte mestské časti, my 

máme aj inú robotu, ako keď sa my tým zaoberáme, dáme 

stanovisko, a tu sa riešia tie veci, s prepáčením, možno 

niekto, kto to ani nevidel. Hej? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte je stanovisko spre spracovateľa. 

Pán doktor Szabo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem. 

Tak, dovoľte mi, aby som vás informoval, respektíve 

upozornil na kúpnu zmluvu, alebo návrh kúpnej zmluvy, kto 

ktorý je súčasťou predmetného materiálu a článok päť odsek 

štyri, kde je jasne uvedené, že kupujúci sa zaväzujú, že 

zachovajú šírku existujúceho chodníka pre peších, peších 

nachádzajúcu sa na časti pozemku registra Cé katastra 

nehnuteľností v katastrálnom území Rača parcela číslo 

422/17. 

Čiže, je to tam zakomponované. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Hrčka . 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 256

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Som asi zle počul? V zmluve? Však on keď to predá 

ďalej, tak to neni žiadna povinnosť. To si snáď robíte 

zo mňa srandu, nie?  

To už som tu videl tisíckrát takýto blud. Pokiaľ tam 

nemáte vyčlenené, tak to potom nesedí s tým, čo ste 

povedali.  

Vy tvrdíte, že vy zmluve iba vyžadujete od kupujúceho, 

aby to tam nechal, avšak neviem či o tom viete, keď on to 

predá ďalej, už to neni povinnosť toho ďalšieho kupujúceho. 

Stretli sme sa tu s tým, že desiatkykrát a toto, naozaj, mi 

príde ako zlý vtip.  

Ďakujem.  

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 

schvaľuje predaj pozemku tak ako je to uvedené. Trojpätina 

všetkých. 
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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. 

Osemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté.  

 

 

Vyja vyhlasujem hodinovú prestávku na obed. Stretneme 

sa o štvrť na tri a  prajem vám dobrú chuť. 

 

(prestávka od od 13.11 do  14.28) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

... poslancov o návrat do rokovacej sály, aby sme 

mohli pokračovať v rokovaní mestského zastupiteľstva. 

Obedná prestávka skončila. Návrat do rokovacej sály. 
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(poznámka:  čaká sa na návrat poslancov do rokovacej 

sály) 

 

 

BOD 1AB VZDANIE SA ČLENSTVA V KOMISII 
SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A 
ROZVOJA BÝVANIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

...mohli pokračovať, pretože pokračovať budeme bodom 

1AB, ktorý navrhla pani poslankyňa Štasselová, ktorá je, 

aha, tu. Dobre.  

Tak, pani poslankyňa Štasselová, nech sa páči, máte 

slovo. 

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

Mikrofón. Uhm, ďakujem.  

Ja by som chcela predniesť návrh uznesenia, keďže 

jedna členka sociálnej komisie sa presťahovala a už sa 

vzdáva členstva, v znení:  

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa 

členstva neposlankyne pani poslankyne pani Anny Surovcovej 

v komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 

mestského zastupiteľstva od 1. 3. 2018 z osobných dôvodov.  
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Prosím dajte hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem.  

Otváram diskusiu o tomto bode.  

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Berieme na vedomie. Budeme o tomto hlasovať, o tomto 

návrhu uznesenia. 

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. 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 260

BOD 3 NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY - PARKOVACIA POLITIKA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A teraz prechádzame do bodu tri, a to je Návrh dodatku 

Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - parkovacia politika. 

Vážené panie poslankyne a páni poslanci, 

dopravné riešenia sú pre Bratislavu kľúčové. Preto 

hlavné mesto venuje veľkú pozornosť ich riešeniu, preto 

hlavné mesto masívne opravuje komunikácie, za tri roky ich 

budeme mať opravených dvesto kilometrov jazdných pruhov, 

preto hlavné mesto stavia nové električkové trate, nakupuje 

nové vozidlá, aby sme podporovali mestskú hromadnú dopravu, 

preto hlavné mesto vyrokovalo posilnenie železničnej 

dopravy na svojom území, preto hlavné mesto podporuje 

alternatívnu dopravu ako je zdieľanie bicyklov, bajkšering 

(bikesharing), ktorý zavedieme, karšering (carsharing), 

ktorý už je zavedený, preto hlavné mesto podporuje pešiu 

dopravu. Je to celý balík opatrení, v ktorých sa hlavné 

mesto kľúčové hýbe, hýbe dopredu, skokovo.  

Zároveň pripravujeme záchytné parkoviská, prvé budeme 

stavať vo Vrakuni, ale máme, konečne, spracovanú, alebo už 

dlhšiu dobu spracovanú, štúdiu, ktorá je zverejnená, a 

ktorá jasne hovorí, kde by mohli byť ďalšie záchytné 

parkoviská. Ale s prvým už začíname. 
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Čiže, hlavné mesto Bratislava robí všetky kroky 

potrebné k tomu, aby riešilo mobilitu moderného mesta 

na úrovni 21. storočia.  

Jediným zostávajúcim kamienkom do tejto mozaiky je 

spustenie pravidiel parkovania. Pravidlá parkovania, ktoré 

podporujú Bratislavčanov, ľudí s rezidento rezidentov, 

ktorí zaručujú Bratislavčanom viacej parkovacích 

príležitosti, ktoré vyčistia bratislavské ulice 

od nebratislavských áut, a ktoré prinesú hlavnému mestu 

nemalé finančné zdroje, pretože je to v podstate de fakto 

(de facto) jediný nástroj, ktoré hlavné mesto má na to, aby 

motivovalo občanov, ktorí tu nemajú trvalý pobyt 

na prihlásenie sa trvalého pobytu. A vy viete, že ich tu je 

viacej ako dvestotisíc a hlavné mesto ročne stráca milióny 

Eur. Teraz máme na stole nástroj ako to zmeniť.  

Pravidlá parkovania už platia viac ako rok. Bolo to 

toto zastupiteľstvo, ktoré všeobecné záväzné nariadenie 

schválilo. Bol to veľmi odvážny a politický zodpovedný krok 

a ja vás chcem žiada požiadať a poprosiť, aby sme tento 

proces dokončili schválením štatútu.  

Štatútu, ktorý prevedie právomoci hlavného mesta 

na mestské časti, aby tieto mohli začať pripravovať zóny, 

plán parkovania tak, ako si to predstavujú.  

Pravidlá sú nastavené veľmi autonómne, hlavné mesto 

vyšlo v ústrety mestským častiam, ktoré požadovali 

autonómiu a tak to aj je. To znamená, mestské časti sa 

slobodne rozhodnú, či sa do systému chcú zapojiť, alebo 

nechcú zapojiť. Mestské časti budú stanovovať poplatky, 
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výšky, doby, zóny a tak ďalej. To všetko je autonómne 

spravené, pričom princíp, na ktorý je celý systém postavený 

je, že parkovacia politika, alebo príjmy, sú príjmami 

samosprávy.  

Absolútne vylučujem akékoľvek interpretácie, ktoré tu 

hovoria o nejakej i privatizácii parkovania, alebo takéhoto 

niečoho. Nie je to pravda. Je to postavené na princípe, že 

to je príjem a práca samosprávy. My sme sa poučili z iných 

miest, ktoré, ktoré urobili tú chybu, alebo ktoré išli, 

teda, proste, ktoré išli cestou inou. My sme tak nešli a 

Bratislava a bratislavské mestské časti si tento systém 

ponechávajú pod svojou vlastnou kontrolou.  

Zároveň platí, že je to na mestských častiach či 

zavedú sys, či a kedy ho zavedú, či a kedy ho spoplatnia, 

to znamená, že môže byť kludne zadarmo, tak ako ste 

navrhli, aby sa na začiatku zbierali dáta a potom sa 

vyhodnotilo a potom sa pristúpilo k ďalšiemu kroku. 

Čiže, nie je to ani spoplatnenie, lebo to spoplatnenie 

byť nemusí. Takže, ani tento, táto falošná inpet 

interpretácia nie je pravdivá.  

Nám vôbec nevadí a viem, že pán poslanec Bulla 

rozoslal pozmeňovací návrh, my vy, hlavné mesto s ním úplne 

súhlasí. Tá koncesionárska zmluva sa tam dostala na žiadosť 

jednej mestskej časti, ale my s tým nemáme žiadny problém. 

keď to vypadne, tak isto s tými ďalšími vecami, ktoré tam 

sú, my to podporujeme.  
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Podobný systém ako Bratislava majú aj v Brne, kde sa 

inšpirovali našim systémom. Bolo to aj v médiách a spustili 

ho, nabrali tú odvahu, tú zodpovednosť, spustili ho a Brno 

z toho profituje. 

Čiže, tam sa dá pozrieť ako ten náš systém funguje 

a funguje dobre.  

Radi by sme našu prácu podporili aj spoluprácou  

s, napríklad, Slovensko Digital. Čakáme, aj oni čakajú, na 

ten moment, kedy bude schválený štatút, aby sme mali právny 

titul začať riešiť vôbec parkovanie a potom, pochopiteľne, 

podľa uznesenia, ktoré nás zaväzuje, sa veľmi radi spojíme 

aj so spoločnosťou Slovensko Digital, aby sme, aby sme 

mohli zapojiť ich intelekt a ich skúsenosti do tohto 

procesu. (gong)  

Včera ste urobili veľmi dôležitý krok schválením 

organizačnej zmeny poli mestskej polície, ktorá vyčleňuje a 

určuje dostatočné kapacity, alebo začiatočné kapacity, aby 

sa aj mestská polícia dokázala efektívne do tohto zapojiť. 

To znamená, že táto vec je pripravená.  

Tiež chcem povedať, že chápem, samozrejme, niektoré 

obavy, ktoré vyplývajú z novosti veci. Všetky nové veci sa 

zdajú veľké, nepríjemné, ale bez toho, aby sme sa do toho 

pustili, nepomôžeme Bratislave. Veci sa dajú vylepšovať, 

meniť a zlepšovať len vtedy, keď sú v pohybe. Keď sa, keď 

máme strnulú nehybnosť a nič sa nerieši, tak nedokážeme 

veci ani vylepšovať a Bratislavčanom nepomôžeme.  
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Zopakujem to, čo opakujem stále. Ľudia nás budú 

hodnotiť za to, čo sme pre nich spravili a nie za to, čoho 

sme sa zľakli. 

Čiže, vážené panieposlankyne a páni poslanci, máte 

pred sebou návrh, ktorý je dopracovaný, ktorý je výsledkom 

širokej diskusie, trojročnej práce, ktorý, samozrejme, 

môžete doplniť podľa vášho, podľa vašich názorov, ale ktorý 

je dopracovaný, je, prešiel štandardným zákonným procesom a 

čaká už iba posledné, na vaše posledné hlasovanie. 

Bratislavčania si to zaslúžia, Bratislavčania čakajú 

na toto hlasovanie, aby sme im pomohli, aby sme im pomohli 

parkovať, a aby sme pomohli mestskej kase.  

Pripomínam, že toto je naša spoločná zodpovednosť. 

Toto nie je nejaký projekt primátora, toto je spoločná 

zodpovednosť mesta a poslancov, aby sme pomohli Bratislave 

a ja vás o to úpenlivo žiadam.  

Ďakujem pekne za pozornosť a otváram diskusiu.  

Pani poslankyňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

V spojitosti s spomínanými záchytnými parkoviskami ja 

mám obavy a nie som nadšená s tým, že pred cintorínom, 

bývalým Ružinovským, terajším Vrakúnským sa tam chystá 

robiť záchytné parkovisko. Tam na to nie je toľko 

priestoru, aby sa tam dalo zachytiť početné množstvo áut, 

nakoľko tam je konečná zastávka trolejbusov, otáčka 

trolejbusov, je to vchod do cintorína, kde vonku sú 
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povolené stánky cez, cez rok v dobrom období, teda v letnom 

a jarnom období predajné stánky. Milión návštevníkov do 

cintorína. Takže, tam to nemá vôbec opodstane, 

opodstatnenosť.  

A je tam ešte aj vchod do starej časti Prievozu 

a do toho Halidej (Holiday) či čo to tam je, nejaká 

reštaurácia. Takže, tam je veľký pohyb áut osobných aj 

nákladných.  

Ja tam nie som rada, keď by sa tam to záchytné 

parkovisko urobilo, lebo tým pádom tam urobíme kolaps. 

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.  

K parkovisku pred cintorínom Vrakuňa, pán primátor, by 

som rád upriamil aj vašu pozornosť na jeden úsek cesty 

Čučoriedkovej ulice, na tom nadjazde, ktorá je veľmi 

rozbitá. Táto cesta je síce v správe mestskej časti 

Vrakuňa, ale keďže po tomto jednom úseku chodia trolejbusy 

a autobusy, tak po správnosti, by mala patriť hlavnému 

mestu. A sťažujú sa na to mnohí Ružinovčania aj návštevníci 

Vrakúnskeho cintorína. 

A bolo by, naozaj, skvelé, ak by sme to vedeli zaradiť 

do zoznamu opráv ciest. A je treba, samozrejme, odzveriť 
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ten úsek cesty, ale som presvedčený, že pán starosta 

Vrakune by s tým veľmi rád súhlasil, pretože to trápi aj 

jeho obyvateľov.  

Ja som tam minulý rok bol aj s jedným z kompetentných 

pracovníkov hlavného mesta a prešli sme si to a naozaj, aj 

keď teda už som ten podnet dával niekoľkokrát a rád by som 

na to upozornil na to aj tu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne za upozornenie.  

Sa obrátime na pána starostu a pokúsime sa to 

vyriešiť.  

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán primátor, 

vo vašej úvodnej reči ste uviedli, že chystáme 

a pripravujeme to záchytné parkovisko. Neviem či ste 

mysleli práve toto pri cintoríne Vrakuňa, ale ja mám 

informácie, že tento rok to nebude. Tak neviem, ktoré ste 

vy mysleli. Keby ste nám povedali, ktoré bude tento rok 

zrealizované.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neviem, odkiaľ máte tú informáciu. Schvaľovali ste to 

v rozpočte, realizáciu tohoto priestoru.  

Pán poslanec Kuruc.  

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

Ďakujem pekne pán primátor.  

Čo sa týka parkoviska pred cintorínom Vrakuňa, my sme 

sa stretli asi pred dvoma týždňami tu aj s riaditeľom GIBu, 

aj s riaditeľom MARIANUMu, má sa opravovať povrch už tento 

rok niekedy v priebehu apríla, mája. Na to, aby, teda, 

mohlo slúžiť na ten účel, na ktorý zriadené bolo.  

V prípade, ak do budúcna budeme chcieť tam mať 

odstavné parkovisko, ja osobne by som navrhoval, keďže tam 

je ešte priestor, je tam medzi jestvujúcim parkoviskom a 

ramenom malého Dunaja dosť veľký priestor na to, aby sa to 

rozšírilo to parkovisko, lebo v prípade, že ho, naozaj, 

vyhlásime za odstavné, tak tam bude veľmi ťažko parkovať. 

A dneska na tej ploche ktorá neslúži ako parkovisko, stoja 

akurát štyri bigbordy (bigboardy) a tri bilbordy 

(bilboardy), ktoré sme, teda, včera schválili, že by bolo 

fajn zrušiť. 

Takže, takže, ja by som bol rád, aby sme aj týmto 

smerom sa, možno, snažili o šírenie toho parkoviska. 
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A čo si tý týka tej Čučoriedkovej ulice, o tom sme sa 

takisto stretli s vedením magistrátu, pracujeme na tom už 

viac ako jeden rok (gong) a dúfam, že sa to  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

To, čo som posielal v imejly (e-maily), ten návrh, tak 

som si postupne uvedomil, že nie je dobrý. Nebudem ho 

predkladať. Má veľmi veľa nedostatkov. Bol to materiál, 

ktorý bol poslaný len poslancom na debatu, nebol poslaný 

nikomu relevantnému. 

Čiže, určite nie, určite 

(poznámka:  hluk v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Chceli ste povedať, že nikomu ďalšiemu. Lebo 

predpokladám, že najrelevantnejší v tejto sále sú poslanci. 

To ste ich teraz, sa ich dotkli.  

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

Ďakujem za slovo.  

Som Staromešťan, žijem v Starom Meste a v Starom 

Meste, teda, mám to šťastie, že už dlhé roky máme 

parkovaciu politiku, aj keď to, naozaj, nie je ideálna 

parkovacia politika, ale aspoň, je to aspoň nejaká 

parkovacia politika.  

Odkedy túto parkovaciu politiku máme, tak 

 Staromešťanom, aj napriek tomu, že musia zaplatiť pár euro 

za každoročne za parkovaciu kartu, žije lepšie. Možnosť 

parkovania máme lepšiu, určite nie dokonalú.  

Zopakujem ešte raz. Tá parkovacia politika nie je 

dokonalá ani náhodou, ale lepšia ako keby nebola žiadna.  

Keď sme začali pracovať na tejto parkovacej politike, 

tak mne sa nepáčil spôsob, akým sme ju kreovali, že na 

tomto zastupiteľstve sa prijalo, donieslo šesťdesiat 

rôznych pozmeňovacích návrhov a dopĺňalo sa do nejakej 

vypracovaného vézetenka (VZN-ka). Vtedy som proti tomu 

protestoval a vtedy som ani za to nezahlasoval.  

Žiaľ, už som si zvykol v tomto meste, že my nevieme 

pri ja prijímať perfektné riešenia, alebo, naozaj, 

vycibrené, dobre urobené riešenia, a tak je to aj s touto 

parkovacou politikou. Ja som dneska rád, že prijímame vôbec 

nejakú parkovaciu politiku a myslím si, že táto parkovacia 

politika bude krokom vpred. Aj keď ani táto parkovacia 

politika, ktorú chystáme, nie je vynikajúca, nie je 

perfektná, ale budeme mať nejaký základný dokument, budeme 
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mať nejaké základné pravidlá a na základe týchto pravidiel 

budeme vedieť aktualizovať, meniť, zlepšovať.  

Ja som presvedčený o tom, že parkovacia politika je 

naza najzásadnejší dokument nášho volebného obdobia, či už 

sú to miestni poslanci, alebo mestskí poslanci, som 

presvedčený o tom, že parkovacia politika v tomto meste, 

jednoducho, zavedená musí byť a máme na to hneď niekoľko 

dôvodov. Sme asi posledným hlavným mestom v Európe, ktoré 

parkovaciu politiku nemá zavedené. Fungovanie normálne, 

štandardne kvalitné pre rezidentov bez akejkoľve, bez 

parkovacej politiky je, podľa mňa, nemožné, ale zároveň 

treba povedať aj, že parkovacia politika vie byť efektívny 

nástroj na to, aby sme prinútili ľudí, ktorí dneska nemajú 

trvalé bydlisko prihlásené v Bratislave, aby si toto trvalé 

bydlisko prihlásilo do Bratislavy a tým, aby sme získali 

dodatočné príjmy pre náš rozpočet.  

Rovnako ako kolegovia nesúhlasím s tým, aby tu boli 

rovnaké tre, aby, aby parkovacia politika bola zverovaná do 

rúk tretích osôb, aby sa odťahovalo cez tretie osoby, aby 

sa koncesie na parkovanie dávali tretie osoby, a preto 

spolu s kolegami s Jožom Uhlerom, Rasťom Žitným a Martinom 

Kurucom sme pripravili pozmeňovací návrh, ktorý takéto 

niečo zakáže. A dúfam, že takýto pozmeňovací návrh bude 

prijatý, aj takéto niečo vylepší tú parkovaciu politiku. 

Treba však dodať, že to asi nebola iniciatíva 

primátora, ale tie koncesie, ak si dobre pamätám tak, chcel 

starosta Petržalky v tej Vla Vlado Bajan. 
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A, čiže, chcem tým povedať, že táto parkovacia 

politika, ten neni vôbec ideálna, ale vnímam ju ako 

základný dokument na to, aby sme mali na čom stavať, aby 

sme mali do budúcnosti čo práco, s čím pracovať. 

Preto ja túto parkovaciu politiku podporím a 

podporujem a robím to v prospech Staromešťanov, robím to v 

prospech Bratislavčanov, lebo, jednoducho, si myslím, že je 

to už, žiaľ, v dnešnej dobe nevyhnutnosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Samozrejme, ospravedlňujem sa poslancom. Ja som chcel 

naznačiť, že som to neposlal nikomu z magistrátu. Čiže, 

neviem prečo sa ľudia z magistrátu odvolávajú na to.  

Tak isto sa mi nepáči tá idea, že, že tu sa ide 

prerokovať nejaký návrh, ktorý z toho vyplýva.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem pekne.  

Tak ja zostanem pri tých reakciách na predrečníka, 

čiže pána Borguľu.  

Ja by som sa chcel spýtať, lebo nie som poslancom 

v Starom meste, že kto zarába na parkovaní v Starom meste? 

Lebo tam často sa riešia tieto problémy, jak súkromná 

spoločnosť Bépes (BPS) zarába na parkovaní v Starom Meste. 

Čiže, to bol perfektný príklad, čo tu ideme dneska 

spraviť. Čo tu chceme dneska spraviť. 

A druhé, len veľmi rýchlo by som vysvetlil ako fungujú 

dane. Na základe trvalého pobytu, ak si zajtra všetci ľudia 

prihlásia do Bratislavy trvalý pobyt, tak v roku 2019 a 

2020 neuvidíme na daniach absolútne nič. Pretože vychádzame 

zo sčítania obyvateľov, nie z trvalých pobytov.  

Toto je to, čo sa snažíme presadiť, aby sa v zákone 

zmenilo. Nebude to mať absolútne žiadny dopad na rozpočet. 

To je presne ten nezmysel, ktorý Frešo používal v kampani 

na dopravu zdarma. 

Takže, neopakujme a ne neurobme dnes, nezneisťujme 

ľudí v tom, ako to funguje, spravme si v tom najprv jasno 

my. 

Takže, určite nech nedopadneme s parkovacou politikou 

ako Staré Mesto. To by bola katastrofa. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

len asi si zabudol na to, že je pred nami ďalšie 

sčítanie ľudí, na ktoré musíme byť perfektne pripravené, to 

je za dva roky, alebo za dva a pol roka a tam, keď budeme 

mať tých dvestitisíc v registri, tak potom nám prídu 

milióny. A to rozhodnutie máš aj ty dneska v rukách.  

Pán poslanec. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pretože som predkladateľ a podľa rokovacieho poriadku 

mám právo na faktickú, faktickú kome, faktickú. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Na na reakciu faktickú. Nie faktickú. Na reakciu. 

Prečítajte si, prosím vás, rokovací poriadok a už 

prestaňte s týmito amaterizmami.  

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ďakujem za slovo.  

Ja som parkovaciu politiku vždycky podporoval. Až na 

jedenkrát, pán primátor, asi viete, vtedy som vás vyzval 

verejne, aby ste prišli podporiť protestujúcich, ktorým sa 

stavala bytovka bez parkovacích miest.  
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Ja som ochotný podporiť parkovaciu politiku aj teraz, 

lebo mi na tom záleží, robíme na tom v Novom Meste a 

vlastne čakáme, kým sa mesto rozbehne, lebo keby sme sa 

rozbehli už my, jak sme chceli, samozrejme, my už sme 

v novembri alebo v decembri, asi to viete, že požiadali 

o to, že ideme robiť rezidenčné parkovanie bez mesta v tej 

zóne, ale k tomu sa budem bližšie venovať, ale teraz sa 

vrátim k tomu, čo som hovoril.  

My tu máme nejakú žiadosť na parkovisko, ktoré 

potrebujeme súrne k nejakému spoločenskému domu. Tá žiadosť 

je tu už asi dva roky. Alebo rok a pol. Ak my viete 

prisľúbiť, že sa bude riešiť táto žiadosť, lebo tá, to 

parkovisko je pre nás dosťdôležité a kopec iných vecí a 

sfunkční sa aj, nestihnem (gong) to povedať, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

samozrejme, že vám môžem prisľúbiť, že všetko sa 

rieši. A keďže toto je dlhšie, zrejme tam je nejaký 

problém. Ale príďte, prineste to a vysvetlíme si to.  

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Som veľmi rada, že pán poslanec Borguľa povedal, že 

majú pripravenú nejakú zmenu k tomuto návrhu, čo máme na 

stole, pretože tam hneď v článku jedna sa pripájajú slová, 

že sa môže technická realizácia zabezpečiť aj 
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prostredníctvom tretej osoby. Tuto máme hneď na začiatku. 

Tak dúfam, že, teda, k tomuto príde zmena. 

A potom chcem upozorniť, že stále tu prichádza 

k akémusi zmäteniu pojmov. Pretože všetci hovoríte 

o parkovacej politike. No toto nie je parkovacia politika, 

pretože súčasťou parkovacej politiky by malo byť aj 

množstvo parkovacích miest, tie takzvané odstavné 

parkoviská pre cudzích, pre návštevníkov, a potom množstvo, 

alebo dostatok parkovacích miest pre rezidentov. A to stále 

nemáme, konkrétne, jak zoberiem Petržalku, to stále nemáme 

splnené. 

Takže, bola by som rada, aby sme používali správny 

termín, a to je spoplatnenie parkovacích miest 

pre rezidentov. Vyhradenie (gong) a spoplatnenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že som to dostatočne jasne povedal a ešte aj 

doplním všetkým.  

Pani poslankyňa, 

logika veci hovorí, že keď bude mať všetci dostatok 

parkovacích príležitosti, tak nepotrebujeme pravidlá 

parkovania. Pravidlá parkovania robíme preto, pretože ich 

momentálne nedostatok. Aby sme uro, Bratislavčanom 

zabezpečili parkovania, preto robíme pravidlá. Keď bude mať 

tisíce nových parkovacích miest, tak sa tu nemusíme týmto 

trápiť vôbec.  
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Pán poslanec Borguľa. 

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

Ďakujem za slovo.  

Opravím, dúfam, taký neúmyselný omyl kolegu Káčera. 

A v Starom Meste nikto nezarába na parkovacej 

politike. Za starostu Petreka bola v Starom Meste prijatá 

amatérska rezidenčná parkovacia politika, ktorú si 

prevádzkuje Staré Mesto. Príjmy z nej má len a jedine Staré 

Mesto, všetky pravidlá určuje Staré Mesto.  

Tá parkovacia politika dodnes nebola vylepšovaná, lebo 

sa dlhodobo čakáme na to, aby bola prijatá takzvaná veľká 

parkovacia politika, tá, ktorá zastreší celé mesto a 

následne aj tú našu staromestskú budeme podľa týchto 

pravidiel, ktoré prijmeme, vylepšovať budeme kresliť čiary 

a tak ďalej. Dlhodobo sa na to čaká.  

Subjektívne za seba musím povedať, a za ľudí, ktorí za 

za svojich susedov, s ktorými sa denne o tom zhováram, že 

po zavedení tejto pa parkovacej politiky, ktorú vedie a 

prevádzke Staré Mesto, sa nám žije v Starom Meste výrazne 

lepšie. A to chcem dopriať aj ostatným Bratislavčanom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kríž. 
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo.  

Vážený pán primátor, 

trochu ma mrzí, že túto diskusiu tu už vedieme, 

neviem, po koľkáty krát a, a každý, kto ten názor nejaký 

má, tak ho tu prezentuje opätovne a znovu. Zdá sa mi to  

trochu zbytočné, ale napriek tomu nedá nedá mi a nemôžem 

nevyjadriť znovu svoj názor op opätovne.  

Myslím si, že rezidenčné parkovanie a parkovacia 

politika je jediná možnosť ako sa môže Bratislava vyhrabať 

z toho marazmu, ktorý sa deje v oblasti parkovania. Už to 

tu odznelo. Sme jediné hlavné mesto v rámci Európy, ktoré 

nemá pravidlá, pevne pravidlá parkovacej politiky a bez 

toho, aby sme k tomuto pristúpili, tak tá situácia sa bude 

naďalej zhoršovať.  

My máme úzkoprofilový, v úvodzovkách, tovar, ten 

verejný priestor a my ho zadarmo ponúkame, v podstate, 

všetkým. Či majú, či nemajú trvalý pobyt, rezidentom, 

nerezidentom a ľudia parkujú už všade. Na chodníkoch, na 

tráve, všade. Už budeme zahltený autami.  

Jediný nástroj, jediný účinný nástroj, si myslím, je 

spoplatnenie a rezi, a rezidenčné parkovanie. Tak, aby 

ľudia, ktorí majú trvalý pobyt, boli zvýhodnení, tí 

ostatní, ktorí tu trvalý pobyt nemajú, musia platiť viac. 

to je jediná alternatíva,to stále budem tvrdiť.  

Nakoniec, my sme sa ako zastupiteľstvo na tomto už raz 

zhodli. My sme prijali si pravidlá a my vieme, že tu 
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parkovaciu politiku ideme, ideme dávať do praxe. Toto by 

mal byť posledný krok, keď umožníme mestským častiam, aby 

aj na komunikáciách prvej a druhej triedy mohli vyberať 

parkovné. 

A ja si myslím, že toto je jediná, jediná cesta.  

Všetci tí, ktorí hovoria, že toto je, toto je 

nedokonalé a hľadajú stále nejaké drobné nedostatky a a 

obávajú sa toho kroku, tak buď nemajú dostatok politickej 

odvahy, alebo to robia v rámci nejakého účelového 

politikárčenia a v rámci nejakého kritizovania všetkého.  

Ja som to povedal mnohokrát, nemôžeme my čakať, že mi 

nejakým geniálnym ťahom jazdcom vyriešime všetko naraz na 

je na je na jeden, na jeden ťah. Jednoducho, je to nová 

vec, ktorú, ktorú, aj keď zavedieme do praxe, budeme 

musieť, pravdepodobne, počas, počas samotnej prevádzky 

modifikovať, zlepšovať. Ale ten krok prvý niekedy urobiť 

musíme.  

Ak sú tu obavy, ktoré chcel riešiť pán poslanec Bulla 

tým pozmeňovacím návrhom, že mestské časti si budú túto vec 

každá po svojej linke niekde ausorsovať (outsourcing-ovať), 

tak sa to dá vyriešiť tým, čo navrhol pán poslanec Uhler 

s Borguľom, je to veľmi jednoduché. Tak, aby to nemohlo 

skončiť v nejakých súkromných rukách.  

Ale na toto sa už nevyhovárajme. My ten krok, 

jednoducho, raz spraviť musíme. 
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Ja túto, tento, túto zmenu štatútu určite podporím, 

pevne verím, že sa k tomu pridajú aj ďalší poslanci.  

V tomto volebnom období, žiaľ, aj tak do do reálneho 

chodu nič neuvedieme, aj tak to čaká našich nasledovníkov 

v jednotlivých mestských častiach, aby si to v ďalšom 

volebnom období rozmenili na drobné, ale musíme ten krok 

urobiť. Lebo my o ňom môžeme filozoficky diskutovať ďalších 

desať rokov, ale nevyriešime situáciu, ktorá vzniká 

na cestách, a naozaj, tí ľudia nebudú mať kde parkovať, tá 

situácia sa bude len a len zhoršovať. 

Čiže, ja tiež poprosím kolegov, ktorí sú 

konštruktívni, aby tento návrh podporili.  

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: 

Pán poslanec Kríž, 

poukázali ste na to, že tento návrh prerokúvame 

opätovne a opätovne a každý, kto má názor ho tu prezentuje 

opätovne a znovu. Vyzeralo to tak, že to kritizujete, tak 

som vám chcel pripomenúť, že napríklad, aj pán primátor ho 

tu opätovne a znovu prezentoval. Vlastne, vám nemusím nič 

pripomínať, lebo aj vy ste potom vo svojom vystúpení 

opätovne a znovu prezentovali svoj názor. Takže, asi som 
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mal len mylný dojem, že teda, cítil som tam nejaký náznak 

kritiky z toho, že poslanci opätovne a znovu kri 

predvádzajú, alebo teda prezentujú svoj názor, keď aj vy 

ste ho opätovne a znovu prezentovali. 

Čiže, asi ste to nechceli kritizovať, len som potom 

nerozumel, prečo ste to takto uviedli. 

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 tá parkovacia politika je celkom 

vážna téma k tomu, aby mala ísť taká tá politikárčenie a 

vzájomné prekáranie poslancov a politických klubov mimo.  

Mám za to a som pamätníkom toho minulého 

zastupiteľstva, kedy sa pripravovala parkovacia politika za 

Ftáčnika, ktorá bola silne centralizovaná. Kde mesto malo 

zobrať od mestských častí sprá do správy cesty a budovať 

nejaký jednotný systém a jednu firmu, ktorú si samo 

vysúťaží.  

Pán primátor predložil návrh, ktorý je 

decentralizovaný na mestské časti logicky, pretože každá 

mestská časť má iné potreby, či parkovania, či je inak 

v rozpracovanom je v rozpracovanom štádiu. Preto dneska tá 

otázka nestojí, že či áno parkovaciu politiku alebo nie, 
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pretože iná možnosť ako riadiť to parkovanie na našich 

sídliskách nie je, ako ju schváliť.  

Samozrejme, môžme sa tu politicky prekárať a povedať, 

že si, že ešte to neni dopracované a ešte poďme vypilovať 

(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.  

Oliver, 

povedal si tri slová. Ľudia parkujú všade. Chcem sa 

spýtať, keď sa zavedie parkovacia politika, kde budú 

parkovať? Tretina áut  z mesta zmizne, alebo ako to bude? 

Zároveň si povedal, že prvý krok musíme urobiť. Ale už 

si aj povedal, zastupiteľstvo sa už raz zhodlo. To znamená, 

že v decembri 2016 mnohí z nás podmienečne, opakujem, 

podmienečne zahlasovali za, že sa tu isté kroky urobia. Za 

14 mesiacov nič. 

Takže, ešte raz sa ťa spýtam, kde budú parkovať tie 

autá? 

Ďakujem. 
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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: 

Ja len zhrniem. Asi v tej minúte sa mi nepodarí 

zareagovať aj na pani poslankyňu Tvrdú, aj na pána poslanca 

Dostála.  

Presne o tomto to je. Diskutovať a chytať ľudí 

za slovíčka, to áno. Ale reálne niečo urobiť pre ľudí, nie.  

Jednoducho, my musíme urobiť ten prvý Krok, ten, že to 

zrealizujeme.  

Kde budú parkovať? No, minimálne tí, ktorí nepotrebujú 

dôjsť z iných častí Slovenska sem autom a potom ho 

odparkovať niekde v Petržalke a nechať ho tam týždeň, tak 

keď za to budú mať platiť tisícpäťsto euro ročne, tak 

neprídu. To je prvý krok.  

Ďalší, ďalšia vec je, že z toho parkovného vznikne 

istý finančný balík, ktorého môžeme ďalej riešiť, povedzme, 

tie spomínané parkovacie plochy. Ale bez toho, odkiaľ? To 

myslíme, že odniekadiaľ dostaneme nejaký darček v o v 

objeme iks tisíc Eur, aby sme, teda, začali budovať niekde 

na okrajoch nejaké parkovacie miesta, alebo záchytné 

parkoviská? To nikdy nebude. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Žitný. 

Mgr. Rastislav   Ž i t n ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

U nás v Rači prešiel, prešla, prešiel bod parkovacia 

politika pätnásť nula. Všetci Račania ho očakávajú a, a 

veľmi dúfajú, že sa dnes podarí schváliť.  

Ja chcem všetkým kolegom pripomenúť, na základe môjho 

návrhu, môže mať rezident, po schválení mestskej časti, 

dvojročný odklad. To je veľmi dôležité. Pretože mestská 

časť môže jednak zdetekovať koľko má vlastných 

rezidentských áut na základe vydaných kariet, ktoré si teda 

nebudú platiť rezidenti dva roky, ale zároveň dva roky už, 

už nebratislavčania budú platiť. To znamená, fond už bude 

rásť.  

Zároveň sa očakáva desať, dvadsať, pätnásť percent 

úspory, to čo hovorí pán kolega Kríž, ľudí, ktorí 

dochádzajú, nebudú odstavovať na týždňovky autá, pretože to 

bude pre nich drahé. A tí, ktorí si budú chcieť odstaviť 

auto za tisícpäťsto euro, alebo podobnú sumu, nech ju, nech 

ju zaplatia. Ja som Bratislavčan s celou mojou rodinou a a 

predpokladám so všetkými voličmi.  

Ja vás skutočne žiadam, Rača je v kritickom stave, my, 

jednoducho, potrebujeme túto pomoc od od vás, od mesta, 

lebo je možné, že si takúto vec budeme musieť spustiť sami. 
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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: 

Ani nie tak dávno sme tu mali nejaké žiadosti 

súkromníkov o budovanie parkovacích domov a s rovnakou 

nevôľou tu bolo z vašich radov prijímané, že prečo to tak 

je a načo je to a vlastne v Petržalke tie domy parkovacie 

nepotrebuje a tak ďalej. 

Z čoho ich potom budeme stavať? Doba, keď sa naša 

Bratislava a sídliská stavali, bola norma na tri bytové 

jednotky jedno parkovacie miesto. Dneska na dvojizbový byt 

je to jeden a pol auta. To je norma, technická.  

Takže táto zmena spôsobila to, že máme nedostatok 

parkovacích miest a inú možnosť ako tomu čeliť parkovacou 

politikou, bohužiaľ, nemáme.  

A príde mi naprosto logické, že do rúk dostávajú tento 

nástroj mestské časti a mestskí poslanci, aby si dokázali 

efektívne určiť to, ktoré ulice sú najviac postihnuté 

parkovaním na trávnikoch a tak ďalej, a ktoré ulice 

využívajú práve tí cezpoľní na to, aby boli väčšími 

prispievateľmi (gong) do rozpočtu. 
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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 by som chcel reagovať na kolegu Rasťa Žitného. 

Problémy, ktoré vy máte v Rači, ja si myslím že je 

ďaleko väčšieho rázu sú v Novom Meste. Tam sme napočítali, 

že je tam tridsať percent mimo bratislavských áut, tam 

parkuje nielen v noci, ale aj cez deň. To sú fakty. Toto 

musíme vyriešiť, lebo ten stav je, už sa nebude zlepšovať, 

už sa bude len zhoršovať. Proste ten stav je kritický.  

Jedna vec je, že naši obyvatelia, vlastne, nemajú kde 

parkovať, keď prídu domov z práce. Ďalšia vec je taká, že 

nám tu zaberajú mimobratislavskí vodiči, a teraz pán 

primátor, povedzme si na rovinu, bratis Bratislavčania sú 

pre nás prioritou, čiže, ja to beriem, že toto nie je 

nutnosť, toto už tu malo byť päť rokov dozadu. 

Takže ja to podporím. Ale za tých podmienok, ktoré som 

povedal, že teda, nedostane sa to do rúk tretích strán 

a samozrejme, sfunkční sa aj ten proces schvaľovania tých 

projektu a tak ďalej, (gong) a tak ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne.  
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Pán starosta Šramko. 

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

Bratislava - Lamač: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Vážení poslanci 

zopál, zopár otázok tu zaznelo a odpoviem kolegyni 

Tvrdej.  

Otázka nemá byť, že kde sa bude parkovať, ale kto bude 

parkovať.  

Ja som presvedčený, že vybudovať tu ďalších 

 desaťtisíc miest v meste znamená len to, že pribudnú 

ďalšie plechové krabice. Na to tu priestor neni. 

A táto parkovacia politika tu má slúžiť na to, aby sme 

na tých parkovacích miestach, ktoré tu sú, aby sme 

organizovali kto tam má parkovať. A som presvedčený, že na 

sídliskách majú parkovať obyvatelia sídliska a nie 

cezpoľní.  

Je pravda to, že tam parkujú práve tí, ktorí sem 

chodia na týždňovky. No, nech parkujú niekde na okraji, nie 

blízko domov, tam, kde to ľudia potrebujú. 

Takže, ja vás pekne prosím, nie žiadam, pekne prosím, 

zahoďte rôzne politické argumenty, ale držte sa vecných 

argumentov.  
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A či chcete, alebo nechcete, súhlasím s návrhom pána 

Borguľu, tak jak ho tu prezentoval. A to, čo tu ponúkli za 

cenu toho, aby táto parkovacia politika prešla, považujem 

za rozumné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Nedá mi do ne nedoplniť.  

Ja ďakujem pánovi starostovi Šramkovi, že konečne to 

pomenoval veľmi správnym menom. Našou úlohou nie je 

uspokojiť všetkých ľudí, ktorí si kúpia do rodiny tri alebo 

štyri autá a pre celé Slovensko, našou úlohou nie je 

vybudovať tisíce a tisíce parkovacích miest, aby si ľudia 

mohli a mohli viac a viac kupovať autá. Našou úlohou je 

zregulovať systém taký, aký je a trend moderných miest je 

taký, že urobiť parkovanie a individuálnu dopravu, nakoľko 

lukratívnou, že väčšina ľudí sa rozhodne, že miesto toho, 

aby sa presúvali autom, tak presedlá na emhádé (MHD). To by 

mal byť náš cieľ. A nie to, že všetkým vyhovieť a všetkým 

vybudovať parkovacie miesta, koľko sa im len zráči. 
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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. 

Absolútne sa stotožňujem s pánom starostom aj 

s kolegom Krížom.  

Jedinú vec by som ešte upravil. Áno, nech kraja, nech 

parkujú všetky tie autá niekde na okraji, a to je presne 

náš problém. Okrajové mestské časti začínajú trpieť ako 

záchytné parkoviská.  

Čiže, áno. My potrebujeme vytvoriť priestor na to, aby 

mali kde zaparkovať, zároveň na to potrebujeme peniaze. 

Čiže, to je, čo bolo skôr? Sliepka, vajce? V zaca 

v začarovanom kruhu sme. My potrebujeme, jednoducho, začať.  

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: 

Ďakujem ti, Peťo Šramko, za podnet. Presne, okrajové 

časti.  
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Máme predsa vypracovanú štúdiu na postavenie 

záchytného parkoviska vo Vajnoroch a ja som navrhoval 

v decembri v rozpočte peniaze na projektovú dokumentáciu 

k územnému rozhodnutiu a v, k EI na vplyvy na životné 

prostredie, aby sa dopracovala.  

Mám prísľub, že pri najbližšej zmene rozpočtu, pán 

primátor, že to tam dáme a že to bude treba nejakých 

tristo, štyristotisíc, ako som sa bavil s riaditeľom úradu 

a tam by mohlo odparkovať dvetisíc, štyritisíc, šesťtisíc 

áut. A ak tam predĺžime električku, ktorá bude v špičke 

chodiť tak jak z Petržalky každé dve-tri minútky. tak to 

bude úplne geniálne miesto, kde, vlastne, tisíce áut a 

desaťtisíce ľudí môžu nastúpiť na emhádé (MHD) a použiť 

použiť verejnú hromadnú dopravu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Presne tak to je, pán poslanec, ďakujem, že si to 

povedal. Na tej električke pracujeme tiež. Keď som bol vo 

Vajnoroch sme sa o tom rozprávali a hľadá sa riešenie, aby 

sme presne tam spravili záchytné parkovisko a potiahli 

električku až do Vajnor, aby, aby to fungovalo. Ale na to 

potrebujeme pravidlá parkovania.  

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  
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Prosím si, prípadne ak, predĺžiť príspevok.  

Vážení kolegovia, vážený pán primátor, 

je to fakt veľmi vážne vec toto parkovanie a myslím si 

a mne sa bude hovoriť veľmi ťažko.  

Týka sa to všetkých Bratislavčanov aj návštevníkov 

Bratislavy. A všetci viete, že v Karlovej Vsi sme tiež 

spustili isté zóny, kde testujeme rezidenčné parkovanie a 

ukázalo sa ako veľmi dobré a obyvatelia máme cielený 

prieskum, anketu, obyvatelia ho privítali a nechcú ho 

meniť, nechcú sa vracať do pôvodného stavu. 

Čiže, nikto by si viac neželal zavedenie celomestského 

rezidenčného systému parkovania, ako my v Karlovej Vsi.  

Nepochybujem o tom, že sú tu minimálne tri, 

štyri mestské časti, ktoré majú rovnako veľmi silný záujem 

na prijatí tohto dokumentu, ale zároveň sú tu aj také 

mestské časti, kde ten problém až tak nepociťujú. A môžem 

povedať, myslím si za ostatných starostov, ktorí majú aj 

praktickú realizáciu na starosti parkovacie politiky, že to 

nie je jednoduchá úloha, lebo je množstvo nezodpovedaných 

otázok, množstvo nevyriešených problémov, a le 

legislatívno-technických prekážok. To všetci vieme.  

A ja som presvedčená o tom, že to vie aj pán primátor, 

lebo ho naozaj nepodceňujem. To čo ma, však, veľmi mrzí je, 

že nás poslancov obviňujete z politikárčenia, pričom vy, 

pán primátor, nehovoríte Bratislavčanom pravdu.  
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Ak dovolíte, vážení kolegovia, že vás pripravujem o 

čas, tak ja vás budem citovať pána primátora z videoblogu, 

ktorý uverejnil v posledných pár hodinách, alebo pár dňoch 

a potom z článku v Bratislavských novinách, ktorý vyšiel 

v decembri.  

Vo videoblogu, pán primátor, ste povedali 

Bratislavčanom, že prinesie parkovacia politika 

Bratislavčanom viac parkovacích príležitostí, A v 

Bratislavských novinách v decembri tohto roku ste povedali, 

pán primátor, že prinesie zvýhodnenie Bratislavčanov 

s trvalým pobytom, ostatní budú musieť platiť a ľudia budú 

mať kde parkovať.  

No, ja sa obávam, pán primátor, že, že poviem to 

jemne, nehovoríme Bratislavčanom pravdu. Lebo zavedenie 

rezidenčnej parkovacej politiky kdekoľvek, znamená zníženie 

počtu parkovacích miest. Zníženie. 

Čiže, majme tú guráž a povedzme pravdu.  

Dnes sa parkuje všade. Na chodníkoch, na tráve, kde sa 

dá. Ale rezidenčná parkovacia politika je parkovací projekt 

s pevne vyznačenými parkovacími miestami, žltými čiarami, 

vyšrafovanými plochami a tak ďalej, nebude sa môcť parkovať 

tam, kde sa dnes parkuje. To je prvá vec.  

A druhá vec, Bratislavčania budú platiť. A nie raz. 

Budú platiť zo svojich daní do rozpočtu hlavného mesta a 

rozpočtu mestských častí, budú platiť za rezidenčné karty a 

budú platiť za parkovanie. 
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Čiže, budú platiť trikrát.  

Všetci už dnes vieme, že parkovanie nie je zadarmo, 

ani že to nie je ľudské právo, ani, že situácia nie je 

únosná a že ju treba riešiť, ale tá otázka na ktorej by to 

malo stáť a padať a nad tým by sme sa mali zamýšľať, koľko 

za to budeme platiť? A to dnes, si myslím, s istotou nikto 

z nás nevie povedať. 

A potom, ako sa vedenie mesta správa k verejným 

vo verejných obstarávaniach pri obstaraní verejného 

osvetlenia, ale pri zabezpečovaní zimnej údržby, keď je 

tuná, možno, aj niekomu jedno, že denne platíme 

dvanásťtisíc tristo euro za nejakú zimnú pohotovosť, ktorá 

nie je a tak ďalej, a my vstupujeme schválením dodatku 

štatútu do príprav verejného obstarávania, ktoré bude asi 

tak rovnako transparentné ako všetky ostatné, ktoré za toto 

volebné obdobie boli pripravené, tak hrozí, že sklapneme 

pascu pre Bratislavčanov, nás všetkých, aj návštevníkov, na 

dvadsaťročný kontrakt na zabezpečenie parksystému (gong) a 

my nevieme, koľko nás bude stáť. A tohto sa ja obávam a 

nemám najmenšiu indíciu, alebo pohnútku, alebo dôvod, aby 

som vedeniu mesta, toho, súčasnému vedeniu mesta verila, že 

to verejné obstarávanie bude pripravené kóšer a tak ako má 

byť. 

A pán primátor, 

ste vystrihali vo videoblogu Bratislavčanov, aby 

dávali pozor kto ako hlasuje, lebo tu niekto Bratislave 

škodí, tak ja si myslím, že práve by mali Bratislavčania si 

dávať veľký pozor kto ako hlasuje, a kto naozaj háji ich 

záujmy. 
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Čiže, ja, veľmi ma to mrzí, pretože ja som zástanca 

rezidenčného parkovania a viem, že je správne a jediná 

dobrá cesta, ale otázka koľko za to budeme všetci platiť, 

trikrát, najbližších dvadsať rokov, dvadsať rokov 

upozorňujem, kolegovia, to je tá podstatná otázka. Nie, či 

rezidenčné parkovanie áno, alebo nie.  

A ja to stavidlo nespustím. Ja, žiaľ, toto hlasovanie 

podporiť nemôžem. Lebo dá sa to robiť aj inak. A vedenie 

mesta, alebo pán primátor a tvoji odborní spolupracovníci 

neukázali za posledné mesiace a roky, že sú ochotní o tom 

diskutovať ako to urobiť, aby to bolo transparentné, aby to 

bolo v prospech Bratislavčanov a rezidentov.  

A navyše, vnútorné protirečenia, kolegovia, chcete aby 

sa tu prihlásili mimobratislavskí na trvalý pobyt. No tak 

znamená to, že tých parkovacích miest nám nepribudne. Lebo 

keď sa prihlásia na trvalý pobyt, tak zase budú rezidenti. 

To, ako, nečakajme, že sa tu zrazu vyprázdnia parkoviská. 

Kdeže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

ďakujem aj ja. 

Rýchla reakcia.  

Plne si stojím za tým, čo som povedal. Parkovacia 

politika je pre Bratislavčanov. Bude viacej príležitostí, 

pretože mimobratislavské autá tu parkovať nebudú. Lebo 

nebu, tu nebudú chcieť platiť. Za tým si absolútne stojím. 

A čo sa týka toho druhého, že koľko budeme platiť? 

Viete, neraz som to tu povedal, problémom tohoto mesta 

je aj absolútna nekompetentnosť niektorých ľudí, ktorí tu 

rozhodujú o dôležitých veciach.  

Pani starostka, pani poslankyňa, 

preboha, veď o tom, koľko budú ľudia platiť v Karlovej 

Vsi, vieš, kto bude rozhodovať? Karlova Ves. Nikto iný 

nebude. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nie, nikto nebude rozhodovať, (poznámka:  

nezrozumitelné slová), Karlova Ves. Tak je to práve 

postavené, že Karlova Ves bude rozhodovať o tom, koľko tam 

budú ľudia platiť.  

A ty tu šíriš informácie, že to nevieme? Veď ty 

nepoznáš základné piliere tohto programu. Veď to je hanba. 

Po týchto rokoch? Veď to je pilier tohto. To bola prvá 

dohoda, že to budú robiť mestské časti. A ty naďalej šíriš 

tieto nezmysly, že to bude, že nevieme? Veď toto je ostuda. 

Mestská časť to bude robiť sama. (gong) 
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Pani námestníčka. 

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

poslankyňa MsZ: 

Tiež ma prekvapuje, čo hovorí pani starostka, lebo 

nemôžem súhlasiť s tým, že niektoré mestské časti nemajú 

problém. Ja nepoznám jedinú v Bratislave, ktoré by nemala 

problém s parkovaním. Každá má. Len je väčší, alebo väčší, 

alebo ešte väčší a už neúnosný. 

A o tom, naozaj, kto bude koľko platiť, budú 

rozhodovať mestské časti. Ako člen dopravnej komisie, pán 

predseda Uhler, mi dá za pravdu, o tom bola debata, preto 

sa tam aj tá nulová sadzba dala, že dva roky môže byť 

prechodné obdobie a môžu si tie mestské časti veci 

nastaviť. 

A áno, aj tam kde ja bývam na mojej ulici, tretina áut 

je mimobratislavských, tie odídu. Ale dneska mi pribúdajú a 

pribúdajú tam dokon dokonca úžitkové autá.  

Čiary, že sa namaľujú? Panebože, už mali byť 

namaľované dávno. Veď ľudia parkujú kade-jako. Jeden blbo, 

druhý potom ešte blbšie, vznikajú medzery, ľudia parkujú na 

zeleni a na chodníkoch a chodník sa konečne stane 

chodníkom, zeleň sa stane zeleňou a jednoducho, (gong) budú 

parkovať len  
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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: 

Pani starostka, 

priznajte, že vy ste to ani nečítali, alebo ste čítali 

nejakú starú verziu z internetu stiahnutú ešte z dôb pána 

Ftáčnika. 

To, to snáď není možné. Po toľkých rokoch, kedy sa to 

tu prerába a premieľa v tomto zastupiteľstve povedať takúto 

nezmysel, tak to je hanba. To je hanba, jednoducho.  

Vy sama ste povedali, že úspech vo vašej karloveskej 

parkovacej politiky bol tiež založený, jak to ľudia chcú a 

neviemčo, prečo nedoprajte ten úspech a ten pocit, že môžu 

niekde zap zaparkovať aj ostatným Bratislavčanom? Prečo to 

nespravíte? Jednoducho, len politikárčite a vyhlásite to tu 

za. Obviňujete kade–koho, ani si to nie ste ochotná 

prečítať. 

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. 
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Viete, keď niekto začne, že áno súhlasím, ale, to 

znamená, že nesúhlasí.  

Viete, keď chceme, keď to povieme, že v meste to 

uberie parkovacie miesta a bude to horšie, ale v Karlovej 

Vsi to isté dokazuje ďaleko väčšie výsledky, tak ja vám 

poviem aký je problém v Karlovej Vsi. Že oni môžu parkovať 

na svojich miestach, ale keby to tak isto spravil každý 

v meste, tak vlastne, ja z Dúbravky nemôžem ísť do 

Karlovsky, lebo tam a tak isto nemôže ísť tam, každý môže 

iba parkovať, nesmie sa pohnúť s autom.  

Pokiaľ to nebude celobratislavské, lebo 

deväťdesiatdeväť percent toho pohybu Bratislavčanov s 

problémom parkovania, je v rámci Bratislavy. Preto je to 

možné odsadiť tých cezpoľných a využívať ďaleko viacej 

parkovacie miesta. Ale nedá sa, že oddelíme jednu mestskú 

časť, ktorá si očistí, ako si Karlovka sa snaží očistiť 

cezpoľných, lebo tam dá  desať percent pre všetkých svojich 

a cezp, a potom sa teší, že majú, kde parkovať. Na úkor 

ostatných Bratislavčanov. Na úkor nás z Dúbravky.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ako poslanec zastupujúci Staromešťanov v tomto 

zastupiteľstve by som nikdy túto parkovaciu politiku 

nepodporoval, keby som nemal skúsenosť zo Starého Mesta, že 

po tom, čo sme ju zaviedli, tak šanca pre Staromešťanov, 

tých, čo tam skutočne bývame, žijeme, šanca na zaparkovanie 

sa mnohonásobne zvýšila.  

Ja som presvedčený, pani starostka, že aj vy to musíte 

potvrdiť z Dlhých dielov, alebo ktorejkoľvek inej časti 

Karlovky, po tom, čo ste zaviedli vašu rezidentskú 

parkovaciu politiku. 

A povedali ste takú vetu, že pripravíme sa o miesta, 

lebo sa už nebude parkovať kdekoľvek. Pán Boh zaplať. 

Panebože, naozaj prosím, nech sa už prestane parkovať 

kedykoľvek, lebo ja už mám niekedy pocit, že ľudia sú 

schopní sa s tými autami natrepať do Medických záhrad, 

alebo, alebo, ja neviem kam. Však to už nie je možné, kde 

všade sa stojí.  

Nech je aj menej parkovacích miest, investujeme veľa 

do emhádé (MHD), nech ľudia sa naučia chodiť aj emhádé 

(MHD) a tí, čo bývajú v tej ktorej zóne, nech majú vyššiu 

šancu na zaparkovanie. To je podstata. (gong) Naši 

obyvatelia. 

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: 

Ako, v tomto s Dankou Čahojovou musím súhlasiť a má 

pravdu, že parkuje sa všade parkuje sa na komunikáciách, 

parkuje sa na tráve, parkuje sa kde len to je možné. A zas 

na druhej strane, neviem si predstaviť, že zrazu, mávnutím 

prútiku, títo ľudia, ktorí majú a vlastnia tie autá, kam 

ich budú dávať, ak sa nebude môcť parkovať na 

komunikáciách, ak sa nebude môcť parkovať nelegálne? 

Proste, tie autá im zostanú kde? V lufte? 

Ale zase povedzme si druhú vec, to ale, že už to 

lepšie nebude. Už to bude len horšie. Už to bude len 

horšie, nezabúdajme, že tu za prácou chodí 

 stopäťdesiattisc ľudí každý týždeň, každý deň v tom týždni 

do Bratislavy. A štatistiky nám hovoria, že z desiatich 

autách ide v ôsmich iba jeden človek to znamená, že tí 

ľudia, že tu parkujú zadarmo, vedia to a chodia sem. 

Takže treba s tým urýchlene niečo robiť určite. (gong) 

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 za slovo. 

Až sa mi ťažko na to reaguje, čo ste povedali, pani 

starostka. Ja si vás vážim, určite, ako, ako osobu a ako 

človeka, ktorý má istý prehľad, ale to, čo ste aj teraz 
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hovorili svedčí iba o dvoch možnostiach. Buď to je násilné 

ohýbanie faktov, takzvané politikárčenie, alebo to je 

totálna nekompetentnosť, že ste si ten materiál nečítali. 

Aj z jedného, aj z druhého mi je smutno, neviem, ktoré 

z tých dvoch je pravda. 

A po ďalšie, ja vás potom prosím, navrhnite riešenie. 

Definovať problém, že ľudia parkujú všade vieme všetci. Čo 

s tým? Tu sa črtá riešenie, možno nie najideálnejšie, ale 

postup k lepšiemu. Povedzte ako inak. Keď nie takto, 

povedzte ako. Alebo pasivita? Lebo to pre mňa nie je cesta. 

Pasivita pre mňa nie je cesta. 

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.  

A už vlastne neviem čo som chcel. Akurát, (poznámka:  

prednášajúci sa zasmial) už to bolo tak dlho (poznámka:  so 

smiechom). 

V Rusovciach sa nám podarilo v spolupráci 

so železnicami, zaviedli, zaviedli nám osobnú dopravu 

z Rajky do Petržalky. Je to súčasťou integrovanej dopravy. 

A presne toto je smer kam ideme. My potrebujeme ľudí 

odradiť, aby išli autom, aby využili integrovanú dopravu 

a mestskú hromadnú dopravu. Bez toho, aby za auto musel ten 
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človek zaplatiť, keď ho má v meste, tak ich do tých 

autobusov alebo do vlakov alebo do električiek nedostaneme. 

Toto je svätá pravda, bohužiaľ.  

A ja si myslím, že v Karlovke, keď ste zaviedli teraz 

tú parkovaciu politiku, tiež sa tam platí, nie? Pani 

starostka. 

(poznámka:  počuť z pléna „nie“) 

Nie? Ja som, teraz som sa dozvedel, že tristo euro, či 

tristopäťdesiat euro sa platí za to.  

(poznámka:  počuť z pléna zasmiatie) 

Neviem, sa pýtam. Sa pýtam. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Aha, dobre. Tak pardon. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vyhradené parkovanie, to je pre privilegovaných.  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Záchytné parkoviská. Tie záchytné parkoviská, keď 

chceme za, urobiť parkovaciu politiku, čo chceme každý, aby 

teda bola, ale bola taká, ktorá bude slúžiť občanom, z 
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ktorej budú mať občania profít a nie nejaké súkromné firmy, 

ktoré to prevádzkujú, tak treba urobiť aj na sídliskách. 

A my nemáme záchytné parkoviská ani na okraji mesta a 

nemáme ani záchytné parkoviská, alebo poschodové parkovacie 

domy na sídliskách. My máme len nejakú štúdiu, čo si dal, 

pán primátor, urobiť ty, záchytných parkovísk výhľadovú. My 

nemáme projektové dokumentácie, nemáme stavebné povolenia, 

nemáme vykúpené pozemky, je to ešte na päť rokov, kým niečo 

takého prvého urobíme a ideme, ideme spúšťať parkovaciu 

politiku. Tí ľudia nebudú mať kde zaparkovať a pýtajú sa 

kde budú môcť dnešní Bratislaváci rezidenti zaparkovať? 

Toľko parkovacích miest teraz v tejto chvíli neni. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, ešte raz. 

Keď budeme mať všetci parkovacie miesta, nepotrebujeme 

pravidlá parkovania. To je nelogické.  

A nestraš ľudí, že nebudú mať kde parkovať. Práve 

budú. Práve budú, lebo sa učis ulice vyčistia od tých, čo 

tam nemajú čo robiť.  

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

No, počul som už veľmi veľa skvostov o parkovacej 

politike v poslednej dobe povedaných a od jedného kolegu, 
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mestského poslanca, u nás za Ružinov, že nepotrebujeme 

záchytné parkoviská, lebo tie slúžia Východniarom a nie 

obyvateľom mesta, takže ich nemáme stavať.  

Každopádne, viete, možno u vás to necítite, ja 

nepoznám tak dobre Karlovu Ves, ale Ružinov má 

 sedemdesiatpäťtisíc obyvateľov s trvalým pobytom a podľa 

štúdie pohybu mobilných telefónov ďalších  päťdesiattisíc 

ľudí, ktorí tam žijú, nemajú trvalý pobyt a väčšinou majú 

autá. A naozaj, zavedenie rezidenčného parkovania, aj keď 

nie je dokonalé, s Braňom Kaliským o tom veľa diskutujeme, 

dá sa veľa vylepšiť, na to slúži práve to obdobie, kde to 

nemusí byť spoplatnené.  

Mne najviac vadí to, že na rozdiel, napríklad, od vás 

z Karlovej Vsi, u nás v Ružinove za posledných osem rokov 

nikto z tých, čo boli vo výkonných funkciách, nezaviedli 

takéto rezidenčné parkovanie, aj keď na to mali príležitosť 

a mohli to urobiť. A určite sa do toho musíme pustiť.aaaa 

To, čo ste povedali neboli 

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.  

Len stručne.  

Pán Chren, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 304

vyvraciate vlastne to, čo povedal pán Kríž. Mne, 

naozaj, sa nedá povedať, žeby sme v Karlovej Vsi boli 

pasívni, ale, a pán Borguľa, výnimočne s vami súhlasím, ale 

to, čo mne vadí nie je to, že nebude dostatok, alebo toľko 

parkovacích miest, alebo toľko sa parkovať ako sa parkuje 

dnes, ,s tým sa všetci musíme zmieriť, to jasné, len treba 

hovoriť ľuďom o tom pravdu. Že naozaj nebude toľko možností 

parkovania ako dnes.  

Ale to, čo mi vadí je, že sa nehovorí o to, že to 

Bratislavčania a návštevníci Bratislavy tvrdo budú platiť.  

Prepáčte, pán Černý, váš diskusný príspevok si 

nezaslúži môj komentár, ale rada by som bola teda, keby 

niekto, kto kto je zodpovedný, napríkla, teda, za prípravu 

tohto materiálu, žeby povedal, či sa nepripravuje verejné 

obstarávanie, ktoré tu na toto zastupiteľstvo žiadalo 

nezávislú kontrolu, ktorá môže podpísať sľuby mlči 

mlčanlivosti (gong) a ja neviem čo 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Uhler. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor.  

Kolegovia, 

viete koľko minulý rok na Slovensku pribudlo osobných 

áut?  deväťdesiatšesťtisíc. Plus autá, ktoré boli dovezené 
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zo zahraničia. Tých deväťdesiatšesťtisíc je čisto, že 

nových áut. Plus ďalšie dovezené zo zahraničia, mínus 

niekoľko odhlásených, ale každopádne je to viac ako 

 deväťdesiattisíc áut na Slovensku.  

Čo myslíte, koľko z nich je v Bratislave? Ja tipujem, 

že aspoň  dvadsaťtisíc. To je môj odhad, ale možno som 

povedal málo, pretože práve v Bratislave sa kupujú nové 

autá a stále nám tu pribúdajú. 

A Bratislava doteraz má zatiaľ na mape desať písmen, 

ktoré dávajú dohromady názov Bratislava. A ja by som bol 

veľmi nerád, aby tam namiesto desiatich písmen pribudlo 

také biele Pé v modrom obdĺžniku, že toto je slovenské 

parkovisko, pretože naozaj sa slovenským parkoviskom stáva.  

Počuli sme, že v niektorých mestských častiach to majú 

spočítané a napočítali až tridsať percent 

mimobratislavských áut.  

Táto parkovacia politika je o tom, že ideme v prvom 

rade regulovať a dať po prstoch mimobratislavským autám a 

ich vodičom. A tí naši budú mať lepšiu možnosť 

zaparkovania. To je všetko. 

Odzneli tu veci, že súkromného odťahovky a všelijaké 

tretie firmy, ktoré budú na tom zarábať. Nie. Upravme si 

ten štatút tak, že len povieme vy mestské časti to môžte 

robiť na vlastných cestách, môžte to robiť na mestských 

cestách vo vašom katastri, a to je všetko. V prípade, že to 

budete robiť, dáte mestu dvadsaťpäť percent z výnosov.  
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Práve takto by mal byť ten štatút urobený. To sme mali 

urobiť na začiatku a je naša chyba, všetkých nás, ktorí tu 

sedíme, že sme to neurobili už dávno pred vézeten (VZN-

kom), a ja preto navrhujem, aby sme všetky tie veci 

o koncesných zmluvách a o tretích stranách vypustili 

zo štatútu.  

Konkrétne. Ak sa pozriete v tom návrhu, tak bod číslo 

jedna by som vypustil absolútne celý. Tak isto aj bod číslo 

štyri. To je práve o tých odťahovkách. Jedno pojednáva o 

mestských ces cestách, druhé o mestskočastných cestách. 

Podobne aj bod šesť a sedem. To, to sú, to sú body 

týkajúce sa toho, že to môžu prevádzkovať tretie strany. 

Nie, nechceme, aby to prevádzkovali tretie strany. Nech to 

prevádzkuje buď mestská firma, mestská časť, mestskočastná 

firma, ale nech sú to, proste, fi nejaké firmy, právnické 

osoby, alebo mestské časti pod našou plnou kontrolou, alebo 

plnou kontrolou mestských častí. 

Čiže, sú to štyri body, ktoré navrhujem vypustiť, plus 

veci týkajúce sa toho. To znamená,  v bode päť celá časť za 

bodkočiarkou, ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje 

právnická osoba a tak ďalej.  

A tak isto v bode jedenásť, kde sa hovorí o podieloch, 

taktiež druhú vetu navrhujeme vypustiť, Ak prevádzku 

parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba poverená 

mestskou časťou a tak ďalej, to by išlo von.  

Týchto šesť vecí ak vypustíme, tak schválime to, že 

vy, mestské časti, môžte to riešiť na mes, na vlastných 

cestách. na mestských cestách vo vašom katastri 
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a v prípade, že budete mať z toho výnosy, dvadsaťpäť 

percent pôjde mestu, pretože mesto potrebuje na záchytné 

parkoviská, na podporu verejnej dopravy. A tým pádom 

urobíme to, čo sme mali urobiť na začiatku.  

Neviem si predstaviť, že za toto niekto nezahlasuje. 

A aby som urobil rokovaciemu poriadku zadosť, prečítam 

ten návrh, ktorý je spoločným návrhom predsedov štyroch 

poslaneckých klubov Rasťa Žitného, Martina Borguľu,. 

Martina Kuruca a mňa.  

Takže, z návrhu na zmenu štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy sa vypúšťajú body jedna, štyri, šesť, sedem, v 

bode päť sa vypúšťa časť za bodkočiarkou a v bode jedenásť 

sa vypúšťa druhá veta.  

Ďakujem za podporu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za tento návrh.  

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja chcem len jednu vec povedať. Veľakrát tu zaznie, že 

však keď prídu z tej dediny tí cépečkári, že však budú 

musieť platiť. No nehnevajte sa, aj ja idem do Viedne a 
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musím platiť. Ja si neviem prejsť do Budapešti a neplatiť. 

Ja práve hľadám platené parkovisko. Nesnažím sa niekde v 

parku pod lavičkou zaparkovať. Proste, zdá sa, mi to 

absolútne absurdné. Áno, budú platiť.  

Dokonca ja mám jedného príbuzného, ktorý má 

desaťročného Wartburga alebo pätnásťročného a stojí mu len 

preto, že neplatí. Vôbec na ňom nechodí nič. Stačí, aby 

dostal poplatok že desať rokov ročne, tak už Wartburg aj, 

ani baterka tam nejde, hej, nemôže ho naštartovať. Proste, 

už tam nestojí.  

A toto nie je jediný. Toto zneužívanie že čo je 

zadarmo, to je nanič, sa hovorí, hej? 

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. 

Pán Uhler, pán kolega, 

ja by som rada spýtala, ste šéf gesčnej komisie, ako 

to teda je? Môže obyvateľ Karlovej Vsi alebo miestny, 

zastupiteľstvo Karlovej Vsi opo ovplyvniť cenu parkovania v 

Starom Meste, v Ružinove alebo v Novom meste? To je prvá 

vec. Za to bude ten rezident platiť, aj keď je rezident 
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Bratislavy, aj v Ružinove, aj v Starom Meste, aj v Novom 

Meste alebo v Petržalke. To je jedno. 

A druhá vec. Prepáčte, druhú otázku som zabudla. 

Takže, stačí mi táto odpoveď, zatiaľ. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, 

opäť. Je to v tom materiáli napísané. Rezidenti 

mestských častí, ktorí pôjdu do inej mestskej časti, tam 

nebudú ako mimobratislavčania, ale ako Bratislavčania s 

päťdesiatpercentnou zľavou, ktorú bude platiť hlavné mesto. 

Je to tam napísané. 

Preboha, načo to robíme? Načo pripravujeme podklady, 

keď si to ani nevieš prečítať.  

Pán poslanec Mikulec.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ja len, či ste si už vysvetlili. Lebo počkám, keby ste 

sa tu chceli pohádať.  

Už mi to aj ušlo, čo som chcel povedať, ale vrátim sa 

k tomu, čo začal pán Uhler.  
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Jožko, 

to čo sú tie body, ktoré vy dávate ako predsedovia 

klubov, však sa nemusíme tu hrať na nejakú slepú babu. 

Štyri  z tých bodov si prebral z nášho klubu, lebo sme to 

dávali aj na mejl (mail). Takže, to asi nepopieraš.  

Čiže, to nie je len návrh vašich predsedov klubov. Ten 

návrh vyšiel z nášeho klubu, vy ste ho doplnili o niečo. 

Čiže, tá, táto alfa omega, ktoré teda my sme, nám vadilo 

to, aby to nebolo v tých tretích rukách a aby nebola tam 

nejaká súkromná odťahovka, to znamená, že každá tá mestská 

časť si budem môcť zriadiť tú odťahovku sama. 

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. 

Ja som si konečne spomenul. (poznámka:  prednášajúci 

sa zasmial) 

Ja už som neveril celkom, potom, koľkokrát a koľko 

rokov sme sa tomu venovali, že sa s tým niečo vôbec udeje. 

Čiže, my, v Rusovciach sme sa začali venovať vlastnej 

koncepcii. Sme tak takmer hotoví, ale ja musím povedať, že 

ja sa teším, že akonáhle sa posunieme ďalej v meste, ja 

stále musím uvažovať ako mestský poslanec a zastupovať 

všetkých Bratislavčanov, nielen Rusovčanov. To znamená, že 
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a viem, že túto zastupujem aj Rusovčanov. V celej 

Bratislave budú môcť zaparkovať.  

Teraz keď, síce, síce nemáte spoplatnené, čiže, môžu 

parkovať všetci. Ja ako Rusovčan dôjdem do Karlovky a ja sa 

nemám kde postaviť. Lebo buď si niekto kúpil miesto, alebo 

ostatné sú obsadené. Sú obsadené. 

Ja radšej si zaplatím nejaké drobné, lebo teraz to ani 

nebude drobné dva roky, ale radšej si zaplatím droblé, 

drobné peniaze, len aby som mal kde zastaviť keď potrebujem 

(gong) na dvadsať minút. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Hanulíková. 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

Určite veľmi úzko s parkovacou po politikou súvisí aj 

budovanie záchytných parkovísk. Preto by malo mesto čo 

najskôr pripraviť materiál a vytypovať pozemky na budovanie 

záchytných parkovísk na všetkých vstupoch do do mesta. 

Čiže, toto je veľmi dôležité, aby táto parkovacia politika 

mohla, mohla začať dobre fungovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa, 
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ten materiál už je pripravený, už je aj dávno 

zverejnený na stránke mesta. Je to vyhľadávacia štúdia, 

ktorá hovorí o viac ako tridsiatich pozemkoch, z nich šesť 

je, skutočne ho, takých ako hot tops, ktoré ideme robiť a 

tento rok sa začína Vrakuňou, ktorá ne, ktorá bude také 

menšie, ale začína sa. A 

Materiál je na stránke mesta. Nech sa páči, môžte sa 

pozrieť. Už tam visí pol roka.  

Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Uhler, 

v decembri 2016 ste napísali veľmi zaujímavý článok o 

parkovacej politike, kde ste uviedli, že celý nový systém 

bude musieť mať centrálnu evidenciu všetkých vozidiel, 

ktoré sú v ňom zapojené, či už ako rezidenti, abonenti, 

alebo turista, ktorý využíva hodinové státie. A tvrdili 

ste, keďže tento centrálny systém musí byť urobený 

kvalitne, mesto chce o pomoc požiadať Slovensko Digital, 

ktoré vie, čo by takéto systémy mali odnášať a ako ich 

urobiť otvorenými pre iné aplikácie.  

Ako predseda dopravnej komisie mi iste budete vedieť 

povedať, že ako sme požiadali o pomoc Slovensko Digital, 

teda keďže chceme, aby ten systém bol urobený kvalitne. 

Predpokladám že viete, čo ste písali v decembri 2016. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

vy počúvate čo hovorím? Viete zopakovať, čo som 

povedal na začiatku o Slovensku Digital? Že chceme ho 

požiadať, ale potrebujeme mať právny podklad, a tým je sta 

status? Bez toho nemáme. O čo ho máme žiadať? O čo ho máme 

žiadať? My ho chceme požiadať, ale vy nám v tom bránite.  

Pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ja si myslím, že v čom máš, Jožko, v tom návrhu zle, a 

prečo som to vlastne ani ja ďalej neriešil, je to, že ak ty 

vyhodíš z toho, že poverené právnické osoby do dostávajú, 

akože musia odviesť dvadsaťpäť percent, vôbec to odtiaľ 

vyhodíš, tak potom tie poverené právnické osoby nebudú 

odvádzať nič, lebo my máme problém s vézetenkom (VZN-kom), 

ktoré určuje, že môžu byť poverené právnické osoby. Čiže, 

to je celé.  

Proste, keď sa snažíme akože ten guláš, ten guláš keď 

sa snažíme nejakým spôsobom dorobiť, on je, on je pokazený 

a teraz prisypávam to korenie, ale furt to nechutí, tak 

proste, preto som sa rozhodol, že to nebudem ja do toho 

gulášu sypať niečo, čo mi potom nechutí. Tak preto, proste, 

len to maglíme, maglíme a nebude to ani takto dobré.  
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Druhý problém je, že my nemáme vôbec kontrolu nad 

systémom PARKSIS. To je ten systém, ktorý bude zahŕňať 

kontrolné vozidlá, ručné skenery, parkomaty, celý 

hardverový (hardwarový) softvérový (softwarový) systém a 

toto bude úplne úplné Eldorádo, čo (gong) vlastne nevieme 

štatútom 

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: 

Ďakujem Jožovi Uhlerovi, že predniesol náš spoločný 

návrh, ktorý garantuje aj to, že sa na tomto systéme nebude 

nikto priživovať, a že to bude systém, ktorý bude 

prevádzkovať mesto alebo mestské časti. 

A mne je úplne jedno, že či sme ho predniesli my 

štyria, alebo či by ho predniesol Paľo Bulla alebo 

ktokoľvek, podporoval by som ho, podporí sa rovnako. Teraz 

si môžeme pripínať, že, odznaky chvály, že kto to teda 

predniesol, ale mne je to úplne jedno. Je to, hlavne, 

v prospech tohto, až tohto materiálu.  

Ja niekedy som taký trošku prekvapený, keď počujem 

niektorých kolegov, ktorí hlasovali za všeobecné záväzné 

nariadenie, kde prílohou bol text presný tohto štatútu. 

A teraz ten štatút kritizujú. A vtedy hlasovali za to 

vézetenko (VZN-ko). Tak buď tu nečítajú tie materiály, 

alebo je za tým niečo iné. Nejaké politikárčenie, 
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kšeftárčenie, obchodovanie. Lebo keď raz som ho, za to 

hlasoval a bolo to tam, teraz za to nehlasujem, no tak je 

to zvláštne. (gong) 

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.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ja tiež si myslím, že nie je podstatné, že kto ten 

návrh predkladá, lebo buď je ten návrh dobrý, alebo ten 

návrh nie je dobrý.  

Tam dôležitejšia otázka je, podľa mňa, v tom, že ak 

niektorí poslanci nechcú zahlasovať za teraz za novelu 

štatútu, tak či to robia preto, že je iba ten samotný 

štatút nedopracovaný, alebo či to robia preto, že majú aj 

ďalšie výhrady, ktoré by sa mali riešiť komplexne. A v tom 

si myslím, Jožo Uhler, že neodhaduješ dobre tú situáciu. 

Lebo, podľa mňa, tí poslanci, to robia aj z iných dôvod ako 

len kvôli nedobre naformulovanému tomu štatútu teraz. 

A druhá vec je, že neriešiš bod dva. A tam by ma 

zaujímalo, že ako si sa dohodol s pani prokurátorkou. Lebo 

ona o bode dva hovorí, že to je cenová regulácia, ktorá je 

zakázaná. Je tam stále ako protizákonnosť. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tá prokurátorka je v materiáli opäť vysvetlená. Treba 

si prečítať.  

Pán poslanec Uhler. 

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

Milan Vetrák, 

čo sa týka prokurátorky, tak my sme už na dopravnej 

komisii mali nové, nový návrh znenia vézeten (VZN), ktoré 

sa bude upravovať. Je to prekonzultované aj s prokurátorkou 

a všetko, čo, ktoré po, teda všetky protesty, ktoré boli, 

sú riešiteľné a prídu sem. Myslím, že by mali byť v krátkej 

dobe vyvesené. Neviem či už sú, alebo budú, ale určite v 

krátkej dobe budú. Čiže, dá sa to vyriešiť.  

Odpoviem aj Paľovi Bullovi.  

Čo sa týka toho článku jedenásť, kde navrhujem 

vypustiť druhú vetu. Ja nepojednávam tam o tom, či to 

prevádzkuje mesto, alebo mestskočastná firma, teda mestská 

čas,ť alebo mestskočastná firma. Jednoducho, ak to mestská 

časť prevádzkuje a má nejaké výhrady, výnosy z úhrad, tak 

dvadsaťpäť percent dá Bratislave, sedemdesiatpäť percent si 

necháva. Ak ona bude dávať do rozpočtu svojej vlastnej 

firmy nejaké peniaze, to nech si ekonomicky vyriešia oni. 

Nepotrebujeme, podľa mňa, tú druhú vetu vôbec. Je zbytočná 

(gong) a zavádzajúca. 
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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: 

Ďakujem za slovo.  

Ak by som náhodou hovorila dlhšie, čo sa budem snažiť 

nie, tak poprosím o predĺženie.  

Pre Petržalku, ktorej, ktorú zastupujem v tomto 

zastupiteľstve je niekoľko tém, ktoré sú kľúčové. Jednou z 

nich je dokončenie električky do Janíkovho dvora, pretože 

naozaj, tá električka priniesla nový život, úplne iný 

impulz, ľudia začali viac využívať hromadnú dopravu a je 

skvelým dopravným prostriedkom.  

Druhou témou je zeleň a treťou je parkovanie.  

Ja som si robila taký malý prieskum medzi svojimi 

spoluobčanmi a naozaj to parkovanie chcú mnohí, aby sme 

začali riešiť.  

V Petržalke žije viac, to naozaj, ja  len tú dolnú 

hranicu odhadnem, možno  tridsaťtisíc ľudí, ktorí tam 

nemajú trvalé bydlisko a napriek tomu majú autá, parkujú 

tam. V Petržalke tiež parkujú ľudia najnovšie, ktorí 

odstavia na Tyršovom nábreží, ale aj na začiatku, kde 

začína električka, svoje auto a potom tou električkou 

chodia do centra mesta, lebo tu nemajú kde zaparkovať.  
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V Petržalke parkujú ľudia, ktorí chodia pracovať na 

celý týždeň do Rakúska, nechajú zase v Petržalke auto a 

okolo Einsteinovej vznikli biznis centrá, ktoré, bohužiaľ, 

nemajú vyriešené parkovanie a opäť parkujú u nás na 

petržalských uliciach a znepríjemňujú nám tam život.  

Ľudia parkujú na zeleni krížom-krážom, verejný 

priestor nie je verejným priestorom, chodníky sú často 

nepriechodné,  dvestotislíc papúč mestská polícia nemá. 

Môžte volať ju, keď už rozdala papuče. Je to problém. 

Chodím často do Rakúska za svojimi známymi a nikdy ma 

ani nenapadlo tam v sídlisku zaparkovať hocikde, pretože by 

okamžite som bola riešená. A tam to všetci akceptujeme a tu 

zrazu máme s tým problém.  

Parkovacia politika iste nie je úplne dokonalá, ale je 

to živý materiál, ktorý sa bude meniť, pretože priňus 

prinesie isté skúsenosti, bude sa vyvíjať v čase, v 

priestore a samozrejme, dôležité je, že ho budú mať v 

rukách mestské časti, ktoré budú určovať zóny, kreslenie 

čiar, ceny a tak ďalej.  

Dnes ten problém už nie je malou guličkou, ale už sme 

z toho urobili obrovskú snehovú guľu a naozaj stojíme pred 

problémom, ktorý treba definitívne, podľa mňa, rozlúsknuť.  

Mnohé mestá na svete tento problém riešili, či už sú 

to hlavné mestá, alebo mestá nie hlavné, ale veľkosťou 

približne ako naše. Ja keď chodím po Európe, vidím ako sa 

niektoré mestá menia, len náš partnerský Sekéšféhevár 

(Székesfehérvár), celé centrum, znepristúpil autami. 
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Dokonca ani zásobovacie autá tam nemajú možnosť chodiť, 

rozvážajú z centrálnych parkovísk elektrickými vozíkmi a 

bicyklami zásobovanie obchodov.  

Ako, my stále chceme čomusi brániť a pritom všetci 

vnútorne cítime, že je to jeden z najakútnejších problémov 

Bratislavy. Mnohé mestá dokonca zjednosmernili ulice, 

urobili zóny, kde sa neparkuje a ako sme sa bavili 

s niektorými, ktorí sú architekti, stavajú sa celé sídliská 

dokonca bez parkovacích miest v zahraničí. A je to úplne v 

poriadku a nikto sa ani nezaujíma, či tí ľudia majú autá a 

budú mať kde parkovať.  

Parkovacia politika je najvyšší čas zaviesť, už sme ju 

niekoľkokrát tu neprijali, poďme, prosím, rozlúsknuť ten 

problém, máme poslednú šancu. A ja za Petržalčanov hovorím, 

že my to chceme riešiť a ja hlasovať za to budem. 

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. 

Musím jednu vec potvrdiť pani námestníčke. Môj švagor 

má takú partiu, ktorí chodia robiť do Rakúska. Presne prídu 

k Petržalke blízko stanice, štyri autá tam odstavia, potom 

idú na tri týždne, jak sa hovorí, na šichtu, po troch 
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týždňoch sa vrátia, zoberie auto a idú, idú, jak sa hovorí, 

po svojom z Bratislavy.  

Viete, tá bratislavská politika parkovacia sa robí 

dobre preto pre celú Bratislavu, lebo keď ide aj tá 

kontrola a vidí BL, BA, je to jasné. Akonáhle tam vidí ten 

Vranov nad Topľou, hneď je to ten náš nežiaduci človek,hej? 

Ale tak ísť po Dúbravke a rozmýšľať, že či to BA aj z 

Ružinova alebo z Dúbravka, je to dosť náročné. Myslím si, 

že toto je omnoho jednoduchšie. Bratislava pre 

Bratislavčanov, či jak sa to nejako hovorí? 

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 za slovo.  

Ja si veľmi vá, ťa vážim, pani viceprimátorka, aj 

tvoje názory, len ťa chcem poprosiť, to, čím pre mňa si ty 

viceprimátorkou je to, že nesnažíš sa vnucovať ľuďom spôsob 

života. Tak prosím ťa zostaň v tom a nevnucuj tým ľuďom 

spôsob života, či majú parkovať, nemajú, majú mať auto, 

nemajú.  

My dneska hovoríme o novej dani. My hovoríme o 

hodnote, ktorú my, teda za, my hovoríme o peň, o hodnote, 
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za ktorú si ľudia budú platiť. Len oni tú hodnotu 

nedostanú. Nevnucujme im spôsob života.  

Pokiaľ emhádé (MHD) bude stále pomalšia ako osobná 

doprava a nevyriešené zápchy a nie a nie je, nie je 

preferencia dopravy hromadnej, tak tí ľudia, proste, budú 

používať to auto.  

Nenúťme im nejaký iný spôsob života, odmietnu ho a 

budeme neúspešní. 

To je všetko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ja by som chcel trošku tak rozbiť tie emocionálne 

prejavy teraz o tom parkovaní, lebo keď Ivetka rozprávaš o 

tom, že ľudia parkujú na chodníkoch a na tráve, to už dnes 

sa nesmie, podľa mňa, to je dneska vyriešené, akurát mesto 

nevie zabezpečiť, aby tam tí ľudia neparkovali. Čiže to 

neni predmet parkovacej politiky. To už dnes, nesmie.  

Možno keby sa vybrali poriadne pokuty, tak dneska máme 

na tie záchytné parkoviská, len sa, proste, nevyberajú, sa 

to toleruje. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 322

Čiže, to stačí začať vyberať pokuty za to, že ľudia 

parkujú na tráve a na chodníkoch. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, na chodníkoch sa dá legálne parkovať, to 

by si mohol vedieť. Hej? Takže, a je to veľký a je to 

obrovský bratislavský problém, ktorý môžeme vyriešiť práve 

dnes.  

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ja sa chcem vrátiť aj k tým príspevkom, ktoré boli 

predo mnou, napríklad, čo sa týka tých za, tých za, čo sa 

týka tie zápchy, napríklad.  

Tie zápchy spôsobujú v nemalej miere ľudia mimo 

bratislavskí, to si povedzme na rovinu, lebo tu nie je 

problém so statickou, len so statickou dopravou, ale aj s 

dynamickou dopravou, lebo tí ľudia migrujú po tej 

Bratislave, vedia, lebo vedia, že zaparkujú všade zadarmo 

dneska, ešte mimo Starého mesta. Čiže, to je jedna vec.  

Len ďalšia vec je, keď už sa bavíme o tom, čo tu na 

načrtol aj kolega Borguľa, že teda, keď ide ráno na nejakú 

prechádzku a sa vra vracia, že kopec áut je zaparkovaných 

tam, kde nemá byť zaparkovaných a nikto to nekontroluje, 

tak to mňa desí. 
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Napríklad, že tá mestská polícia, ktorú my máme, na 

mesto, ktoré má cez  štyristotisíc obyvateľov, tak keď si 

zoberieme Košice, ktoré sú mesto o polovičku menej, čo sa 

týka obyvateľov, tak to mesto má o dvadsať policajtov 

viacej ako naše mesto, ktoré je o  dvestotisíc obyvateľov, 

vyše dvestotisíc obyvateľov, čo sa týka obyvateľov, ktorých 

vieme napočítať, samozrejme, ne nebavíme sa o obyvateľoch, 

ktorí sem chodia za prácou, lebo to je enormné množstvo. 

Čiže, tá mestská polícia momentálne je v stave, že to 

nedokáže toto sprocesovať a ja sa pýtam a bojím sa, že ako 

to bude, keď sa tie, tie prvé mestské časti, lebo povieme, 

že medzi tými prvými mestskými časťami bude aj naša mestská 

časť, čo je zhruba desať až  dvanásťtisíc parkovacích 

miest, jak toto bude tá mestská polícia obhospodarovať, keď 

momentálne má na starosti niek niekde, možno, okolo tri, 

päťtisíc, šesťtisíc parkovacích miest? Ako to bude zvládať 

s tými policajtmi, ktoré má, s tými stavmi, ktoré dneska má 

tá mestská polícia?  

To sú pre mňa dosť dôležité otázky, lebo jedna vec je, 

už vidím tých aktivistov, ktorí teda rozprávajú, že vždycky 

sú najmúdrejší, že jak to má byť, lebo každý sa bojí tej 

roboty. Ja som si tú robotu zažil, keď sme boli vykresľovať 

tie parkovacie miesta, tak sme do rána museli stáť a sedieť 

v autách, aby tí mimobratislavskí ľudia, ktorí bývajú cez 

víkend, či cez týždeň v Bratislave, tam chodili a dvíhali 

nám pásky a chceli zaparkovať na miesta, ktoré sme mali 

vykresľovať.  

Tak ja sa pýtam, že ako to bude tá mestská polícia 

zvládať? Lebo to bude dosť podstatná vec. Lebo tá re, z tej 
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represie my tým ľuďom ten progres neukážeme. Tá mestská 

polícia, to je, proste, alfa omega. Takže, mňa zaujíma, že 

mesto, ktoré je dvakrát tak, čo sa týka počtu obyvateľov, 

väčšie ako Košice, má o dvadsať policajtov menej, jako tá 

mestská polícia bude zvládať tú represiu v tomto meste? To 

je dosť dôležitá otázka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pán poslanec.  

Na to vám môžem hneď odpovedať. To je dobrá otázka, 

Ale odpoveď je jednoduchá. Včera ste schválili organizačnú 

zmenu mestskej polície, ktorá umožňuje práve mestskej 

polícii zriadiť útvar dopravnej polície, ktorá sa bude 

venovať výlučne parkovaniu a bude môcť naberať ľudí.  

Druhá vec je finančná. Máte v rukách dnes nástroj ako 

motivovať nebratislavčanov dávať si trvalé pobyty, aby sa 

začali dane platiť do Bratislavy. Sčítanie ľuďu, ľudu je, 

myslím, za dva a pol roka, potom môže Bratislava mať  desať 

miliónov ročne viacej. Dnes to máte v rukách.  

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Viete, my veľakrát tu rozprávame, že zvýhodníme ehádé 

(MHD), zvýhodníme to, ale nakoniec, keď sa tak snažíme 
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robiť, tak to veľakrát dopadne tak, že potom máme pocit, že 

tí ľudia až tak protestujú, že to nezvládneme.  

Ja si pamätám, že asi šesť rokov dozadu sme na Most 

SNP dali buspás, ktorý mal prednosť pred osobnými autami. 

Vznikali, samozrejme, zácpy z Petržalky a všetci sa 

sťažovali a nevydržali sme to a zrušil sa to.  

A ja vám poviem jedno. V Holandsku, moja manželka má 

takú kamarátku, ktorá robí na technickej univerzite v Delft 

a z domu do roboty má päť minút na bicykli a 15 minút na 

aute. Je to, proste, tak spravené, aby tým autom sa tak 

komplikovane tam dostala, aby nebolo zvýhodnené auto. Aby 

každý vedel, že na tom aute musí viac absolvovať všetkého, 

tých zácp a komplikácií a tak ďalej. U nás stačí, že 

autobus troška blokuje auto, tak už dobre sa nejdeme z toho 

neviem čo. Autobus má vždy prednosť a hotovo. Autá budú za 

ním stáť a to je všetko.  

Ďakujem . 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ešte na margo toho parkovania na chodníkoch. 

Ja už som dnes ráno osobne ďakoval pánovi náčelníkovi, 

že začali konečne to riešiť, že na Palisádach boli 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 326

opapučované všetky autá, na ulici Palisády, len smutné je, 

že to boli všetky papuče, čo tá mestská polícia má. 

Čiže, kým sa nevyriešia tieto základné také tie úplne 

obyčajné se sedliacke logické veci, tak môže kľudne 

vzniknúť z toho, čo dnes je predložené to, že 

Bratislavčania budú platiť, a tí cezpoľní budú ďalej 

parkovať na tých trávach a chodníkoch  a všade tam, kde 

parkujú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

nehľadajme za všetkým iba problémy. Prečo sa veci 

robiť nedajú. Prosím, nehľadajme to. Majme trochu 

politickej odvahy a zodpovednosti voči tomuto mestu.  

Pán poslanec Borguľa. 

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

Kľúčovú otázku položil kolega Mikulec a síce, ako to 

bude fungovať bez mestskej polície, bez zásahu schopnej 

mestskej polície a údernej mestskej polície.  

Včera sme schválili zmenu štruktúry, ktorá je nutným 

predpokladom na to, aby mestská polícia začala fungovať. 

Ale, pán primátor, včera tam padla jedna vážna vec a 

veliteľ mestskej polície hovoril, že vám dal niekoľkokrát 
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návrh na ďalšie zvyšovanie miest policajtov, lebo nevie 

mestských policajtov získať. Ja vás chcem vyzvať, aby keď 

takéto návrhy tu sú, aby ste ich predkladali do 

zastupiteľstva.  

Rovnako, aby ste, sme sa zaoberali v zmenách rozpočtu 

lepším vybavením mestskej polície, jak povedal kolega 

Kaliský. Jednoducho, keď dajú oni všetky papuče a nemajú, 

čo ďalej dávať, no tak ťažko tu bude represia fungovať. My 

poďme pomôcť tej mestskej polícii. Bez nej to nikdy 

fungovať nebude. Nikdy. Môžme robiť zmeny štruktúr, môžme 

robiť čokoľvek pokiaľ policajti nebudú mať sociálne výhody, 

pokiaľ nebudú dobre zaplatení a dobre vybavení, tak im tá 

represia fungovať nebude. A teda, nebude fungovať ani 

parkovacia politika. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Presne tak pán poslanec. Úplne s vami súhlasím, ale 

asi ste si všimli, že naši mestskí policajti majú nové 

uniformy, asi ste si všimli, že naši mestskí policajti majú 

nové autá, asi ste si všimli, že majú novú techniku, všimli 

ste si, že majú nové priestory, všimli ste si určite, že 

majú vyššie mzdy a vyššie odmeny. Toto všetko sa za môjho 

mandátu urobilo. A robí a bude pokračovať, pretože úplne s 

vami súhlasím. Ale už sa to robí.  

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

Ja len doplním, možnože sa to robí, pán primátor, ale 

myslím si, že stále sú tie platy v tej mestskej polícii nie 

až tak atraktívne, aby to pritiahlo ďalších záujemcov o 

túto prácu.  

A týmto chcem poďakovať, lebo som členom aj komisie 

verejného poriadku, chcem poďakovať pánovi náčelníkovi, 

lebo je to človek na pravom mieste a snaží sa aby tá 

mestská polícia nejak napredovala. 

Ale aj, čo sa týka toho vybavenia, jak tu povedal 

kolega Kaliský, alebo kolega Borguľa kolega Borguľa, to 

musíme pridať v tomto, lebo fakt je toho málo toho 

vybavenia a nezabúdajme, že tuto sa nejedná o o tisíc. 

dvetisíc, o pribudnutie tisíc, dvetisíc miest, tu sa jedná 

o  desaťtisíce miest, hej? 

A samozrejme, jak hovoríte aj vy, že bude to 

neuveriteľný príjem mesta, lebo v Prahe z toho majú, jak 

ste hovorili, desiatky miliónov euro.  

Takže, ja hovorím poďme do toho, len osvojte si aj tie 

veci, čo som vám povedal, aj tým mestským častiam, dávajte 

tie miesta (gong) na na  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale robíme to aj v každej, kaž, každá dostáva. 

Ale budem, samozrejme, príďte, budeme to riešiť.  
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Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem.  

Tak isto by som sa chcel k parkovacej politike 

vyjadriť.  

Parkovanie je problém nielen Bratislavy, ale asi 

všetkých hlavných alebo veľkomiest. My ho v Bratislave 

pociťujeme viac ako desať rokov a desať rokov sa len 

rozpráva o tom, že ako treba prijať parkovaciu politiku. 

Minulé zastupiteľstvo ju neprijalo, lebo tam bolo plno 

rôznych problémov. Možno už nakoniec potom posledný volebný 

rok to nikto prijať nechcel. My už tu tiež sa o parkovacej 

politike bavíme viac ako tri roky. Stále sa hľadajú chyby a 

možnosti ako to vylepšiť. 

Samozrejme, nikdy nebudú všetci spokojní. Vždy sa 

nájde niekto, kto, kto bude s parkovacou politikou 

nespokojný, ale my musíme robiť tak, aby väčšina ľudí bola 

a hlavne Bratislavčanov, alebo teda, len Bratislavčanov, 

aby bola spokojná. 

Keď predĺžiť, keď budem potrebovať predĺžiť čas, tak 

automaticky. Ďakujem. 

Musíme si povedať, že teda, parkovacia politika by 

naozaj mala byť prijatá len pre Bratislavčanov, to znamená, 

že Bratislavčania, obyvatelia s trvalým pobytom v 

Bratislave budú môcť parkovať takzvaným. rezidenčným 
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parkovaním. Čo sa týka výšky toho, tak to určia asi mestské 

časti, ale prvé dva roky to bude zadarmo.  

Počas týchto prvých dvoch rokov by sa naozaj malo, 

podľa môjho názoru, vybudovať niekoľko odstavných 

parkovacích plôch, aby aj tí mimobratislavskí mali kde 

parkovať, lebo môžeme prijať akúkoľvek parkovaciu politiku, 

nehovorme si mimobratislavskí do Bratislavy chodiť budú a 

parkovať niekde budú chcieť. V prípade, že nebudú mať kde 

parkovať, tak budú parkovať na tých chodníkoch, na tej 

zeleni a budú parkovať aj na tých miestach, za ktoré 

neplatia.  

V prípade, že nebude fungovať dostatočne mestská 

polícia, ako to tu bolo niekoľko krát povedané, tak to bude 

znamenať, že ten kto platí, nebude mať kde zaparkovať a ten 

kto neplatí, sa bude tešiť a bude parkovať na ich miestach. 

Nikto z nás, keď ide do Viedne, tak si nedovolí 

zaparkovať niekde bez toho, aby nezaplatil. Ale tu v 

Bratislave, keď príde niekto mimo Bratislavy, tak 

zaparkuje, lebo vie, že buď papuču nedostane, alebo ho 

nikdy neodtiahnu. 

Takže toto je alfa omega celej parkovacej politiky.  

Ak niekto neplatí, musí byť striktne odtiahnutý, alebo 

mu dať taká pokuta, aby si to na druhýkrát rozmyslel. Keď 

nebude mestská polícia na toto prísna a nebude na to dbať, 

tak nikdy parkovacia politika v Bratislave nebude fungovať. 

A od toho, samozrejme, závisia potom aj tie budovania 

parkovacích plôch.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 331

Ty si, pán primátor, povedal, že materiál visí, 

myslím, pol roka na internete, ja by som, keďže pri štatúte 

to asi nie je možné tam dopĺňať, ale možno by som chcel 

tvoj verejný prísľub, keby sme na najbližšom zastupiteľstve 

mohli sa oboznámiť s takýmto materiálom, aby sme ho, možno, 

mohli aj schváliť, alebo prijať, mohli sa k nemu diskutovať 

aby si ho predložil túto aspoň ako informatívny, alebo 

niečo, kde možno sa dohodneme, že nie týchto šesť, ale iné 

alebo v akej postupnosti sa budú tie parkovacie, či už 

domy, alebo odstavné parkoviská budovať. Lebo naozaj, my 

potrebujeme tých mimobratislavských občanov niekde na kraji 

Bratislavy odstaviť a dostať ich do mesta. 

Čiže, ja by som sa rád k takémuto materiálu vyjadril 

tu na zastupiteľstve možno nejakým uznesením a nie len 

teda, že si to pozriem na internete. 

Takže, keď dáš verejný prísľub či na marcové, aprílové 

májové alebo ktoré zastupiteľstvo, určite väčšina poslancov 

by chcela k tomu materiálu sa vyjadriť, aby sme mohli na to 

vyčleniť prostriedky aj v rozpočte, aj na ďalšie roky a aby 

sme teda, či už magistrát, alebo GIB, alebo kto bude teda 

realizátor toho, mohli poveriť, aby v tomto mohol začať 

konať.  

A hlavne by sa malo týkať o tie radiály, ktoré aj 

prejdú tento rok tou rekonštrukciou. Z Lamača by to mala 

byť Pražská, z Rače by to mala byť Račianska, z Ružinova 

Cesta pri Senci, Rástočná vo Vrakuni (gong) a v 

Biskupiciach by to teda mala byť Popradská alebo, alebo 

teda ulica Svornosti. Na týchto uliciach treba tie odstavné 

parkoviská vybudovať, lebo toto sú naozaj tie hlavné 
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prístupové cesty odkiaľ prichádzajú dennodenne  stotisíc 

automobilov do Bratislavy a parkujú v Bratislave. 

Takže, keď toto bude mimo Vrakuni, aj keď svojpomocne, 

ale máme takú amatérsku parkovaciu politiku urobenú na 

kolene, je to, nie je to úplne rezidenčné parkovanie,. je 

to vyhradené parkovanie, ale ľudia si to pochvaľujú, lebo 

môžu zaparkovať. Len nerád by som bol, aby niekto, 

nehovorím teraz, však každý Bratislavčan, ktorý si zaplatí 

a príde večer domov a bude mať pred domom zaparkovaných 

desať áut so značkou od Banskej Bystrice po Košice a on 

nebude mať kde zaparkovať, tí ľudia neplatia a on platí a 

parkovať nebude môcť.  

My sme si vo Vrakuni urobili aj takú  amatérsku 

integrovanú zástavku. Máme u,ž teda, v jednej kope sto 

metrov od seba autobusovú zastávku emhádé (MHD), zástavku 

autobusu Slovak Lines (gong)a zastávku RegioJetu a túto by 

sme chceli vybudovať odstavné parkovisko, aby do budúcna 

mohlo slúžiť na to, na čo má. 

Takže, prosím ťa pán primátor, keď nám vieš verejne 

toto sľúbiť, že by sme sa o tom na ďalšom zastupiteľstve 

mohli venovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 
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vôbec nemám problém. O, o to nejde o môj sľub, 

samozrejme, že môžeme o tom rozprávať. Ale preto je ten 

materiál na internete, lebo je obsiahly, má tuším sto 

strán. Tak neviem, či každý chcete sto strán, stostranovú 

bifľu dostať. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Môžme o tom rozprávať. Samozrejme, vôbec nemám, nemám 

problém. 

Ale ešte jednu poznámku, aby sme si rozumeli. My sme, 

naša zodpovednosť je voči Bratislavčanom. Mimobratislavskí 

vodiči sú vodiči, ktorí sa rozhodli dobrovoľne sem prísť 

autom, a myslím, že tí z regiónu by mali byť riešení 

Bratislavskou župou. Aj preto sa stretávam so županom a 

žiadam, aby aj bratislavská župa priložila ruku k dielu a 

urobila pre svojich ľudí parkoviská. Čo sa tiež nedialo. 

Ale to neni zodpovednosť Bratislavy.  

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Musím doplniť pána poslanca Kuruca, pretože všetci 

stále hovoríme o tom, že nerezidenti mimo Bratislavčania 

budú platiť, teda, mali by platiť, a keďže budú musieť 

platiť, tak už nebudú sem k nám chodiť s autami. Čo nie je 

reálne, pretože ten kto potrebuje parkovať, bude ochotný aj 

platiť. A preto je otázka či bude dosť miest keď zaplatia 

všetci tí, čo sú povinní platiť? A z toho vychádza tá 

pochybnosť, či už sme v tej správnej dobe, aby sme tie 
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rezidenčné miesta vyčiarali a aby sme už zaviedli tú 

rezidenčnú parkovaciu politiku, ako to vy voláte, pretože 

zatiaľ to je len spoplatnenie. 

Čiže, my musíme byť pripravení na to, že tých 

parkovacích miest bude dosť. Lebo tí, čo potrebujú, budú aj 

platiť. A toto je vec, ktorá u nás stále vyvoláva tú 

pochybnosť.  

A potom bolo by treba aj  (gong) to vézetenko (VZN-ko) 

predl  

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.  

Ja v nadväznosti na skvelý príspevok predsedu môjho 

klubu by som chcel len doplniť jednu vec. My sme sa o tom 

aj včera tak krátko rozprávali.  

Myslím, že pred mesiacom som tu mal návrh, aby sme 

zanalyzovali aj možnosti urobenia záchytného parkoviska na 

pozemkoch Káespé (KSP), čo sú pozemky vo vlastníctve 

hlavného mesta ideálne situované pri električke práve na 

jednej z tých radiál.  

A možno by som ešte, tak len veľmi rýchlo povedal, my 

už v Ružinove záchytné parkoviská máme. Ale nie také tie 
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správne. Robia si ich ľudia z mimo Bratislavy pozdĺž celej 

trate električky medzi panelákmi, kde ráno prídu, zaparkujú 

a tí domáci lokálni rezidenti nemajú kde stáť. A v tomto je 

taký veľký problém a chcem sa spýtať či ste legislatívne 

niečo už v tomto riešili, aby bolo možné rezidenčné miesta 

vytvoriť a jednoducho, osadením značky, že toto je zóna 

parkovania rezidentského, aby sa nemuseli kresliť čiary 

nemuselo sa kresliť nič, len na vjazde do vnútrobloku, 

ktoré práve tu v Ružinove ich máme veľa takýchto, by sa len 

osadila značka, že parkovanie (gong) pre reziden 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

myslím si, že práve to je predmetom tohto štatútu, aby 

mestská časť vymyslela spolu s mestom a odborníkmi spôsob 

ako označiť tú zónu. Ako označiť tú zónu.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Do tejto obsiahlej diskusie ťažko, keďže aj nehovorím 

prvýkrát na túto tému, ťažko ešte vniesť nejaké nové prvky, 

preto len sa pokúsim zhrnúť, zhrnúť argumenty veľmi 

stručne.  

Parkovacia politika, pán primátor, na to, aby dostala 

podporu slušných a férových poslancov, musí byť 
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predovšetkým férová a slušná. Čiže, musí mať nulové riziko 

odlievania ziskov do tretích rúk.  

Práve to je dôvod prečo pán poslanec Bulla rozmýšľal 

nad svojim návrhom a napriek tomu konštatoval, že v návrhu 

aký predkladáte, sú také finty, ktoré zatiaľ ten jeho návrh 

všetky nevychytáva. Toto je veľká prekážka. 

Preto aj Bratislavčania platia za odťahovky. Všetky 

boli prevedené, všetky zisky do do tretích vreciek, to 

znamená, nie v prospech občanov, nie v prospech mesta.  

Za druhé, na to, aby získala parkovacia politika 

podporu občanov, musí byť užívateľsky priateľská. To 

znamená, Jednoduchá,  a to znamená jednotná. Vy v tom máte 

v názve jednotná, ale upustili ste od tej jednotnosti, 

vymenili ste to za rôzne parciálne dohody s mestskými 

časťami, ale tým pádom sa tá parkovacia politika stáva 

nejednotnou, a preto ani nie užívateľsky priateľská.  

Napokon tretím argumentom, dôležitým, na ktorý 

spoločne pamätajme je, že parkovacia politika má zmysel 

vtedy, keď dám občanom reálnu možnosť odstaviť vozidlo, 

napríklad, Pri, pri vstupe do mesta, tak ako to je v iných 

mestách, a keď dá občanom reálnu možnosť presadnúť do 

kultúrnych, kultúrnej, kvalitnej, mestskej hromadnej 

dopravy.  

Vy sám najlepšie viete, že podľa súčasných úverov 

Dopravného podniku na najbližšie dva roky sú vyčerpané 

všetky limity na nákup vozidiel, čiže, nie je reálne zvýšiť 
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kapacity, ktoré ale v špičkách už teraz sú absolútne 

preťažené. 

Čiže, darmo nám chodia cez poludnie polovyťažené 

električky, to je pravda, že chodia, ale v skutočnosti tie 

vozidlá zapchávajú cesty v špičke. A ak ich chceme dostať z 

tých ciest preč, aby ich ľudia nechali doma, alebo 

odstavili na záchytných parkoviskách, ak by mali naozaj 

presadnúť do emhádé (MHD) súčasná emhádé (MHD) bratislavská 

nie je schopná to pojmúť, nevrariac o tom, že mesto nemá 

vyhradené ďalšie dotácie, ktorými by zvýšenie kapacít, 

citeľné zvýšenie kapacít, zaplatil.  

Na tieto tri veci ste nemysleli. Ide vám o mediálne 

pôsobenie špiniť poslancov, že oni bránia, oni sú proti 

chodcom, proti cyklistom. Nie je to pravda. Poslanci si iba 

plnia svoju povinnosť, ak chcú parkovaciu politiku, ktorá 

bude férová, nebude v prospech tretích vrecák, ktorá bude 

užívateľsky priateľská a ktorá bude aj reálne prevediteľná. 

Lebo, nielenže nemáte políciu na to nachystanú, zákony 

nachystané, ale nemáte na to nachystanú mestskú hromadnú 

dopravu.  

Tí ľudia teraz v takomto počasí by sa mali rozbehnúť 

vari peši, alebo na kolobežkách, aby sa dostali na 

pracoviská?  

Po Bratislave nikto necestuje pri tých cestách aké 

máme a pri tých zápchach z rozkoše, nikto si nekupuje auto 

preto, aby vyhodil peniaze. Pre každého kto cestuje po 

Bratislave je to proste nevyhnutnosť. Pripravte podmienky, 

aby mohol prejsť do hromadnej dopravy, aby mal cyklotrasy, 
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aby mal príjemné chodníky a nestarajte sa len o to, aby sa 

peniaze z budúcej parkovacej politiky ocitli v tých alebo 

tamtých firmách. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Je šestnásta hodina, čas pre občanov.  

Čiže, prerušujem rokovanie k bodu číslo tri a teraz je 

tridsať minút Vystúpenia občanov. 

 

 

BOD 3A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prvý je pán Horák.  

Nech sa páči. 

Občan   Ján   H o r á k :  

Ďakujem. 

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, 
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dnes som si pozorne preštudoval materiál k nášmu bodu 

číslo tridsaťpäť ohľadne výstavby náhradných bytov. Žiaľ 

ako som predpokladal, nedočítal som sa tam nič nového a 

materiál ma nepotešil. Samozrejme, nie nie je to tým, 

vždycky ako hovorím, že, žeby mesto sa málo snažilo, zo 

strany mesta snahu vidno, ale je to stále tým zlým zákonom, 

ktorý je.  

Materiál obsahuje systém, niektoré zaujímavé prvky, 

ale nemá žiadne konkrétne výstupy. A my už, skutočne, 

potrebujeme konkrétne výsledky, pretože mnohí naši 

nájomníci žijú v neprijateľných podmienkach, mnohí už musia 

platiť trhové nájomné.  

Teraz sa objavil ďalší problém. Niektorí  majitelia 

domov chcú robiť rekonštrukciu a chcú vysťahovať našich 

nájomníkov, napríklad, na Mýtnej 20, na Mýtnej 39, 

eventuálne na Drevenej 10. Prichádzajú do úvahy aj ďalšie 

domy. Čiže, situácia sa, skutočne, pre nás čím ďalej, tým 

viac zhoršuje. 

Dočítal som sa materiály aj o zasadnutí medzira 

medzirezortnej pracovnej skupiny, v ktorej prakticky sú 

zastúpené štyri ministerstvá. Akurát má veľmi zarazilo, sú 

tam štyri ministerstvá, ale nikto od nás tam nie je 

zastúpený. Čiže, rokuje sa znovu o nás, rokujú štyri 

ministerstvá. Tých ministerstiev môže dať aj desať, pokiaľ 

budú rokovať bez nás, stále, stále to bude na úplne inej 

úrovni, a stále sa nám bude vnucovať niečo, čo je vyložene 

nie v súlade s našimi predstavami, a by som povedal, ani s 

demokratickými princípmi. Lebo momentálne, dá sa povedať v 
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podstate, že všetko, čo doteraz v tom zákone je, nás núti 

nás núti k vysťahovaniu do nútených domov.  

Naši nájomníci si de fakto (de facto) nemôžu absolútne 

vôbec nič vybrať. 

Aj tá ďalšia, aj ten ďalší návrh, ktorý sa týka 

odkupovania, odkupovania bytov od developerov, to takisto 

bude vysťahovanie do nútených, do nútených lokalít a do, na 

nútené adresy.  

My by sme boli veľmi radi, keby sme mohli aspoň 

čiastočne rozhodovať o našom vlastnom osude. Za to v tomto 

duchu sme aj predkladali návrh zákona, ktorý nám žiaľ v 

parlamente v novembri minulého roku neprešiel. My stále 

máme návrhy, ktoré rozširujú, ktoré rozširujú prakticky 

možnosti obstarávania náhradných bytov a naši, sú niektoré, 

z týchto návrhov sú niektoré možnosti, že naši ľudia by sa 

nemuseli nútene vysťahovať. Mne už niekoľkí naši nájomníci 

(gong) povedali, že oni asi už to vysťahovanie neprežijú. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne, pán Horák.  

Nasleduje pán Kosztolányi. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ja som hovoril, včera tu bol, jak sa volá pán, 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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áno, má to, Patlevič tu bol, s  ním som o tom 

rozprával, je to medzirezortná vec. To znamená, že zriaďuje 

ju podpredseda vlády. My to budeme tlmočiť. Áno. Dobre. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pán Kosztolányi. 

Občan Gejza    K o s z t o l á n y i :  

Dobrý deň.  

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení 

poslanci, 

volám sa Gejza Kosztolányi, som predseda Občianskeho 

združenia Mierovej kolóny.  

Dňa, dňa 8. 9. minulý rok, teda 2017, som obdržal list 

z magistrátu, kde mi oznamujete, že neoprávnene užívam 

pozemok pod garážou na ulici Pri dvore, pri Jurajovom 

dvore, to je lepšie povedané, a teda mám zaplatiť spätne od 

roku 2015 za užívanie pozemku, nie garáže, ale pozemku 

240 euro. Skoro ma prekotilo. Prepáčte.  

Tieto po, tieto garáže sme postavili pred 

štyridsiatimi siedmimi rokmi. Voľaktorí ste neboli ešte ani 

na svete. Po dohode s Chemickými závodmi Juraja Dimitrova, 

že keď odstránime divokú skládku odpadu, plus, že tam 

vyvádzal závod Vistra kyselinu, lúhy a tak ďalej, my sme si 

zobrali občania Kolónie lopaty a fúriky a sme vyčistili to 

smetisko. Chemické závody tam doviezli ílovú zem a my sme 

si mohli postaviť garáže svojpomocne.  
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Dnes o osemdesiat metrov ďalej smerom na Vajnorskú 

cestu na tejto ulici sú asi dvadsať garáži, z toho sedem 

takto sa zbortilo, pod nimi je odpad zo závodu Vistra.Samá 

kyselina, samé lúhy.  

Tieto pozemky sú kontaminované, hlboko kontaminované. 

Vážení, 

považujem toto za veľkú nespravodlivosť a žiadam pána 

primátora, ja už budem mať 79 rokov, som zétépé (ZŤP), som 

prežil dve rakoviny, porazil, som rád, ale toto som 

nečakal, že toto sa mi stane na konci života, že my sa tam 

staráme štyridsaťsedem rokov o tie pozemky naokolo, mali 

sme tam elektriku, nemáme. Zbúral dopravný podnik 

trafostanicu, nič nám nepovedal a prišli sme o elektriku. 

Verejné osvetlenie nám nefunguje, Voda tam nie je. 

Prosím vás pekne, veď toto je nehoráznosť. Veď tí 

ľudia, ktorí vám to, pán primátor, navrhli, aby ste od nás 

pýtali také nehorázne peniaze, nájomné za pozemok ani 

nevedia kde to je. Som ochotný, keď poveríte niekoho, nech 

tam príde, prejednáme to.  

Ja mám dokumenty od začiatku keď sme to začali 

v šesťdesiatomdeviatom roku robiť. Predložím vám všetky tie 

dokumenty, lebo ich mám odložené. Mali sme to od chemických 

závodov zadarmo. A teraz si zoberme to, že, (gong) No. 

Pán primátor, 

ešte raz vás prosím, vyzývam vás, stiahnite to, som 

ochotný čokoľvek spraviť, pretože ako predseda občianskeho 
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združenia robím to grátis, robím to rád, robím to pre 

občanov. A som ochotný čokoľvek spraviť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne, pán Kosztolányi. 

Tak, bude sa to riešiť.  

Pán Kováč. 

Občan Ing. Tibor   K o v á c s :  

Dobrý deň.  

Ja vystúpim k parpo, k parkovacej politike a v 

podstate možná už ma poznáte, lebo som k nej niekoľkokrát 

vy vystupoval.  

Vézetenko (VZN-ko) ako také, je totálny nezmysel, ale 

vysvetlite mi hneď prvý bod rezident a vlastne, prečo ja by 

som mal byť abonent ako vlastník nehnuteľnosti pozemku, keď 

tam nemám trvalý pobyt, pretože mám štyri domy v Bratislave 

a mal by som byť postavený do úvove, do úrovne abonenta, 

tak ja nech nechcem žiadnu, čo vy robíte pre mňa alebo nie, 

lebo ja som Bratislavčan, žijeme tu stopäťdesiat rokov a je 

pre mňa urážajúce, aby ste ma postavili do role abonenta. 

Tak mi vysvetlite prečo ja, keď som odrobil, napríkal, túto 

zimu dvadsať hodín na odhrabávaní snehu, čo odhrabávam 

chodník, a tak ďalej, a tak ďalej, nemám mať, minimálne, 

tie isté práva, čo majú, čo budú mať oproti paneláku, keď 

ešte stoja na mojej bývalej záhrade s tým, že ja sa k 
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svojmu domu dostanem iba na nejakú abonentskú kartu. No 

tak, to je, ako, nenormálne. To je práca pre 

Bratislavčanov? Však to je urážka. 

Vysvetlite mi a dám tento čas, aby ste mi to 

zodpovedali, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Kovács, 

toto súú, vy máte priestor obrátiť sa na 

zastupiteľstvo. 

Občan Ing. Tibor   K o v á c s :  

Tak na zastupiteľstve. 

Nech sa jeden nájde, kto mi vysvetlí, prečo ja pri 

svojom dome nebudem môcť zaparkovať na riadnu kartu, lebo o 

tom je tá rezidenčná, že bude zónová a tak ďalej, a tak 

ďalej. 

Čiže, prečo ja by som mal byť uvedený do toho, že 

budem iba abonentom.  

A ja by som to rozšíril aj kľudne na mojich 

nájomníkov, a tak ďalej, a tak ďalej, pretože oni prinášajú 

pre tú lokalitu prínos, platia tam dane, platia dane, ja 

platím desaťnásobok dane z nehnuteľnosti za to, že tam v 

svojom dome podnikám, a takzvaní domáci občania, ktorí sú 

na mojej bývalej záhrade, tí budú parkovať za dvadsať euro. 
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Tak, toto nech si zoberie na triko niekto, kto tu 

hovorí, že robím niečo pre Bratislavčanov. Pre mňa je to 

totálna urážka.  

Ne. Všetko je, vlastne, zhrnuté, ostatné je v proteste 

prokurátora, ktorý vlastne je podnetom, alebo podnet dával 

môj syn, ale toto je už len základ. Prvý bod zoberieme 

rezident, abonent, zlé. A z toho sa všetko odvíja.  

Vy sa stále o oháňate tým že, že v Európe a ja neviem 

čo. Jak tam môžu byť zaradené motorky? Všade je vo svete, 

od Ríma cez až po, až po Amsterdam, motorky majú zvlášť 

vyhradené. Jak to môže byť zaradené ako druhé vozidlo, že 

bude platiť tisícsto až tisíc euro? Však to je, ako, 

totálny diletant pripravoval vézetenko (VZN-ko). 

A nech sa postaví, je tu rádio, ktoré má gule, tak 

nech sa postaví ten, kto to spískal to vézetenko (VZN-ko), 

a tak, už nemusíte nič schvaľovať, pretože je tam porušenie 

ústavných noriem, (gong) je tam porušenie zákona 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Nasleduje pán Mihok. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Pekný deň.  
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Dnes dneska sa už poslednýkrát tunák v tejto sále 

vyjadrím, čo sa týka slu služby áerká (A.R.K.), 

poslednýkrát sa vyjadrujem.  

Páni poslanci, 

boli vám rozdané tieto materiály. Tam sú odpovede pána 

primátora enkáú (NKÚ). V tých odpovediach klame. Je to 

čierne na bielom ,podpísal to.  

Zároveň tam máte druhý list. Z verejného obstarávania, 

ktorý hovorí niečo iné ako pán primátor. A keďže pán 

primátor vedome klamal enkáú (NKÚ), zajtra idem na 

Generálnu prokuratúru a podám trestné oznámenie z toho, čo 

urobil. On vedome zaklamal orgánu enkáú (NKÚ). Vedome 

zaklamal. Vyvracia to druhý dopis z magistrátu z verejného 

obstarávania. Páni poslanci, máte to pri sebe. Jednoducho, 

musí sa to riešiť. 

Pán primátor, 

ja som bol vaším voličom. Nehnevajte sa na mňa, to 

není averzia voči vašej osobe, to sú kroky, ktoré robíte. 

To znamená, že, keď ste chodil, som bol pri vás a volil som 

vás. Ale nemôžem sa stotožniť s tým, čo sa tu robí. 

A vidíte, že je to čierne na bielom. To není to, že ja si 

vymýšľam. To je to, že pán primátor klame a klame enkáú 

(NKÚ). 

A ja si myslím, že na to sú orgány činné v trestnom 

konaní, nech konajú. Ja zajtra tento podnet podám na 

generálnu prokuratúru a teraz sa až ukáže čo som doobeda 

rozprával, že ten štatutár z tých firiem pán Vyšík, ktorý 

bol zvolený do súdnej rady, akými pákami bude vo váš 
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prospech robiť na prokuratúre. Teraz sa to prepojenie 

ukáže, či to prepojenie k vám smeruje, alebo nesmeruje. 

Máte silného človeka v týchto firiem, štatutára, ktorý bol 

zvolený do súdnej rady. Toto nie je malá vec ako zaklamať z 

pozície primátora, tak to je strašné klamstvo.  

Ja som sa nikdy nepýtal a nekomentoval priebeh 

verejného obstarávania. Vy v tom liste hovoríte o verejnom 

obstarávaní, ktoré ja som vôbec ani náznakom nepovedal, že 

je zlé. Ja som narážal vždy od momentu, keď sa podpísala 

zmluva. To znamená, že ja som narážal až v ten moment, keď 

sa podpísala.  

Ja viem, vy rozprávate, bol tu pán Ďurkovský. Áno,máte 

pravdu, bol tu pán Ďurkovský, lenže nesmiete zabudnúť, že 

pán Ivo Nesrovnal tu bol poslanec a bol šéf finančnej 

komisie. To znamená, že tie štyri roky finančná komisia 

bola nula bodov a poslanec bol tak isto 0 bodov.  

Keďže vy si neberiete toto k sebe, že ste mal možnosť 

to ako šéf finančnej komisie urobiť, neurobil ste to a 

teraz sa odvolávate na to, čo bolo. Neodvolávajte sa, vy 

ste pri tomto, od začiatku tej zmluvy ste pri nej.  

A zajtra uvidím, keď to podám na generálnu prokuratúru 

(gong), aké kroky budú ďalej robiť.  

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 Ďurči. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň prajem.  

Prosím, toto mestské zastupiteľstvo, aby zabránilo 

pripravovanému chaosu v meste pri pripravovaných opravách 

povrchov komunikácií v roku 2018.  

Čo ma prekvapilo je, že si pán premiér spomenul na 

Bratislavu a vláda pridelila finančné prostriedky na opravy 

povrchov práve až v roku komunálnych volieb. Pýtam sa, 

prečo nie priebežne už od čias primátora Ftáčnika.  

Z objemu šestnásť miliónov euro sa povrchy komunikácii 

nedajú kvalitne zrealizovať, dajú sa len odfušovať tak, ako 

doteraz realizované opravy za dažďa, snehu, flagrantného 

porušovania estéen (STN).  

Nemôžete používať kvalitné modifikované asfalty, lebo 

tieto za týchto teplôt sa nedajú technologicky spracovať.  

Z magistrátu som odišiel, kde na referát správy 

komunikácií bol organizačnou zmenou pridelený referát 

dispečingu. To  jest letná, zimná údržba. Mal som zastávať 

funkciu vedúceho. Na to som povedal, že otroka a vola robiť 

nebudem nikomu. Aby som mal robiť túto funkciu, musel by 
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som urobiť personálne zmeny hlavne na dispečingu, ale keďže 

som si bol vedomý, že nemám politické krytie a nechcel som 

sa dostať do vyšetrovačiek pred dôchodkom, tak som dal 

výpoveď a som odišiel.  

Odišiel som s tým, kde som bol na pohovore u riaditeľa 

Gajarského, trikrát a ma presviedčal, aby som ostal. 

Neostal som, lebo som mu to jasne povedal, že odchádzam.  

Pán Černý,  

keď som hovoril o Panónskej, arogantne ste ma 

poznamenávali, že sme to neurobili dobre. Pýtam sa vás, aké 

merania ste vykonali na vozovke, keď tvrdíte, že to bolo 

nekvalitne opravené. Dokážte mi to.  

Bolo to len a len populizmus a extrémizmus zo strany 

pána primátora na ohlupovanie voličov, ktorým budete 

vymývať hlavy koľko kilometrov ciest rekonštruujete. Nuž 

zrekonštruovali ste len dve, a to je hotová katastrofa. 

Most SNP, kde už realizujete opravy a teraz Lamačská 

v Lamači. Sto kilometrov ciest neopravíte.  

Jednoducho, populisticky zavádzate. Nehovorte o 

kilometroch, ale hlavným ukazovateľom je meter štvorcový. 

Pretože len Panónska má päťtisícpäťstoštyridsaťosem metrov 

a plochu stodvadsaťdvatisíc metrov štvorcových. 

Takže, tie vaše kilometre rekonštrukcie ciest je 

populizmus a klamstvo.  

Pán primátor, 
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a ešte sa vrátim k osvetleniu. Veď vy už nedokážete 

ani normálne svietiť. Chvalabohu, že nekúrite, lebo by tu 

bola pandémia. 

A tento stav bude dovtedy, vážení, a ste tu poslanci 

národnej rady, dovtedy, pokiaľ nebudú mať politici, 

podotýkam politici, hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť. 

Mne budete vypisovať, keď nezaplatím (gong) daň, že ma  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Nasleduje pán Kamaráš. 

Občan Milan   K a m a r á š :  

Dobrý deň, pán primátor, páni mestskí poslanci, 

ja by som chcel pripomienkovať bod číslo tridsaťjeden 

Bezplatné emhádé (MHD) zétépé (ZŤP).  

Mám jednu pripomienku. 

Dali ste bezplatne to pre školy a študentov. Taktiež, 

by ste mohli dať pre všetky skupiny zétépé (ZŤP) z toho 

dôvodu, že ja tu pracujem a pracujú tu, tu aj viacerí 

zétépéčkari (ZŤP-éčkari), vozičkári ktorí tiež majú tu 

nejaký pobyt. Tak, jak ja mám prechodný pobyt. Proste, aby 

ste to nám dali bezplatne.  

Viem, že je ťažko nájsť na to peniaze, pretože našlo 

sa nejakých devätnásťtisíc Eur, ale mesto, ak nebude môcť 

dať peniaze, ako, pre, nebude mať peniaze, chcel by som vás 
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poprosiť, veď ja som bol v národnej rade, mi povedali, aby 

ste vy ako primátor ich tam oslovili a oni to začnú riešiť. 

Proste, nechcem, aby mesto bolo na tom stratové, že oni by 

vám peniaze, proste, dali prinajhoršom. Ale ak by sa našli, 

tak by som chcel takto ešte raz dať do toho vyhlásenie jak 

je teraz, aby to bolo v jednom a tom istom. Tak, jak to 

začne platiť.  

Ďakujem veľmi pekne. 

A skúste sa zachovať ako človek. 

Aký máte na to názor, pán primátor? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne, pán Kamaráš. 

Tak to bol váš príspevok a nasleduje pán Patlevič. 

Občan Ing. Tadeus   P a t l e v i č :  

Dobrý deň prajem.  

Ja by som nadviazal na môj včerajší príhovor, ktorý 

som mal.  

Včera tu padla reč, že bod dvadsaťdva sa včera 

preberať nebude, ja verím, že dneska sa bod tridsaťpäť 

preberať buďte, že sa nebude znova odkladať táto informácia 

znova o mesiac.  
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Pokiaľ viem včera sa bod dvadsaťjedna a dvadsaťtri, 

ktorý sa tiež týkal problematiky nájomných bytov, čiže 

protest prokurátora s metodikou a obchodná verejná súťaž, 

pokiaľ viem, sa nestihol prebrať, čiže je odložený zase o 

mesiac.  

Odkladanie obchodnej verejnej súťaže, ktorej ja síce 

osobne moc neverím, ale jej odloženie o mesiac, čiže, 

odkladá sa už od decembra už o štyri mesiace, každý mesiac 

stojí mesto, ak dobre rátam, dvestopäťdesiattisíc euro. 

Čiže, štyri mesiace to mám asi  milión z mestského 

rozpočtu. Gratulujem a tlieskam, že takáto vec sa dokáže 

štyri mesiace odkladať. Zrejme asi na rozdiel medzi 

regulovaným a trhovým nájomným je peňazí dosť, nikoho to 

asi netrápi.  

Včera som chválil pána primátora za medzirezortnú 

skupinu, keď som si dneska prečítal materiál, hneď prišlo 

trošku trpké sklamanie, že medzirezortná skupina už 

zasadala 19. 2. bez našej účasti.  

Ja si pamätám to vyjadrenie pána štátneho tajomníka a 

pána primátora, že to bude vyriešené za účasti všetkých 

zúčastnených strán a k spokojnosti všetkých zúčastnených 

strán. Špeciálne som sa tu pýtal, že či sme zúčastnená 

strana a špeciálne som sa pána štátneho tajomníka pýtal, či 

sme zúčastnená strana. Obidvaja mi povedali án., Takže, 

trošku sa cítim rozčarovane, že jak v Mníchove tá 

československá delegácia, vy seďte za dverami a my vám to 

povieme.  
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Áno, dostaneme budúci týždeň informáciu od pána 

riaditeľa magistrátu, ktorý vás informovať bude, ako to som 

si prešiel aj v materiáli, ale zase o nás bez nás a vy sa 

dozviete len výsledok. Čo je trošku, trošku smutné.  

Trápi ma aj to, že na celú túto problematiku sa do 

dnešného dňa už minulo toľko miliónov, že je to pomaličky 

viacej ako to, čo by to stálo keby sa to na začiatku 

vyplatilo. Žiaľ, efekt je stále nulový a peniaze, peniaze 

utekajú, utekajú, utekajú. 

A ešte jedna vec ma trápi a tú ešte stihnem. 

Medávno sa konalo výjazdové zasadnutie vlády 

Slovenskej republiky na tému Bratislava, prejednávali sa 

tam významné bratislavské témy, prejednávala sa tam 

tématika nájom, náhradného nájomného bývania. ?ňa mrzí 

akurát to, že sa tam prejednávalo výstavba náhradných 

nájomných bytov a neprejednávala sa tam trauma, ktorá trápi 

občanov, lebo osemdesiatpäť percent z tých ľudí, ktorých sa 

to týka, pre nich výstavba náhradných nájomných bytov nie 

je riešením. Je to pokračovanie traumy. Nútené sťahovanie, 

ktoré nechcú a nevidia v tom žiadnu budúcnosť. Vidia v tom 

len nejaký medzikrok, ktorý ich privedie k úmrtiu a potom 

po nich potopa. 

A včera som spomínal Bartókovú, že ešte stále nie je 

(gong) v tom materiáli a nie je tam doteraz.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne, pán Patlevič. 

Nasleduje pani Darážová. 

Občianka: Katarína   D a r á ž o v á :  

Dobrý deň. Dobrý deň. 

Vážené mestské zastupiteľstvo Bratislavy, 

predstupujem pred vás s problémom, ktorý nám spôsobil 

územný plán hlavného mesta. V mene ostatných obyvateľov 

Petržalky vyjadrujem zásadný nesúhlas s ďalším znižovaním 

kvality nášho bývania v lokalite Lúky.  

V ostatných rokoch štandard nášho bývania trpel 

masívnou výstavbou projektu Slnečnice, nehovoriac o hluku, 

ktorý sa šíri od diaľnice D2, železnice a Panónskej cesty. 

Najnovšie developer novej lokality Južného mesta v 

Petržalke spoločnosť Sun City Retail Park A1 s.r.o. plánuje 

výstavbu nákupného centra .............  

Za týmto účelom chce spojiť staršiu a novo budovanú 

časť Petržalky vybudovaním frekventovanej križovatky a 

nadúrovňovým diaľničným privádzačom, a to všetko v tesnej 

blízkosti našich domov. Takto by došlo k totálnej 

devastácii všetkého, čo máme. Vyrúbali by sa 35-ročné 

stromy, zlikvidoval by sa celkom nový výbeh pre psov, 

zanikli by trávnaté plochy, parkovacie miesta. Zvýšila by 

sa miera exhalátov z áut, hlučnosť by sa zvýšila na 

neúnosnú mieru, zvýšil by sa svetelný smog.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 355

Toto všetko by sa negatívne prepísalo na našom zdraví 

a kvalita nášho bývania by bola úplne, ale úplne zničená.  

List o tejto problematike bol doručený primátorovi 

Bratislavy pánovi Nesrovnalovi, pánovi Bajanovi, starostovi 

Petržalky a tiež médiám.  

Rozbiehame petíciu s Mladou Petržalkou s pánom Krížom. 

V nej žiadame primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o vydanie nesúhlasného stanoviska k tejto celej 

výstavbe. Zároveň ho žiadame iniciovať výstavbu 

protihlukovej steny pozdĺž železnice. 

Mestskú časť Petržalka žiadame, aby od investora 

dôrazne požadovala vypracovanie posúdenia vplyvov na 

životné prostredie. Prosím, majte úctu k všetkému živému a 

k našej zemi.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme veľmi pekne. 

Nasleduje pán Hladík. 

Občan   Peter   H l a d í k :  

Dobrý deň.  

Vážený primátor, vážení poslanci, vážení občania, 

ďakujem za možnosť vyjadriť občiansku nespokojnosť a prosím 
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vás o podporu zastavenie výstavby navrhovanej križovatky 

Panónska cesta/Vyšehradská ulica. Križovatka, ktorá vôbec 

nie je potrebná v danej lokalite a ktorá by v plnom rozsahu 

skomplikovala život a dianie v širokom okolí.  

Výstavba na poslednom zelenom páse Panónskej cesty 

verejnej zelene, ktorá konečne po viac ako tridsať rokov 

dosiahla svoje parametre, je výsmechom a riadna facka 

životnému prostrediu a občanom. Križovatka, ktorá absolútne 

nezastaví plynulosť cestnej premávky v obchvate Petržalky 

v dostupnosti pre Jarovce, Rusovce, Čuňovo, Rajku, Pojky a 

nakoniec i samotných Slnečníc.  

Napojenie na tajzvané obchodné centrum v budúcnosti je 

totálnym nezmyslom. Pozrite sa na prázdne obchodné 

priestory pri tejto lokalite, na terasách Vígľašská ulica 

aj Jasovská ulica prázdne. Dvojposchodová budova bývalého 

Braníka ako i veľkých priestorov potravín bývalých UNO a 

Terno, ktoré sú v priamej dostupnosti občanov a nakoniec i 

poloprázdne priestory s plnou funkčnosťou zabezpečenia v 

obchodnom centre Danubia na opačnom konci.  

Križovatka nie je, križovatka nie že pomôže, ale 

naopak zabrzdí priečne celú dopravu a vyústi do Výže 

Vyšehradskej ulice, kde v prvom rade zdevastuje okolie a 

zároveň zdecimuje mestskú hromadnú dopravu natoľko, že 

autobusy budú musieť vchádzať do, spoza 

deväťdesiatstupňovej zákruty a dávať prednosť autám v 

križovatke, ktoré budú na hlavnej ceste a to i v opačnom 

prípade vjazde aj príjazde.  
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Vzniká veľké nebezpečenstvo kolíznych situácií, 

pretože priestor pre manévrovanie je tu veľmi obmedzený. 

Toto má byť preferencia mestskej hromadnej dopravy? 

Križovatka sa má nachádzať nad križovatkou, ktorá je 

v podzemí, nakoľko sa v tomto úseku stretávajú kanalizačné 

siete. A určite nebolo počítané s takým veľkým zaťažením a 

to už nehovorím ešte o zakreslenom mimoúrovňovom napojení 

na diaľničný privádzač, ktorý by mal taktiež vyústiť do 

danej križovatky. Hrozí tu enriv environmentálna 

katastrofa.  

Všade je problém s pripojením a tu si dovedieme 

diaľnicu až do sídliska.  

Križovatka totálne zabrzdí plynulú dopravu a bude sa 

umelo tvoriť kolóny, zápchy, abnormálne sa zvýši hlučnosť, 

prašnosť, exhaláty výfukových plynov, zamedziť sa, vylúči 

možnosť pozdĺžneho alebo priečneho parkovania v lokalite a 

občanov sídliska Lúky aj tak neumožňuje križovatka odbočená 

na Panónsku cestu smerom von z mesta.  

To nie je pomoc ani potreba. Sídlisko Lúky takúto 

križovatku ani ústretovosť nepotrebuje. 

Preto vás žiadam a zároveň prosím o zastavenie 

nezmyselnej výstavby. Bratislava má omnoho viacej problémov 

v doprave, ktoré treba riešiť neodkladne a nie stavať 

ďalšie obchodné centrá a komplikovať veci a život tam, kde 

to nie je nutné ani potrebné.  

Ďakujem za vaše pochopenie a verím na vašu podporu. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne pán Hladík. 

A nasleduje pani Kollárová. 

Občianka: Ing. Anna   K o l l á r o v á :  

Dobrý deň pán primátor, vážené poslankyne, vážení páni 

poslanci, 

do tretice k tomu, čo hovorili predchodcovia ku 

križovatke, k plánovanej križovatke Panónska/Vyšehradská. 

Chcela by som dodať len toľko, že pred dvoma týždňami 

sme boli na zasadnutí stavebnej komisii, kde nám túto 

investičnú akciu predložili ako hotovú vec, nám dotknutej 

verejnosti s tým, že už bolo vydané územné rozhodnutie, 

napriek tomu sme sa, že sme sa dozvedeli, že nebola vydaná 

EA, dodatok na posudzovanie vplyvu na životné prostredie. 

Toto územie, ako to tu bolo spomínané, je neúmerne 

zaťažené už teraz. V rámci zisťovacieho konania, v rámci 

povoľovacieho konania a následne schvaľovacieho konania sme 

mali byť ako dotknutá verejnosť prizvaní. Toto sa neudialo, 

čo je závažný nedostatok, ale najväčší nedostatok je ten, 

že bolo vydané územné rozhodnutie bez EI. 

To územie je veľmi, veľmi zaťažené. A dotiahnuť 

križovatku priamo ku vchodom ľudí do domov absolútne 

neúnosné, a preto vás žiadame, aby keď investor by 

potreboval pozemok, mestský pozemok, pre túto investičnú 

akciu, aby ste to neschválili, aby ste, prosím, dali 
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preveriť a o to sme požiadali aj stavebnú komisiu, prečo 

nebola vypracovaná EA, posudok vplyvu na životné 

prostredie, pretože domnievame sa ako dotknutá verejnosť, 

že by to neprešlo, tak je to územie zaťažené a stavebná 

komisia aj na základe našich pripomienok neodporučila 

mestskému zastupiteľstvu v Petržalke túto akciu schváliť. 

Takže, prosíme všetkých pánov poslancov, panie 

poslankyne, aby ste sa touto vecou za veľmi závažne 

zaoberali a prosíme ešte o podrobnejšie vysvetlenie, pán 

primátor, keby sme boli ako petičný výbor prijatý u vás, ku 

vám na rokovanie. 

Takže, k tomuto toľko. 

Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne pani Kollárová. 

Ja som ten list dostal, prečítal som si ho a budeme sa 

mu, samozrejme, venovať.  

Ďakujem za upozornenie.  

Nasleduje pani Petrovičová? 

Občianka: Marta   P e t r o v i č o v á :  

Dobrý deň prajem, hlavne pán primátor a všetci ostatní 

poslanci, ktorí ste tu zúčastnení.  
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Som veľmi rada, že som sa dostala k slovu hoci bolo 

povedané, že, že už nie. Nemám, mám síce napísané, ale 

nebudem čítať. Ja budem hovoriť úplne ľudovo.  

Som stará Petržalčanka. Narodila som sa v Petržalke, 

do školy chodila v Petržalke, celý život štyridsaťdva rokov 

robila v Petržalke. Rodinný dom sme mali, ktorý sme robili 

pri dvoch malých deťoch, zobral sa nám v osemdesiatom prvom 

pre výstavbu Petržalky. Áno? Dostala som náhradný byt. 

Bývam na Lúkach. Neodišla som z Petržalky. Nezavrela, 

nezanevrela som na Petržalku. Ostala som v Petržalke. Bývam 

na Lúkach tridsaťšesť rokov. 

A prosím vás pekne, páni poslanci, neberte nám Lúky. 

Neberte nám zeleň, stromy, vtáci, to čo všetko k Lúkam 

patrí. Naše sídlisko, naša štvrť nesie meno Lúky. Prosím 

vás, zachovajte. Už to nie je betónová džungľa. Naše domy 

sú už nie šedé. sú pestrofarebné. To znamená, jako lúka 

rozkvitnutá. A prosím vás, nevyrúbte nám tie stromy. ktoré 

rástli s nami dvadsaťpäť rokov. To sa jedná o tridsať, 

štyridsať, teda, borovíc.  

Prosím vás pekne, myslite aj na naše deti, na vnukov. 

A ja môžem povedať aj na pravnukov.  

Prosím vás, to je všetko. Ostatní už povedali všetci 

moji predchodcovia. 

A pán primátor, dúfam, že ako petičný výbor, ktorého 

som členka, som z nich najstaršia, že nás prijmete. Ďakujem 

veľmi. A veľmi sa teším, že sa s vami spoznám osobne.  
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne, pani Petrovičová, za vaše vystúpenie. 

A posledný je pán Stratený. 

Občan   Peter   S t r a t e n ý :  

 

Dobrý deň vážený pán primátor, vážení poslanci,  

som tu s kolegami z občianskeho združenia Náš Prievoz, 

aby sme vás upozornili na aktivity, ktoré sa dejú v 

Ružinove v časti Prievoz.  

Podnet na založenie a registráciu občianskeho 

združenia bol nielen projekt Konopná Residence, ale aj 

celková záchrana lokality Prievoz. Ako jedna z mála zón si 

viacmenej zachovala svoj ráz. Obyvatelia Prievozu sú však 

dennodenne konfrontovaní s okolitými developerskými 

projektami ako Perla Ružinova, Trínium, Nupuch. Najnovšie 

sa cítime ohrození zo strany Konopná, projektu Konopná 

Rezidence.  

Projekt Konopná Residence je realizovaný pod záštitou 

uaj aj tí a Imokep (YIT a Immocap). 

Koncom minulého roka bol v tichosti podaný tento 

projekt na proces posudzovania vplyvu na životné 

prostredie, avšak po vlne nevôle nielen zo strany 

obyvateľov, bol tento projekt stiahnutý.  
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Zdôrazňujeme, že lokalita je stabilizovaným územím s 

prevažne zástavbou nízkopodlažných rodinných domov, čo 

doposiaľ investor odmieta akceptovať. Pre načrtnutie 

úmyslov developera spomeniem, že rozsah projektu Konopná 

Residence bol v architektonickej súťaži o takmer polovicu 

menší ako v projekte EIA.  

Ďalej pre zaujímavosť uvediem ešte jednu vec. 

Developer išiel do procesu EIA s vel s verziou projektu, 

ktorého súčasťou bola polozapustená garáž s otvorenými 

stenami nad úrovňou zeme pre takmer dvesto áut.  

Čiže, takýto projekt by mal vyrásť priamo medzi 

rodinnými domami.  

Uvedenému sme sa snažili zabrániť komunikáciou s 

developerom, avšak dosiahli sme ústupky, ktoré nie sú pre 

pre Prievozčanov vyhodnotené ako ako dostatočné. Z 

uvedeného dôvodu zvažujeme komunikáciu zo strany devolop 

developera skôr za formálnu.  

Nead neadekvátnosť projektu Konopná Residence aj jeho 

parametrov, navyše jeho nesúlad s územným plánom hlavného 

mesta a ďalej odôvodnená nedôvera voči odborným posudkom 

expertov poskytnutým počas EIA, neochota rešpektovať 

charakter dotknutého územia, protiprávny stav, 

nerešpektovania rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej 

republiky a ďalšie negatívne afirmácie s pravidelnými 

ústupkami stavebných úradov developerom pri zmene stavieb 

pred ich dokončením nás vedie k žiadosti, aby primátor 

hlavného mesta venoval pozornosť záväznému stanovisku mesta 

pri územnom konaní pred jeho podpisom.  
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Upozorňujeme, že územie, o ktoré sa jedná, má byť 

zastavané projektom Konopná Residence je integrálnou 

súčasťou centrálnej časti niekdajšej obce Prievoz. V tejto 

časti sú tri národné kultúrne pamiatky. Požiarna zbrojnica, 

evanjelický kostol a na budove obecnej radnice je reliéfna 

výzdoba. (gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

 

My sa vraciame do bodu tri.  

Páni poslanci,  

čo sú prihlásení Korček, Mikulec, Černý, chcete 

diskutovať ešte k niečomu, alebo?  

Tak, pán poslanec Korček trvá na tom, nech sa páči.   

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

Ďakujem za slovo, pán primátor.  

Ja naozaj budem stručný.  

Chcel som vás iba požiadať v súvislosti s vystúpením 

pána Kosztolányiho z Občianskeho združenia Mierová kolónia, 

aby ste sa v skutočnosti stretli s týmito ľuďmi. Ide o 
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garážnikov, ktorí dostali výzvu od hlavného mesta na 

zaplatenie bezdôvodného obova obohatenia, návrhy nájomných 

zmlúv na pozemky pod garážami s tým, že cena, to, teda 

nájomné bolo určené na základe rozhodnutia primátora, vás, 

z roku 2015.  

Taktiež sa mi zdá tá suma dosť vysoká. Myslím si, že 

keďže ide hlavne o ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku, 

myslím si, že mohlo by sa to riešiť niečo podobnou nejakou 

úľavou ako pri dani z nehnuteľností, kde teda ľudia, 

fyzické osoby nad šesťdesiatpäť rokov dostávajú. Myslím, 

šesťdesiatpercentnú zľavu.  

Taktiež by som bol rád, keby sa aj s týmito garážnikmi 

(gong) prerokovala aj ich ... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Samozrejme, pán poslanec, nemám s tým problém, len 

upozorňujem, že hlavné mesto postupuje na základe 

rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Je to práca s 

koncepciou garáží vo voľnom priestore, rozhodnutie 

primátora, respektíve, nakladania majetku.  

Čiže, to nie je nejaké moje rozhodnutie. Takéto 

rozhodnutie dostali všetci ma, všetci, ktorí užívajú 

mestský majetok, ale samozrejme, vidím tam hodné, dôvody 

hodné zreteľa, takže budeme to riešiť.  

Ďakujem za upozornenie.  
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Pán poslanec Mikulec.  

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

Ja len doplním kolegu Korčeka. 

Tak, jak ste povedali, pán primátor, keď to je aj 

rozhodnutie zastupiteľstva, keď sme vedeli dať dôchodcom 

nad šesťdesiatpäť rokov, čo je teda myslím si, že 

najslabšia skupina, čo sa príjmov týka, lebo tuto sused, 

pán kolega Kosztolányi, má sedemdesiatdeväť rokov, má 

dôchodok, ktorý teda keď zaplatí čo chce mesto od neho 

spätne, ostane mu jedno euro na život. Takže, si to 

povedzme tak jak je.  

A tá garáž neni nijak lukratívna, lebo tá garáž sa 

nachádza dvesto, tristo metrov od od toho, jak býva a je v 

takom území, že to územie je bývalé CHZJD. Čiže, viete si 

predstaviť, že jakú to má hodnotu.  

Čiže, títo ľudia tam budú musieť platiť štyristo, 

päťsto euro spätne a dosť veľké peniaze, lebo Nové Mesto sa 

nachádza, tuším, pásme číslo dva, aj cenovom, čo je tuším 

dvanásť alebo štrnásť euro na meter štvorcový, čo je dosť 

veľká suma pre týchto ľudí.  

Takže, keby ste mohli aj za účasti poslancov, ja a pán 

Korček sa určite radi pripojíme a keby (gong) sme to nejak 

prehodnotili.  
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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, vážený pán primátor.  

Ja len doplním veľmi krátku informáciu k tomu, čo 

vystupovali obyvatelia Petržalky.  

Naozaj, to riešenie, ktoré tam navrhuje súčasný 

investor, vyvolalo veľkú vlnu nevôle a a negatívnych 

emócií. Nie je tu priestor na to, aby sme si to vysvetlili 

do nejakých podrobnejších detailov.  

Ja budem veľmi rád, keď sa nám podarí stretnúť v 

nejakej dohľadnej dobe k tejto veci. Ja budem na avizovať 

tento záujem aj u pani riaditeľky kancelárie, že náš 

petičný výbor má záujem prísť za vami. Obyvatelia vám 

predložia tie svoje obavy, ktoré sú a vy sa vyhodnotíte ako 

sa k tomu postaviť. Ja pevne verím, že sa nájde nejaké iné 

riešenie. Aj ten investor určite bude vedieť, možno preňho 

o niečo  drahšie riešenie, ale také, aby nezničilo kvalitu 

a štandard bývania ľudí v tejto lokalite.  

Veľmi pekne ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 
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Samozrejme, radi sa stretneme.  

 

 

BOD 3 POKRAČOVANIE 
NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY - PARKOVACIA POLITIKA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vraciame sa do bodu tri, ktoré nám, teda, vystúpenia 

občanov, ukrojilo o desať minút, čiže navrhujem, aby sme 

potom končili sedemnásť desať. 

Pán poslanec Buocik.   

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor, dámy a páni,  

ja začnem listom, ktorý som dostal. Dostal som ho 

normálne napísaný do schránky.  

Vážený pán Buocik, obraciam sa na vás s prosbou o 

riešenie parkovania na Nivách. Neviete si predstaviť, čo to 

znamená zaparkovať u nás na Budovateľskej. Situácia sa 

neuveriteľne zhoršila po vybudovaní kancelárií na 

Karadžičovej. Každé ráno sa sem dohrnú autá zamestnancov 

pracujúcich v týchto kanceláriách. Stoja všade, po 

chodníkoch sa už nedá ani prejsť. Tam, kde bola niekedy 

tráva, je rozjazdená hlina od áut stojacich kade-tade. 
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Neskutočne ma rozčuľuje, keď sa prechádzam s vnučkou a 

vidím mimobratislavské autá stojace aj týždeň bez pohnutia 

na našej ulici. Sama už auto nemám, ale dcéra, pri každej 

návšteve krúži po celých Nivách. Bývam v Ružinove skoro 

štyridsať rokov a je to z roka na rok horšie.  

Ďalej ten list pokračuje inou témou.  

Prečítam vám tiež jeden z, jeden z z reakcií na status 

na facebooku. 

Určite to treba podporiť. A tiež zrušiť parkovanie na 

chodníkoch. Držím palce, nech to konečne prejde.  

Vážení kolegovia,  

ja vnímam parkovaciu politiku ako niečo, čo vlastne 

ľudia už sami chcú. To, čo my sme mali urobiť, alebo 

mestské zastupiteľstvo, mesto ako také, malo urobiť, možno, 

pred desiatimi rokmi, tak nech si to pýtajú už sami ľudia.  

Je nás tu viac, ktorí máme za sebou župnú kampaň, a 

určite mi dáte za pravdu, že ľudia z už spontánne reagujú 

na to, aby sa s parkovaním niečo robilo. Pre mňa je, je to, 

čo mi hovoria ľudia na ulici, pre mňa je to rovnaký signál 

ako v prípade témy hazardu.  

Keď raz podpíše viac ako  stotisíc ľudí petíciu proti 

hazardu, je to pre mňa rovnaký, je to, je to pre mňa 

signál, že ja to mám urobiť. Ja, ktorý ich tu zastupujem, 

mám tú kompetenciu prijať také, také rozhodnutie.  

Určite si viacerí budete pamätať na to, aká dobrá 

pracovná atmosféra tu bola v decembri 2016, keď sme tam 
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vzadu, vzadu sedeli a spolu debatovali o parkovacej 

politike a ako ten pôvodný návrh vylepšiť. Jedným, jedným z 

návrhov ktorý, ktorý vtedy prešiel, a bolo to na návrh 

nášho poslaneckého klubu, bola, bola zmena toho všeobecne 

záväzného nariadenia v tom, že za tie, za prvé dva roky od 

účinnosti v jednotlivých mestských častiach parkovania, sa 

za to nebude platiť. Asi, asi, 

potom Vás poprosím o predĺženie, ak budem potrebovať, 

asi sa tu všetci zhodneme na tom, že tej parkovacej 

politiky sa všetci tak trochu bojíme. Pretože doteraz, 

doteraz tá parkovacia politika zavedená nebola, medzičasom, 

za posledných dvadsať rokov sa počet áut v Bratislave 

zdvojnásobil, minimálne, ak nie viacej. A máme z toho 

trochu obavu, že naozaj ako to vypáli. Ale v tejto, v tomto 

som si istý, že práve tá dvojročná precho, to dvojročné 

prechodné obdobie, je na to, aby sme tie problémy, ktoré tá 

parkovacia politika, možno, v sebe má, a ktoré tam možno aj 

cítime, aby sme ich vychytali a aby ich vychytali 

jednotlivé mestské časti.  

Som veľmi rád, že je tu predložený aj ten návrh, ktorý 

hovorí o tom, že tie peniaze bude inkasovať mesto, 

respektíve, mestské časti. Samozrejme, že ho podporím.  

Neprajem si, aby sme skončili, aby mesto Bratislava 

skončilo tak ako Košice, kde bola zavedená parkovacia 

politika v prospech súkromných, súkromných investorov a 

týmto spôsobom bol sprivatizovaný verejný priestor.  
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Pán primátor hovorí o tom, že budovanie záchytných 

parkovísk, okrem kompetencie mesta, je aj kompetenciou 

župy. Ja týmto ako predseda komisie (gong) dopravy na na 

Bratislavskej župy ponúkam spoluprácu, ponúkam svoj čas, 

aby sme v spoločnej debate medzi hlavným mestom a župou 

našli dobré riešenie aj pre ľudí, ktorí potrebujú do 

Bratislavy dochádzať, ktorí tu pracujú, ale pritom, aby 

priorita bola jednoznačne daná na tých, ktorí tu žijú, 

platia dane a každodenne tu fungujú.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka, (oprava ööö) pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Reakcia na teba, Janko. 

Sám si povedal, že máme z toho vš všetci obavy, lebo 

nevieme ako to dopadne, ale všetko vieme. .Také základné 

veci vieme, že nemáme dostatok parkovacích miest, že mesto 

nepostavilo žiadny parkovací dom, ani záchytné parkovisko. 

Vieme, to nám povedal bývalý náčelník polície, súčasný 

náčelník polície, že nemáme dostatok policajtov. Toto 

všetko vieme a vieme, že ľudia budú nespokojní, keď sa to 

zapojí, začne. Vieme, že to potrebujeme. 

Čiže už sa mali za tri a pol roka urobiť, podľa mňa, 

záchytné parkoviská a nové parkovacie miesta preto. A 
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prijať sa adekvátne kroky na to, aby v mestskej polícii bol 

dostatok policajtov. Potom by sme zdvihli, podľa mňa, mnohí 

ruku za to a uvažovali o tom, aby sa urobilo verejné 

obstarávanie na jednotný systém parkovania v Bratislave. 

Zatiaľ nie.  

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.  

Myslím si, že už k parkovacej politike bolo veľmi veľa 

povedaného, takže len veľmi stručne.  

Ako miestny poslanec som prvýkrát prišiel do styku s 

parkovacou politikou, keď sme vlastne prvýkrát vyslovili na 

miestnom zastupiteľstve nesúhlas s návrhom vézeten (VZN) 

o parkovacej politike za čias pána primátora Ftáčnika. 

Viete, kedy to bolo? Bolo to 28. februára 2012. Teraz máme 

február 2018. Takže 6 rokov sa tu oficiálne bavíme o 

nejakej parkovacej politike, o tom, akým spôsobom zlepšiť 

parkovanie pre Bratislavčanov.  

U nás v Lamači sme veľmi zato, aby sa prijala 

parkovacia politika, pretože máme problém s tým, že z našej 

mestskej časti sa stáva záchytné parkovisko, lebo sme 

okrajová mestská časť, autá tam parkujú celý týždeň, naši 
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ľudia nemajú ako, ako bezpečne prejsť, respektíve, ako 

bezpečne zaparkovať.  

Takže by som veľm,i skutočne, prosil, aby sme 

podporili tento návrh dodatku štatútu, pretože on nie je 

veľmi obsiahly. Veď to sú dve á štyrky (A4), 

Teraz sa, myslím si, že ešte vypúšťa aj ďalšie štyri 

body, ktoré sa týkajú tých tretích osôb.  

Pán  Budaj tu hovoril o tom, že treba predložiť 

štatút, ktorý bude pre férových a slušných poslancov. No ja 

si myslím, že tá ponuka, ktorá prišla zo strany tých 

štyroch predsedov poslaneckých klubov je veľmi férová, 

veľmi slušná. Nechceme tu žiadne tretie osoby, všetko budú 

riešiť mestské časti, respektíve mesto.  

A to bol hlavný problém parkovacej politiky 

v minulosti, že nebola prenesená kompetencia, čo sa týka 

vlastne výšky, respektíve spôsobu na mestské časti. Teraz 

je to zabezpečené. Pretože, samozrejme, nemôžu mať jednu 

košieľku na 17 rôznych mestských častí. Každá mestská časť 

má iné potreby. Jedni potrebujú parkovať celý deň, druhí 

potrebujú zaparkovať iba v noci.  

Takže, súvisí to aj, samozrejme, s tým, akým spôsobom 

tá parkovacia politika potom prispeje k tomu, aby sme 

vyriešili problém s parkovacími miestami, pretože, myslím 

si, že my máme zá záujem predovšetkým za to, aby sme 

obhajovali Bratislavčanov. Nie inostrancov. Tí, skutočne, 

nech radšej nejdú do centra mesta, respektíve do mestských 
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častí, ktoré budú zapojené v parkovacej politike, a je to 

dobrovoľné.  

Čo sa týka, vlastne, prihlasovania ľudí na trvalý 

pobyt. 

Ja si myslím, ako povedal pán primátor, je to významný 

faktor, element na to, aby sme naplnili našu kasu, pretože 

najbližšie sčítanie ľudí bude presne o tri roky, v roku 

2021.  

Keď si zoberieme reálne parkovaciu politiku, aj keď 

prijmeme dnes štatút, čo dúfam, že prijmeme, tak bude 

spustená v roku 2019. Pretože ten čas je nastavený tak, že 

musíme sa ešte vysporiadať s protestom prokurátora, 

k vézetenku (VZN-ku).  

Bola, možno chyba, že sme nehlasovali, respektíve, 

nerokovali o ňom spolu so štatútom, čo bola jedna 

z pripomienok, ale myslím si, že teraz sa to celkom 

elegantne vyriešilo. Mali sme debatu na komisii dopravy k 

tomuto  vézetenku (VZN-ku), kde sme prijali, opäť na návrh 

pána predsedu Uhlera, pozmeňovací návrh, kde sme vylúčili 

možnosť postúpenia riešenia, parkovacie permanentky a práv 

na tretie osoby. Pretože skutočne nechceme, aby tu vznikli 

nejaké druhé Košice.  

Ja si myslím, že je potrebné, skutočne, tento návrh 

podporiť a schváliť. 

A keď hovoríme o tom ako posilniť emhádé (MHD), nuž 

dovoľte mi povedať, že tak ako pán poslanec Hrčka ma 

kritizoval za to, že som chcel predradiť bod nákup 
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autobusov pre parkovaciu politiku, tak to s tým súvisí, 

lebo povedal to aj pán poslanec Budaj, ktorý povedal, že 

dopravný podnik nemá dostatočné kapacity. A to je presne od 

tej hodinovej kapacite, ktorú vieme poskytnúť pre 

obyvateľov, to je o tom, akú štruktúru autobusov sme 

nakúpili. kde potrebujeme dlhé, kĺbové autobusy na to, aby 

sme vedeli nejakým spôsobom ponúknuť tú kapacitu, ktorá 

napríklad, aj teraz sa rieši, keď máme chrípkové prázdniny 

aj v dopravnom podniku, bohužiaľ, pretože máme chrípkovú 

epidémiu.  

Čo sa týka činnosti mestskej polície, skutočne, ja som 

veľmi rád, že máme človeka, ktorý je na správnom mieste a 

je potrebné ho podporiť a posilniť tú mestskú políciu, 

pretože bez represie a bez výkonu mestskej polície, 

samozrejme, žiadna parkovacia politika nebude účinná.  

Ale treba si reálne povedať, že aj keď teraz schválime 

dodatok štatútu, aj keby sme v apríli alebo v máji 

schválili vézetenko (VZN-ko) o parkovacej politike, tak 

reálne tá parkovacia politika, na základe rozhodnutia 

dobrovoľného vstúpenia mestských častí, bude platiť až 

budúceho roku. Je to dostatočný čas na to, aby sme vedeli 

vychytať všetky muchy.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Hanulík.  
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Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Viete, mne to pripadá presne to, čo tu kolega povedal, 

že v roku 2012 sme už povedali, že áno, chceme parkovaciu 

politiku ale, ale, a to ale vždy nám evokuje to, že vlastne 

ju vlastne nechceme a vlečie sa to tie roky.  

Viete, je to také určité hádzanie tých polienok pod 

nohy tým tvorcom, alebo primátorovi, ktorý to chce presadiť 

a myslím si, že tí občania by to mali, tak vnímať, že tá 

parkovacia politika je problém kohoľvek sa na ulici 

spýtate. Naozaj, nielen tých, čo vlastnia to auto, ale aj 

tých čo to auto, proste, všade ich prenasleduje.  

A tá represia, čo tu kolega povedal. To je represia 

voči cépé,cezpoľným, nie pre Bratislavčanov. To je to, aby 

sme mali to parkovanie voľné, aby tí ostatní boli, proste, 

pucovaní, keď nám budú parkovať na miestach,  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej riadne diskutuje pán poslanec Dostál.  

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

V prípade, že by som presiahol dĺžku, poprosím o ďalší 

diskusný príspevok.  
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Á, pani poslankyňa Čahojová tú pripomenula slová pána 

primátora, ktorý hovori, napísal, teda neviem, asi hovorí o 

tom, že Bratislavčania by si mali dávať pozor kto a ako 

hlasuje a s tým sa teda nedá než súhlasiť. Ale 

Bratislavčania by si mali dávať pozor aj na iné veci. 

Napríklad, kto ako obstaráva verejné osvetlenie, trebárs. 

Alebo, kto ako kontroluje, čo obs obstaral niekto 

v minulosti. Zimnú údržbu áerká (A.R.K.)  napríklad. Alebo, 

kto ako zverejňuje informácie o dôležitých veciach, 

poskytuje ich poslancom, ktorí majú o nich rozhodovať, 

alebo aj občanom o zrealizovaných auditoch, napríklad.  

Či je otvorený, zverejňuje maximum informácii, alebo 

naopak utajuje, utajuje čo sa dá, odmieta sprístupniť 

informácie. Informácie, ktoré boli obstarané za mestské 

peniaze, informácie na základe ktorých sa majú prijímať 

dôležité rozhodnutia. A zverejní ich nakoniec iba na 

základe nátlaku, neskoro, neochotne a neúplne.  

Alebo trebárs aj to, že kto ako reaguje na legitímne 

otázky a pochybnosti. Či na ne vecne odpovedá, snaží sa ich 

vysvetliť, snaží sa hľadať kompromis, vyvrátiť pochybnosti, 

alebo sa uráža a uráža druhých, tých, ktorí sa pýtajú.  

Preto toľko hovoríme o Slovensku Digital.  

V decembri 2016 mestské zastupiteľstvo schválilo, že 

centrálny parkovací systém hlavného mesta bude realizovaný 

v spolupráci s Iniciatívou Slovensko Digital.  

Už som tu citoval z článku pána poslanca Uhlera, 

urobím to ešte raz.  
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Keďže cen tento centrálny systém musí byť urobený 

kvalitne, mesto chce o pomoc požiadať Slovensko Digital, 

ktoré vie, čo by takéto systémy mali obnášať a ako ich 

urobiť otvorenými pre iné aplikácie.  

No dovolím si doplniť trošku. Tie dôvody určite neboli 

iba v tom, aby to bolo kvalitné, a že Slovensko Digital má 

skúsenosti, a aby to bolo otvorené pre a iné aplikácie. Tie 

dôvody boli aj také, že keďže s tým Slovensko Digital má 

skúsenosti a nie sú pochybnosti, že združuje ľudí, ktorým 

záleží na tom, aby sa veci robili korektne, otvorene 

a transparentne, tak bude šanca, že aj príprava toho 

centrálneho systému prebehne korektne a transparentne.  

Nič to nezaručuje. Výberové konania do mestských 

firiem prebehli za prizvania účasti renemo renomovanej 

mimovládnej organizácie Transparency International 

Slovensko. A napriek tomu to bola čistá fraška. Ani 

Slovensko Digital teda nemôže zaručiť, že proces prípravy 

parkovacej politiky prebehne korektne a transparentne, ale 

keď pritom Slovensko Digital bude, bude pritom od začiatku 

a bude pritom záväzne a neobíditeľne, bude aspoň väčšia 

pravdepodobnosť, že to bude v poriadku. A naše pochybnosti, 

alebo teda hovorím za seba, moje pochybnosti, budú o niečo 

menšie.  

Pán primátor Nesrovnal nám tu pred chvíľou povedal, 

že, že vy, teda vedenie, alebo primátor chcete osloviť 

Slovensko Digital, ale my poslanci, ktorí odmietame zmenu 

štatútu, vám v tom bránime. To naozaj myslíte vážne pán 

neprítomný primátor, ktorý nie ste prítomný pri rokovaní o 

najdôležitejšej veci volebného obdobia? Čo ste doteraz 
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urobili preto, aby bol centrálny parkovací systém 

zrealizovaný v spolupráci so Slovensko Digital? (gong) Nič. 

Čo vám bránilo, aby ste sa na Slovensko Digital obrátili, 

stretli sa s nimi, prebrali s nimi čo mesto potrebuje, 

pobavili sa o možnosti spolupráce, dohodli sa na tom ako tá 

spolupráca bude vyzerať, odprezentovali nám to potom na 

rokovaní zastupiteľstva optimálne spolu so zástupcami 

Slovensko Digital. Čo vám bránilo, aby ste niečo z toho 

urobili? Nič. Vôbec nič. Mali ste mandát mestského 

zastupiteľstva a nespravili ste vôbec nič.  

A akú máme teraz my záruku, že niečo z toho urobíte, 

ak vám teraz zastupiteľstvo schváli štatút? Žiadnu. Vôbec 

žiadnu.  

Pán poslanec Borguľa tu spomínal pozitívne skúsenosti 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, že tá parkovacia 

politika, ktorú robíme v Starom Meste, je síce možno 

amatérska, ale že obyvatelia si pochvaľujú. No ja by som tu 

upozornil, že parkovacia politika v Starom Mmeste funguje v 

dvoch režimoch. Ten jeden je možno amatérsky a robí si ho 

mestská časť a ten druhý robí firma bépées (BPS). A to je 

tvrdý biznis súkromnej firmy na úkor mestskej časti.  

Zmluva uzatvorená na dvadsať rokov na základe 

odhlasovania vo vopred neplánovanom bode na výjazdovom 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách. Aby 

som to priblížil na naše mestské pomery, niečo také ako 

áerká (A.R.K.), nadlho, nevypovedateľné, alebo ťažko 

vypovedateľné, výhodné pre súkromnú firmu a nevýhodné a 

problematické pre mestskú časť, alebo mesto.  
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Samozrejme, že to nemôže byť jedna k jednej, tak ako 

je nastavená parkovacia, alebo nastavovaná parkovacia 

politika, tak to nemôže byť. Úplne ten biznis bépees (BPS), 

ale tie obavy, ktoré súvisia so zavádzaním parkovacej 

(gong) politiky 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Olekšák.  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo.  

Priznám sa, nepoznám tú organizáciu Slovensko Digital. 

Ho hovoríte, hovorili, hovorili ste o tom, pán poslanec, 

ako keby mali patent na rozum, ale pán primátor to. myslím, 

povedal veľmi jasne, že túto organizáciu osloví potom, keď 

bude mať relevantne k čomu osloviť a to znamená, že musí 

byť schválený štatút aj vézetenko (VZN-ko),  ktoré sa v 

apríli dostane na rokovanie mestského zastupiteľstva.  

Takže, bol by som rád, keby ste podporili ten 

pozmeňovací návrh, ktorý predložil aj náš pán predseda 

klubu, ktorý vylučuje tretie osoby a zaručuje to, že celú 

správu parkovacej politiky bude mať v rukách mesto 

respektíve mestské časti.  

Ďakujem pekne.  
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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 pekne za slovo.  

Ja len chcem upozorniť, že som si našla, keď sme 

schvaľovali vychvaľovali vézetenko (VZN-ko) o parkovacej 

politikye že sme zobrali na vedomie informáciu o procesoch 

súvisiacich so zavedením parkovacej politiky, schválili 

vézetenko (VZN-ko) a zobrali, schválili základné pravidlá 

parkovacej politiky na území hlavného mesta Bratislava. 

Materiál december 2016.  

Tam sme, prosím, schválili, že bude jednotný 

informačný parkovací systém, ktorý bude slúžiť na 

koordináciu činnosti hlavného mesta a mestských častí. 

Ktorý bude slúžiť na evidenciu všetkých používateľov 

systému parkovania rezidenčných, požadovaných údajov, ako 

typ povolenia, EČV, zóny, čas, platby a tak ďalej, a za 

ktorý bude kompetenčne zodpovedať mesto Bratislava a bude 

využívaný jednotlivými mestskými časťami, ktoré sa pripoja 

k rezidenčnej parkovacej politike. Takže ho bude aj 

obstarávať hlavné mesto, čo napokon pán primátor úvodnej 

reči aj potvrdil.  

Takže sa ohradzujem voči tomu aj teraz a ďakujem 

pánovi poslancovi Dostálovi, ktorý to, pravdepodobne, teda 

tiež našiel a vie to, alebo si to pamätá (gong), ale 
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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: 

Áno, mne príde tragikomické, keď primátor povie, že 

potrebuje mať nejaký mandát od zastupiteľstva, aby mohol 

rokovať so Slovensko Digital.  

Takže, návrh uznesenia som dával ja, pán primátor ho 

nepodpísal pre zjavne nevýhodné alebo nezákonné. Toto 

zastupiteľstvo prelomilo veto primátora, ktorý tak strašne 

chce rokovať so Slovensko Digital, že nepodpísal to 

uznesenie. To uznesenie je platné vyše roka, pán primátor 

ho neplní, ale on strašne chce.  

Mňa by len, napríklad, zaujímalo, na základe akého 

uznesenie oslovil napríklad taký Deloitte, ktorý mu urobil 

právnu analýzu na osvetlenie, alebo, alebo akým, na základe 

akého uznesenia oslovil inú spoločnosť, ktorá mu robila, na 

to nepotreboval nič. Na oslovenie takých firiem za peniaze, 

za finančnú protihodnotu, nepotreboval uznesenie 

zastupiteľstva, nepotreboval súhlas, mandát, nič. A to sú 

firmy, ktoré si normálne zaplatil.  

Slovensko Digital normálne nemá problém zadarmo urobiť 

nejaké poradenstvo a riadia sa tým už aj, riadia sa tým už 

aj ministerstvá, na to potrebuje tak strašne silný mandát, 

že dobre, do štatútu (gong) to dajme.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Ďakujem kolegom za reakcie.  

Pán poslanec Olekšák, 

tvrdíte, že pán primátor hovorí, že osloví Slovensko 

Digital, keď zastupiteľstvo schváli zmenu štatútu a vézeten 

(VZN). Ja mám iba jednu otázku, prečo by som tomu mal 

veriť? Po tom všetkom? Po utajovaní auditu, potom čo 

zastupiteľstvo schválilo, že sa to má pripravovať 

v spolupráci so Slovensko Digital, potom, čo sa nič 

neudialo, po tom, čo vetoval rozhodnutie zastupiteľstva, po 

tom čo, čo sa tu toho dožadujeme pri opak opätovnom 

prerokovaní kladieme otázku, prečo doteraz nebola 

nadviazaná spolupráca so Slovenskou Digital, prečo by sme 

mali veriť, že keď schválime štatút a keď schválime zmenu 

vézeten (VZN), že zrazu pán primátor zmení svoje doterajšie 

správanie a osloví Slovensko Digital a osloví ho spôsobom, 

ktorý zaručí, že ten proces prebehne korektne 

a transparentne? Ja na to nemám žiadny dôvod. (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Bulla. 
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Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Takže, ja skúsim zosumarizovať, že čo zatiaľ mne je 

známe o tejto parkovacej politike.  

Ja by som to skorej nazval, že je to takou novou daňou 

pre obyvateľov, kde síce budú môcť, možno, zaparkovať pred 

domom, ale to je asi všetko, čo budú môcť so svojim autom 

robiť, lebo inde budú musieť platiť jak murovatí.  

Ale poďme sa pozrieť teda, že čo reálne máme.  

Máme tu nejaký systém Parksys, ktorý nevieme ako bude 

obstaraný, ktorý je zadefinovaný v nejakej utajenej 

analýze, ktorý, možno, zadefinuje na desať, dvadsať rokov 

nejakú firmu, ktorá nám ho bude budovať.  

Máme v návrhu koncesné zmluvy, máme v návrhu nelegálne 

súkromné odťahovky, máme v návrhu poverené súkromné 

parkovacie firmy.  

Je tu síce nejaký návrh, ktorý vyhadzuje tie nelegálne 

súkromné odťahovky, ale to nám už kontrolór povedal, že to 

je nelegálne, čiže, to sme to tam nemali mať ani predtým.  

Overené súkromné parkovacie firmy z návrhu 

nevypadávajú zo žiadneho, čiže tie nám tam zostávajú.  

Čo máme ďalej? máme vézetenko (VZN-ko), ktoré je 

napadnuté prokuratúrou, ktoré štrnásť mesiacov neni 

predložená žiadna zmena, že čo sa v ňom zmení po tom čo, čo 

proste, schválime nejaký štatút.  
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Čiže, nemáme ani informáciu, aké zmeny doznal tento 

toto vézetenko (VZN-ko). Čiže, máme ho len napadnuté 

prokurátorom.  

Máme nejaké analýzy, ktoré si, vraj, môžeme ísť 

prečítať. Neviem, či  je to, je to úplne vhodné, že proste 

prídem niekde na magistrát a budem si čítať stopäťdesiat 

strán, nemôžem si to zobrať, čiže, neviem, neviem ako s tým 

nejakým s tým pracovať.  

Ďalej. Tvrdí sa tu, že je to nejaká jednotná 

parkovacia politika, že to nie je sedemnásť parkovacích 

miest, parkovacích pozícií. Ja si myslím, že jednotnú 

parkovaciu politiku má Praha, Viedeň, Amsterdam, lebo tam 

pochopili, že sa to dá robiť len z jedného miesta, že sa to 

dá robiť len s jednou mestskou firmou. Čiže, to by som 

nazval jednotnou parkovacou politikou.  

Čo by som chcel varovať kolegov je, že to úskalie 

týchto našich sedemnásť parkovacích politík je aj v tom, že 

na tejto parkovacej politike niektoré mestské časti budú 

zarábať a niektoré budú trpieť za svoju polohu.  

Ja by som povedal príklad z Prahy, kde v roku 2015 

ľudia za parkovacie karty a poplatky za automatov zaplatili 

na v Prahe 1  stotridsaťtri miliónov, v Prahe pre 2 

 deväťdesiatdeväť miliónov, na Žižkove päťdesiatštyri 

miliónov,, príklad, Praha 13 sedemdesiatštyritisíc korún, 

Praha 16, stojedenásťtisíc korún, Praha 22, 

päťstoosemdesiatšesťtisíc korún. 
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Ja som strašne zvedavý, za čo budú budovať tieto 

parkovacie miesta tí starostovia tých mestských častí, 

tých, ktorí nie sú v úplnom centre. No neviem, ne nemám 

pocit, že toto vychádza.  

Čo máme ďalší problém je, a čo si mnoho ľudí 

neuvedomuje, že my nemáme ani tak nejaký problém s emhádé 

(MHD) v bežných časoch, ale dneska máme, dneska máme 

problém v dopravnej špičke. Ja môžem z vlastnej skúsenosti 

povedať že, že posilnenie možnosti nejakých kapacít vo 

železničnej doprave je dneska už prakticky, prakticky 

vylúčené. Posledné posilnenie sa uskutoční od júna, keď 

budú posilnené spoje zo Senca na Nové Mesto a do Petržalky. 

Ale to je asi všetko.  

Dneska, dneska keď idete ráno vlakom z Pezinku, 

z Vajnor, z z Dunajskej Stredy, tak sú vlaky úplne 

natrieskané. Čiže, to máme problém.  

Máme druhý problém, že dneska emhádé (MHD) voči 

individuálnej automobilovej doprave je pomerne drahá, lebo, 

proste, keď máte dať dvestošesťdesiatdva euro za ročnú 

permanentku, tak to sa vám naozaj oplatí, oplatí chodiť 

autom. 

Čo ďalej nemáme vyriešené v tejto parkovacej politike 

je postavenie taxikárov, jako budú fungovať taxíky, nemáme 

vyriešené zdieľané dopravné služby ako sú karšering 

(carsharing), nemáme (gong) vyriešené jednostop  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje  faktickou pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne  

Ja. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha. Takže bude pokračovať. Ja som mal za to, že už to 

pípalo raz.  

Dobre, bude pokračovať.  

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Už to dokončím.  

Nemáme vyriešené bicyklové radiály, ktoré by mohli byť 

pod časťou tých parkovacích miest. Nemáme, vidíte, vy 

vyriešené tie záchytné parkoviská pre nerezidentov, čiže 

tých problémov je tam veľmi, veľmi veľa.  
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Čomu sa však divím, a to je ešte ten taký najvážnejší 

problém je, že nám sa tu chystá budovanie nejakého nového 

centra, kde má vzniknúť možno pätnásť, dvadsaťtisíc nových 

parkovacích miest. Keď tieto miesta vzniknú, tak my už 

naozaj, my už naozaj nemusíme už nič regulovať, lebo 

proste, keď príde ďalších pätnásťtisíc áut do do centra, 

tak to už, naozaj, táto metropola nemusí mať, podľa mňa, 

skoro žiadnu parkovaciu politiku.  

Čiže ja to zhrniem. Tých problémov tam zostalo veľa. 

Snažíme sa do toho gulášu prisypať to korenie, čili, ale 

vyzerá to, vyzerá to, že ten guláš už naozaj dobrý nebude. 

Nebude proste. 

Ja neviem, ja na základe tohto a týchto neistôt, ja to 

neviem dneska nejakým spôsobom odsúhlasiť. A poďme sa 

vrátiť k tomu, že si reálne na to sadneme a poďme vyriešiť 

niektoré tie niektoré kľúčové body, ktoré, proste, robia z 

tejto politiky len obyčajné, obyčajné zdanenie.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Uhler. 

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

Pred chvíľou som tu počul, že auto je lacnejšie ako 

električenka ročná. Aj, aj keby si viac ročných 

električeniek kúpil pre celú rodinu, auto je stále drahšie. 
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Zimné, letné pneumatiky, filtre, olej, palivo, náklady na 

samotné kúpenie auta. Nehovoriac o zákonnej poistke, 

prípadne havarijnej, ktoré je v Bratisla, ktorú je v 

Bratislave mať určite dobré.  

Takže, netvrď, prosím ťa, takéto bludy a vráť sa na 

základnú školu a zopakuj si matematiku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Šramko. 

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

Bratislava - Lamač: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, 

ak schvaľujete parkovaciu politiku, tak sa netrápte 

s tým, že kde vybydi vybudujeme na sídliskách nové 

parkovacie miesta, ale parkovacia politika jeho o systéme. 

Odmietate systém.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Buocik.  
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Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor.  

Veľmi krátko.  

Chcem zareagovať na tú, na to nové centrum, ktoré sa 

má budovať na území Ružinova a Starého Mesta.  

Ja si neviem predstaviť, že by sme tu v decembri toto 

šialenstvo, toto roz rozkrájanie mesta dvoma developermi 

nezastavili, pretože ja som teraz čítal list od pani, ktorá 

býva pri bizniscentrách na Karadžičovej, Viete si 

predstaviť, že koľko ľudí by začalo chodiť do tých, do tých 

nových bizniscentier, ktoré by, ktorým my by sme tu dali 

zelenú, aby prešli celým tým schvaľovacím procesom jak nôž 

maslom. Však by sme už, naozaj že, že definitívne to mesto 

zabili. Hej? 

Tým reagujem na to, že poslanec Bulla hovorí o tom, že 

sem, postaví sa tu, postaví sa tu nové centrum, ale to 

práve naopak, to významne zhorší to parkovanie a práve 

preto, lebo do tých bizniscentier bude chodiť kopec 

mimobratislavských áut.  

Ďakujem pekne. 

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. 

Ja v tomto úplne súhlasím s pánom Bullom, že to 

momentálne, čo je na stole, je daň pre obyvateľov. Nič iné. 

Daň. Niečo zaplatíš, nič za to nedostaneš. Teda maximálne 

možno trochu zlepšené podmienky pre večerné parkovanie pre 

pre pred svojím domom. Avšak, samozrejme, tí čo tie autá 

využívajú, tak budú platiť, a podľa mňa, ďaleko viac budú 

platiť, momentálne pri tom systéme jak je vymyslený 

Bratislavčania, ako mimobratislavskí, pretože  

Bratislavčania, ktorí sa pohybujú po Bratislave, budú mať 

síce päťdesiatpercentnú zľavu, to je strašne super, avšak 

s tou päťdesiatpercentnou zľavou budú platiť vo všetkých 

ostatných mestských častiach. V niektorých sa počíta dve 

eurá na hodinu, Čiže, euro na hodinu dostanú zo zľavou, 

bude strašne super. Čiže, keď niekde pôjde na tri, štyri 

hodiny, tak to má za tri, štyri eurá.  

A hlavne je to super pre tie mestské časti, ktoré sme 

tu vy vy ukazovali ako sú, ako na na materských školách  

nedostávajú peniaze, tak tie materské školk, teda, tie 

mestské časti a ich obyvatelia budú prispievať tým bohatším 

mestským častiam, ktoré potom za to budú ďalej sa rozvíjať, 

len oni nebudú 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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 pripomenúť všetkým poslancom, že 

včera pán primátor verejne vyzval verejnosť, aby vytvorila 

tlak na nás, aby sme schválili dodatok štatútu, ktorý máme 

predložený. No ten ve, tento, táto výzva zafungovala tak, 

že ja som dostala niekoľko mailov, aby sme tento dodatok 

neschválili. Nebudem to rozoberať jednotlivo, že prečo, ale 

moji voliči sa pýtajú, ako sa toto mesto stará o ľudí, 

ktorí chcú chodiť pešo? Ako sa toto mesto stará o mamičky s 

kočíkmi a malými deťmi, a ľuďmi na invalidných vozíkoch? 

Ako sa toto mesto stará o bicyklistov, ktorí by radi 

jazdili bezpečne po cyklotrasách v Bratislave, ktoré sú 

sľubované z roka na rok a ktoré každý rok sa odkladajú na 

ďalší? Ako sa toto mesto stará o ľudí, ktorí chcú o 

odstaviť svoje autá na odstavných parkovacích plochách a 

ísť do mesta verejnou dopravou, ktorá vždy príde načas? Ako 

sa toto mesto stará o ľudí, ktorí chcú zaplatiť za 

stráženie parkovacieho miesta v parkovacích domoch a zatiaľ 

dodnes nemáme ani vytypované, kde by tie parkovacie domy 

mohli stáť?  

Ako zavedenie parkovacej politiky obhájim pred voličmi 

napríklad, v Ružinove, keď prvý krok musí byť 

pasportizácia, kde v Ružinove táto par pasportizácia 

zoberie tridsať percent dnešných parkovacích miest, ale 

následne nebudú postavené žiadne parkovacie plochy, žiadne 

parkovacie domy? 

Už Ondrej Dostál povedal, že sme v štádiu, keď 

neveríme. Keď neveríme, keďže prebiehal audit, ktorý nie je 
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zverejnený, keďže sme apelovali na to, aby bola 

zazmluvnená, alebo otvorená spolupráca so Slovenskom 

Digital, najprv to bolo odmietnuté, nepodpísané, prelomené, 

teraz by sme veľmi radi pracovali s nimi, ale nemôžeme. 

Neverím. 

Nezahlasujem za tento návrh práve preto, že máme 

bohaté skúsenosti za celé tri a pol roka s ostatnými 

firmami, že sa to robí všetko netransparentne. 

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.  

Pani kolegyňa tu povedala, že neverí ničomu.  

Ja mám také zase podozrenie. Alebo také, verím tomu, 

že to má tajné tie mejly (e-maily). A ja neverím, že jej 

niekto napísal. A neverím, že jej niekto napísal, aby 

neschválila bratislavskú parkovaciu politiku. Ja by som 

strašne rád, aby mi to ukázala, koľko tých strašne veľa 

občanov, či to boli jeden alebo dvaja, nebodaj traja?  

A traja, to berem už akože extrémne. Z polmiliónového 

mesta traja, tak to vám je naozaj veľmi veľmi silné, silné 

a presvedčivé. 
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Viete, ja si myslím, že to, že sa stále len bojíme, 

a už sa šesť rokov toľko bojíme. Kto sa bojí, nech nejde do 

lesa. Naozaj na Kolibe som bol tento týždeň, rád tam chodím 

a boli tam divé svine. Pán Dostál, kolega, nechoďte tam. 

Bojíte sa, môže to okolo vás behať. Keď sa bojíte, 

nechoďte. Seďte doma,  nechoďte emhádé (MHD), neparkujte, 

lebo je to naozaj nebezpečné sa báť. 

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: 

Pani kolegyňa Štasselová, 

vy práve ste povedali, že vaši voliči sa pýtajú, že 

ako môžu chodiť aj tí invalidní po tých chodníkoch, na 

ktorých parkujú vozidlá. No práve potrebujete na to par 

parkovaciu politiku na to, aby tie vozidlá boli mimo, mimo 

tých chodníkov, aby boli na vyhradených miestach, ktoré 

nakreslí vaša mestská časť, na tých vozovkách prvej, 

druhej, tretej, štvrtej triedy, tak ako to je v tom danom 

návrhu.  

Takže s tým asi súhlasím, čo povedal kolega Hanulík, 

pretože iba diskutujeme, diskutujeme, bojíme sa, odkladáme, 

a ešte rozmýšľame, že koho by sme oslovili a zatiahli do 

toho všetkého, už od verejnosti až po spoločnosti všelijaké 
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audítorské, len aby sme nemuseli o ničom rozhodnúť. Však je 

pred voľbami, že? 

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.  

Pani poslankyňa, 

máte pravdu, je potrebné vnímať komplexne celú 

problematiku dopravy, vrátane parkovacej politiky.  

Nuž a pýtali ste sa, čo robí mesto pre pešiu dopravu. 

Nuž, opravuje chodníky. 

Čo robí pre prechody pre chodcov, buduje ich 

bezbariérové. 

Čo robí pre skvalitnenie emhádé (MHD), tak tam 

nakupuje nové autobusy, nové elektrobusy. Ja pevne verím, 

že prídu aj trolejbusy s tým baterkovým pohonom, upravujú 

sa električkové trate. 

Čiže, toto všetko mesto robí a robíme to aj my mestskí 

poslanci, lebo schvaľujeme rozpočet, aby jednoducho, sa 

v tej Bratislave žilo sa z hľadiska dopravy lepšie.  

Ja neviem si predstaviť lepšiu situáciu ako kedy začať 

ako teraz, pretože skutočne, už tá doba je prezretá, a je 

potrebné, aby sme schválili tieto pravidlá, aby sme 
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schválili tento systém, ktorý je veľmi dôležitý na to, aby 

skutočne boli zvýhodnení Bratislavčania.  

Ďakujem pekne. 

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: 

Ďakujem za slovo.  

Chcem reagovať na príspevok pani Štasselovej.  

Vy sa pýtate, že ako máte odôvodňovať svojím voličom a 

svojím susedom, že parkovaciu politiku treba zaviesť. Pani 

Štasselová, ja v Starom Meste som rozdistribuoval 

 štyridsaťtisíc takýchto dotazníkov AKO, ktorých, je to 

dotazník spokojnosti Staromešťana, kde tam ľudia píšu mi 

späť, hojne mi píšu späť, že, že čo sa im nepáči.  

V každom druhom, bez,  môžeme si to spolu prejsť, sú 

ich stovky, v každom druhom je napísané parkovanie, 

parkovanie, parkovanie, a každý druhý z tých  každých dvoch 

je písané, prosím, zaveďte nám rezidenčné parkovanie, lebo 

nie v celom Starom Meste je rezidenčné parkovanie zavedené. 

Ja, keď chcete argumentovať vašim susedom, vašim 

voličom, tak sa odvolajte na Staré Mesto. Lebo 

Staromešťania sú, napriek tomu, že je to amatérska 

parkovacia politika, s touto parkovacou politikou absolútne 
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spokojní a chcú ju, chcú ju viac, chcú ju rozšíriť a chcú 

ju profesionálnejšiu. 

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: 

Lucia,  

dnes je kráľom auto. Kráľom týchto ulíc je auto. A 

práve preto, keď  urobíme poriadok, tak môže byť chodec 

kráľ. Mamička s kočíkom, vozíčkar. Dvesto prechodov ročne 

sa rekonštruuje, aby boli bezbariérové. Neprerobíme celé 

mesto za jeden rok, ale začať musíme. A musíme tie autá 

usmerniť, aby nestáli všade, lebo sú všade.  

Dajme kľúč mestským častiam, môžu začať robiť 

parkovaciu politiku a občan pochopí. Treba to skúsiť.  

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: 

Pani kolegyna, kolegyňa hovorila o nedôvere. A všetci 

teraz už len hovoria o tých faktických veciach, čo sa 

týkajú parkovacej politiky, ale tí, tí oslovení, alebo 

napadnutí, že sa im nedôveruje, sa nevyjadrujú k tomu, 
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nepresviedčajú nás. A veď my to myslíme dobre. My to máme 

premyslené, veď len nám verte. Toto som nepočula.  

A to, čo hovoríte že, že v Starom Meste je dobrá 

parko, teda, je, občania sú spokojní, no samozrejme, tam, 

kde je zavedené rezidenčné parkovanie v Starom Meste, 

všetci chodia parkovať do Petržalky. Ale, až nebudú môcť 

chodiť do Petržalky, čo budú potom robiť? Posunú sa kam? 

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. 

Áno, myslím, že pani Kimerlingová presne povedala tú 

podstatu, ktorú povedala pani Štasselová, a to je to, že 

to, veľa vecí je o dôvere.  

Presne, aj v Karlovej Vsi pri zavádzaní parkovacej 

politiky, bol najväčší odpor presne kvôli tomu, že ľudia 

neverili, že sa to ide robiť s dobrým úmyslom a že sa, že 

to bude zadarmo. To bol najväčší odpor.  

Nikto tu nespochybňuje parkovaciu politiku. To, čo 

každému vadí je, že tu nepohne prstom komunálny politik 

bez toho, aby z toho neboli peňáze niekde, a hlavne jeho 

vra, vrecku.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 398

A vzhľadom keď tu, keď tu vidím transparentné 

osvetlenie, transparentnú kontrolu, transparentné na 

v hlavných správach, ako tu, ako tu zamestnanec vypaľuje 

dodávateľa, ako mu dokáže zmeniť pri obstarávaní, na tomto 

magistráte, pod týmto vedením, ako mu dokáže zmeniť obálku, 

aby vyhral, keď mu dá percentá a podobne, sa nemôžete 

čudovať, že tomuto neveríme a naozaj, presne to je aj jeden  

z hlavných dôvodov, pre ktorý neverím. Pretože tu neurobilo 

toto vedenie absolútne žiadny krok, či už cez Slovensko 

Digital (gong), ani cez nič iné. 

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: 

Ale, ja rozumiem, že chceme, ale neurobili sme.  

Načo nám je bajkšerink (bikesharing), keď nemáme 

dobudovanú jeden, nemáme vybudovaný jeden kilometer 

normálnej bicyklovej trasy? V meste. Načo? A mali sme 

tri a pol roka na to. Mali sme na to vyčlenené peniaze. Ani 

projektovú dokumentáciu sme neurobili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

Opäť, problémom tohto mesta je, že sa šíria klamstvá 

a lži. Toto bol opäť jeden taký príklad. Mesto má Štúrovu, 
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Banskobystrickú, Dunajskú, Metodovu, Prokopa Hollého, cyk, 

historický okruh. To sú cyklotrasy, ktoré sa spravili. 

Teraz na Záhradníckej. To sú reálne cyklotrasy. 

Vo Vajnoroch. A Vy hovoríte, že nemáte? Prečo klamete?  

To už tak nenávidíte všetko, že musíte všetko klamať a 

popierať a negovať? Lebo to je najjednoduchší dôvod, 

priatelia, povedať si nedôverujem. Neverím. 

Lebo  tým pádom sa nemusíte vysporiadať s ničím. Fakty 

idú stranou, racio ide stranou, záujmy Bratislavy idú 

stranou, iba ja, lebo ja neverím a môžem si robiť čo chcem. 

Toto je tragédia bratislavskej komunálnej politiky. 

Ľudia, ktorí hľadajú iba výhovorky. Iba výhovorky, namiesto 

toho, aby hľadali riešenia.  

 

Vyhlasujem prestávku.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie, o o piatej mala byť prestávka, predĺžili sme ju, 

lebo občania boli dlhšie, čiže, máme teraz polhodinovú 

prestávku. Potom pôjde bod Rôzne. 

 

Prestávka od 17.20 do 18.03 h 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

...vráťte sa do rokovacej sály, aby sme mohli 

pokračovať, prestávka skončila.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: čaká sa na príchod poslancov) 

Už tu mali všetci sediet. Už tu mali všetci sedieť. 

 

Prezenčné hlasovanie.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Hlasovanie.  

Pustite hlasovacie.  

 

(Prezentácia.) 

 

Dvaja predsedovia klubov požiadali o prezenčné 

hlasovanie. 

(Prezentácia pokračuje.) 
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No vidíte, jak rýchlo všetci prišli. H.  

To bol, to bol dobrý nápad. Všetci sa, všetci dobehli. 

Ináč by sme ich tu desať minút zháňali.  

Procedurálny návrh.  

Pán poslanec Hrčka má slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Vzhľadom k tomu, že tu už k parkovacej politike sedíme 

dosť dlho, tak ja by som navrhoval teraz procedurálny 

návrh, aby sme pokračovali, kým ju dohlasujeme, až potom 

išli do bodu Rôzne, lebo sa, tuto bola žiadosť, aby nebolo 

prerušené, už to bolo dvakrát prerušené, tak ja by som bol 

za to, aby sme to dokončili. 

Ďakujem.  

To je môj procedurálny návrh. Poprosím hlasovať. 

Že najskôr dokončíme parkovanie, ktoré sme mali 

doteraz, až potom pôjdeme do bodu Rôzne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Občania sem prišli kvôli bodu Rôzne, tak ale dobre. 

Hlasujete, áno, hlasujete o procedurálnom návrhu. 
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(prezentácia a hlasovanie) 

Dobre, čiže.  

Pokrač.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  počuť „To sa dá zmeniť vždy. Pokračuje 

vrava v rokovacej miestnosti. „odvolávam, čo jsem odvolal 

a slibuji, co jsem slíbil.“) 

 

 

 POKRAČOVANIE 
BOD 3 NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY - PARKOVACIA POLITIKA  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

slovo má pán , pán poslanec Mrva.  

A pani Kramplová, môžte? 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Môžem?  
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Ak by som prekročil, tak poprosím o predĺženie.  

Škoda, že pán primátor odchádza, lebo som chcel ísť 

na tie fakty.  

Hovoril si tuná o emóciách, pani Štasselová vystúpila 

a  potom celý predsednícky stôl ju zotrel, tak ja k tým 

faktom budem sa snažiť hovoriť.  

Je faktom to, že audit parkovacej politiky je utajený? 

Je. Nie? Môžeme si ho ísť pozrieť pod podmienkou, že 

podpíšeme nejakú listinu. Ja som to (poznámka:  

nezrozumitelné slová) bol pozrieť, podpísal som listinu a 

hrozí mi tam pokuta, ak by som niečo povedal.  

Je, je faktom to, že sme schvaľovali dopravný generel, 

tuná na začiatku volebného obdobia, kde nám bolo sľúbené, 

starostom, tuná sedel Vlado Bajan, ja a ostatní 

starostovia, že budeme, že bude aktualizovaný, a že to je 

iba prvá vec a ktorá bude aktualizovaná. Doteraz nebol, ne 

nebol aktualizovaný a nemohli sme ho aktualizovať.  

Je faktom to, že bývalý náčelník mestskej polície, 

súčasný náčelník mestskej polície povedali, že mestská 

polícia nie je pripravená na parkovaciu politiku, nemá 

dostatok policajtov, dostatok papúč na to, aby parkovaciu 

politiku mohla kontrolovať? Je to fakt. To je tretí fakt. 

Minimálne.  

Ďalšie fakty. 

desať rokov stará, starý údaj z Petržalky. V Petržalke 

je  päťdesiatosemtisíc áut, pred desiatimi rokmi, a bolo 

k dispozícii  osemnásťtisíc päťsto parkovacích miest.  
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V Novom Meste je v súčasnosti, podľa informácií, tuná 

Riša Mikulca, šestnásťtisíc áut a k dispozícii len 

dvanásťtisíc parkovacích miest. To je ďalší fakt. Tam chýba 

 štyritisíc miest,  a v Petržalke chýba štyridsaťtisíc 

parkovacích miest. Pred desiatimi rokmi. Je to lepšie? 

Určite to lepšie nie je.  

Ďalší fakt. Je postavené nejaké záchytné parkovisko? 

Niekde? Nie je. Ani na okraji Bratislavy a nie je ani 

na žiadnom sídlisku. Žiadne nové parkovacie miesto mesto 

nepostavilo, postavili, možno, developeri len k budovám, 

ktoré podľa esténky (STN-ky) majú počet bytov a k tomu 

parkovacie miesto.  

Čiže, toto boli fakty, ktoré hovoria o tom, že nielen 

z pocitov máme pochybnosti, pán primátor, že toto bude 

na prospech Bratislavy, a že to, že to bude na prospech 

obyvateľov Bratislavy.  

Bude sa robiť verejné obstarávanie na jednotný 

parkovací systém. To je asi softvér Parksys, alebo čo, 

ktorý, ktorý bude toto všetko sceľovať. Ako vyzerá verejné 

obstarávanie? Ja sám som podal tri podnety na verejné 

osvetlenie krátke, teda jednoročné obdobie a na to 

dvadsaťročné obdobie. 

Tak isto je, robíte verejné obstarávanie na zimnú a 

letnú údržbou, nie je dokončené. 

Čiže, vy ma,  a tak, ako robíte verejné obstarávanie, 

tak to vzbudzuje veľké pochybnosti u nás, že aj jednotný 
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parkovací systém bude vysúťažený tak, aby bol na prospech 

Bratislavákov a na prospech samospráv. 

Čiže, z tohoto mne vyplýva, z týchto faktov, nie 

z emócií, ktoré, ktoré hovorím, ale hovoril som fakty, 

čísla, na ktoré by som rád, aby si reagoval, či teda máme 

vel, či máme nejaké nové parkovacie miesta, či máme 

pripravenú mestskú políciu na spustenie parkovacej 

politiky, na toto keď mi zareaguješ a odpovieš, že je to 

všetko pripravené a bude to na prospech obyvateľov 

Bratislavy, tak budem len rád, lebo keď sa vyznačia 

parkovacie miesta legálne, tak klesnú ešte o zhruba tridsať 

percent dneska parkovacie miesta. Lebo podľa noriem 

dopravných nebudú môcť autá stáť v zákrutách, alebo 

na rôznych betónových plochách, kde dneska stoja. (gong) 

Keď sa vyznačia. Ako som povedal. 

Čiže, vzbudzuje to v nás pochybnosti, veľké 

pochybnosti v poslancoch, že parkovacia politika bude 

na prospech obyvateľov Bratislavy. Ja sám mám, samozrejme, 

rodinu, kamarátov, známych, spolužiakov, ktorí sa mňa budú 

pýtať, že kde a prečo som hlasoval za parkovaciu politiku, 

lebo keď sa spustí, ja neverím tomu, že dôjde k zlepšeniu 

toho, čo hovoríme, že Bratislaváci budú mať kde zaparkovať. 

Bratislaváci nebudú mať kde zaparkovať, budú platiť za tie 

karty, za tie rezidenčné karty, alebo za abonentské karty, 

ak sa neprihlási mestská časť ako Vajnory do tej, do 

parkovacej politiky a kúpia si, a nebudú mať kde 

zaparkovať.  

Je to všetko na pochybách, a práve preto, že to je 

na pochybách a nie je to exaktne spracované a pripravené a 
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nevieme, čo nás čaká, by bolo dobré, keby tvoj nový, ako 

sme sa v organizačnej štruktúre dozvedeli, Inštitút 

metropolitného plánovania, ktorý má až dvoch ľudí, aby on 

zhodnotil, či je, či, či pripravená parkovacia politika 

skutočne splní to, čo si od nej očakávame. To, čo od nej vy 

očakávate, čo chcete zahlasovať za to, že budú mať, keď si 

zaplatia rezidenti rezidentskú kartu, že budú mať kde 

zaparkovať v tej svojej zóne, že, že skutočne nebudú 

dvadsať minút hľadať parkovacie miesto a nebudú musieť 

zaparkovať (poznámka:  nezrozumitelné slová)niekde inde, 

ako je, ako im dovoľuje zákon.  

Či máme mestskú políciu na to pripravenú a kedy ju 

na to budeme mať pripravenú a kedy postavíme ďalšie 

parkovacie miesto, lebo za tri roky sme mohli postaviť 

mnoho parkovacích miest popri komunikácii prvej aj druhej 

triedy. Ale nezachytil som, že by mesto dalo nejakú 

iniciatívu na to, aby sa stavali nejaké parkovacie domy 

na mestské časti. Ja som dal iniciatíva, ako mestská časť, 

na postavenie záchytného parkoviska a predĺženie 

električky. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

na tvoje otázky môžem rovno odpovedať veľmi krátko. 

Včera ste schválili zmenu organizačného poriadku 

mestskej polícii, ktorá rieši práve tvoju otázku, či bude 

pripravená. Áno bude pripravená. Včera ste to umožnili.  

Čo sa týka záchytných parkovísk. 
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Mesto má štúdiu a ideme robiť prvé, ale budovanie 

nových parkovísk znamená absolútne nepochopenie tej 

problematiky a ja to odpoviem zase desiatykrát. Keď budeme 

mať všetci parkovacie miesto, tak nepotrebujeme pravidlá 

parkovania, lebo máme parkovacie miesto. Zároveň je to 

čistá ilúzia, pretože, ako povedal pán poslať Uhler, áut 

pribúda geometricky, nikdy nebude dostatok parkovacích 

miest, vždy ich bude menej. Čiže chcieť toto je naivizmus a 

v lepšom prípade je to naivizmus, v horšom je to úmyselné 

vyhýbanie. 

A opäť, ty žongluješ emóciami, pocitmi, hovoríš 

neveríš, neveríš, neveríš, neveríš, Nuž ale, ako môžeš 

potom riadiť, napríklad, mestskú časť, keď neveríš ničomu. 

Veď kto ti za zaručuje, že tam pôjde tá električka? A 

napriek tomu to chceš. Napriek tomu chceš električku do 

Vajnor, aj ja ju chcem, ale kto to zaručí, že tam pôjde? 

(gong) Ako to budeš vedieť, či pôjde kadiaľ chceme? No 

nevieme to, ale ideme robiť, lebo to chceme. Lebo niečo 

chceme, a keď chceme, tak to spravíme.  

Tu používaš iný meter a hľadáš všetky výhovorky, ako 

sa tomu vyhnúť, aby si nemusel niesť zodpovednosť. 

Pán námestník Černý. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Podobne som chcel reagovať na to, hovoríš o tom, že si 

navrhol električku alebo záchytné parkovisko, to je 

horizont, možno, desiatich rokov. Než príde k reálnemu 
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nejakému výsledku, natiahnutie, tomu verím naprosto 

normálne. Mesto zoženie peniaze, naprojektuje, poschvaľuje, 

EIA, SEIA a jedno s druhým, máš desať rokov za nami. A 

teraz v tejto situácii, jak v centre mesta vzniknú tie 

obchodné reťazce alebo obchodné centra, ktoré tu majú, a 

biznis centrá, ktoré sa čochvíľa otvoria, znamená to ešte 

horšia situácia v centre Bratislavy.  

Ako chceš regulovať tí, že tí mimobratislavskí budú, 

nepoužijú vozidlo? A ne, bu budú rozmýšľať na tom, že 

minimálne pôjdu aspoň jedným vozidlom dvaja, traja 

a viacerí? Nijako. nijako. Je to presne tak, jak povedal, 

útočiť na emóciu v tom, že neverím tomu, nebude to, alebo 

nejakým spôsobom takýmto to znemožňovať a nedať tomu 

priestor ani šancu. Ale tak, to už asi poznáme. (gong) 

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: 

Ďakujem za slovo.  

Pán Mrva,  

vy v oveľa, v čom hovoríte, máte skutočne pravdu. A 

mnohé fakty sú faktami, naozaj, mestská polícia nie je 

pripravená a naozaj, možno, to vézetenko (VZN-ko) nie je 

úplne stopercentné, naozaj, možno, ten štatút nie je úplne 

stopercentný. A tí, čo sme v súkromnej sfére a pôsobíme 

v súkromnej sfére, sme naučení, že keď robím nejaký 
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projekt, tak sa to snažím do posledného detailu pripraviť a 

potom ho spúšťam. No len, tu sme, žiaľ, neni v súkromnej 

sfére, ale sme v realite bratislavského komunálu a musím 

teda smutno priznať, že už si na to zvykám, že idem do, 

ideme, že som dneska v podstate rád, že ideme niečo prida 

prijať a sám viem, že to není stopercentné, ani zďaleka 

stopercentné. Ale, teda, hovorím si, že nech máme aspoň 

čosi a poďme to zastupiteľstvo, čo zastupiteľstvo meniť, 

vylepšovať, podľa potreby, podľa toho, čo tá reálna 

situácia uka ukazuje tak, aby sme to postupnými krokami, 

krokmi dostali k dokonalosti v prospech (gong) 

Bratislavčanov. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím?  

Pani poslankyňa Šimončičová,  

niečo ste. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Aha, pardon. 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Dovolím si krátku reakciu na pána poslanca Mrvu.  

Ja už tomu teraz rozumiem, my sme mali aj takú výmenu 

názorov s pani starostku Čahojovou, cez prestávku, že 

viacmenej išlo o nedo nedorozumenie v tom, že mestské časti 

síce budú si prevádzkovať tú parkovaciu politiku 

vo vlastnej réžii, ale to zúčtovacie, alebo také to 

klíringové (clearingové) centrum bude centrálne na meste. A 

tu je asi problém v našej jednej časti poslancov, že majú 

obavu, alebo nejakú, dopredu predikujú nejakú obavu, že by 

to mohlo byť zle vysúťažené. No ale v tom prípade to je, 

naozaj, už skôr taká psychologická hra, lebo keď takto sa 

k tomu dáme sta, môžeme stavať, tak podobne ne nemôžme 

robiť nič. Lebo mi, naozaj, nevieme nikde, aj keď to 

klíringové (clearingové) centrum bude v každej jednej 

mestskej časti, tak my nevieme zabezpečiť, že ako bude 

vysúťažené, a či bude teda, super, super spravodlivé. Tak 

to potom nemôžeme robiť naozaj nič. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Presne. Buď teda nebudeme robiť vôbec nič, lebo všetko 

môže zle dopadnúť, alebo, všetko môže zle dopadnúť, všetko. 

Pán poslanec Kuruc. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 
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JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďak ďakujem pekne.  

Samozrejme, Janko, všetko, čo si povedal, má nejaké 

svoje rácio.  

Aj my vo Vrakuni máme asi tritisíc parkovacích miest a 

je tam  päťtisíc áut. Proste, nemajú kde zaparkovať, 

parkujú po chodníkoch, po prechodoch, po tráve a všetko. 

Ale keď sa neprijme žiadna parkovacia politika, tak naďalej 

takto budú parkovať. A my, proste, niečo musíme urobiť.  

A častokrát sú to, naozaj, ľudia, ktorí nebývajú 

v Bratislave, alebo teda, bývajú v Bratislave, ale nie 

trvalým pobytom. My vo Vrakuni, sme väčšinou, sme taká 

okrajová mestská časť, kde bývajú väčšinou, teda, 

v prenájme a ľudia naozaj keď vidia tie značky na tých 

autách, ktoré sú mimobratislavské, tak sú na to nahnevaní.  

Ja nehovorím, že táto parkovacia politika je správna a 

dobrá, alebo spravodlivá, ale poďme aspoň, možno, niečo 

s tým urobiť.  

Ďakujem. 

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 vám pekne. 

Viete, mne stále pripadá, že by sme najskôr mali niečo 

spraviť, niečo spustiť, a potom uvidíme. Potom môžme 

kritizovať sami seba, alebo niekedy, že ten povedal tak, 

ten povedal. Keď nič nespravíme, nič vlastne neuvidíme. 

A viete, ja by som tu chcel ešte aj poukázať na toto, 

že kolega začal budovať rezidenčné parkoviská v Karlovej 

Vsi. Ale keď ich niekto iný chce budovať v meste 

Bratislava, tak hneď, podľa neho, ideme niekomu plniť 

vrecká.  

Viete, ja som vyrastal na Orave. A keď tam niekto bol 

veľmi, zavádzal a bol neetický, tak ho volali beťár. A 

pre mňa kolega Hrčka je taký beťár. Beťár tohto 

zastupiteľstva. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Všetko. Všetko? Lebo máte ešte mikrofón zapnutý. 

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

By som, už nemám, čo povedať, ale. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 413

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Uhler. 

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

Pán kolega Mrva,  

ty si povedal, že po vyznačení parkovacích miest 

ubudne ich počet. Áno, to je pravda. A že Bratislavčania 

nebudú mať kde parkovať. Len oni nemajú dnes kde parkovať. 

A ja som tu spomenul, že v roku 2017 pribudlo 

na Slovensku  deväťdesiatšesťtisíc áut, a dá sa 

predpokladať, že značná časť z nich bola v Bratislave. 

Kým sa zavedie parkovacia politika do praxe, bude to 

trvať minimálne ďalší rok a pol a možno dva, pretože máme 

voľby. A to znamená, že pribudne ďalších 

 deväťdesiatšesťtisíc, ďalších deväťdesiatšesťtisíc, a to 

budú, v Bratislave z toho budú desaťtisíce áut.  

Oni si to parkovanie niekde nájdu, pretože je to dnes 

neregulujeme, a my to chceme regulovať. Tak prosím vás, 

dostaňte už konečne rozum. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán kolega Mrva,  

žiadal si garancie. Problém je, že tie garancie, že 

každý Bratislavčan bude môcť zaparkovať, jednoducho, ti 

nikto nedá z toho dôvodu, že každý deň dnes na bratislavské 

ulice vyrazí  tristopäťdesiat až štyristotisíc áut. 

Tristopäťdesiat až štyristotisíc áut každý deň, v 

závislosti od toho, že aký je deň a toľko parkovacích miest 

Bratislava, jednoducho, nikdy mať nebude. Preto sa musíme 

snažiť aspoň nejakým spôsobom zvýhodniť Bratislavčanov 

na úkor tých ostatných, o to sa snažíme v tejto parkovacej 

politike.  

To neznamená žiadnu garanciu. Ale aká je alternatíva? 

Aká je iná možnosť? Garantujem, že ľudia, ktorí parkujú, 

napríklad, v tom našom Ružinove vo svojich panelákoch, by 

veľmi tie rezidenčné zóny privítali a veľmi by takúto 

parkovaciu politiku privítali. Aj keď im nedám žiadnu 

garanciu, aj keď by mala stáť nejaký malý symbolický 

poplatok, ktorý, samozrejme, nesmie byť premrštený. 

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. 
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Ja, pán starosta Mrva, si vás veľmi vážim, pretože ste 

skvelý diskutér. Ale práve preto, že pochádzate z Vajnor, z 

okrajovej mestskej časti, tak isto ako ja pochádzam z 

Lamača, z okrajovej mestskej časti, mali by ste byť prvý, 

kto je za tú parkovaciu politiku, pretože práve naše 

mestské časti sa stávajú už záchytnými parkoviskami teraz, 

a je problém pre našich ľudí zabezpečiť parkovanie a 

bezpečný prechod, či už na chodníkoch, alebo na cestách.  

Takže, by som vás poprosil, aby ste verili troška 

primátorovi, že má jednoznačne seriózny záujem na tom, aby 

parkovacia politika bola výhodná pre Bratislavčana.  

Ďakujem pekne. 

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 by som asi chápal prijatie parkovacej pole 

politiky. Možno už do konca tohto volebného obdobia sa v 

niektorých mestských častiach, ako napríklad možno ani v 

Rači, nez nestihne zrealizovať, ale keď sú mestské časti, 

ktoré sú pripravené, napríklad, Staré Mesto, alebo Nové 

Mesto, tak ja si myslím, že by sme to nemali nejakým 

spôsobom brzdiť. 
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A rovnako si myslím, že áno, je pravda, že možnože tým 

namaľovaním čiar nejaké parkovacie miesta ubudnú, 

štatisticky, ale určite pribudnú aj aj nové parkovacie 

miesta, pre pretože sa očistia od tých cez cez cezpoľných, 

ktoré si, proste, budú musieť riešiť dopravu do hlavného 

mesta iným spôsobom. Na to slúžia záchytné parkoviská. Sú 

pripravené projekty v Jury, v Pezinku.  

Takže, ja si myslím, že zavedenie parkovacej politiky 

má zmysel, a urobme všetko pre to aby, zase nasledujúce 

zastupiteľstvo, ktoré sem príde po nás, sa nemuselo rok 

orientovať, rok sa budú hádať, hádať (gong) a zas sa proces 

str 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hej. Potom sa to asi odkladá na rok 2020, ale to už sa 

budú blížiť ďalšie voľby, takže potom sa to zase odloží a 

Bratislavčania nebudú mať nič. To bude presne ten výsledok 

tejto debaty. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Krátke reakcie. 

Pán primátor, 

verím, verím Pánu Bohu a verím aj ľuďom, v ktorých mám 

dôveru. Mám takých kolegov na úrade, ktorým verím 

a dôverujem. Ale aj tu sú poslanci, ktorým dôverujem. Ale 
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tomuto úradu nedôverujem. Preto, preto som takýto 

ostražitý.  

Tie, desať rokov, jakých desať rokov? Projektová 

dokumentácia k územnému rozhodnutiu EIA a k stavebnému 

povoleniu, keď sa budeme ponáhľať, tak štyri, päť rokov. 

A to záchytné parkoviská, predlženie električky, vieme 

urobiť zo združených prostriedkov béeská (BSK), magistrátu 

a z Európskej únie ešte v roku 2023. Že použijeme 

podprogram Dopravná infraštruktúra. 

No a na ostatných zbytočne reagovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

sám si povedal, že si kresťan, poznáš ten biblický 

príbeh o tomto neveriacom Tomášovi? Ktorý povedal, že 

neverí, až kým Pána Boha uvidí. A až sa mu pán Ježiš zjavil 

a dal mu ruky do svojich rán a povedal mu, že blahoslavení 

tí, ktorí uverili a nevideli. To sú tí praví. Nie tí, ktorí 

chcú vidieť všetky dôkazy. Spomeň si na tento príbeh, keď 

budeš nabudúce hovoriť neveríš, neveríš, neveríš. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Vzhľadom k tomu, že som si potvrdil s organizačným, že 

som posledný diskutujúci, tak ja sa vzdávam príspevku, aby 

sme sa dostali k hlasovanie mohli ísť do bodu Rôzne, 

ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tu je ešte pán námestník, pán Káčer, pán Hanulík.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Čiže, tým pádom, ešte tu máme prihlásených občanov. 

pán Mihok.  

Hlasujte, prosím o 

(Hlasovanie.) 

Nie, pán Mihok chcel diskutovať ako občan, nie 

faktickú. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Jaj.  

Môže mať. Diskutoval. 

Takže, ešte pán Hanulík má slovo. 
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Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Viete, to, že kolega sa vzdal toho svojho príspevku, 

to pre mňa, ja chcem naňho reagovať. Chcem ho upozorniť na 

to, že toto rozhodnutie, ktoré robíme v rámci parkovacej 

politiky nie je to, že tento rok to vyriešime. Ja sa totiž 

obávam aj takých vecí, že to dopadne, nakoniec z toho taký 

guláš, že každá mestská časť si spraví svoju vlastnú parko 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

ale reagujte, prosím, na predrečníka. 

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

Ja k tomu prídem. Ja ku tomu. Lenže, máme (poznámka:  

smiech) 

Áno.  

Ale, to bol celkom dobrý nápad.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán Mihok. 

Nech sa páči. Tri minúty. 
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Občan   Jozef   M i h o k :  

Ja len v krátkosti, dobre, k tej parkovacej politike.  

Toto som si odfotil dneska pred zastupiteľstvom, hej? 

Koľko parkovacích miest a táto tabuľa pri magistráte. Nech 

sa páči. To je pred nemocnicou Milosrdní bratia, hej? To 

znamená, že táto tabuľa, neviem, slúži zamestnancom, ktorí 

sú osem hodín na magistráte a zaberajú miesto? Poprípade by 

tam mohli parkovať ľudia, ktorí chodia do nemocnici? 

Odtiaľto za, treba začať aj parkovaciu politiku. Toto sú 

tie veci, ktoré bijú ľuďom do očí na uliciach, kde sa nedá 

parkovať. Odtiaľto treba začať.  

Tuná, pred magistrátom v uličke má vyhradené dva 

parkovacie miesta pre invalidov pán Ďurkovský. Dve 

invalidné miesta tam má. To už čo je? Za to, že je pán 

Ďurkovský, tam môže mať dve invalidné miesta?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ešte raz. Ale má dve. Dve, dve. Dve má. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre, v poriadku. 

A čo sa, čo týka tohto, dobre. Je toto hanba, že toto 

vlastne je, toto je hanba, totok.  

Parkovacia politika, áno, treba ju nejako nastaviť, 

treba, ja nehovorím, že nie, treba ju nastaviť, ale treba 

tie podmienky, fakt, dať tak. 
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A to, čo som vám povedal, pán primátor, skutočne, nie 

je dobrým riešením to, čo ste povedal, že začať tým 

záchytným parkoviskom pred tým cintorínom. Nie je to dobré 

riešenie. A prečo, mám povedať? Prečo to nie je dobré 

riešenie? Lebo ten človek, ktorý tam dôjde až tomu k 

cintorínu, hej, odtiaľ má možnosť len toho trolejbusu. To 

znamená, že keď sa dopraví na to miesto, k tomu cintorínu, 

preňho už nemá význam to auto tam odstaviť. Tam na tom 

mieste už to neni význam pre neho. Pre toho, čo sem dôjde. 

Lebo ten trolejbus, ktorý dôjde z Dolných honov na tú 

zástavku, už je plný. Už je plný. Preto vám takto chcem 

povedať, akože keď niečo hovorím, tak musí to mať hlavu aj 

pätu.  

Z toho dôvodu nie som za to, aby tam pred Ružinovským 

cintorínom vzniklo, to nemá fakt zmysel. Nechajme, naozaj, 

to miesto tým ľuďom, ktorí chodia na cintoríny, kde kde sú 

vlastne, kde sú vlastne tí, za mŕtvym, aby mohli chodiť. 

Ja vám poviem prečo. Keď keď som povedal, že s tou 

petíciou, tak sa na mňa abra obrátila Asociácia 

pohrebníctva, hej? To znamená, že chcú so mnou asociácia do 

tejto petície, a ja vám poviem, prečo. Lebo do tej 

asociácie patria pohrebné služby, ktoré zabezpečujú 

pohreby, hej?  

Vymyslím si, bude len desať tých pohrebných služieb. 

Ako budú môcť zagarantovať tým zosnulým miesta na 

zaparkovanie, keď bude pohreb?  

Ospravedlnujem, ja hovorím o tých, jak môžu tým, čo 

dôjdu vybavovať na pohreb zagarantovať, že budú mať kde 
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zaparkovať, keď dôjdu na pohreb? To sú fakt tie faktické 

veci, pán primátor, nad ktorými sa treba zamyslieť.  

Ak fakt budete naďalej uvažovať o tej o tejto veci, 

tak s pohrebníctvom začíname petičnú akciu a začne o dva 

týždne. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník. 

Procesno, no, reaguje. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ja som sa hlásil ešte k vystúpeniu pána Hrčku a pán 

Hanulík ma predbehol.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ale vy ste boli prihlásení do diskusie, a a tak ďale. 

Ale, uberáte mi minúty. 

To čo chcem povedať, každý z nás si uvedomuje, že 

situácia s parkovaním v Bratislave je neúnosná. To tu 

zaznelo z jednej, aj z druhej strany. Kolegovia, ale vy 

konzervujete existujúci stav, na dlhé obdobia ďalej, ďalej, 

a budeme to predlžovať, neprinesieme za toto volebné 

obdobie nič s parkovacou politikou napriek návrhom, ktoré 
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sú diametrálne odlišné, ako boli predchádzajúce, a ktorý 

sme kritizovali, že je centralistický, a tak ďalej. 

Každá mestská časť má možnosť si to nadstaviť tak, ako 

potrebuje.  

Ďalšie, čo chcem povedať, a to je jeden procedurálny 

návrh, chcem dať, aby sme pokračovali v diskusii, pretože 

táto téma svojim obsahom je tak náročná, že ešte ďalej, 

určite aj občania, aj my chceme o nej diskutovať. A zrejme 

si vyžaduje väčšiu pozornosť, ako sme si vyčlenili iba 

časovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Procedurálny návrh námestníka Černého. 

Hlasujte o pokračovaní v diskusii.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pokračovať v diskusii navrhuje pán námestník. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Áno. 
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(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

(prezencia a hlasovanie) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Osemnásť za. 

Čiže, uznesenie nebolo prijaté.  

To znamená, že diskusia je skončená. A ja ako 

predkladateľ materiálu, tento materiál sťahujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A budeme o ňom rokovať na ďalšom zastupiteľstve. 

(poznámka: potlesk) 

Pretože treba o ňom ešte ďalej hovoriť. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Tak. 

Ja bojkotujem? Vy ste odmietli hlasovať, pardon, 

rokovať. Diskutovať ste odmietli. Vy ste odmietli 

diskutovať o tom. Vy ste odmietli o tom diskutovať. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre. 
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Takže, ideme ďalej a sme v bode rô, sme v bode, neviem 

ktorom, či Rôzne, alebo, alebo 5. Pretože z tohto 

hlasovania nie je zrejmé. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dvaja predsedovia klubov žiadajú prestávku?  

Dobre, pätnásťminútová prestávka. 

 

(prestávka od 18.30 do 18.43 h) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

...ďalší postup?  

...poslaneckých klubov prerušujeme rokovanie tohto 

zastupiteľstva a pokračovať budeme v čase, ktorý oznámime 

podľa rokovacieho poriadku a príslušného zákona.  

Ďakujem veľmi pekne za účasť. 

Ďakujem kolegom z magistrátu za tieto dva dni 

vyčerpávajúce práve, prácu si skutočne vážim. Viem čo tam, 

viem čo musíte robiť, ale je to potrebné.  
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Ďakujem veľmi pekne všetkým a prajem ešte príjemný 

večer.  

 

(poznámka: 18.44 h prerušené rokovanie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 

22. 2. 2018 – prvý deň rokovania) 
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DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA 15. MARCA. 2018 
 

(poznámka:  z dôvodu neuznášaniaschopnosti mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa rokovanie 

zvolané na 15. 3. 2018 nekonalo. 
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TRETÍ DEŇ ROKOVANIA 25. APRÍLA 2018 
 
 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 
A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(začiatok o 8.56 h) 

Vážené dámy, vážení páni, 

poprosím, zaujmite miesta v  

rokovacieho poriadku v našom rokovaní mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

INFORMÁCIA O ZMENE ZÁKONA 
SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ 

ÚČINNÁ OD 1. APRÍLA 2018. 

JUDr. Milan   G a l a n d a ,   poradca primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

(poznámka:  informácia pre poslancov o zmenách 

v zákone SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení 
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zmien a doplnkov platné od 1. 4. 2018, ktoré sa dotýkajú 

rokovania mestského zastupiteľstva) 

Prajem pekný deň. 

Vážený pán námestník, vážené poslankyne, páni 

poslanci, 

Dovoľte, aby som vás informoval o jednej zásadnej 

legislatívnej zmene. 

Vláda predložila a národná rada schválila novelu 

zákona o obecnom zriadení. Táto už bola podpísaná 

a publikovaná v Zbierke zákonov, má číslo 70/2018 Zbierky 

zákonov a účinnosť nastala od 1. apríla 2018. 

Je tam viacej vecí, ale priamo rokovania 

zastupiteľstva sa týkajú body štyridsať až štyridsaťtri, 

ktoré nanovo upravili znenie v zastupiteľstve. 

Ja keď to zjednoduším, v tom pôvodnom bode štyri bolo 

len nejaká úprava povinností, čo sa musí zverejňovať. 

Takže, okrem úradnej tabule návrh programu sa musí 

zverejňovať na webe, ale o dôležitejší je odsek päť, kde 

došlo k takej formulácii, že najprv sa bude pri schvaľovaní 

programu zastupiteľstva hlasovať o tom návrhu programu, 

ktorý bol zverejnený na webovej stránke a na internete a na 

úradnej tabuli a následne potom sa môžu robiť zmeny tohto, 

s tým ale, je tu rozdiel pri väčšine, ktorá je potrebná na 

dosiahnutie uznesenia. Kým v tom prvom prípade stačí 

jednoduchá väčšina prítomných, pri tom druhom je to 

kvalifikovaná väčšina zo všetkých poslancov.  
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Magistrát, konkrétne sekcia právnych činností vám 

pripravila aj k tomu takú informáciu, tá bude súčasťou 

materiálov, ktoré máte na rokovaní na zajtrajšom 

zastupiteľstve. Dostali ste to aj v elektronickej podobe 

a pán primátor o tom aj informoval, pokiaľ som bol dobre 

informovaný, poslanecké grémium. 

To je z mojej strany všetko. To len preto, aby ste sa 

vedeli, že ak dôjde k hlasovaniu, aká kvalif, aká väčšina 

je potrebná na schválenie uznesenia. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

prosím?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prečo? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

To je otázka výkladu zákona. ja nechcem o tom 

diskutovať. Ako, to je, až keď príde tá daná situácia, 
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o ktorej môžeme diskutovať v okamžiku, keď to budeme to 

riešiť v zmysle tej novely zákona.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Mali ste povedať. Ak pre vás tá informácia nebola 

dôležitá, tak si ju môžte, prosím, ignorovať. Dobre? a ak 

budeme podľa nej musieť roko, v zmysle nového zákona 

rozhodovať v rámci rokovacieho poriadku, tak môžme o tom 

debatovať. Ale debatovať dopredu o niečom, čo zaznelo ešte 

pred otvorením zastupiteľstva len ako informácia pre 

poslancov, ktorí nie sú v zákonodarnom zbore, tak ako vy, 

mi príde absolútne strata času.  

Poprosím?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Určite sa k tomu dostaneme. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pozrite sa, dneska budeme, teraz budeme debatovať 

o hypotetických záležitostiach, v okamžiku, keď teraz môžme 

hovoriť o tých veciach, na ktoré je zame, na ktoré 

obyvatelia čakajú už viac ako tri mesiace.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Hypotetická záležitosť, myslím, v dopadových štúdiách, 

čo teraz budem robiť o tom v prípade, keď budem hlasovať, 

ako mám hlasovať. To si povieme až v okamžiku, či mi stačí 

kvalifikovaná väčšina, alebo normálna. Ja sa nechcem 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 432

zamotávať do týchto záležitostí a jednoducho, buď ideme 

pracovať, máme pred sebou tri, dostali ste informáciu 

o zmene zákona a informácia, ktorá bola, to posolstvo, 

ktoré vám bolo povedané je, že dostanete v elektronickej 

podobe všetky tie veci, ktoré máte zaj, na zajtrajšie 

rokovanie, môžme sa o tom baviť.  

 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 
A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy, páni,  

Dovoľte mi otvoriť pokračujúce zasadnutie mestského 

zastupiteľstva zo dňa 22. februára 2018. 

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčastí na tomto zasadnutí mestského 

zastupiteľstva požiadali pán poslanec a starosta Milan 

Jambor, ktorý príde okolo jedenástej hodine, súčasne si 

dovoľujem ospravedlniť pána primátora, ktorý ale už 

zajtrajšieho rokovania sa zúčastní.  
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Vážené poslankyne,  

vážení poslanci, za overovateľov zápisnice boli 

zvolení na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 22. 

februára 2018, ktorí sa opätovne zhostia svojej funkcie i 

na dnešnom pokračujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva. 

Sú to poslanci pán Greksa, Hanulík a Katarína Šimončičová. 

To sú overovatelia zápisnice.  

Do návrhovej komisie na prípravu uznesení boli zvolení 

dňa 22. februára 2018 pani poslankyňa Izabella Jégh, pani 

poslankyňa Ferenčáková a pani poslankyňa Kimerlingová. 

Takisto budú pokračovať vo svojej práci aj dnes.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

program tohto pokračujúceho zasadnutia mestského 

zastupiteľstva bol vami schválený ešte na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva 22. februára 2018.  

Dovolil by som si vás ešte upozorniť, že po skončení 

tohto prvého pokračujúceho rokovania mestského 

zastupiteľstva budeme musieť spraviť pätnásťminútovú 

technickú prestávku, počas ktorej sa, prosím, zapíšte do 

prezenčnej listiny na nasledujúce zasadnutie mestského 

zastupiteľstva. Za to ďakujem. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva podľa 

schváleného programu zo dňa 22. februára 2018 začína bodom 

číslo jedenásť.  
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BOD 11 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE,  K. Ú. NOVÉ 
MESTO, PARC. Č. 15132/27, PARC. Č. 
15132/37 A PARC. Č. 15132/38, 
SPOLOČNOSTI KAUFLAND SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA V.O.S., SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bodom číslom jedenásť, je to Návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcich sa pozemkov 

v Bratislave  kataster Nové Mesto. 

A ja dávam krátke úvodné slovo predkladateľovi 

materiálu. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Predmetom predaja sú pozemky s rozlohou uvedené 

v špecifikácii.  

Žiadateľ je vlastníkom susedných nehnuteľností. 

Predmetné pozemky chce žiadateľ kúpiť za účelom scelenia 

pozemkov a následného vybudovania nového prepojenia za 

účelom skvalitnenia zásobovania obchodného centra.  
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Stanovenie kúpnej ceny. Jednotková hodnota pozemkov 

bola stanovená na tristo Eur aj štrnásť centov, pri 

celkovej výmere tristodva metrov štvorcových bola všeobecná 

hodnota pozemkov stanovená na sumu deväťdesiattisíc 

šesťstoštyridsaťdva eur aj dvadsaťosem centov.  

Stanoven, stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia  odporúča schváliť predaj za kúpnu 

cenu celkom deväťdesiattrisíc šesťstoštyridsaťdva Eur aj 

dvadsaťosem centov.  

Mestská rada  odporúča prerokovať materiál. 

Teda odporúčame predaj za kúpnu cenu celkom 

deväťdesiattisíc šesťstoštyridsaťdva eur aj dvadsaťosem 

centov. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko úvodné slovo.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Faktickou reaguje aj pán poslanec Bulla. 
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Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pán predsedajúci,  

ja som sa chcel len spýta k tomu predchádzajúcemu 

výstupu, tam je jeden taký ko komplikovaný bod, že bude sa 

roko bude sa schvaľovať program zastupiteľstva, ale teraz 

otázka je, v celku alebo po bodoch? Lebo v zákone je 

napísané, že po bodoch.  

Čiže, toto som chcel, aby sa to vysvetľova, vysvetlilo 

a bohužiaľ, mohli sme ako hodiť k tomu takú krátku debatu, 

tak neviem, či to bude zajtra.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Zajtra určite si to budeme mať možnosť odskúšať.  

K danému bodu jedenásť ďalší kto sa prihlási do 

diskusie? Neevidujem žiadneho ďalšieho.  

Poprosím 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  ako prípad osobitného zreteľa predaj 

pozemkov a tak ďalej, ako je to uvedené.  
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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 tridsaťpäť poslancov. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťosem. 

 

 

BOD 12 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA 
VES, PARC. Č. 492/2, TOMÁŠOVI 
ZELENÁKOVI 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo dvanásť, je to Návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 

v katastri Karlova Ves. 

Prosím, krátke úvodné slovo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Predmetom predaja je pozemok vo výmere tridsaťjedna 

metrov štvorcových uvedených v špecifikácii.  

Žiadateľ požiadal o majetkovo-právne usporiadanie 

vlastníckeho vzťahu k tomuto pozemku ako výlučný vlastník 

susedných nehnu nehnuteľností v katastrálnom území Karlova 

Ves. 

Ide o pás pozemku, ktorý slúži ako súčasť oplotenej 

záhrady žiadateľa a je pístu prístupný je len cez jeho 

pozemky. Predmet predvodu je aj v súčasnosti udržiavaný na 

na náklady žiadateľa. Tvorí súčasť záhrady v jeho užívaní.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné.  

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia odporúča schváliť predaj za kúpnu 

cenu dvesto Eur za meter štvorcový, čo predstavuje celkovú 

sumu šesťtisíc tristodvadsaťštyri me Eur.  

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Budaj.  
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Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Na základe rokovania finančnej komisie navrhujem, aby 

sa text nahradil cenou pokiaľ ide o text obsahujúci cenu 

pozemku, nahradil textom za kúpnu cenu celkom šesťtisíc 

tristodvadsaťštyri Eur pozostávajúcu z dvoch častí, prvá 

časť kúpnej ceny je stanovená na dvesto Eur za meter 

štvorcový, čo pri výmere tridsaťjedna metrov štvorcových 

predstavuje sumu šesťtisíc dvesto Eur.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nikto iný sa do diskusie nehlási. 

Počkáme než návrhová komisia dostane návrh, ktorý 

prečítal pán poslanec Budaj.  

A odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o  návrhu uznesenia, ktorý teraz 

odznel od pána poslanca Budaja o zvýšení ceny za štvorcový 

meter na pôvodné, na pôvodne navrhnutú cenu zvýšiť na 

dvesto Eur za štvorcový meter. A ostatné ako odznelo.  
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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 tridsaťsedem poslancov. 

Za sa vyjadrilo tridsaťsedem. 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. LAMAČ, 
PARC. Č. 443/9, DO VÝLUČNÉHO 
VLASTNÍCTVA ROMANA NEMČEKA 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo trinásť, Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúce sa pozemku Bratislava, 

kataster Lamač. 

Poprosím úvodné slovo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem. 

Predmetom predaja je pozemok v rozlohe osem metrov 

štvorcových uvedený v špecifikácii.  

Hlavné mesto je vlastníkom novovytvoreného pozemku. 

Žiadateľ o kúpu je vlastníkom nehnuteľností rodinný dom, je 

súčasťou oploteného priestoru vybudovaného žiadateľom po 

vonkajšom obvode nehnuteľností v jeho vlastníctve. Podľa 

žiadateľa bola do tohto priestoru začlenená omylom.  

Kúpna cena je stanovená na tisíctristotridsaťosem Eur 

aj osemdesiat centov, pozostávajúca z dvoch častí. Prvá 

časť kúpnej ceny je stanovená na stopäťdesiatpäť Eur aj 

tridsaťpäťcentov. Vo výmere osem metrov štvorcových prvá 

časť kúpnej ceny predstavuje celkovú hodnotu 

tisícdvestoštyridsaťdva Eur aj osemdesiat centov. Druhá 

časť kúpnej ceny vychádza zo sadzby še šiestich Eur za 

meter štvorcový na rok, predstavuje náhradu za užívanie 

novovyvtvoreného pozemku, za obdobie dvoch rokov, čo 

predstavuje sumu deväťdesiatšesť Eur. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné.  

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia odporúča schváliť predaj podľa 

predložného uznesenia. 

Mestská rada odporúča prerokovať materiál. 
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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 diskusie sa nikto nehlási. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o  návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje  

predaj novovytvoreného pozemku podľa toho, ako je to 

uvedené aj so všetkými podmienkami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za sa vyjadrilo tridsaťšesť. 
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BOD 14 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
DÚBRAVKA, PARC. Č. 250/8 A PARC. Č. 
250/20, DO VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA 
MGR. BARBORY HATALOVEJ 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo štrnásť, je to Návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov 

v Bratislave kataster Dúbravka. 

Poprosím o úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Z dôvodu zlého technického stavu rodinného domu 

požiadala žiadateľka stavebný úrad o jeho rekonštrukciu. 

Stavebné konanie v danej veci bolo prerušené a jedným 

z dôvodov uvedených v rozhodnutí bola potreba usporiadania 

majetkovo-právneho vzťahu žiadateľky k pozemkom. 

Cena je tam stanovená na stoštye stoštyri Eur aj 

päťdesiatšesť centov.  

Jedná sa o osem metrov štvorcových. 
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Druhá časť kúpnej ceny predstavuje náhradu za 

užívanie. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné.  

Stanovisko starostu je súhlasné, respektíve nemá 

námietky. 

Finančná komisia materiál na finančnej komisii 

materiál nezískal dostatočný počet hlasov.  

Mestská rada odporúča prerokovať predmetný materiál. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Do ktorej sa nikto nehlási. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje predaj pozemku, tak ako je to uvedené.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťštyri. 

 

 

BOD 15 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NOVOVYTVORENÉHO POZEMKU 
V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. 
Č. 1472/14, DO VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA 
SPOLOČNOSTI SLOVTO S.R.O., SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo pätnásť Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúci sa novovytvoreného 

pozemku kataster Ružinov. 

Prosím úvodné slovo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Predmetom predaja je novovytvorený pozemok s rozlohou 

stošesťdesiatdeväť metrov štvorcových uvedený 

v špecifikácii.  

Žiadateľ požiadal o odkúpenie novovytvoreného pozemku 

z dôvodu majetko-právneho usporiadania pozemku v časti 

oddeleného oplotením, ktoré bolo vybudované pred 

nadobudnutím susedného pozemku do vlastníctva žiadateľa.  

Kúpna cena bola stanovená vo výške štyridsaťtri eru aj  

osemdesiatdva centov za meter štvorcový, čo pri výme výmere 

stošesťdesiatdeväť metrov štvorcových predstavuje celkovú 

sumu sedemtisíc štyristopäť Eur aj päťdesiatosem centov.  

Stanovisko dod, stanoviská dotknutých oddelení sú 

súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Na finančnej komisii materiál nezískal dostatočný 

počet hlasov. 

Mestská rada odporúča prerokovať materiál. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Zdá sa mi, že sú zmätky v tom materiáli, pretože. Pán 

predsedajúci, zdá sa mi, že sú nedopatrenia v tom 

materiáli.  

V každom prípade chcem navrhnúť zvýšenie ceny na 

stopäťdesiat Eur za meter štvorcový. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Ja by som len doplnil tú informáciu o zmätkoch, 

o o o to, ako dopadlo hlasovanie na finančnej komisii. 

Z jedenástich prítomných bolo za nula členov, proti štyria 

a zdržali sa siedmi.  

Teda, ne nebolo to tak, že tesne neprešlo, ale teda, 

žiadny z členov finančnej komisie navrhnutý materiál 

nepodporil. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

Možno si kolegovia, s ktorými sme spolu členmi 

finančnej komisie pamätajú, že keď sme to približne pred 

mesiacom rozobrali na finančnej komisii, tak ako poslanec 

za Ružinov som sa postavil zásadne proti tomuto predaju 

a dovolím si vás všetkých, kolegyne, kolegovia požiadať, 

aby ste nehlasovali za tento bod a neodklepli tento predaj.  

O čo ide?  

Bol som sa približne pred mesiacom a pol, keď tento 

materiál prišiel na stôl pozrieť na tú Štedrú ulicu,  

ak by som náhodou hovoril dlhšie, prosím o predĺženie 

času,  

a rozprával som sa s obyvateľmi Štedrej ulice. Štedrá 

ulica je úplne malá ulička vzadu na Pošni a taká úplne 

zastrčená, rozbitá s výtlkmi, ktoré sú hlboké dvadsať až 

tridsať centimetrov. Nemá ani len kanalizáciu. Z druhej 

strany bloku, kde má byť predaný tento pozemok, je ulica 

Mlynské luhy a do týchto ulíc, ktoré nemajú ani len 

kanalizáciu, kde keď naprší, stojí tam tridsať, štyridsať 

centimetrov vody niekoľko dní, už dnes boli vydané viaceré 

stavebné povolenia a stavia sa tam niekoľko štvor až 

päťposchodových bytoviek bez akejkoľvek adekvátnej 

infraštruktúry a čohokoľvek.  
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Na pozemok, ktoré, o ktorých teraz hovoríme, dnes 

stojí taká úplne taká najhoršia z najhorších ubytovní, 

ktorej obyvatelia neustále strpčujú život okoliu. Nechávajú 

okolo seba neporiadok, smeti, jednoducho, bodrel na 

uliciach a vyhodené igelitky plné odpadu priamo z okna. 

A existuje obrovské podozrenie, že toto sceľovanie 

pozemkov, ktoré má byť, ktoré my máme teraz odsúhlasiť tým, 

že predáme tento kus, povedie len k tomu, že sa bude toto 

zariadenie bude rozširovať, alebo že sa tu bude stavať 

ďalšia bytovka na mieste, kde je cesta široká ledva na 

jedno auto bez akéhokoľvek chodníka, bez akejkoľvek inej 

prístupovej cesty, že predajom tohto pozemku umožníme zase 

len ďalšiu výstavbu a zahusťovanie v Ružinove, o čo sa ja 

ako ružinovský poslanec, zvlášť v tejto lokalite úplne bez 

infraštruktúry, naozaj, nemôžem podpísať.  

Ešte jednu vec by som chcel upozorniť, pretože tá 

Štedrá ulica, o ktorej hovoríme, nikdy nebola ani nejak 

zadefinovaná ako skutočná ulica. Niekedy pred pár 

desiatkami rokov, jednoducho, z národného výboru si 

povedali, že tam potrebujú cestu a krížom cez súkromné 

pozemky tam vyliali asfalt, tak to dnes aj vyzerá 

a rozdelili súkromné pozemky.  

Je tam jedna staršia pani suseda, cez ktorej pozemok 

vedie Štedrá ulica a ktorej pozemok je susedný práve 

k tomu, ktorý ideme predávať a v minulosti tiež požiadala 

o, alebo ma vyjadrila záujem, že by mala záujem odkúpiť 

tento kus pozemku, o ktorý dnes sa uchádza spoločnosť 

SLOVTO a ten záujem aj ďalej má a určite to chce robiť len 

s cieľom rozšírenia svojej záhrady a nie s cieľom toho, aby 

tam nejaký developer staval.  
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Čiže, v záujme obyvateľov Pošne, v záujme obyvateľov 

Ružinova, v záujme toho, aby sme predajom pozemkov sa 

nepodpísali pod ďalšiu zahusťovačku, pod ďalšiu nepríjemnú 

výstavbu v Ružinove, vás prosím, kolegyne, kolegovia, aby 

ste nehlasovali za tento predaj. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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: 

Kolega poslanec pripomenul rozpravu na finančnej 

komisii. Je to odložené zastupiteľstvom. Mne sa tiež 

pripomenula táto kauza. Nebudem dávať preto zvýšenie ceny, 

ktorá teda tam je extrémne komická.  

Dávam do pozornosti vedeniu magistrátu, že majú teda 

znalca, ktorý im tam nahodil cenu štyridsaťtri Eur za meter 

štvorcový.  

A nepodám ten návrh a nebudem podporovať predaj toho 

pozemku.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Ďakujem. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Myslím si, že to dôležité tu odznelo. Naozaj, v tomto 

prípade nehovorme o tom, že či to je výhodné, alebo 

nevýhodné, skôr by som obrátil pozornosť na mesto akým 

spôsobom sa o svoj pozemok stará. Je to zeleň, ktorá buď 

je, alebo nie je udržiavaná.  

A stanovisko mesta by svojim spôsobom malo byť takisto 

relevantným pri posudzovaní žiadostí a nemusí to, takýto 

materiál, ktorý nezískal podporu vo finančnej komisii ani 

jedným hlasom, aby sa dostal až na zastupiteľstvo. Kľudne 

by mohol byť stiahnutý z rokovania so zdôvodnením, že je to 

nevýhodné pre mesto.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný diskucu. 

Pán poslanec Bajan ešte. Faktickou. 

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 
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Ja len by som chcel upozorniť, že bez ohľadu na to, čo 

si o tom myslíme, zastupiteľstvo musí rozhodnúť o tom či 

áno, nie. Nemôže sa starosta, alebo primátor rozhodnúť, že 

to nedá.  

Takže, rozhodnime o tom. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o  návrhu uznesenia ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje prípad 

osobitného zreteľa, predaj novovytvoreného pozemku ako je 

to uvedené. Je to trojpätina všetkých. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Z tridsaťštyri prítomných nikto nepodporil tento 

návrh.  

 

 

BOD 16 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCU SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 
A TO POZEMOK PARC. Č. 1607/203, VO 
VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY, ZA POZEMKY PARC. Č. 
1607/116 A PARC. Č. 1631/6, VO 
VLASTNÍCTVE SPOLOČNOSTI KO & KA 
SPOL. S R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo šestnásť. Návrh na zámenu ako prípad hodnej 

osobitného zreteľa v katastri Rača.  

Poprosím o úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Hlavné mesto je vlastníkom pozemkov v katastrálnom 

území Rača vo výmere päťstodvadsaťdva metrov štvorcových na 

pozemku vo vlastníctve hlavného mesta sa nachádzajú 

zastavané spevnené plochy, ktoré v súčasnosti z prevažnej 
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časti slúžia predovšetkým ako obslužné, manipulačné 

a prístupové plochy k stavbe tlačiarňou vo vlastníctve 

žiadateľa.  

Žiadateľ má záujem sceliť územia v bezprostrednom 

susedstve s nehnuteľnosťami v jeho výlučnom vlastníctve za 

účelom kvalitnejšieho využitia nadobudnutého pozemku.  

Pozemky vo vlastníctve žiadateľa sú, sú vo výmere 

päťdesiatjedna metrov štvorcových a stosedem metrov 

štvorcových, na ktorých sa nachádza teleso komunikácie 

druhej, cesty druhej triedy.  

Za užívanie pozemkov žiadateľ nepožaduje od hlavného 

mesta žiadnu úhradu.  

Zámena bude realizovaná v prípade schválenia so 

vzájomným finančným vyrovnaním, nakoľko výmery zamieňaných 

pozemkov nie sú totožné a rozdiel v hodnotách pozemkov 

predstavuje sumu šesťdesiatdvatisíc stoosemdesiatdeväť Eur 

aj osemnásť centov, bude znášať žiadateľ.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia  neschválila predmetný materiál, 

čiže, nezískal dostatočný počet hlasov. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ide o myšlienku vymieňať za pozemky pod našimi 

cestami.  

Ako je známe, táto, táto prax sa odmieta magistrátom. 

Ak nechceme spustiť lavínu takýchto účelových ponúk, treba 

aby magistrát neposúval na finančnú komisiu veci, ktoré sám 

potom žiada, aby finančná komisia nerobila.  

Alebo teda v niektorých prípadoch máme obchádzať to 

pravidlo a robiť výnimky? Má magistrát nejaký dôvod v tomto 

prípade na výnimku? Tak nám to povedzte otvorene. 

My sa snažíme hájiť záujem mesta. záujmom mesta je, 

aby sa nespustila lavína výmien pozemkov pod cestami 

a chodníkmi za stavebné, alebo iné pozemky. Toto je ten 

prípad.  

Ja by som poprosil pána predkladateľa, teda tiež sa 

čudujem, že pána Marušku už som zabudol ako vyzerá, tak 

neviem, či tam sedí, lebo pán Maruška sa tu zjavuje na 

tabuli ako duch, ako meno, zrejme máte jeho kartu, lenže 

pán Maruška ignoruje prácu zastupiteľstva. Systematicky. 

Nech mi vysvetlí prečo takéto veci sem predkladá. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán starosta Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

A možno by bolo vhodné, aby sa tento materiál 

prepracoval a prepracoval do tej podoby, že by z toho bola 

vylúčená zámena, ale by to bolo čistý odpredaj a tie 

pozemky pod našimi cestami nech sa riešia štandardne 

nájomnými zmluvami, tak ako sa riešia aj s inými 

vlastníkmi.  

Myslím, že v tom v tomto prípade by bolo materiál asi 

priechodnejší. 

Takže, môžme možno skúsiť to spustiť hlasovanie, ale 

vidím, že teda ten názor asi podporný na tento materiál sa 

nedostane, preto by som možno požiadal predkladateľa, aby 

ten materiál prepracoval a vylúčil z toho zámenu a proste, 

odkúpil len čistých tých päťstodvadsaťdva metrov a tých 

stopäťdesiat či koľko ponúkal na zámenu, na to bude prijatá 

nájomná zmluva, tak ako to riešime aj s inými vlastníkmi 

pod cestami. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja mimo vecnej roviny len chcem povedať, že v te 

v tomto materiáli hlasovať nebudem, vzhľadom na to, že sa 

s jedným s majiteľov tohto materiálu poznám. Ja toto 

vždycky hlásim. Som teda len milo prekvapení, že zo 

štyridsaťštyri zvyšných poslancov sa nikto nikdy s nikým 

iným nepoznal a nepočul som nikoho, že by niečo také 

nahlásil. Ale teda, ja hlásim, že majiteľ tejto 

spoločnosti, alebo jeden zo spolumajiteľov tejto 

spoločnosti je môj známy, takže v tomto materiáli hlasovať 

nebudem. 

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. 
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Podobne, ako kolega Hrčka tiež chcem povedať, že 

zástupca firmy, ktorá žiada o odkúpenie po pozemkov je môj 

známy a napriek tomu som presvedčený, že je to správna vec 

a dovoľujem si dať ten pozmeňujúci návrh, pretože rozdiel 

je tam, naozaj, pätnásťtisíc Eur v cene. 

Ide o pozemok, ktorý je okolo malej firmy, malého 

živnostníka, ktorého poznám preto, lebo mi tlačil nejaké 

materiály v minulosti, je to, jednoducho, tlačiar a okolo 

jeho budovy sú chodníky, ktoré dnes používa ako skladovaciu 

plochu. Tie chodníky chce odkúpiť, aby tam mohol ďalej 

normálne, aby mu ich niekto niekedy nezastaval, aby mohla 

jeho tlačiareň fungovať ako funguje.  

Dovoľujem si ale navrhnúť pozmeňujúci návrh, a to je 

teda pozmeňujúci návrh, že vypustiť z materiálu zámenu 

a urobiť to len ako čistý predaj. Následkom toho teda mesto 

získa o pätnásťtisíc Eur približne viac a nebudú sa 

zamieňať pozemky pod cestami. V takom prípade, ako tomu  

správne rozumiem, aj všetky pripomienky, ktoré zazneli na 

finančnej komisii, lebo toto bol jediný problém, budú 

v podstate vyriešené a nie je dôvod nejakým spôsobom nedať 

nesúhlas na tento predaj.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 
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No, ja si trošku dovolím ne nesúhlasiť s názorom 

kolegu Hrčku. Ja tým pádom ako starosta Rače, ktorý poznám 

tam veľa ľudí, by som asi nemal hlasovať o ničom, hej? Ako, 

jedna je, či je to správna vec, alebo či je to nesprávna 

vec. To je jediné kritérium, ktoré ma rozhodovať pri, pri 

hlasovaní. 

A ja sa prikláňam za ten  návrh ko kolegu Chrena. Ak 

je to technicky a legislatívne možné, tak to, proste, 

urobme dnes a nemusíme to posúvať do ďalšieho 

zastupiteľstva.  

Možno by som potreboval stanovisko od pána kontrolóra, 

či je to možné. Je to prípad hodný osobitného zreteľa, so 

zámeny sa preklápame do do predaja. Môžme to urobiť priamo 

dneska, alebo musíme počkať do ďalšieho zastupiteľstva?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

V podstate by som asi zopakoval viacmenej to, čo 

povedal Martin Chren so všetkými tými vetami a tiež som za 
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to, aby sme teda s tým pohli a zmietli to zo stola týmto 

spôsobom jako navrhuje Martin. 

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: 

Jasné. Ale veď pán Chren je tu nie prvý deň, dobre 

vie, že tu rovno na zastupiteľstve my ten návrh 

neprerobíme. Je to návrh na predaj, na zámenu, magistrát 

ide proti vlastným, vlastným záujmom, ktoré inak v iných 

prípadoch presadzuje. Robíme tu zmätky a zbytočne nás to 

zdržuje.  

Magistrát takýto materiál nemal predložiť. Už to 

zaznelo aj pri iných predošlých materiáloch. Ja neviem, či 

testuje trpezlivosť, alebo príčetnosť poslancov keď je 

očividne materiál proti záujmu mesta.  

Nie je pravda, že musíme ho odmietnuť. Mat materiál 

môže, môže predkladateľ stiahnuť a nie zdržovať.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

No, nie je to tak, že by poslanec nemohol hlasovať 

o veci, ktorá sa týka nejakého jeho známeho, dokonca môže 

hlasovať aj o veci, ktorá sa týka, týka jeho, akurát podľa 

ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov, verejný funkcionár, ktorý 

sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má 

osobný záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec 

pred tým, ako na rokovaní vystúpi.  

Toľko hovorí, toľko hovorí ústavný zákon. 

Čiže, hlasovanie je, samozrejme, možné, len keď je tam 

nejaký osobný záujem alebo niečo, čo pociťuje verejný 

funkcionár ako osobný záujem, tak by to mal oznámiť.  

A druhá vec je, že, že z procesného hľadiska sa mi 

zdá, že je oveľa čistejšie by bolo teda teraz to 

neschváliť, alebo stiahnuť a potom predložiť no nový návrh, 

lebo naozaj, je to prípad hodný osobitného zreteľa a ten 

materiál bol zverejnený a bol zverejnený ako ako zámena. 

A teraz, keď sa z toho stane, stane predaj, no tak (gong) 

môžu vzniknúť pochybnos 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Chren. 
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Len chcem upozorniť, že ten materiál bol zverejnený 

ako predaj, ktorého súčasťou v rámci predaju je aj malá 

zámena. Ale gro toho materiálu je o predaji pozemkov 

v hodnote približne nejakých sedemdesiattisíc Eur 

v prospech mesta a len maličká, maličká časť z toho je 

zámena navyše, ktorá sa dá, podľa môjho názoru, vypustiť.  

Ale ak predkladateľ uzná, že to treba stiahnuť, tak 

v takom prípade to radšej stiahnime.  

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. 

Prihováram sa za to, aby materiál buď teda bol 

zamietnutý našim hlasovaním, alebo stiahnutý pokiaľ je to 

možné bez hlasovania. A to znova sa vraciam k novele tri 

šesť deviny. Hej? Lebo v tomto materiáli keď si všimneme, 

tak žiadosť bola podaná v šiestom mesiaci roku dve 

dvetisícšestnásť. Čiže, čaká takmer dva roky na to, aby sa 

dostal sem k nám na stoly.  
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Čiže, už nejaký ten mesiac k tomu nepohorší situáciu 

tak, aby, aby zámer žiadateľa bol nejakým spôsobom 

prekazený.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Je otázka, či pokračovať v diskusii.  

Predkladateľ hovorí, že stiahne tento materiál, aby ho 

mohol upraviť a znova sa vráti do zastupiteľstva. Dobre?  

Tým pádom ukončujeme diskusiu k tomuto bodu. 

 

 

BOD 17 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCU SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
VRAKUŇA, PARC. Č. 3964/7, VO 
VLASTNÍCTVE ŠPORTOVÉHO KLUBU PRÍRODA 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE, ZA POZEMOK 
PARC. Č. 3964/6, VO VLASTNÍCTVE 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A otvárame bod číslo sedemnásť. Návrh na zámenu ako 

prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa pozemkov 

v katastri Vrakuňa.  

Poprosím o úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Hlavné mesto je vlastníkom pozemkov v katastrálnom 

území Rača vo výmere päťstodvadsaťdva metrov štvorcových. 

Na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta sa nachádzajú 

zastavané spevnené plochy, ktoré v súčasnosti z prevažnej 

časti slúžia predovšetkým ako obslužné, manipulačné 

a prístupové plochy k stavbe tlačiarne vo vlastníctve.  

Pardon. To je ešte predošlý materiál. Ospravedlňujem 

sa. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Hej. 

Žiada, takže, ešte raz. Žiadateľ je vlastníkom pozemku 

v katastrálnom území Vrakuňa, cez ktorý prechádza chodník 

do lesoparku a verejný vodovod, verejný vodovod. Zámenou 

pozemku sa majetkoprávne dorieši užívanie tohto pozemku pre 

účely užívania chodníka pre širokú verejnosť a dorieši sa 

umiestnenie verejného vodovodu tak, aby bolo na pozemku vo 
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vlastníctve hlav, bol na pozemku vo vlastníctve hlavného 

mesta.  

Zámenou sa majetkovoprávne usporiadajú pozemky tak, že 

hlavné mesto sa stane vlastníkom pozemku vo výmere 

päťstoštyridsaťjedna metrov štvorcových, občianske 

združenie Športový klub Príroda sa stane vlastníkom pozemku 

vo výmere štyrostosedemdesiatjedna metrov štvorcových bez 

finančného, alebo iného vyrovnania.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné.  

Stanovisko starostu je súhlasné s podmienkou zriadenia 

vecného bremena prístupu do lesoparku po časti pozemku 

podľa vyznačenia v katastrálnej mape. Požiadavka mestskej 

časti bola zapracovaná do návrhu zmluvy. 

Finančná komu komisia odporučila schváliť zámenu 

pozemkov podľa predloženého uznesenia a mestská rada 

odporúča prerokovať predložený materiál. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. 
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Ja by som chcel, vážené kolegyne, kolegovia, poprosiť 

vás o podporu tohto materiálu. 

Naozaj sa jedná o zámenu pozemkov, ktoré sú pod 

jestvujúcim chodníkom a prístupovou cestou do lesoparku, 

ktorý máme vo Vrakuni. Chceme tento chodník aj 

rekonštruovať, nemáme vzťah k pozemku. A za pozemky, ktoré 

sú vlastne meter odtiaľ, ktoré sú medzi vlastníctvom 

pozemku súkromnej, alebo teda tejto občianskeho združenia 

Príroda a medzi cestou, na ktorom parkujú automobili, ako 

ste si to mohli všimnúť, kde vybudujú parkovisko. 

Takže, je to zámena v tej istej lokalite vedľa seba. 

My získame vstup do lesoparku a vlastník pozemku získa 

pozemok medzi cestou a jeho pozemkom, kde bude môcť 

vybudovať parkovisko a nebudú autá parkovať na tráve.  

Takže, chcel by som vás poprosiť o podporu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nikto ďalší sa nehlási do diskusie. 

Poprosím návrhovú Prosím návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 
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Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámenu 

pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa a tak ďalej, 

tak ako je to uvedené aj s podmienkami. 

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 tridsaťpäť. 

Za sa vyjadrilo tridsaťštyri poslancov. 

 

 

BOD 18 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCU SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE,  K. Ú. NOVÉ 
MESTO, POZEMOK PARC. Č. 12006/4, VO 
VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY, ZA POZEMOK PARC. Č. 
22005/18, VO VLASTNÍCTVE KAROLA 
MASAROVIČA 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo osemnásť, Návrh na zámenu ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcich sa pozemkov 

v katastri Nového Mesta. 

Poprosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Užívanie, účelom je užívanie vybudovaného prístupu vo 

výmere osemdesiatosem metrov štvorcových a parkovacieho 

miesta. 

(poznámka:  počuť „osemnásť“) 

Osemnásť. 

Novovytvorený pozemok vo vlastníctve hlavného mesta 

Bratislavy má žiadateľ oplotený a užíva ho spolu 

s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve. Na novovytvorenom 

pozemku sa nachádza časť komunikácie na Pionierskej ulici. 

Realizáciou zámeny dôjde k majetkoprávnemu usporiadaniu 

pozemkov a zosúladeniu užívacieho stavu s právnym stavom.  

Je to skoro obdobný materiál, ktorý sme pred chvíľkou 

stiahli.  

Ja by som ešte doplnil informáciu. Tieto materiály ja 

som dával spracovať s tým, že ja som doposiaľ nemal túto 

informáciu, respektíve som nedisponoval presnými 
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informáciami, na čo ma upozornil pán kontrolór pred dvoma 

dňami zhruba, alebo pred troma dňami.  

To znamená, že z tohto dôvodu aj tento materiál tým 

pádom, pokiaľ nemáte záujem o tom hlasovať, sťahujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Hej. Takisto sa jedná o pozemky pod komunikáciami.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. Takže, bod číslo osemnásť predkladateľ stiahol.  

 

 

BOD 19 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 2401/133, 
DIPL. ING. ANNE FRIEDL 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Otváram bod číslo devätnásť, Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

časti pozemku v katastri Staré Mesto. 

Poprosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Účelom je užívanie vybudovaného prí prístupu o výmere 

osemdesiatosem metrov štvorcových a parkovacieho miesta vo 

výmere dvanásť metrov štvorcových k bytu v bytovom dome pre 

člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom. 

Jedná sa o nájom na dobu neurčitú.  

Výška navrhovaného nájomného na základe žiadateľa je 

v alternatíve číslo jedna, čo predstavuje dvadsaťdva Eur aj 

dvadsaťštyri centov na rok. Alternatíva dva je na základe 

rozhodnutia primátora. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je, že sa nevyjadruje k žiados 

k žiadostiam o nájmom. 

Finančná komisia, na finančnej komisii nezískal 

dostatočný počet hlasov. 

Mestská rada odporúča prerokovať materiál. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Jedna z vecí, ktoré naozaj zrejme nefungujú, je 

komunikácia so Starým Mestom. Ako čítame z tohto materiálu, 

už pred rokom Staré Mesto vyhlásilo, že k našim podnájmom 

podobného typu, proste, sa nechce vyjadrovať.  

Lenže my pot potrebujeme tuná zvážiť, napríklad, v čom 

tkvie nejaký sociálny zreteľ. Jedna cena je dvadsaťdva Eur 

a druhá cena je vyše dvetisíc Eur.  

Za parkovacie miesto na jeden rok dvetisíc Eur nie je 

neprimeraná cena, ak to má, ak ide o solventného záujemcu. 

Ak je to sociálna dôvod, pre ktorý by mal mať za symbolickú 

cenu dvadsať Eur ročného nájmu, mal by to predkladateľ 

vysvetliť.  

Ako majú poslanci, majú sa ísť zoznámiť s pani 

záujemkyňou? Majú ju navštíviť? Ako by mohli poslanci teraz 

v tomto zbore posudzovať alternatívu jedna alebo dve. 

To je ďalšia necnosť z predkladaných materiálov, že 

predkladateľ nezaujíma stanovisko. Akoby nemal politiku. My 

chceme a potrebujeme vedieť aký máte, ak akú máte žiadosť? 

Je vašou politikou tejto záujemkyni dať sociálnu cenu? Mate 

to, máte na to nejakú príčinu? Vysvetlite nám to. Alebo ako 
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potom majú poslanci posudzovať tento váš návrh, ktorý 

rozdiel je stonásobok ceny.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Veľkou nevýhodou týchto dokončovacích zastupiteľstiev 

je, že aj my, členovia finančnej komisie, strácame prehľad, 

lebo tento materiál sa, podľa mňa, na komisii rokoval možno 

v januári, možnože už v decembri a neviem si presne 

vybaviť, že o čo išlo. A poslanci sa opierajú z iných 

klubov o nás, členov finančnej komisie.  

Tam, ja si myslím, že bolo niečo, že tá pani bola ešte 

aj v Rakúsku a vy ste mali nám niečo doložiť do 

zastupiteľstva a aby ste to spresnili. 

Ako riadny hospodár, my by sme od vás očakávali, ako 

z majetkového oddelenia, že aké sú záujmy mesta, chrániť 

záujmy mesta a ak ten človek má oprávnený, že je zdravotne 

ťažko po postihnutý, že doložil, že to neni falošný 

preukaz, že je to skutočná pravda. Preveriť to. A my sme 

neni asociálni pre prípady, čiže, vieme to pochopiť, ale 

musí to byť doložené, preverené. 
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A ešte raz zopakujem na záver, že je to hrôzostrašné, 

že to máme zase po troch mesiacoch a znova si spomenúť na 

všetko to, čo sme (gong) už prelúskali v komisi 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Predkladateľ reaguje. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

V materiáli je aj uvedená tá alternatíva jedna, že sa 

jedná o výšku nájomného, ktorú žiadateľ navrhol podľa výšky 

nájomného stanoveného v zmluve z roku 2006, ktorá bo bola 

podpísaná iným, iným žia, inou osobou. 

Taktiež v materiáli je uvedené, že pozemok bude aj 

naďalej slúžiť na rovnaký účel, uľahčenie vstupu do bytu 

pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.  

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

so sprievodom tvoril prílohu doplnenia žiadosti.  

My sme si vyžiadali aj predloženie toho preukazu, 

ktorý je priamou súčasťou materiálu, ktorý, ktorý nám 

predložili a sme spravili aj farebnú fotokópiu z toho.  

Takže, o ona má naozaj originál toho preukazu, ktorý 

preukazuje, že je s ťažkým zdravotným postihnutím so 

sprievodom. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A ešte by som doplnil, že tento preukaz vydáva Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Takže, malo by to byť dostatočne do vieruhodné. 

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: 

Ďakujem pekne. 

Ja si na to rokovanie finančnej komisie pamä, pamätám. 

Práve táto okolnosť, že pokiaľ nie je vydaný jediným 

oprávneným a to bolo minis myslím, ministerstvo 

zdravotníctva, tak tieto preukazy, ktorý vy ukazujete, oni 

vy, vydávajú na požiadanie a nie sú, podľa poslancov nie sú 

preukazné. V tom bol ten problém. 

Máte na magistráte jasno, ktoré preukazy zetpé, týchto 

znevýhodnených občanov sú absolútne s istotou legitímne? 

Lebo na tieto preukazy, na mnohé, sa jazdí po meste, Starom 

Meste, parkuje sa kade-tade. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Pani námestníčka chce povedať. Tak, ktorý je ten 

preukaz? Máte to ujasnené vo vedení?  

Na finančnej komisii prevládol názor, bol tam nejaký 

člen, ktorý teraz tu možno nie je, ale ten povedal, že 

s tým má skúsenosť a že toto nie je preukaz (gong), ktorý 

zaruču 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nikto ďalší sa nehlási do diskusie.  

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 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti 

pozemku a tak ďalej, ako je to uvedené v alternatíve, keďže 

nepadol návrh na alternatívu, tak budeme hlasovať v poradí, 

teda o alternatíve číslo jeden. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  Alternatíva číslo 

jedna najskôr, potom dva. Ak neprejde. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za sa vyjadrilo jedenásť. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tak sa hlasuje o alternatíve číslo dva. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o alternatíve číslo 

dva.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za sa vyjadrilo päť poslancov. 
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BOD 20 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
VRAKUŇA, PARC. Č. 1168/1, PRE 
MESTSKÚ ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo dvadsať, je to Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúce sa nájmu 

pozemku kataster Vrakuňa. 

Poprosím o úvodné slovo. 

Môžme pán poslanca Budaja zapnúť, chce nám povedať 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán predsedajúci, 

znovu upozorňujem, že ste nám znemožnili v rozpore so 

zákonom podávať procedurálne návrhy. Nemáme možnosť 

v priebehu vášho riadenia schôdze sa k tomu vyjadrovať. Je 

to v rozpore so zákonom. Poslanec má mať právo podávať 

procedurálny návrh. Vytvorili ste taký softvér (software), 

že ste odpálili poslancom toto právo. Žiaden gombík 

nefunguje, aby som sa vyjadril k riadeniu vašej schôdze. 

Nútite poslancov a potom, však to bola nie váš vynález, ale 

vášho šéfa, potom poukazuje poslanci tu vykrikujú.  
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No, ďakujem vám, že ste mi dali slovo a žiadam vás, 

zasaďte sa ako člen vedenia, aby sofvér (software), ktorý 

beží počas rokovania, neznemožňoval poslancom procedurálne 

návrhy.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja len pre informáciu, rokovací poriadok myslí aj na 

túto alternatívu, v prípade, že nefunguje rokovacie 

zariadenie a poslanec chce dať procedurálny návrh, tak sa 

hlási zdvihnutím ruky v tvare písmena té, tak ako keď robí 

faktickú poznámku. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Mám na to právo, tak ako vy. Som predsedajúci. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

To bola faktická. Vy môžte komentovať naspäť. Skúste 

k vášmu procedurálnemu. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Prosím vás, nebola tu žiadna faktická. Ne neusmievajte 

sa, nehrajte sa s rokovacím poriadkom, 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja len vám citujem 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

ako sa vám to hodí. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

to, čo tu je. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Vy nemáte právo nariadiť, zariadiť toto hlasovacie 

zariadenie tak, aby neobsahovalo možnosť dať procedurálny 

návrh. Ja proti tomu protestujem už mnohé mesiace. Pán 

primátor to ignoruje a skúšam, či náhodou vo vedení nie je 

človek, ktorý má normálne, slušné, demokratické vedomie 

a uvedomuje si, že primátor ignorantským spôsobom vylúčil 

možnosť poslanca, aby sa riadnym spôsobom prihlásili 

k spôsobu riadenia schôdze.  

V jeho prípade je to logické, pretože veľmi rád 

a veľmi často porušuje rokovací poriadok.  

Očakávam od vás, pán Černý, že vy takéto zámery nemáte 

a že vás mrzí, že poslanec sa má neformálnym krikom domáhať 
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svojho práva, ktoré mu vypláva, vyplýva z rokovacieho 

poriadku.  

Urobte nápravu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec, 

myslím si, že vy prezentujete sa veľmi často aj práve 

tým krikom a takisto aj porušovaním rokovacieho poriadku.  

Dávali ste procedurálny návrh. Hej? Mohli by sme 

debatovať o tom, že či to bol reálne procedurálny návrh 

k tomuto rokovaniu.  

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Tak som veľmi rada, že sme sa vrátili k téme, že vy, 

pán viceprimátor, ste sa teraz dvakrát odvolali na rokovací 

poriadok. Ja som sa chcela na to spýtať pána Galandu, aby 

to všetci počuli, lebo od 1. apríla patrí vra, platí novela 

zákona o obecnom zriadení, to znamená, že náš rokovací 

poriadok nie je v súlade so zákonom a vy ste boli povinní 

pripraviť nám jeho novelizáciu a predložiť na zajtrajšie 

zastupiteľstvo. V materiáloch sa to nenachádza.  
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Takže, ja som sa chcela spýtať práve k tejto veci 

niektoré otázky pána Galandu, čakala som na odpoveď, 

neumožnili ste, aby nám odpovedal na naše otázky a teraz vy 

sám sa odvolávate na neplatný rokovací poriadok. 

Len toľko. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Galanda vám okrem iného povedal, že o zmenách, 

ktorých sa dotklo, dotkne rokovací poriadok v zmysle zmeny 

zákona.  

Otázka procedúry a prihlasovania sa do diskusie, tam 

som nezaznamenal žiadnu zmenu zákona.  

To je len na vysvetlenie a dovysvetlenie. Zajtra, 

určite, budete mať možnosť ráno, hneď zrána si o tom široko 

podiskutovať. Dobre?  

Teraz by som poprosil, aby sme sa sústredili na prácu 

a materiály a body, ktoré čakajú na prerokovanie už tretí 

mesiac.  

Bod číslo dvadsať, Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa, kataster Vrakuňa 

Poprosím úvodné slovo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o žiadosť mestskej časti Vrakuňa.  

Účelom nájmu je využívanie pozemku na športové 

aktivity a zároveň doriešenie majetkoprávneho vzťahu 

k predmetnému pozemku, na ktorom je postavené športové 

ihrisko zverené mestskej časti do správy.  

Doba nájmu má byť na dobu neurčitú.  

Výška navrhovaného nájomného, alternatíva jedna je 

podľa návrhu žiadateľa jedno euro za za rok za za celý 

predmet nájmu, alternatíva dva je na základe rozhodnutia 

primátora.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu nebolo potrebné, nakoľko je žiada, 

mestská časť žiadateľom. 

Finančná komisia odporučila schváliť podľa alternatívy 

jedna. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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Do ktorej sa nikto nehlási. 

Poprosím návrhovú Prosím návrhovú komisiu.  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som poprosil, pretože pán starosta tu je, nech 

vysvetlí tú situáciu, lebo sú tam určité nájomné vzťahy, sú 

tam určité prepojenia na podnikateľskú činnosť, 

predpokladáme, alebo nepredpokladáme. Nás na komisii 

presvedčil, že to je čistý záujem mestskej časti 

nekomerčného záujmu. 

Čiže, keby to tu odznelo. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Áno, sú , sú tam aktivity, sú tam nejaké tenisové 

kurty, ale celé okolie je dlhodobo zanedbávané, lebo, 
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proste, vlastník tých pozemkov sa dlhodobo o to nestará. Je 

tam neskutočný neporiadok, je to zarastené. My tam chceme 

vybudovať športovisko, aby tam obyvatelia z okolitých domov 

mohli športovať, aby sa nepozerali na špinavé okolie 

a zarastenú trávu. 

Takže, tie kurty, ktoré tam sú, tie sú dlhodobo 

v prenájme, tie sme my neprenajímali, ale ešte v minulosti, 

tak tie tam ostanú, ale to ostatné všetko v okolí my 

vybudujeme a budeme tam robiť športové aktivity.  

A je hneď, to oproti tomu je hneď materská škôlka nová 

a knižnica.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko vysvetlenie pána starostu. 

Návrhová komisia má slovo. 

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 pozemku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa požiadavky žiadateľa, teda 

alternatíva jeden. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uzne (poznámka: odklašľanie) uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťdeväť poslancov. 

 

 

BOD 21  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 15556/2 
A PARC. Č. 21818/2, JÁNOVI 
PUDMERICZKÉMU – OVOCIE-ZELENINA 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo dvadsaťjedna, Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa, kataster Ružinov. 

Poprosím, úvodné slovo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Účelom nájmu je umiestnenie a prevádzkovanie stánku 

s prergolou na predaj ovocia a zeleniny. 

Doba nájmu je na dobu neurčitú.  

Výška navrhovaného nájomného je stodvadsať Eur aj 

štyridsaťpäť centov za meter štvorcový na rok odo dňa 

nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, čo pri výmere 

dvadsaťdeväť metrov štvorcových predstavuje ročne sumu 

tritisíc štyristodeväťdesiattri Eur aj päť centov.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné 

s pripomienkami, ktoré sú zapracované do návrhu zmluvy 

o nájme.  

Stanovisko starostu je súhlasné s pripomienkami, ktoré 

sú zapracované do návrhu zmluvy o nájme.  

Finančná komisia  odporúča schváliť nájom za celkovú 

sumu tritisíc štyristodeväťdesiattri Eur aj päť centov 

a rok.  

Mes mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  
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Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

Keď si pozrieme tú sumu, tak tam je ročný nájom to, čo 

niekedy je predaj, predaj metra štvorcového. Čiže, už len 

z tejto, akože, z tohto porovnania je tu naozaj dôležité si 

vždy pozrieť ak akým znalcom je stanovovaná cena. 

Ja mám len jednu otázku. Záujemca je si vedomí za 

koľko to bude prenajímané?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nikto iný sa nehlási do diskusie.  

Prosím prezentujte sa. 

Návrhová komisia, pardon. 

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 pozemkov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, tak ako je to uvedené ďalej. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Budeme potrebovať ešte jedného. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tak, tohto som sa obával. Takže, spravíme si 

pätnásťminútovú prestávku. Kafi brejk (Coffee break). Za 

pätnásť minút sa stretneme.  

(poznámka: mestské zastupiteľstvo je 

neuznášaniaschopné) 

(prestávka od 9.55 do 10.10) 

 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Slovo má návrhová komisia. 

Zopakujte, prosím, návrh, o ktorom budeme hlasovať.  
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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 

schvaľuje nájom časti pozemku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa a tak ďalej, ako je to uvedené písomne v návrhu 

uznesenia. 

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. 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťdva sa vyjadrilo za. 
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BOD 22 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. TRNÁVKA, PARC. Č. 16937/5, 
PARC. Č. 22247/9 A PARC. 
Č. 22247/16, SPOLOČNOSTI FIPOREAL, 
S.R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo dvadsaťdva, Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa v katastri Trnávka. 

Poprosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o realizáciu stavby Úprava križovatky 

Galvaniho, na križovatkách bre na križovatkách Bratislava, 

dobudovanie pravého odbočovacieho pruhu do samostatných 

zastávkových pruhov riadenia cestnou dopravou s dopravnou 

situáciou súvisiacich úprav pre priechodov a riadiaceho 

priestoru križovatky v súvislosti s realizáciou stavby 

obytný AVIDOL. 

Doba nájmu, nájomnej zmluvy budú uzavreté na dobu 

neurčitú. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 491

Výška navrhovaného nájomného je tridsať Eur za meter 

štvorcový na rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete 

nájmu, čo pri výmere päťstosedemdesiatšesť metrov 

štvorcových predstavuje ročne sumu sedemnásťtisíc 

dvestoosemdesiat Eur.  

A devätnásť Eur za meter štvorcový na rok za obdobie 

od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete 

nájmu, čo pri výmere päťstosedemdesiatšesť metrov 

štvorcových predstavuje desať, sumu desaťtisíc 

deväťstoštyridsaťštyri Eur. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Zároveň upozo, upozorňujeme na plánované 

verejnoprospešné stavby, vonkajší polokruh a dostavba 

chýbajúceho úseku komunikácie na križovatkách a ostatné 

vedené v časti upozoni, v časti upozornenie, ktoré 

upozorňuje, že predmetným územným pre, územím prechádzajú 

siete technickej infraštruktúry a dané územie sa nachádza 

v pásme prekročenia hlukovej hladiny. 

Stanovisko starostu je súhlasné.  

Finančná komisia  odporúča schváliť. 

Mestská rada odporúča schvá, materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Nikto sa nehlási. 

Uzatváram diskusiu. 

Návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu schvaľuje nájom časti pozemku ako 

prípad hodný osobitného zreteľa a tak ďalej, ako je to 

uvedené. 

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 tridsaťjedna. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťosem poslancov. 
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BOD 23 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. KARLOVA VES, PARC. Č. 11/1, 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA 
VES 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo dvadsaťtri, Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa v katastri Karlova Ves. 

Poprosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

K tomuto materiálu nám bol doručený list od mestskej 

časti v priebehu včerajšieho dňa, v ktorom sťahujú svoju 

žia, alebo mestská časť odvoláva svoju žiadosť, tým pádom 

sťahujem tento materiál. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže bod dvadsaťtri sme vyriešili. 
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BOD 24 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. KARLOVA VES, PARC. Č. 3651/1, 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA 
VES 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo dvadsaťštyri, ktorý teraz otvárame, Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúci sa 

nájmu časti pozemku v katastri Karlova Ves. 

Poprosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Žiadateľom je mestská časť Bratislava-Karlova Ves. 

Účelom nájmu je rekonštrukcia a užívanie parkovacích 

statí na Karloveskej ulici cirkevnou školou.  

Doba nájmu je na dobu neurčitú. 
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Výška navrhovaného nájomného je stanovená podľa 

požiadavky mestskej časti na jedno euro za celý predmet 

nájmu počas celej doby nájmu.  

Alternatíva dva vychádza na základe rozhodnutia 

primátora.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné 

s podmienkami, ktoré sú zapracované do návrhu zmluvy 

o nájme.  

Mestská časť bola žiadateľom, čiže, nie je potrebný 

tam súhlas. 

Finančná komisia  odporúča schváliť podľa alternatívy 

jedna. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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. 

Len veľmi krátko. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 496

Prosím o podporu tohto materiálu. Potrebujeme 

zrekonštruovať, trošku opraviť ihriska, parkoviska pred 

školou, ktoré nám nie je zverené. Prosím, podporte prvú 

alternatívu. Charakter toho územia sa nijako nezmení, 

parkovisko tam už je. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Tak, asi pri tom sťahovaní došlo k nejakému omylu, 

lebo máme tu bod číslo dvadsaťštyri, ktorý bol, alebo bod 

číslo dvadsaťtri bol predradený, to bolo to parkovisko pred 

tou školou, to ste stiahli, teraz tam máte popis 

a ukazujete tu obrázky druhého toho.  

Takže, aby zase nedošlo k nejakému takému zaujímavému 

chaosu a omylu, tak si to nejako dajte do poriadku, že čo 

sa stiahlo a o čom ideme rokovať.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Máte pravdu. Nastala chyba.  

Dvadsaťtrojka bola parcela 3651/1. Túto sme stiahli, 

ale tu v popise máme tu priradené ako bod 24. 

Na obrazovke to vidím. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

V pozvánke vidím bod dvadsaťštyri je 3651, tú, ktorú 

sme stiahli vlastne.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

Takže sa vrátime ešte raz k bodu číslo dvadsaťtri 

a následne k bodu dvadsaťštyri, aby sme v tom mali jasno.  

Respektíve, bod dvadsaťtri sme stiahli.  

Znamená to, pani starostka, že bod dvadsaťtri 

a počkajte. 

Budeme sa držať pozvánky. V pozvánke je napísané bod 

číslo dvadsaťtri je parcela 11/1, to je, to je tá škola. 

11/1 je škola. Ten sme stiahli.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Lebo držíme sa oficiálnej pozvánky. Oficiálna pozvánka 

teraz hovorí bod dvadsaťtri 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno, ale toto sme mali čítať asi až k bodu 

dvadsaťštyri, až teraz. 

Dobre. 

To zname. Ách jaj.  

Dobre. to znamená, že v tomto prípade sme v bode 

dvadsaťštyri a bod dvadsaťštyri podľa pozvánky hovorí 

o parcele 3651/1, tak ako je napísané na obrazovke.  

A pán Szabo teda prečíta túto záležitosť, to jest 

stiahne a vrátime sa k bodu dvadsaťtri k tej škole, aby sme 

jej neubrali tú možnosť o tom hlasovať. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Čiže, čo sa týka  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Ja si myslím, že teraz ide trošku o nedorozumenie 

a omyl, ktorý spôsobilo do istej miery zmätok aj na našej 

strane, to priznávame, hej? Nebol cielený.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Tak. Zaradíme to tak, jak to má byť, nadpolovičnou 

väčšinou všetkých poslancov, to znamená, dvadsaťtrojka musí 

to zaradenie spraviť. Že sa chceme vrátiť k bodu dvadsať. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nemôžeme?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

O okej. Dobre.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Uznesenie nebolo prijaté, len sme stiahli omylom iný 

materiál, to znamená, samotný aj text patril k parcele 

3651/1. 

Pán Szabo tým pádom znova prečíta žiadosť pani 

starostky k bodu číslo dvadsaťštyri a my sa dostaneme 

a znova otvoríme bod číslo dvadsaťtri, keď, aby sme 

opravili ten omyl.  

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 
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Čiže, k bodu dvadsaťštyri mestská časť, žiadateľom je 

mestská časť Bratislava-Karlova Ves. Jedná sa o rekonštru. 

Účel nájmu rekonštrukciu a u užívanie parkovacích 

statí na Karloveskej ulici cirkevnou školou. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To máte chybne. Dvadsaťštyri podľa pozvánky.  

Musíte ísť podľa pozvánky, lebo to je na výveske. 

Dvadsaťštyri je toto tu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No, máte to chybne.  

Asi áno.  

Tak toto prečítajte list pani starostky. Teraz sme 

v dvadsaťštvorke. 

Kľud. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Dobre. 

K bodu s názvom Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
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v Bratislave katastrálne územie Karlova Ves, parcela číslo 

3651/1 mestskej časti Bratislava Karco Karlova Ves sme 

dostali žiadosť o odvolanie predmetnej žiadosti, tým pádom 

uvedený materiál týkajúci sa parcely číslo 3651/1 

sťahujeme.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak, to je dvadsaťštvorka.  

 

 

BOD 23 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. KARLOVA VES, PARC. Č. 11/1, 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA 
VES 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A teraz sa vrátime aj k tej dvadsaťtrojke, aby sme 

opravili ten omyl. 

Úvodné slovo sme mali prečítané, môžme sa ešte raz 

k tomu vrátiť, aby sme si to pripomenuli. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, katastrálne 

územie je Karlova Ves, parcela číslo 11/1 mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves. 

Účelom nájmu je rekonštrukcia a užívanie parkovacích 

statí na Karloveskej ulici cirkevnou školou.  

Doba nájmu je na, je stanovená na dobu neurčitú. 

Výška navrhovaného nájomného je žiadateľom stanovená 

na sumu jedno euro za celý predmet nájmu počas celej doby 

nájmu.  

Alternatíva dva vychádza z rozhodnutia primátora.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné 

s pripomienkami, ktoré sú zapracované do návrhu zmluvy 

o nájme.  

Finančná komisia  dporúča schváliť podľa alternatívy 

číslo jedna. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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Pani starostka už povedala, hej, svoj názor, ale môže 

ho zopakovať. 

Pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel k tomuto materiálu iba povedať takú 

krátku všeobecnú informáciu, o všetkých materiáloch 

z Karlovej Vsi.  

Ja som na minulom zastupiteľstve, alebo neviem, dve 

zastupiteľstvá dozadu nebol pripravený reagovať na nejaké 

tie podnety, ktoré prichádzajú z našej mestskej časti. Ja 

by som chcel týmto ubezpečiť všetkých mestských poslancov, 

že v prípade, že dôjde niečo z Karlovej Vsi a je to 

v záujme obyvateľov, ja vždycky za to hlasujem. Nie je 

vôbec pravda, že by sme nehlasovali za materiály, ktoré, 

alebo že by sme nebodaj robili zle pani starostke, väčšina 

tých materiálov, ktoré boli predložené, bol nejaký 

všeobecný guláš záujmov, proste zle zakreslených 

materiálov, nevyjasnených vzťahov. 

Čiže, ja by som poprosil, aby tu neboli predstavované 

materiály z Karlovej Vsi takým spôsobom, že my nebodaj 

robíme obyvateľom Karlovej Vsi zle. A opäť, ubezpečujem 

všetkých poslancov, že to, čo sa za zahlasovalo, tak 

vždycky to bolo na základe nejakých objektívnych 

informácií. 
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Čo sa týka tohto materiálu, tak môžem potvrdiť, že 

tento materiál by už bol dávno schválený, keby išiel 

samostatne, čo sme prosili, prosili predkladateľov. 

Bohužiaľ, nebola, nebol záujem o to. Napriek tomu, toto je 

dobrý materiál. Podporí to parkovanie pred školou. 

Čiže, ja môžem povedať slávnostne, konečne materiál, 

ktorý sa dá z Karlovej Vsi podporiť. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová reaguje. 

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

K tomuto vystúpeniu len krátko, k ostatnému sa nebudem 

vracať, lebo materiál je naozaj okej.  

Že našťastie nerozhoduje o tom pán Bulla, ktoré 

materiály budú predložené na rokovanie mestského 

zastupiteľstva a rovnako ich nepripravuje mestská časť, ale 

pripravuje ich, pripravujú ich úradníci a aparát 

magistrátu. 

Len toľko. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa možno vrátil k tomu. Ja by som, skutočne, 

iba prosil o stanovisko pána kontrolóra, či ten guláš, 

ktorý tuná nastal, nemôže spôsobiť ne nebodaj to, že toto 

uznesenie, ktoré teraz príjme, bude môcť niekto napadnúť. 

To by som bol veľmi nerád. A či by nebolo právne čisté, 

keby sme ten materiál, ktorý raz bol stiahnutý, zaradili za 

zajtra. Myslím si, že s tým je všeobecný súhlas. A zaradili 

by sme ho, tak ako by mal byť zaradený materiál, ktorý raz 

už stiahnutý ma, ktorý raz už stiahnutý bol. Teraz sme ho 

znovu zaradili. 

Ja si pamätám, kedy sa tunák na na iných veciach 

bazírovalo v zmysle rokovacieho poriadku, preto by som 

možno v rámci nejakej právnej čistoty bol za to, aby sme to 

urobili takýmto spôsobom.  

Ja, ja myslím, že nikto nebude mať problém, aby sme 

tento materiál zaradili do zajtrajšieho programu 

a schválili ho tak, ako by sa schvaľovať mal.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Od dneska, teda, prvý raz platí novela zákona 369. 

Moja interpretácia je jednoznačná. Dvadsaťtri poslancov 

nachádzajúcich sa a tlačiacich áno, kedykoľvek zaradia 

v priebehu rokovania akýkoľvek materiál a kedykoľvek 

stiahnu v priebehu rokovania akýkoľvek materiál, trebárs aj 

opakovane.  

To je moja interpretácia zákona, ktorý hovorí o tom, 

že dvadsaťtri poslancov má kompetenciu riešiť veci 

zaraďovania a vyraďovania.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tu máme ale trochu rozpor s organizačným oddelením. 

Poprosím váš výklad. 

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

oddelenia: 

Ja by som bola rada, keby tu bol pán Galanda, keby sa 

k tomu vyjadril.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Už ide.  

Dáme mu slovo. 

V podstate ide o to a otázka znie, či v priebehu 

rokovania sa môže hlasovať o zaradení a vyradení bodov do 

programu. 

JUDr. Milan   G a l a n d a ,   poradca primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Funguje to?  

Ďakujem za slovo. 

Tu sa priznám, že teraz, vždycky vzniká problém, že 

keď sa vyjadrujú dvaja právnici, hovorí sa, že môžu byť dva 

až tri právne výklady. Ja nie som právny puritán, ale ak 

dobre chápem a vysvetľujem si ako bol myslený ten návrh 

ministerstva a vlády, tak tá pôvodná logika bola, že 

a takto nám to aj interpretovali aj pracovníci ministerstva 

vnútra keď sme tu mali poradu, na ktorej boli zastúpení 

právnici z šiestich krajských miest z magistrátu, že logika 
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bola a hovorí to aj dôvodová správa, že najprv sa schváli 

návrh programu, následne sa môžu kvalifikovanou väčšinou 

robiť zmeny a doplnenia do takto schváleného programu a tým 

je ten proces ukončený.  

Predpokladá sa aj to, že rokovanie obecného 

zastupiteľstva väčšinou má trvať niekoľko hodín, maximálne 

jeden deň, a preto to má fungovať.  

Nevýhodou je, že všetky novely zákona o obecnom 

zriadení sa týkajú tak malej obce, kde majú rokovanie 

niekedy raz za tri mesiace a majú do desať poslancov 

a zopár bodov a rovnako aj Bratislavy. 

S týmto zákonom, bohužiaľ, nebola spojená novela 

zákona o hlavnom meste SR Bratislava, ktoré by na tieto 

špecifiká reagoval.  

Navyše problémom je, že tam chýbajú nejaké prechodné 

ustanovenia.  

Takže sme v situácii, že od 1. apríla platí zákon a ak 

niečo v našom rokovacom poriadku je v rozpore s tým, tak 

jednoducho, musíme na to pozerať, ako keby to bolo platne 

neúčinné.  

A môj výklad teda bol, že a netvrdím, že je to jediný 

správny a možný, opiera sa ale aj o stanovisko ďalších 

kolegov a ministerstva vnútra, že v priebehu toho ako sa už 

raz schváli program by zmeny a doplnky nemali byť.  
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Preto ten návrh, ktorý povedal pán starosta Pilinský, 

myslím, že má logiku, lebo zajtra sa bude schvaľovať návrh 

zastupiteľstva, ktoré už je zvolané, tam je jeden program 

už definovaný, následne podľa ustanovenia paragrafu 12 

odsek 2 druhá veta sa môžu robiť zmeny a doplnky toho 

programu, potom sa ten program uzavrie na to rokovanie 

a malo by sa prerokovať to, čo tam všetko bolo schválené.  

To je z mojej strany všetko.  

Určite ale predpokladám, že možno nejakí kolegovia, či 

už právnici, alebo neprávnici, môžu mať aj iný výklad.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek reaguje. 

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

Ďakujem za slovo. 

Takže, pán vedúci tohto zasadnutia došlo k tomu, čo 

som mal obavy na začiatku hneď.  

My sme si na začiatku mohli povedať, že sa riadime 

nejakými princípmi.  

To, čo povedal pán kontrolór je moje stanovisko. Len 

preto to hovorím, že ako kontrolór sme mali už 

zastupiteľstvo v mestskej časti, tak som sa o túto 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 510

problematiku zaujímal. Ja si myslím, že to nemusí byť na 

inom zastupiteľstve. Môže to byť na tomto. Dvadsaťtrojka 

môže rozhodnúť znovazaradenie bodu, dokonca to môže byť 

dnes, máme ďalšie dve zas, dve zasadnutia. Čiže, môže to 

byť v rámci toho za, toho zasadnutia, ktoré máme po 

ukončení, ak ukončíme toto.  

Ale nevidím tu zákonnú prekážku, aby sme my 

nehlasovali. Ale teraz hovorím o nehlasovaní. Teda môžme 

hlasovať o opätovnom z hľadiska na to, čo tu vzniklo, 

o opätovnom zaradení tohto bodu do rokovania a urobiť to 

raz navždy. Nie sa k tomu vracať. 

Takže ja dávam návrh, aby sme hlasovali o spätnom 

zaradení toho stiahnutého (gong) bodu a rokovali normá 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

No, jak už tu má byť taký chaos, tak rovno to zaraďme 

zajtra ráno obidva body a je to vybavené. Ako, je to 

problém predložiť, alebo.  

Ja podporujem toto prvé parkovisko podporujem aj 

zajtra. Čiže, neviem, akože budeme tu teraz okolo toho dve 

hodiny rozprávať?  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Myslím si, že z hľadiska procesného hľadiska bude 

najčistejšia tá alternatíva, ktorú, ktorá tu zaznela 

viackrát. Keď stiahneme tento materiál a zajtra ho 

zaradíme. To si myslím, že je korektné. 

Pani starostke sa ospravedlňujeme, chyba nastala na 

našej strane.  

Samozrejme, sám ho zajtra zaradím, (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) môžme počítať aj s mojou podporou, 

pretože, chyba nastala u nás.  

Otázka výkladu zákona. To neni procedurálna, že dáš 

hlasovať o tom, že ideme zaradiť.  

No, skúsme.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pán ko, pán Kolek. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Iste. Áno. Iste.  

Ale máme teraz procedurálny návrh nemôže odporovať 

zákonu, hej? Ak sa bavíme o to 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Nemôže odporovať zákonu. Ak hovoríme. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ak hovoríme o tom, že takýto je výklad zákona 

z hľadiska nášho oddelenia, tak nebudeme takýmto spôsobom 

postupovať. Dobre? pretože už začnú vznikať precedensy, 

ktoré budú (gong) sa iba reťaziť.  

Sťahujem ten materiál a zajtra ho zaradím.  

 

 

BOD 25 NÁVRH NA SCHVÁLENIE DOPLNENIA ÚČELU 
NÁJMU V ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÉHO 
PRIESTORU Č. 07 83 0163 14 00 ZO DŇA 
14. 04. 2014, NADÁCII HORSKÝ PARK SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo dvadsaťpäť. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Stiahnutý materiál.  

Ako, môžte byť prihlásený, pán Hrčka, ale nehulákajte 

po mne. To si robte v Petržalke.  
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(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pán Hrčka,  

nerušte rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Bod číslo dvadsaťpäť, Návrh na schválenie doplnenia 

účelu nájmu, nájmu. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Procedurálna, môžte. Ja si ho mám naštudovaný, takže 

sa správajte slušne, lebo ja sa k vám zatiaľ správam 

slušne.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ja sa k vám správam slušne.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Okej. 

Pán Hrčka,  

Nechajte si to tu a neskúšajte to na mňa. Dobre? 

nechajte si to na pre, na Petržalku, dobre? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ja mám naštudovaný.  

Pán Hrčka,  

ne. Ja vám nedám slovo.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Bod číslo dvadsaťpäť. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Môžte.  

Bod. Moment, moment. Pokiaľ ja stiahnem ako za 

predkladateľa, pokiaľ predkladateľ stiahne materiál, tak je 

logické, že nemáme o čom diskutovať.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Okej. Kto bol prihlásení traja. 

Pán Hrčka, chce povedať procedurálny návrh. Pani. No. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Vá, kolegyne,  

Poprosím vás, vážené kolegyne a kolegovia, poprosím 

vás, z toho istého klubu vznikajú chceme diskutovať, lebo 

je procedurálny návrh a predseda toho istého klubu hovorí, 

spravme si prestávku, aby sme to mohli dodiskutovať. Tak sa 

rozhodnite. Mne je to je v zásade jedno.  

Takže, ideme diskutovať procedurálnym návrhom pána 

Hrčku, alebo si ideme dávať prestávku a vykomunikujete si 

to najskôr v rámci klubu? Vaše stanoviská.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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No? Takže, nemáme prestávku a pokračujeme? 

Tak, pán Hrčka, procedurálny návrh. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som v prvám rade chcel upozorniť, že pán Galanda 

nesprávne hovoril o kvalifikovanej väčšine. Kvalifikovaná 

väčšina v zmysle zákona je tri pätiny. Ja predpokladám, že 

pán Galanda mal na mysli nadpolovičnú väčšinu všetkých, ale 

to je iný terminus technikus.  

Čiže, ja len, aby bolo jasné, že opätovným zaraďovaním 

neni kvalifikovaná väčšina, ale nadpolovičná väčšina 

všetkých. Je to zásadný rozdiel. 

Druhá vec.  

Keď sa tu raz povedalo, že schválený, schválený 

program má platiť a nemôže ho nikto, lebo tu nebol žiadny 

výklad, nikto zmeniť, tak ak to raz bolo zaradené, tak sa 

to má prerokovať a nemôže to stiahnuť ani predkladateľ. To 

by ste si tiež mali v tomto prípade nejakým spôsobom 

vyjasniť, keď pán Galanda povie, že tak, ako sa rokova, tak 

ako sa program schválil, tak tak má byť prerokovaný, tak 

potom nie je možnosť stiahnuť program z bodu rokovania, 

lebo bol schválený v programe a má byť prerokovaný. Nemá 

nikto toto právo ho stiahnuť s výnimkou poslancov, ktorí sa 

rozhodnú prerušiť rokovanie, nehlasovať alebo niečo 

podobne. A v tomto by ste si mali urobiť úplne jasno. 

(gong) 
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A preto návrh pána Koleka by mal byť, keď teda vy máte 

právo porušiť zákon a stiahnuť program, ktorý je v na, 

odsúhlasený v programe, tak potom on má právo dať ná návrh 

o tom, aby sa o ňom hlasovalo o opätovnom zaradení.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To sú presne tie manipulačné veci, ktoré, o ktorých vy 

stále hovoríte.  

Jedná sa o to, keď sme aj stiahli niektorý materiál, 

nie bod z programu, stiahli sme materiál. Každý materiál, 

ktorý dneska bol prerokovaný, bol otvorený a predkladateľ 

stiahol daný materiál. Nie daný bod z rokovania mestského 

zastupiteľstva. To je výrazný rozdiel v tomto prípade. To 

je výrazný rozdiel. V tomto prípade, aj v prípade Karlovej 

Vsi, áno, tá sa môže cítiť poškodená, pretože došlo k omylu 

z našej strany. Preto sme povedali a našťastie zajtra máme 

pokra, alebo nové rokovanie a budeme sa znova zaoberať 

programom a máme možnosť ho tam znova zaradiť.  

To je všetko. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ďalší diskusujúci, diskutujúci, pani Tvrdá.  

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

Ďakujem. 
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Ja k pánovi doktorovi Galandovi.  

Dneska, vlastne, už druhýkrát ste vysvetľovali nový 

zákon platný od 1. 4. Zajtra máme ten informačný materiál 

s dopadom novely zákona o obecnom zriadení účinný od 1. 4. 

a tak ďalej. 

Ja mám dve otázky.  

Toto, samozrejme, platí pre Bratislavu, pre všetky 

mestské časti a tak aj pre celé Slovensko. V jednotlivých 

miestnych zastupiteľstvách je normálne a beží to, že 

vzhľadom na túto novelu zákona je nový rokovací poriadok 

predkladaný v zastupiteľstvách, nový odmeňovací poriadok. 

Ja sa pýtam, prečo mestské zastupiteľstvo takéto dva 

dokumenty na zajtrajšom zastupiteľstve nemá. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Dostál bol posledný prihlásený. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No, ja si myslím, že taký výklad zákona, ktorý by 

neumožňoval predkladateľovi disponovať svojim návrhom 

a stiahnuť ho, by bol značne absurdný, preto si myslím, že, 

že predkladateľ má mať právo stiahnuť, ale v tom prípade 
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neplatí celkom to, čo povedal Milan Galanda o o tom, že 

nemožno meniť navrhovaný program, lebo, lebo stiahnutie 

bodu z programu, alebo teda, materiálu, ktorý, ktoré má za 

na, za následok, že sa vôbec o tom bode nerokuje, je 

takisto zmenou.  

A ak by sme, ak by sme išli teda na výklad, že to, čo 

sa raz na začiatku schváli, už potom nijako nemožno meniť, 

tak potom, potom aj o tom sťahovaní by sme museli hlasovať 

nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov, že to vyradíme, 

vyradíme bod z programu.  

Alebo aj keď je materiál stiahnutý, tak sa mala 

k tomu, ku každému bodu otvoriť, otvoriť rozprava a trebárs 

v rámci tej rozpravy to mohol niekto, niekto navrhnúť.  

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Právne oddelenie.  

Pán Minčič.  

Áno, pán Minčič. Vedúci právneho oddelenia.  

Alebo, poďte sem dopredu, kľudne. 

JUDr. Vladimír   M i n č i č ,PhD., riaditeľ sekcie právnych 

činností: 
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Dobrý deň. 

Ďak, ďakujem za slovo. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, prítomní, 

k, čo sa týka zmien v schválenom programe, v zmysle 

teda novely zákona o obecnom zriadení od 1. 4. účinnej, je 

to, keď ideme čisto jazykovým a teda striktným výkladom, je 

to tak, že akákoľvek zmena v navr, alebo teda, 

v navrhovanom, alebo teda už v schválenom programe, je 

možné robiť len na začiatku, a to väčšinou všetkých 

poslancov, čiže, v tomto prípade dvadsaťtri. To sa týka aj 

zmeny v poradí. 

Pokiaľ, tak ako spomínal pán námestník Černý, sám 

predkladateľ po otvorení bodu programu, tak ako to bolo 

schválené, stiahne svoj materiál, nie je o čom rokovať, nie 

je o čom, nie je čo, nie je o čom hlasovať, čiže, tým pádom 

bola dodržaná litera zákona, tak ako to zákon káže.  

To znamená, bod otvorený, bol v programe, avšak bol 

materiál tohto bodu stiahnutý.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Na.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Áno, samozrejme. čo sa týka odmeňovacieho 

a rokovacieho poriadku, rokovací poriadok.  
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Takto. Odmeňovací poriadok je čisto v gescii mestského 

zastupiteľstva. Magistrát je v tomto prípade absolútne 

súčinný. Mandátovej komisii bol predložený návrh 

odmeňovacieho poriadku zo strany magistrátu s tým, že 

mandátov kom, mandátová komisia ho prerokovala, odporučila 

mestskému zastupiteľstvu na schválenie, avšak ešte sa to 

nestihlo dostať do do mestského zastupiteľstva. Pán 

predseda mandátovej komisie pán poslanec Greksa o tom vie, 

alebo všetci členovia mandátovej komisie. 

Čo sa týka rokovacieho poriadku, tak momentálne sa, 

samozrejme, pripravuje znenie rokovacieho poriadku 

novelizované, tak aby bolo, tak aby bolo v súlade s znením 

novely zákona o obecnom zriadení účinnom od 1. 4. 

Predpokladám, že v najbližšej dobe, alebo možno na 

najbližšom zastupiteľstve bude rovnako predložená roko, 

novela rokovacieho poriadku. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Tak zajtra, to sme nestihli, to som spomínal. Čiže, na 

najbližšom. Do momentu kým. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Moment. Moment.  
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JUDr. Vladimír   M i n č i č ,PhD., riaditeľ sekcie právnych 

činností: 

Do momentu, do momentu kým nebude schválený nový 

rokovací poriadok, bude musieť, minimálne, v tých bodoch, 

ktoré ovplyvnila novela zákona o obecnom zriadení, mestské 

zastupiteľstvo pri svojom rokovaní postupovať v zmysle, 

v zmysle zákona.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pán Galanda na začiatku zastupiteľstva, si myslím, že 

dostatočne ozrejmil dopady na rokovací poriadok 

a v prípade, že, teda, vznikne akákoľvek diskusia, alebo 

akýkoľvek problém, tak je tu, samozrejme, sekcia právnych 

činností, aby poskytla výklad tak, aby bol v súlade so 

zákonom o obecnom zriadení.  

Tu nie je priestor na to, aby sa, teda, krútili, alebo 

čokoľvek nejakým spôsobom vykladali práv právne predpisy 

v rôznych, v rôznych verziách. Je jasne stanovené 

v paragrafe 12 odsek 5 akým spôsobom sa schvaľuje program 

a akým spôsobom sa schvaľujú zmeny v programe, aj kedy 

a tým pádom, tým pádom, ako som spomínal, rokovací poriadok 

kým nie je novelizovaný, tak sa musí, sa musí ísť v znení 

zákona.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  
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Aby sme sa pohli ďalej, tak ako tu zaznelo zo sekcie 

právnych činností, ten postup navrhovaný je naprosto 

legálny, tak ako ho navrhol aj pán starosta Pilinský.  

To znamená, ak máme zajtra ďalšie zastupiteľstvo, nie 

je problém zaradiť tento bod, ktorý bol omylom stiahnutý, 

znova do zastupiteľstva na to, aby sme mali legislatívne 

čistý pro, postup a proces.  

To znamená, beriem si to na vedomie a svedomie, že 

zajtra ho zaradím.  

A ja ho, samozrejme, budem aj podporovať jeho 

zaradenie do tohto bodu. 

Preto otváram bod číslo dvadsaťpäť, čiže, Návrh na 

schválenie doplnenie účelu nájmu v Zmluve o nájme 

nebytového priestoru zo dňa 14. 04., Nadácii Horský park. 

Poprosím úvodné slovo k bodu číslo dvadsaťpäť.  

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Predmetom je návrh na schválenie doplnenia účelu nájmu 

k zmluve o nájme nebytového priestoru Nadácii Horský park 

so sídlom v Bratislave.  

Podstatou rozšírenia účela náj, účelu nájmu je 

prevádzkovanie minizoo.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú s pripomienkami, 

ktoré sú zapracované do návrhu zmluvy o nájme.  
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V tomto prípade stanovisko od starostu sa nevyžaduje. 

Finančná komisia  odporučila schváliť doplnenie účelu 

nájmu v zmluve o nájme nebytového priestoru podľa 

predloženého uznesenia.  

Mestská rada odporúča prerokovať materiál. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo dvadsaťpäť. 

Pani poslankyňa, pani námestníčka Plšeková. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Chcem vás poprosiť, kolegovia a kolegyne, o podporu 

tohto materiálu. Ide o, naozaj, výnimočné miesto, kam 

Bratislavčania so všetkých mestských častí, nielen zo 

Starého Mesta, radi chodia. A naozaj ide len o to, aby sa 

rozšíril ten priestor o maličkú minizoo. Zvieratká sú tam 

uvedené. Nejde o nič, čo by rušilo okolie. 

Takže, vás chcem pekne poprosiť o podporu. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Neevidujem nikoho ďalšieho prihláseného do diskusie.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte k bodu číslo 

dvadsaťpäť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva poslancov. 

Za sa vyjadrilo tridsať poslancov. 
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BOD 26 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMENY ÚČELU 
NÁJMU V ZMLUVE O NÁJME Č. 07 83 0670 
07 00, PRE FC PETRŽALKA AKADÉMIA, O. 
Z., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram rokovanie k bodu číslo dvadsaťšesť, Návrh na 

schválenie zmeny účelu nájmu pre FC Petržalka. 

Poprosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

V čase uzatvorenia zmluvy o nájme bola výmera po 

predmetu nájmu väčšia ako je to v súčasnosti. Z uvedeného 

dôvodu predkladáme návrh na zmenu účelu nájmu, nakoľko 

nájomca nemôže vybudovať športový komplex v rozsahu podľa 

pôvodnej zmluvy, a to športovú halu, jedno futbalové 

ihrisko a ihriská na bíč futbal (beach football), tenis 

a skvôš (squash), namiesto ktorých však nájomca vybudoval 

multifunkčné ihrisko nakoľko objekt budovy je plne vyťažený 

a nie je možné ani prevádzkovať predajňu a servis 

športových potrieb. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

A finančná komisia odporúča schváliť zmenu účelu nájmu 

k zmluve a podľa, podľa predloženého uznesenia.  

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Na finančnej bola o tom rozprava, je pravda, že to 

prešlo.  

Ja mám len jeden, jednu takú konkrétnu na 

predkladateľa otázku. Čiže, my v podstate nemeníme nič iné, 

iba povoľujeme z troch futbalových ihrísk na tej ploche 

urobiť len dve futbalové ihriská a čo sa týka z ihriska bíč 

(beach) volejbal, bíč (beach) futbal, tenis, skvač 

(sguash), z ihriska tá multifunkčná, multifunkčné ihrisko. 

Čiže, znižujeme, znižujeme plochu zelenej plochy 

z tých štyridsaťosemtisíc, a kvázi môžme to rozšíriť, alebo 

pripúšťame rozšírenie na využitie na výukové, ubytovacie, 

stravovacie so zabezpečením športovej regenerácie, 

poskytovanie zdravotníckych a masérskych služieb pre 

športovcov. A to všetko v objekte v súvislosti s číslom 

jeden. 

Čiže, mne sa zdá akože nevýhodné upustiť od toho 

pôvodného zámeru, ktoré majoritnej, majoritný zámer bol 

tieto športoviská, aby tam boli a naraz teda dochádza 
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k tomu, že sa tam nevedia po zmestiť s tými troma 

futbalovými ihriskami. Dalo sa to robiť aj na úkor iných, 

iných plôch. 

A ďalšia otázka je, nedokázali, alebo nedokážu? Hej? 

Lebo pán predkladateľ, ste hovorili, že nedokážu, hej?  

Čiže, do akej miery je tam čo vybudované a do akej 

miery sa má čo ešte budovať. To by som prosil odpoveď.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Už je to nejaký čas kedy sme kontrolovali túto 

inšitúciu, ktorá je v nájomnom vzťahu s mestom a vtedy sme 

skonštatovali, že na pozemkoch, ktoré v tom čase vlastnili, 

teda vlastnili, mali prenajaté, ktorý, ktoré boli výrazne 

znížené ešte z obdobia primátora Ďurkovského, nie je možné 

fyzicky vybudovať tie tri veľké ihriská. 

To je konštatovanie, ktoré je pravdepodobne aj v tej 

správe napísané. Napriek tomu, že my sme sa vtedy 
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nevenovali konkrétne tejto otázke, ale riešili sme 

všeobecne nájomnú zmluvu.  

To znamená, že odpoveď pre pána Koleka je, že určite 

sa tam nedá vybudovať to, k čomu sa kedysi pôvodne 

zaviazal, lebo na to nemá od nás patričné metre štvorcové.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel kolegov poprosiť, aby podporili tento 

zámer, pretože je tam vyše, pokiaľ viem, vyše päťsto detí 

tam chodí a je to, vlastne, viacmenej o deťoch. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani námestníčka Plšeková. 

Hop. Pardon. 
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Faktickou pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som chcel len odpoveď, pán kontrolór povedal, hej? 

Čiže, to je jedna vec. 

Druhá stránka veci je, že pokiaľ tento problém bol 

jasný, myslím, zmluva je od, od šiesteho roka, či ktorého, 

2006, hej?  Čiže, dnes. Aký dôvod je k tomu, že dnes chcú 

zmeniť? Tento predmet uznesenia. Hej?  

Čiže, ja tam mám tú pochybnosť, že sa chce urobiť 

niečo popri tom. Hej? Na úkor tých metrov štvorcových.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Ja by som chcela pripomenúť, že na tých pôvodných 

pozemkoch, ktoré oni mali prenajaté, bol už vybudovaný 

zimný štadión inou spoločnosťou, a preto vlastne oni nemôžu 

urobiť v plnom rozsahu to, o čom sme kedysi hovorili. 
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A musím upozorniť, že tam vtedy, keď sa im prenajímal 

ten areál, tak všetci sa obávali, aby nezasiahli do lesíka, 

ktorý vedľa je a aby sme o ten lesík neprišli. 

Čiže, oni stále dodržiavajú to, že zachováme lesík 

a urobíme tie športové aktivity, ktoré tam urobiť možné je.  

Ale opakujem. Zimný štadión tam už bol vybudovaný. 

A to je,  myslím si, že veľmi dôležité plus, a preto oni 

nemôžu vybudovať športovú halu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani námestníčka Plšeková. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Mnohé už teraz zodpovedala aj pani Kimerlingová 

a odpovedal aj pán kontrolór Šinály.  

Ja doporučujem, naozaj, pán Kolek, ak sú nejaké také 

aj pochybnosti, nie je problém sa ísť tam pozrieť, vieme sa 

stretnúť so zástupcami FC Petržalka. Naozaj ide o klub 

futbalový, ktorý vychováva a venuje sa veľkému množstvu 

detí. Zároveň sa tam hrajú futbalové zápasy, keďze, keďže 

Petržalka prišla o svoj futbalový štadión pri Sade Janka 

Kráľa.  
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Vybudoval sa tam hokejový štadión. Zároveň tá škola, 

ktorá pôvodne, keď sa prenajímalo, to ešte za Ďurkovského, 

hovorilo sa, že tam bude, vlastne, futbalová akadémia, že 

tam budú tie deti z celého Slovenska mať školu 

s internátnym typom. Úplne sa to zmenilo. Dneska je tam 

Francúzska škola.  

Čiže, naozaj, čo sa týka klubu, investovali do tých 

pozemkov, vznikli tam pekné športoviská, ale v podstate, 

chcú zreálniť to, na čo naozaj majú schopnosť a čo vedia 

urobiť a čo nie. 

Čiže, podľa mňa, ide naozaj o niečo, čo môžme podporiť 

a ja vás chcem poprosiť o podporu tohto materiálu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

To futbalové ihrisko, teda že boli pôvodne tri a prečo 

sú tam dve? Tiež, akože, v materiáli je napísané, pán 

kontrolór tiež vysvetlil. 

Mňa zaujímala, nebyť, nepočul som vysvetlenie toho, 

prečo stadiaľ vypadla tá hala? Tam je, napríklad, akože, 

v tom pôvodnom sú tri ihriská, športová hala a ostatné. 
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O ihrisku kvôli tomu, že nespĺňajú parametre je vysvetlené, 

ale nepočul som vysvetlenie prečo vypadla. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

No, ale potom ešte raz. No ale, mali tam byť tri 

ihriská, hala a nejaké ďalšie veci. A teraz sa povedalo, že 

namiesto jedného ihriska, to povedala pani Kimerlingová, 

tam stojí hokejová hala.  

No dobre. Ešte raz. No tak ale, buď mám tri ihriská 

halu. A teraz dobre, keď sme si vysvetlili, že jedno 

ihrisko vypadlo z dôvodu metrov, lebo tam bola hala, tomu 

chápem, ale nemohla vypadnúť aj ihrisko aj hala, lebo potom 

tam boli. To sú dve budovy, alebo dve športové stavby.  

Lebo naozaj si treba povedať, a teda, priznám sa, že 

na v tom materiáli to teda neni úplne jednoznačné. Možno 

keby to, keby to tam bolo niekde (gong) na nejakej dobrej 

mapke 

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: 

Ja vás, pani námestníčka, ubezpečujem, že je v mojom 

záujme, aby možnosti k športovaniu boli. Hej?  
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Čiže, vôbec nevidím ako spôsob k tomu, alebo nehľadám 

spôsob, akurát ten materiál je nejasný. Hej? Dávame voľnú 

ruku na tie metre štvorcové. Keby tam bola zmienka o tom, 

že zastavané plochy sa nebudú zväčšovať. Bodka. Hej? Nemám 

ani slovo k tomu. Hej? Ale dnes tu rozhodujeme o tom, že 

upúšťame od využitia na športové účely priameho športového 

využitia tohto areálu, hej, jedným, jedným ihriskom 

a dávame voľné využitie tejto plochy. Hovorím o fiktívnej 

nejakej ploche, hej, na niečo iné. Hej? A to, to ma, s tým 

mám problém.  

Čiže, keby tu bolo stanovisko, že aktivita čo sa týka 

zastavaných objektov sa nezvýši oproti existujúcemu stavu, 

tak, tak nemám problém zahlasovať za to. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje ešte pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Naozaj sa netreba obávať, že by si tam niekto postavil 

niečo, čo by mestská časť nemohla o tom rozhodovať. Je to 

naozaj pod veľkým drobnohľadom. A doteraz sú dobré 

skúsenosti. 

Skôr je tam tá obava, že by sa zasiahlo do toho lesíka 

a parku, preto sa tam aj vlastne znížila tá snaha nejak 

budovať, lebo by to išlo na úkor tej zelene a ak tam budú 
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nejaké, nejaké záujmy, ktoré pán Kolek spomína, tak určite 

by sa mestská časť ohradila. 

Ale myslím si, že to tam momentálne nehrozí. 

Sú tam dobré skúsenosti, majú tam, podporujú tam, 

naozaj, činnosť detí. Je tam veľký park, Francúzska škola. 

Čiže, momentálne je tam dôvera k týmto ľuďom.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný diskutujúci príspevok. 

Poprosím návrhovú Prosím návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže sme nedostali žiaden iný návrh, tak budeme 

hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje  zmenu účelu nájmu a tak ďalej ako je 

to uvedené. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijatých, prijaté. 

Tridsaťtri prítomných. 

Dvadsaťdeväť poslancov sa vyjadrilo za. 

 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo dva.  

Jedenásta hodina. Tak. to je čas avizovanej prestávky. 

Poprosím, nedávajme dlhšie ako pätnásť minút a skúsme byť 

dochvíľni, hej?  

Vyhlasujem prestávku, jedenásť osemnásť presne.  

 

(prestávka od 11.03 h do 11.30 h) 

 

... v rokovacej sále. Budeme pokračovať po prestávke.  
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V zmysle schváleného rokovacieho programu. Schváleného 

programu.  

Poprosím organizačné oddelenie, aby sa vybralo do 

mezanínu a vyzvalo poslancov na návrat do rokovacej sály.  

(poznámka:  čaká sa na návrat poslancov do rokovacej 

sály) 

... nadpolovičnú väčšinu poslancov v rokovacej sále. 

Budeme pokračovať v rokovaní mestského zastupiteľstva. 

 

 

BOD 28 SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI 
MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU ZA ROK 
2017 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Na rade je bod číslo dvadsaťosem, (gong) Správa 

o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra.  

Poprosím krátke úvodné slovo pána kontrolóra k bodu 

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

SR Bratislavy: 

No, už sa snažím. 

Ďakujem pekne za slovo, vážení pán prvý námestník 

primátora.  

Vážené dámy a páni, 

po dvoch mesiacoch sa dostávam k slovu s ročnou 

správou za rok 2017.  

A správa je veľmi podrobná a sú v nej odvolávky na 

konkrétne texty všetkých správ, ktoré vám boli predložené 

v priebehu roku 2017, čiže, je to taká priehľadná 

sumarizácia, keby ste sa raz náhodou chceli vrátiť 

k niektorým otázkam, ktoré vás z akéhokoľvek budú, dôvodu, 

budú zaujímať. Plus je tam teda odpočet ďalších činností, 

ktoré mi zákon ukladá, ktoré som vykonával a aj niektoré 

veci, ktoré robím nad zákon v rámci fungovania mesta.  

Ne nechcem sa chváliť minulým rokom, bol to náročný 

rok, ale vzhľadom na náročnosť roku, ktorý nás čaká v tomto 

roku, som rád, že bol taký aký bol. 

Na úvod toľko. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Vážené kolegyne, kolegovia, 

presne tak jak tu pán kontrolór predostrel, problém 

kon, vykonania, vykonaných kontrol, tak sa zdá, že 

nenachádza nejakú odozvu či na otázky, či vôbec na nejaké 

pripomienkovanie a teda, ani ja nemám konkrétne otázky.  

Skôr by som povedal, že by bolo žiadúce, aby tie 

výsledky kontrol boli prejednávané v príslušných komisiách, 

pod ktorými, alebo v rezorte, alebo v nejakej takej gescii 

sa tie aj kontroly konali.  

A preto dávam doplnenie uznesenia. Čiže, berie na 

vedomie tak jak je zne, znenie predložené, a za Bé, žiada 

primátora zariadiť jednotlivé výsledky kontroly mestského 

kontrolóra zaradiť do komisie mestského zastupiteľstva 

príslušných, príslušný, ktorých sa kontrola týka. 

Čiže, príslušných komisií, ktorých sa kontrola týka.  

Ešte raz to prečítam.  

Žiada primátora zaradiť jednotlivé výsledky kontroly 

mestského kontrolóra do komisií mestských, mestského 

zastupiteľstva, ktorých kontrola týka. 

Je to spoločný návrh s pánom Budajom.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Obsahom týka. Áno. 

Ďakujem za slovo. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V diskusii pokračuje pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážení kolegovia, ja by som vás chcela informovať, že 

na sociálnu komisiu a konkrétne na mňa sa obrátili rodinní 

príslušníci klientov Domova seniorov Archa, ktorý spadá pod 

magistrá, teda, je to náš domov seniorov, v ktorom sa viac 

ako pred rokom vymenila riaditeľka, bol vypísaný konkurz. 

Tieto podnety a sťažnosti sa týkali novej pani riaditeľky.  

Naša komisia sa, si urobila výjazdové mimoriadne 

rokovanie komisie sociálnych vecí v tomto zariadení 

a stretla sa s pani riaditeľkou a pýtala sa na tieto 

podnety, prípadne sme diskutovali o tom, ako funguje domov 

sociálnych služieb, alebo Domov seniorov Archa dnes.  

To, čo sme zistili na mieste, bolo, naozaj veľmi 

eufemisticky povedané, prekvapujúce pre nás všetkých. Aj 

pre zamestnancov magistrátu. Dozvedeli sme sa od 

absurdnosti až po, po veci, ktoré nefungujú. Nebudem tu 
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konkretizovať, ale záver, náš záver je, že by som chcela 

v tomto bode doplniť návrh uznesenia, ktorý má text: 

Mestské zastupiteľstvo žiada kontrolóra hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy o vykonanie kontroly 

hospodárenia v Domove seniorov Archa s dôrazom na agendu 

personálnu a mzdovú. Termín: na ďalšom zastupiteľstve 

v júni predložiť výsledky tejto, výsledky správy. Alebo 

teda, predložiť kontrolu, výsledky kontroly v správe.  

Prosím, zahlasujte za toto doplnené uznesenie. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som nadviazala na to, čo povedal pán kolega 

Kolek, že napriek, že k tej kontrolnej činnosti, ktorú si 

oddelenie kontroly pod vedením hlavného kontrolóra hlavného 

mesta naplánovalo, pravidelnej kontrolnej činnosti 

a vlastného vytýčenia úloh, my poslanci, mestské 

zastupiteľstvo, ešte pridávame množstvo ďalších. 

A chcem sa poďakovať pánovi hlavnému kontrolórovi 

a jeho kolegom za tú náročnú, objemovo aj časovo, prácu.  
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Ale mrzí ma veľmi, že pri niektorých, naozaj, tak 

závažných zisteniach, ktoré sa v tých kontrolných správach 

nachádzajú, že nemajú primeranú pozornosť pos, kolegov 

poslancov z mestského zastupiteľstva, ktorí si mnohokrát 

nenájdu čas na prečítanie tejto správy. Čo je vidno potom 

aj v tej následnej diskusii.  

Takže, ja ešte raz veľmi pekne ďakujem. Mrzí ma, že 

pána kontrolóra a jeho tím zaťažujeme ďalšími úlohami, ale 

nemáme inú možnosť.  

A poprosila by som kolegov, aby týmto správam venovali 

väčšiu pozornosť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný diskusný príspevok.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali dva návrhy na doplnenie 

pôvodného uznesenia. 

Ten prvý návrh, ktorý bol daný pánom Kolekom, ktorý 

sprostredkoval návrh pána Budaja, je priamo v rozpore so 
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zákonom paragraf osemnásť Úlohy hlavného kontrolóra. Pís 

pod písmenom dé) správu predkla, predkladá správu 

o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvo, 

zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí medzi 

ostatnými. Bod dé) toto hovorí.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Kolek reaguje.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Takže,  

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

Ďakujem za slovo. 

Toto znenie sa môže vysvetliť asi aj takýmto spôsobom, 

ale ono je vysvetlené tým, že správa kontrolóra nepodlieha 

štandardnému procesu, čiže, neprechádza cez poradu 

primátora, ale ide priamo na zastupiteľstvo. Čiže, nie je 

to v rozpore, to priame, nie je v rozpore, že pred tým to 

nemôže prejednať v komisii, respektívne predložiť. Je to 

jednoznačne zabezpečené, že správa kontrolóra nemá 

administratívne prekážky, respektívne, kontrolór nemá 

administratívne prekážky, aby nemôžil, nemohol správu 

predložiť.  
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Takto keď to budeme chápať, tak je aj moje, môj návrh, 

alebo návrh pána Budaja spoločný, daný, daný, myslím si, 

v zmysle zákona. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Šinály. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som rozumel pani poslalenkyni, poslankyňu Jéhg, 

ktorá správne cituje zákon, na druhej strane, keby ma 

predloženie, alebo prerokovanie niektorej správy malo 

obmedziť spôsobom, že vďaka tomu nepredložím zastupiteľstvu 

na najbližšie zastupiteľstvo ukončenú kontrolu, myslím si, 

že by som porušil zákon.  

Čiže, nevnímam túto požiadavku ako obmedzujúcu 

požiadavku, ktorá by akýmkoľvek spôsobom ukladala 

prednostné prerokovanie v rámci komisie. naopak, myslím si, 

že aj na aj po prerokovaní v zastupiteľstve, aj sa už 

viackrát stalo, že sme boli pozvaní na rokovanie komisie, 

či už školskej, alebo, alebo dopravy a rozprávali sme tam 

o výsledkoch niektorých správ.  
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Čiže, beriem to ako možnosť, že keď nejaký predseda 

komisie bude si priať, aby niektorá správa, alebo jej časť 

bola prerokovaná, tak nás osloví a ja, samozrejme, ja alebo 

teda keď nemôžem, tak niektorí vedúci kontrolnej skupiny 

príde a prerokuje to aj v komisii.  

Ale určite to nevnímam, že by mi to obmedzilo tú časť 

zákona, ktorú pani poslankyňa Jégh správne odcitovala.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A po druhé, v tomto istom návrhu má žiadať priamo 

kontrolóra a nie primátora.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Takže, ja dávam hlasovať o tom, čo bolo dané a potom 

je na poslancoch ako vyjadria svoj názor.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri. 

Za sa vyjadrilo tridsaťjedna. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh na doplnenie dala pani poslankyňa 

Štasselová.  

Mestské zastupiteľstvo žiada kontrolóra o vykonanie 

kontroly hospodárenie v Dome seniorov Archa s dôrazom na 

agendu personálnu a mzdovú. Na naj najbližšom júnovom 

zasadnutí predložiť správu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pani 

poslankyni Štasselovej.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných tridsaťštyri. 

Za sa vyjadrilo tridsaťštyri poslancov. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ostáva nám ešte prvá časť, berie na vedomie správu 

o vykonanej kontrole a tak ďalej. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, prosím, prezentujte sa a hlasujte o pô o návrhu 

ako celku pôvodnom.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna. 

Za sa vyjadrilo tridsaťjedna poslancov. 
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BOD 29 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: 

Otváram rokovanie o bodu číslo dvadsaťdeväť Správa 

o výsledkoch kontroly vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra.  

Prosím o krátke úvodné slovo. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán prvý viceprimátor, dámy a páni, 

je mi ľúto, že až po dvoch mesiacoch od pôvodného 

predloženia sa dostávame k tejto správe a to hlavne z toho 

dôvodu, že kľúčové veci, ktoré tam boli v predmete záujmu, 

už vlastne medzičasom sú vyriešené.  

Je to otázka zimného štadióna, ktorý sme kontrolovali 

na podnet práve pre, práve prvého viceprimátora a ktorý 

teda už vyústil v podpísanie spolupráce a nájomnej zmluvy 

s Slovenským zväzom ľadového hokeja. Myslím si, že tým 

pádom ste sa s touto správou oboznámili, lebo to bol základ 

na to, aby ste k tomu mohli diskutovať ďalšie kroky.  
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Takisto otázka verejného osvetlenia skončila spôsobom, 

že síce som aj dostal odpoveď medzičasom z Úradu pre 

verejné obstarávanie, ale, ale krátko na to ako som ju 

dostal, tá súťaž bola zrušená. Tým pádom všetky veci, ktoré 

sú tam uvádzané, vrátane opatrenia, ktoré tam bolo prijaté, 

sú už históriou.  

Preto by som pár slov povedal rád ku kontrole Mestskej 

polície.  

Bola to veľmi obsažná, veľmi zmysluplná a tvorivá 

kontrola, kde sme sa stretli s veľkým pochopením 

u policajtov, ktorí priamo vykonávajú prácu v okruhu 

jednotlivých okrskoch. Pochodili sme všetky. Čiže, tento 

krát sme boli v teréne v úplne komplet celej Bratislave. 

V tých textoch sú uvedené konkrétne práce, ktoré sme 

vykonali spolu s policajtmi. A tento krát my sme išli 

s nimi a nie oni s nami ako náš doprovod, ale my s nimi 

a kontrolovali sme akým spôsobom riešia otázku sledovania 

a plnenia všeobecne záväzných nariadení, okrem tých 

takzvaných psíčkarských a odťahovacích, ktoré sú všeobecne 

známe a opa, teda navrhli sme, navrhli sme aj doporučenie, 

ktoré už je v súčasnosti realizované. Polícia prijala 

v tomto zmysle vlastnú internú smernicu, ktorou sa riadia 

a verím, že tým pádom aj spolupráca, hlavne s daňovým 

oddelením magistrátu, sa s mestskou políciou výrazne zlepší 

a tešíme sa, keď to prídeme skontrolovať ako to funguje.  

Nech sa páči, rád zodpoviem vaše otázky ku kto 

ktorejkoľvek s štyroch častí správy, ktorú máte predloženú. 

Podotýkam, že jedna z nich je len čiastková správa a týka 

Bratis, or, bidky (BID-ky). Čiastková je preto, lebo župa, 

ktorá to s nami robila, nemohla participovať na riešení 
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kontroly personálnych otázok, ktoré sa týkajú len hlavného 

mesta. A takisto otázky efektívnosti a účinnosti práce BID 

z pohľadu hlavného mesta. Lebo, ich text kontroly tomuto 

nezodpovedalo. Oni ju tu prijali trošku inak a my v nej 

budeme pokračovať a príležitostne ju predložíme v rámci 

možností je to sko, jedna z kontrol, ktoré nás až tak, 

teda, netlačia, lebo na nás nevyvíjate až taký tlak v tejto 

oblasti a predno uprednostňujeme iné.  

Ďakujem pekne. 

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 veľmi pekne. 

Ja by som sa chcela poďakovať, že ste sa venovali aj 

Ubytovni CREZAR na Dlhých dieloch na ulici Ľudovíta Fullu 

a boli tam zistené, po podľa mňa, neviem teda posúdiť to 

z legislatívneho hľadiska, ale dve knihy ubytovaných, 

domáci, jedna pre domácich a druhá pre zahraničných 

štátnych príslušníkov, ale my ako mestská časť evidujeme 

mnoho, mnoho sťažností na, či na obyvateľov, alebo 

prevádzkova, prevádzkovateľa tejto ubytovne. Čiže, tiež 
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máme s ňou problém. A verím teda, že sa tam, tak ako ste 

v správe uviedli, že sa tam ešte vrátite. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Pani starostka,  

len by, teda, som rád, že sme niekam pohli správnym 

smerom. Ten správny smer má byť práve to, že polícia je 

k dispozícii pre kontrolu dodržiavania všeobecne záväzného 

nariadenia aj z pohľadu ubytovávania. A myslím si, že keď 

ich oslovíte, tak pán náčelník určite poverí vašu okrskovú 

stanicu, aby sa tomu venovali častejšie práve z toho 

pohľadu, z ktorého sa občania sťažujú, alebo dávajú nejaké 

námietky. Lebo to bolo aj jedným zo základných zmyslov ako 

sme túto kontrolu poňali z pohľadu prínosu nie pre hlavné 

mesto, ale pre mesto a jeho občanov.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pani poslankyňa Tvrdá. 
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Aj keď, tak ako povedal pán kontrolór, v tejto chvíli 

je to, podľa mňa, bezpredmetné hovoriť, pán primátor už ku 

kontrole číslo štyri mal svoju tlačovku.  

V decembri a v januári sme sa s niektorými poslancami 

stali súčasťou kontrolnej skupiny. Najviac treba poďakovať 

kolegovi Mikulcovi, ktorý fyzicky niekoľkokrát navštívil 

zimný štadión a ja som sa skôr venovala dokladom, znaleckým 

posudkom, plánom údržby a takýmto a ostatní kolegovia sa 

pridali keď mali čas a chuť.  

Odpoveď, či päť miliónov, znie nie. To ste si určite 

prečítali. Ale chcem v krátkosti poukázať na niekoľko 

takých zaujímavých vecí.  

Viete, že zimný štadión bol zrekonštruovaný a daný do 

prevádzky, kolaudovaný v roku 2011 a v roku 2014 mala byť, 

mal byť splatený úver. Pán primátor Ftáčnik sa k tomu tak 

postavil, že odsúval tieto splátky až na toto volebné 

obdobie, vďakabohu sa to podarí tento rok splatiť, ale 

zároveň chcem poukázať na to, že ani pán primátor Ftáčnik, 

ani pán primátor Nesrovnal nemá nejaký osobitný vzťah 

k tomuto majetku, preto v týchto rokoch sa veľmi málo 

dávalo na údržbu tohto, týchto objektov. 

Zároveň v roku 2013, keď si na strane dvadsaťdva 

prečítate, my vo finančnej komisii sme mali takú 

informáciu, že sa vlastne menili odpisové, odpisovanie 

majetku z dvadsať rokov na päťdesiat, čo vlastne sa dosť 
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dotklo aj objektov zimného štadióna v negatívnom, 

samozrejme.  

Ak kocku máte odpisovať päťdesiat rokov, neviem či ju 

nedáte za desať rokov do šrotu.  

Celý zimný štadión, zaraďovanie do majetku bola, podľa 

mňa, veľká chyba, lebo bolo tam veľa objektov a nikomu sa 

s tým nechcelo asi babrať, z môjho pohľadu, tak sa to 

zaradilo, zaradilo jednou sumou, čo v tejto chvíli vyvoláva 

veľké starosti a problémy.  

Keď si pozriete koľko peňazí sa dalo na tú údržbu za 

ose, sedem rokov, tak je to veľmi nízke číslo, preto aj tie 

požiadavky na, v súvislosti s Majstrovstvami sveta v roku 

2019 boli také, však sa pokúsime, aby sme tam naliali 

nejaké peniaze. 

Poprosím o predĺženie, keď prekročím. 

Keď sa odovzdávala budova rekonštruovaná zimného 

štadióna, bol vypracovaný prevádzkový ma, prevádzkový 

manuál prevádzky a údržby, ktorý má stosedemdesiatpäť 

strán. To je taká, taká kuchárka na každý objekt alebo 

zariadenie, ako sa treba oňho starať, ako ho treba 

kontrolovať, ako treba jednotlivé čiastky vymieňať. Keď sme 

sa na tejto kontrole podujali, nech nám ukážu, ako to podľa 

toho spravujú, tak takýto dokument nie je. Nie je sprevá, 

nebol vypracovaný plán údržby zimného štadióna na základe 

tohto prevádzkového manuálu. Ukáža ukázali nám čiastkové, 

ale to nezodpovedá, preto sme to dali aj návrh opatrení.  
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Zároveň, z môjho pohľadu, tým, že tá odpisová sadzba 

je na päťdesiat rokov, sú z môjho pohľadu veľmi nízke nájmy 

vytyčované. Aj keď vedenie (gong) STARZu hovorí o tom, že 

sa obávajú, že potom tam žiadne kultúrno-spoločenské akcie 

nedostanú, ja si to nemyslím, lebo v Bratislave neexistuje 

hala o sedem a pol tisíc osôb. Takže, treba sa nad tým 

zamyslieť, a to je ďalšie opatrenie, aby z, aby urobili 

nové platné zimného štadióna.  

Lebo keď máte zaujímavú akciu, z ktorej príjem, príjem 

pre tie agentúry je vyše milióna Eur a mesto dostane ako 

majiteľ dvadsaťtisíc, tak je to, podľa mňa, absolútne 

neadekvátne. A z toho, samozrejme, z tých dvadsatich tisíc 

ešte musíte odpočítať náklady, ktoré s tým súvisia.  

Takže, takže s týmto sa treba zaoberať a sú tam 

termíny na strane tridsaťjedna 15. 5. Ja som za, aby 

naozaj, 15. 5. sa dodržalo. Hoci je to za pár dní, ale 

vedenie STARZu od konca januára vie, že takto to bude 

nastavené. A predpokladám, že na tých dokumentoch pracujú 

a že nám ich potom predložia. 

Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 
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Ja len doplním kolegyňu Jarku Tvrdú, že teda, čo sa 

týka toho menežovania (manažovania) toho štadióna, ja si 

myslím, že koncert typu Andrea Bočeli (Bocelli), kde príde 

niekoľko tisíc ľudí a vstupenky sú v priemere stodvadsať až 

stopäťdesiat euro, aby sme my prenajímali ten štadión za 

desaťtisíc euro, je úplne smiešne, lebo ja si myslím, že 

keby sme im dali aj päťdesiattisíc euro, zoberú to, lebo 

jak povedala Jarka, nie je tu v okruhu Bratislavy nejaký, 

nejaká, nejaká hala, ktorá by poňala toľko tisíc ľudí. 

Čiže, jedna vec je, tie cenníky by mohli byť v kľude 

pri takýchto atraktívnych akciách aj pohyblivé, v dôsledku 

toho, čo tie akcie stoja.  

No a ďalšia vec je, ja by som ešte aj poprosil pána 

riaditeľa STARZu, aby sa trošku povenoval tej zmluve s tým 

Slovanom, lebo tiež ten dlh zase, aj keď zaplatili niečo, 

zase opäť narastá a my potrebujeme, aby tá pohľadávka bola 

(gong) zabezpeč 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek reaguje. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pani kolegyňa povedala, že v podstate je predpoklad 

prenájmu haly na účely komerčného charakteru by nemalo 
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ohroziť vyššie nájomné. Ja len dávam do pozornosti, že 

Národné tenisové centrum s kapacitou približne jednej 

tretiny, niečo cez jednu tretinu stoličiek, prenajíma plus, 

mínus za tie isté ceny ako my.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek diskutuje teraz riadne diskusným 

príspevkom.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Povedz nám niečo.  

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

Tak ešte jeden výdych.  

Ďakujem. 

Kolegyne, kolegovia,  

naozaj, vidíte, my máme závažné veci, ktoré kontrolór 

prácnym spôsobom, alebo jeho skupina, urobila. Pokiaľ, 

pokiaľ by tu neboli jeden, dvaja, tak to príde tým, že nám 

to predostrel a je všetko v poriadku. A už aj len preto je 

dobré, akože, zúžiť ten kolektívny nejaký posudzovací 

aspekt, a to je v tých príslušných komisiách.  
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Ja si myslím, že aj prvá správa, čo sa týka vyhlásenia 

obchodnej súťaže na zabezpečenie verejného osvetlenia, by 

si zaslúžila takú bližšiu, bližšiu analýzu. A ja mám teda, 

nechcem to rozpitvávať dopodrobna. Prečítam len opatrenia, 

ktoré pán kontrolór nakoniec uvádza.  

Čiže, chvalabohu obchodné, obchod, verejná obchodná 

súťaž bola zrušená, hej, po štyroch odročeniach termínu. 

A opatrenie je tu len jedno vypichnuté, že právne doriešiť 

nakladanie s demontovanými častiami zariadenia verejného 

osvetlenia v súlade s návrhom zmluvy o prevádzke systému 

verejné osvetlenia. A tak ďalej, teda, v zmysle toho. 

Zodpovedný: riaditeľ sekcie.  

Pán kontrolór,  

prosím ťa, to bude treba znova nejakým spôsobom 

ustrážiť keď sa vypíše nová verejná súťaž, alebo verejné 

obstaranie, alebo to bude súťaž, alebo to bude zase obsahom 

kontroly náväznej na tú novú, predpokladám, novú.  

Čiže, máš predstavu jakým spôsobom by sa to malo? 

Alebo dá sa to skontrolovať dopredu jak sa tá verejná 

obchodná súťaž vyhlási?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

SR Bratislavy: 

Tak, žiaľ, musím konštovať, že tak ako poslanci 

nevedeli vstúpiť nijakým spôsobom do tejto súťaže, napriek 

tomu, že sa o to opakovane pokúšali najrôznejším spôsobom, 

nedalo sa do nej vstúpiť ani prostredníctvom zapojenia 

kontrolóra.  

Tá posledná veta, ktorá tam bola napísaná, že Úrad pre 

verejné obstarávanie s nami komunikoval a prisľúbil aj 

písomnú odpoveď, nakoniec som tú písomnú odpoveď dostal, 

ale už je tiež teda za zenitom. Ako, nebola veľmi priaznivá 

pre mesto, ale hovorila, že bude riešiť a nebolo čo 

nakoniec riešiť.  

Ale ja nevidím žiadnu možnosť, aby som sa vyjadroval 

dopredu k nejakej zmluve, lebo kontrolór kontroluje to, čo 

sa stalo, že či niečo je v rozpore so zákonom. Keby 

kontrolór bol poradcom súčasne a vyjadroval sa záväzne, že 

čo treba robiť, tak v takom prípade by došlo k situácii, že 

bude kontrolovať svoje doporučenia, čo je v príkrom rozpore 

s zákonom, teda, o kontrole ako takej.  

Čiže, ja vám môžem radiť, (gong) lebo od toho som tu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ja budem smerovať svoju otázku nie na pána kontrolóra, 

ale na teba, pán námestník a bude to presne v intenciách 

ako chcel pán poslanec Kolek.  

Tá súťaž za stoštyridsaťštyri miliónov Eur na dvadsať 

rokov na verejné osvetlenie bola sedemkrát predlžovaná. Ja 

s pani poslankyňou Štasselovou sme sa snažili na Úrade pre 

verejné obstarávanie, aby sa tým zaoberali, potom sme to 

urgovali, aj sa tým zaoberali a nakoniec ste to vy zrušili.  

Mňa zaujíma, lebo bola krátka tlačová informácia iba, 

to čo sa vlastne pán Kolek pýtaval pána kontrolóra, ale pán 

kontrolór nemá čo o tom hovoriť, čo bude, ale to máš 

hovoriť ty, ako je zabezpečené svietenie, keďže vlastne 

zmluva so Siemensom, dnešným prevádzkovateľom, by mala 

končiť. Teda protizákonná zmluva, lebo aj tam bolo porušené 

verejné obstarávanie, to sme, to tiež mám potvrdenie 

z Úradu pre verejné obstarávanie, ako to je zabezpečené, 

ako je pripravená tá nová súťaž, o ktorej už máme dvakrát, 

alebo trikrát prijaté uznesenie nášho zastupiteľstva, že 

chceme byť involvovaní my poslanci pri tvorbe tej novej 

súťaže tých nových pod podkladov pri vytváraní Masterplanu 

a že chceme k tomu aj nejakú verejnú diskusiu s odborníkmi, 

lebo nechceme len, aby to bolo verejné osvetlenie, ale aby 

to bolo súčasťou toho smart city, ktoré prezentuje aj pán 

primátor, aj ty, aj, aj my, všetci chceme byť smart.  

Či čiže, aby to bolo moderné osvetlenie, ktoré bude 

mať aj kamerový systém, že bude mať aj tie senzory 

ovzdušia, že bude na niektorých miestach vedieť ten stĺp 

nabíjať elektromobily, že bude vedieť kontrolovať dopravu 
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a dávať informácie o doprave. A to, toto sme chceli, že či 

to nové verejné obstarávanie teda bude mať aj to, čo je 

trikrát prijaté uznesenie zastupiteľstva, že sa bude 

verejná diskusia Generál Masterplan robiť? 

Čiže, ako to máte pripravené a ako máte krátkodobo 

pripravené osvetlenie?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcela v súvislosti s tým, čo povedal pán 

Mrva doplniť otázku. Že by ste nám povedali, že ÚVO nám 

udelilo pokutu za nesprávny postup pri zabezpečovaní tejto 

služby, predĺženie priamym rokovaním so s dodávateľom 

Siemens, či mesto túto pokutu zaplatilo?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Plačete na nesprávnom hrobe. Neni to to, čo by som ja 

vám vedel povedať, pretože naš, moje informácie sú zrovna 
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také isté ako vaše. Som koniec koncov jeden z vás. Som 

poslanec.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Toľko odpoveď k tomuto. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže sme nedostali žiaden iný návrh, budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne predložené, 

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  berie na 

vedomie Správu o výsledkoch kontrol a tak ďalej. 

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. 

Z prítomných tridsaťtri,  

tridsaťdva poslancov je sa vyjadrilo za. 
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BOD 30 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 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo tridsať Informácia o stave prípravy 

projektov dopravnej infraštruktúry.  

Tento materiál otvoríme, alebo teda tento bod otvoríme 

a materiál sťahujem. Vzhľadom k tomu, že o rovnakej téme sa 

budeme baviť aj zajtra.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Aha, nebolo ma rozumieť?  

Takže, bod číslo tridsať sme otvorili a avizujem, že 

sťahujem materiál k bodu číslo tridsať nakoľko aj zajtra 

budeme sa venovať tomuto materiálu s tým, že ten materiál 

v tom zajtrajšom rokovaní, alebo zasadnutí doznal výraznej 

aktualizácie, kdežto teraz by sme už iba ad hok (hoc) sa 

bavili o niečom, čo už nie je aktuálne.  

Preto bod tridsať sťahujem, materiál k bodu tridsať 

sťahujem.  
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BOD 31 INFORMÁCIA O VYČÍSLENÍ DOPADU 
BEZPLATNEJ PREPRAVY PRE VYBRANÉ 
SKUPINY CESTUJÚCICH A SPÔSOBE 
REALIZÁCIE BEZPLATNEJ PREPRAVY V 
PODMIENKACH INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO 
SYSTÉMU V BRATISLAVSKOM KRAJI 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A postupujeme a otváram bod číslo tridsaťjedna. Je to 

Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre 

vybrané skupiny cestujúcich. 

Poprosím krátke úvodné slovo.  

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Predkladaný informačný materiál súvisí s uznesením 

mestského zastupiteľstva zo dňa 26. 4. 2017 na základe 

uznesenia mestské zastupiteľstvo poveruje primátora, aby 

preveril možnosti zabezpečenia bezplatného cestovania 

emhádé (MHD) pre deti a študentov s á osoby tele telesne 

ťažko postihnuté, ktoré, ktorí dochádzajú do špeciálnych 

škôl do Bratislavy a nemajú trvarlé trvalé bydlisko 

v Bratislave.  
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Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii. 

Finančná komisia odporúča zobrať na vedomie informáciu, 

schváliť  

po a) rozšírenie zliav pre deti a študentov tézetpé 

(ŤZP), ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl 

v Bratislave a nemajú v Bratislave trvalé by bydlisko, 

po bé) držiteľom zlatej j Jánskeho plakety, ktorí majú 

trvalé bydlisko v Bratislave.  

Prijal sa návrh požiadať primátora, aby sa v rámci 

idées (IDS) preplácali len reálne zľavy. 

Výstup z mestskej rady. Mestská rada odporúča 

po prvé, zobrať na vedomie informáciu,  

po druhé, schváliť rozšírenie zliav pre deti 

a študentov tézetpé (ŤZP), ktorí dochádzajú do 

špecializovaných škôl v Bratislave a nemajú v Bratislave 

trvalé bydlisko, 

taktiež drž držiteľom zlatej Jánskeho plakety, ktorí 

majú trvalé bydlisko v Bratislave  

a zároveň požiadať Bratislavskú integrovanú dopravu, 

aby informovala partnerov idées bé ká (IDS BK) o schválení 

zliav a spracovala návrh dodatku k cenníku.  

Mestská rada odporúča predložený materiál prerokovať.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko úvodné slovo. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  
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Ako prvý sa prihlásila, prvá prihlásila pani 

poslankyňa Pätoprstá, 

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

poslankyňa MsZ: 

Ak by som prekročila, prosím o predĺženie. 

Vážené ko,  

kolegovia, rada by som doplnila tento materiál o bod 

Dé. Dôvodom je, že župa dáva uznesenie rovnakého znenia ako 

dáva aj hlavné mesto a bolo by dobré, keby boli obidve 

uznesenia rovnocenné.  

Na župe tam dávame ešte bod Dé, ktorým žiadame 

primátora, teda tam na župe župana, ale v tomto prípade 

budeme žiadať primátora, aby spoločne so županom rokoval so 

zástupcami ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny vo 

veci rozšírenia sociálnej politiky štáty formou 

poskytovania bezplatnej prepravy pre držiteľov preukazov 

zdravotne ťažko postihnutý, plus ZŤP S vo verejnej doprave 

a refinancovanie, opakujem, refinancovanie jej nákladov 

objednávateľom jednotlivých druhov dopravy.  

To znamená, ak by sa toto udialo, tak ministerstvo 

práce a sociálnych vecí by nám vlastne refinancovalo tieto 

na naše náklady.  

Ja som to uznesenie písala úplne doslovne ako to 

budeme predkladať spolu s finančným riaditeľom pánom 

Bošniakom na župe a chcem vás poprosiť o podporu tohto 

uznesenia.  
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A ešte krátke doplnenie. 

Ak si pamätáte, ja som vlastne iniciovala túto, toto 

rozšírenie. Jedná sa o malú skupinu študentov z celého 

Slovenska, ktorí nemajú inú možnosť, iba dochádzať do 

Bratislavy, pretože tieto školy sa nachádzajú len na území 

hlavného mesta. Je to hlavne Mokrohájska, kde sú deti, 

ktoré sú zrakovo postihnuté. A bola by som veľmi rada, keby 

sme rešpektovali to, že títo ľudia, naozaj, potrebujú 

podporu. Oni si tu platia aj ubytovanie a naozaj nie sú 

v tých regiónoch veľmi bohatí. 

Takže, vás poprosím o podporu toho uznesenia ako znie, 

plus tohto dodatku. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani poslankyňa Svoreňová. 

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

Ďakujem, ďakujem za slovo. 

Ja len chcem podporiť ten dodatok pani poslankyne 

Pätoprstej. Ja si myslím, že všetci sme natoľko ľudský, že 

chápeme tie špeciálne potreby tých zdravotne ťažko 

postihnutých detí a asi to budeme chcieť podporiť mnohí, 

ale zároveň opäť zdôrazňujem to, že Bratislava nedostáva 

žiadne financie na to, že je hlavným mestom. A zase  sa 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 566

dostávame do situácie, kedy Bratislava a alebo možno aj 

béeská (BSK-á) má zo svojho rozpočtu istým spôsobom 

dofinancovávať niečo, čo slúži všetkým obyvateľom 

Slovenska. 

Takže, dúfam že, dúfam že ak podporíme tento materiál, 

tak podporíme aj to Dé, ktoré povedala pani poslankyňa 

Pätoprstá. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ak by som, prosím, náhodou prekročil, poprosím 

o predĺženie. 

Ja by som si dovolil dať pozmeňovací návrh na zmenu 

u uznesenia v bode Bé, kde sme spolu s kolegami, to 

znamená, Martin Kuruc, Oliver Kríž a Martin Borguľa sa 

dohodli, že spolu aj teda s klubmi, ktoré oni zastupujú, 

rozšírime a tak ako bolo avizované aj finančnou komisiou, 

ale pán predseda tu neni, tak to nemá kto kto predniesť tú 

navrhovanú zľavu aj pre držiteľov minimálne teda zlatej 

Jánskeho plakety a vyššie, tak ako bola zľava uplatňovaná 

pred pár rokmi.  
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A ja si pamätám, že tam o tom bola nejaká diskusia, že 

to bolo len nejak dočasne a skúšobne. Ja si myslím, že tak, 

ako bolo aj vtedy uvedené, že skutočne, títo bezplatní, 

bezodplatní darcovia krvi, ktorí mali kedysi výhody, či už 

od zamestnávateľa, alebo nejaké daňové bonusy, tak postupne 

tieto všetky bonusy boli, boli o všetky bonusy boli 

ukrátené a myslím si, že aj takýmto spôsobom by sme si my 

ako mesto mali uctiť ich, ich čin. Je to bezodplatné.  

My, teda, tento návrh na rozdiel od toho, od toho 

predchádzajúceho sa týka iba obyvateľov hlavného mesta. To 

znamená, tých, ktorí tu majú trvalý pobyt.  

Takže ja si dovolím predniesť návrh tej zmeny 

uznesenia.  

To znamená, bod Bé sa bude deliť na časť A a časť Bé. 

Takže bod Bé bude znieť: schvaľuje rozšírenie zliav pre: 

po a) deti a študentov ŤZP, ktorí dochádzajú do 

špecializovaných škôl v Bratislave a nemajú v Bratislave 

trvalé bydlisko,  

a bé), bod bé bude, držiteľov zlatej Jánskeho plakety 

a vyššej s trvalým pobytom v Bratislave. 

Hovorím, návrh je spoločný: Pilinský, Kuruc, Kríž, 

Borguľa.  

Ďakujem. 

Odovzdávam návrhovej komisii.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja iba doplním kolegu Pilinského. 

My sme to navrhovali túto úpravu už v minulom volebnom 

období. Potom sa stalo, že nám na chvíľku z toho vypadla.  

Ja si tiež myslím, že a na tom sa asi všetci zhodneme, 

že ľudia, ktorí dobrovoľne idú darovať krv, mali by nejakým 

spôsobom byť motivovaní. Je to do istej miery suplovanie, 

možno, štátnej politiky v tejto oblasti. Voľakedy títo 

ľudia mali dokonca, ak si pamätáme, deň voľna v práci zo 

zákona. to všetko vypadlo. A dnes títo ľudia, okrem toho 

úbohého gastrolístka nedostanú nič. 

Ja, samozrejme, viem, že všetci títo ľudia to nerobia 

zo zištných dôvodov, ani kvôli tomu gastrolístku, ani kvôli 

ničomu inému, ale keď niekto daruje toľkokrát krv, že získa 

túto zlatú plaketu, tak myslím si, že my ako mesto by sme 

si takýchto ľudí mali vážiť a ceniť a toto je minimum, čo 

vieme pre to urobiť.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Augustinič. 

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

Ďakujem za slovo. 

V zásade s tým, čo tu bolo povedané, sa nedá 

nesúhlasiť, akurát je treba aj povedať, že dopravný podnik 

nám generuje stratu a tá strata je každým rokom vyššia, 

pretože mesto uhrádza výkony tak ako uhrádza, a teda 

neuhrádza straty z minulých období. To znamená, že treba sa 

len pripraviť na to, že ako ďalšou zľavou v zásade 

prispejeme k vyššej strate. To len chcem na to upozorniť. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pani poslankyňa Hanulíková. 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nechcem sa opakovať, ale tiež by som chcela ten tento 

návrh pána Pilinského podporiť, lebo aj ja sama som už 
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podávala takýto návrh pre týchto darcov zlatej plakety 

Jánskeho. Takže, určite je treba toto podporiť. 

A to, čo sa týka, týka, podľa mňa, krv sa nedá, nedá 

finančne oceniť, tak preto určite, určite vážme si týchto 

ľudí a aspoň takouto drobnosťou ich podporme.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ak prekročím limit, poprosím o predĺženie.  

Samozrejme, podporujem návrh pána Pilinského. Myslím 

si, že som vo finančnej komisii veľmi rozsiahlo vysvetlila 

prečo, začo, načo. 

Ja potom doplním ten návrh.  

Ale samozrejme, to, čo povedala pani kolegyňa 

Hanulíková o tej krvi, je to pravda. Náhradu krvi sa zatiaľ 

v laboratóriách nepodarilo vyrobiť a tak jediným zdrojom 

ostáva človek. Pani Hanulíková a pani Katka Šimončičová 

pred rokom, počúvate dobre? Pred rokom dali uznesenie, 26. 

apríla minulý rok, aby sa s týmto mesto zaoberalo. Mesto 

tento návrh dalo ešte v septembri, rokovalo sa až 
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v novembri. Ale vzhľadom na to, že tam boli absolútne 

nepresné čísla, tak som dala návrh, aby sa tento materiál 

prepracoval. A máme ho na stole o rok. Bol síce 22. 2., ale 

rokujeme tak, jak rokujeme.  

Keby bolo na mne, tak vám ho dám znova prepracovať, 

pretože je tam kopu chýb. Ale vzhľadom na to, že ľudia, už 

by teda tie zľavy mohli používať, tak sa k tým chybám iba 

vyjadrím.  

Keby sa ten návrh nedal prepracovať, tak by tam boli 

úplne iné čísla, ako sú tam dnes. A keby sa dal 

prepracovať, tak by boli tiež úplne iné.  

V roku 2017 sme dostali na stôl materiál, v ktorom nám 

bolo povedané, že v prípade, že by zétépé (ZŤP) žiaci 

a študenti mimobratislavskí a zlatá Jánskeho plaketa sa tie 

zľavy poskytli, tak by bola suma plus päťstosedemnásťtisíc 

sedemstosedemdesiatdeväť. V dnešnom materiáli máme, že by 

to bola suma plus štyristotrinásťtisíc stotri. Ako k tomu 

sa dopracovali?  

V roku 2017 ste zistili, že tisíc študentov by posky 

potrebovalo takéto zľavy, dnisihje dnes ich je iba 

štyridsaťosem.  

Čiže, zo stotridsaťdvatisíc sto, sme sa dopracovali na 

sumu devätnásťtisíc osemstopätnásť.  

A zlaté Jánske plakety z tristoosemdesiatpäťtisíc 

šesťstosedemdesiatdeväť, na sumu tristodeväťdesiattritisíc 

dvestoosemdesiatosem.  
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Ja túto sumu rozporujem. A to vzhľadom na to, že keď 

si pozriete tabuľku na strane, hneď poviem, (poznámka:  

poslankyňa listuje v materiáli) na strane deväť Rozšírenie 

tarifných zliav, bod 2.2, tak zistíte, že v tomto materiáli 

je uvažovaných o tisíc šesťstopäťdesiatštyri nositeľov 

zlatého Jánskeho plakety, ktorým tieto zľaby by teoreticky 

boli poskytnuté. Ale keď zistíte, že diamantová 

a Kňazovická sú už v tabuľke zliav ako v súčasnosti 

poskytované zľavy, tak vy musíte od tohto čísla tisíc 

šesťstopäťdesiatštyri odpočítať mínus 

dvestodeväťdesiatsedem, mínus stojedna, pretože tí už majú 

a sú v jednom balíku. Čiže, zistíte, že už to je tisíc 

dvestopäťdesiatšesť osôb.  

A keď si to podľa, vypočítate podľa toho vzorca, ktorý 

máme na strane desať, tak zrazu zistíme, že to je 

dvestodeväťdesiatosemtisíc šesťstopäťdesiatjedna.  

Čiže, stotisíc už sme ušetrili len v tomto materiáli, 

keby to tam bolo správne.  

Zároveň chcem povedať kolegyňa Augus Augustinič 

hovorí, že vlastne dopravnému podniku vzniknú, vznikne 

väčšia strata. Nie je tomu tak. lebo keby ste dobre čítali 

rozpočet mesta na rok (gong) 2018, tak zistíte, že mesto 

v schválenom rozpočte v prvku 1.1.2 Integrovaná doprava je 

schválených milión päťstotisíc na kompenzáciu zliav na 

cestovnom pre Dopravný podnik, akciová spoločnosť. V roku 

2017 to bola suma milión stosedemdesiatjednatisíc 

päťstodesať. Čiže, máme k dobru tristodvadsaťosem 

štyristodeväťdesiat, ktoré absolútne ani nevyčerpáme.  
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Ale teraz, keď mám ešte pár sekúnd čas, tak doplním to 

uznesenie.  

Súhlasím s uznesením pána Pilinského, ale mne vždy 

v uzneseniach chýbajú dátumy. Takto to povieme a teraz 

mesto by si spravilo, že by si to zriadilo, alebo dopravný 

podnik, kedykoľvek. Tak ja tam dávam termín na tú zlatú 

Jánskeho plaketu 1. 6. 2018. Oni vedia, že aj finančná 

komisia, aj mestská rada sa stotožňuje s tým, aby sa tie 

zľavy vrátili do roku 2013, takže predpokladám, že dopravný 

podnik to už dávno má nastavené. Nechcem im robiť problémy, 

aby to bolo 1. 5., ale 1. 6. 2018. Tie peniaze v rozpočte 

sú oveľa vyššie, ako sa vlastne minú. 

Ale ja chcem ešte doplniť jeden bod.  

Aby sme vedeli ako vlastne, koľkáti ľudia sa prihlásia 

na tieto zľavy, tak predložiť materiál, doplňujem 

uznesenie. Doplniť bod štyri. Predložiť materiál bod 

programu na mestské zastupiteľstvo 27. 9. 2018 o čerpaní 

zliav, to jest z bezplatnej prepravy, ktoré poskytlo hlavné 

mesto Bratislava protredníctvom Dopravného podniku, 

akciovej spoločnosti, v čase od 1. 1. do 31. 8. 2018. Aby 

sme tie reálne čísla ešte v tomto volebnom období sa 

dozvedeli. 

Čiže, podporujem (gong) návrh  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Faktickou reaguje aj pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Som rád, že kolegyňa to aj vyčíslila v tých peniazoch. 

Lebo ja si myslím, že keď sme raz veľké mesto a dávame si 

veľakrát prip príklady Viedeň, Praha a podobne, tak naozaj, 

by sme sa mali správať, že máme aj veľké srdce.  

Čiže, kolegyňa to aj povedala, že schvaľuje ten 

kolegov Pilinský návrh aj tých zlatého Jánskeho. 

Proste, myslím si, že to dlho trvalo, ale speje to 

jednoznačne k dobrému záveru. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej s faktickou reaguje aj pani poslankyňa 

Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja keby som sa nevedela, pán námestník, na tabuli, tak 

neviem ani koho ste vyvolali, vôbec vás nepočuť. Ale dobre. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 575

Ďakujem veľmi pekne aj pani Tvrdej, aj najmä aj pánu 

Pilinskému a ďalším diskutujúcim predo mnou a hlavne pani 

Tvrdej. Ja sama som, proste, veľmi nespokojná s tým, že 

dostávame údaje od odborných oddelení, alebo dopravného 

podniku, ktoré nie sú celkom pravdivé. Preto veľmi vítam 

ten návrh pani Tvrdej, aby sme vedeli, že koľko naozaj bolo 

tých, tých ľudí, ktorí požiadali o zľavu, respektíve, 

možno, pani Tvrdá, dostaneme rovnaký, rovnaké hausnumero, 

že keďže to nepočíta dopravný podnik a tam povie také 

číslo, a my to preplatíme. Dobre. uvidíme, čo nám 

predložia.  

Ja len poprosím všetkých kolegov, aby, aby hlasovali 

aj za, podporili aj pani Tvrdú, aj pána Pilinského. 

Ďakujem veľmi pekne. (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej reaguje aj pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som tiež chcela vyjadriť poďakovanie pani 

poslankyni Tvrdej, že upozornila na vážne nezrovnalosti 

v tých číslach, ktoré nám predkladáte v materiáli 

a odporučila by som toto rokovanie prerušiť, materiál 
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stiahnuť a čísla upraviť tak, aby sedeli v súlade 

s realitou. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej reaguje pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela poprosiť kolegyňu, že určite áno, 

chceme prekontrolovať tie čísla, ale materiál nesťahujme, 

obyvatelia na to už rok čakajú. Ale tie, tie čísla, naozaj, 

treba preveriť.  

Na župe sa tie čísla aj počty tých ľudí, tých 

študentov prekontrolovali a sedia. Čiže, tých 

devätnásťtisíc je ten náklad, čo sa týka študentov, ktorí 

dochádzajú do týchto špecializovaných škôl. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán starosta Pilinský. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tiež by som sa priklonil k tomu, aby sa materiál 

nesťahoval, tak ako povedala aj pani Tvrdá. A tí ľudia na 

to čakajú už niekoľko mesiacov a je pravdepodobné, keby sa 

stiahol, že by čakali ďalšie mesiace.  

Ja si, samozrejme, osvojujem ten návrh Jarky Tvrdej 

ohľadne stanovenia toho termínu, aj to uznesenie som v tom 

zmysle upravil a ju som tam doplnil aj ako 

spolupredkladateľku. 

Takže, to moje uznesenie bolo doplnené aj o ten termín 

1. 6. 2018. 

Ten ďalší bod ohľadne tej informatívnej správy, ten, 

samozrejme, ten Jarkin ostáva v návrhu. 

Takže, prosím vás, určite ten materiál nesťahujte, ja 

som sa k tým číslam vyjadrovať nechcel, ale to sú asi 

čísla, ktoré, o ktoré čerpal do dopravný popodnik. Neviem 

odkiaľ. Ja som ich konzultoval s Červeným krížom 

bratislavským, a proste, tie počty nesedia. Určite v tom 

nebol nejaký úmysel, ale je to jedno. Keď schválime ten 

návrh, tak tie zľavy budú, proste, platiť čo najskôr. 

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja som tiež nie za stiahnutie materiálu. Ja si myslím, 

že v tom materiáli informačnom, v ktorej dostaneme na 

septembrovom zastupiteľstve, nám predkladajúci budú môcť 

dať reálne čísla.  

Takže, vlastne, to čo som povedala, sa, predpokladám, 

potvrdí. Naozaj, aby tí ľudia už od 1. 6. to mohli mať. 

Lebo, jak ako máme skúsenosť, keby sme to teraz stiahli, 

tak prejde, ani v tomto volebnom období by to nebolo.  

Takže, poprosím, keby kolegyňa Čahojová stiahla ten 

materiá, stiahla ten návrh. Dobre. Dobre, dobre.  

Ďakujem. 

Takže, sme za to, aby sme to odsúhlasili.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Ja len doplním, že autoremedúrou v tom bode Cé  meníme 

dátum zo 16. 4. na 30. 6. 2018. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali tri doplnenia do 

pôvodného uznesenia. 

Prvé doplnenie dala pani poslankyňa Pätoprstá. A žiada 

primátora, teda mestské zastupiteľstvo, aby spoločne so 

župou béeská (BSK) rokoval so zástupcami Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo veci rozšírenia 

sociálnej politiky štátu formou poskytovania bezplatnej 

prepravy pre držiteľov preukazov tézetpé (ŤZP) tézetpé es 

(ŤZP S) vo verejnej doprave a refinancovanie, 

refinancovania jej nákladov objednávateľom jednotlivých 

druhov dopravy.  

Toľko doplnenie uznesenia.  

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. 
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Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťštyri poslancov sa vyjadrilo za. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalšie doplnenie sme dostali od viacerých poslancov, 

Pilinský, Kuruc, Kríž, Borguľa, Jarka Tvrdá, a síce, do 

časti uznesenia Bé doplniť: rozširuje zliav pre deti 

a študentov tézetpé (ŤZP), ktorí dochádzajú do 

špecializovaných škôl v Bratislave a nemajú v Bratislave 

trvalé bydliská, k tomuto doplniť: držiteľov zlatej 

Jánskeho plakety a vyššej, s trvalým pobytom v Bratislave, 

s termínom 1. 6. 2018.  

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 tridsaťpäť. 

Za sa vyjadrilo tridsaťtri poslancov. 
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Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalšie doplnenie od pani Tvrdej. Doplniť návrh 

uznesenia nasledujúcim textom: Predložiť materiál bod 

programu na mestské zastupiteľstvo 27. 9. 2018 o čerpaní 

zliav bezplatnej prepravy, ktoré poskytlo hlavné mesto 

prostredníctvom Dopravného podniku v čase od 1. 1. do 31. 

8. 2018. 

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 tridsaťšesť poslancov. 

Tridsaťšesť sa vyjadrilo za. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Zostáva nám hlasovanie o pôvodnom znení uznesenie, 

uznesenia a síce, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu  v časti A berie na vedomie informáciu 
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o vyčíslení dokladu, dopadu bezplatnej prepravy a tak 

ďalej, v časti Bé, v prvej časti schvaľuje rozšírenie zliav 

pre deti a študentov tézetpé (ŤZP), ktorí dochádzajú do 

špecializovaných škôl v Bratislave a nemajú v Bratislave 

trvalý bydlisko.  

A v časti Cé, informovať partnerov idées bé ká (IDS 

BK) o schválení zliav a spracovať návrh dodatku k cenníku 

idées bé ká (IDS BK) s termínom 30. 6. 2018. 

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. 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťpäť sa vyjadrilo za. 

 

 

BOD 32 NÁVRH NA VYSTÚPENIE HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY Z MEDZINÁRODNEJ 
INICIATÍVY MAGISTRÁLA PRE EURÓPU 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram bod číslo tridsaťdva, Návrh na Návrh na 

vystúpenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z 

medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre Európu. 

Poprosím krátke úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Predkladaný materiál je výsledkom priebežného 

prehodnocovania členstva Bratislavy v medzinárodných 

organizáciách. 

Na základe posúdenia nákladov a reálnych prínosov, ale 

aj ďalšieho potenciálu sa členstvo mesta v medzinárodnej 

organizácii Magistrála pre Európu javí ako neefektívne. 

Materiál je preto návrhom  na ukončenie členstva Bratislavy 

v tejto medzinárodnej iniciatíve.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ja mám len na predkladateľa jeden, ďakujem, jeden 

dopyt. My sme od toho roku 1990 platili to členské 
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v takejto sume, jako je tam konštatované. A čo sa uvádza 

ako dôvod, že teraz odstupujeme teda z členstva v tejto 

organizácii.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Šimončičová reaguje. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Okrem gramatických chýb, ktoré toto obsahuje, by som 

si prosila francúzsky partneri, napríklad, s mäkkým i, 

dobre? Množné číslo.  

Ja sa chcem opýtať znovu. Dobre ste si to premysleli, 

že vystupujeme práve z tohto zoskupenia len kvôli tomu, že 

nás to stojí sedemtisíc Eur ročne? To je ten hlavný dôvod?  

Alebo, dúfam že nie preto, že to všetci hovoria po 

nemecky a nijak inak? To je zdôvodnenie? Tak, prosím, 

odpovedať na otázku, či len kvôli financiám, alebo aj kvôli 

tomu, že tu na magistráte nikto nerozumie po nemecky, tak 

preto vystupujeme (poznámka:  poslankyňa hovorí so 

smiechom), lebo to je zdôvodnenie prečo vystupujeme z zo 

spoločenstva Magistrála pre Európu. Mne by sa to viacej 

páčilo, keby sme tam zostali.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje aj pani hlavná architektka.  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som nerobila stanovisko k tomuto materiálu, ale 

podotýkam, že trať Paríž–Bratislava–Budapešť je jedna zo 

základných železničných tratí budúcej teda Európy, 

železničnej Európy. Je to, sú to tie systémy ten tí (TEN-

T). 

A pokiaľ ja viem, v minulých rokoch Bratislava veľmi 

málo lobovala. Nikdy som nevedela, že sme v takejto 

organizácii, žiaľ, boli a boli vynaložené veľké prostriedky 

vôbec na skúmanie tejto trasy. A ja si myslím, že je veľmi 

dôležité, aby sme na takejto trase  

Paríž-Štrassburg-Viedeň-Bratislava-Budapešť ostali aj 

aktívni v tejto skupine, pretože sa nám môže ľahko stať, že 

pôjdu priamo Viedeň-Budapešť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani námestníčka Plšeková reaguje.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 586

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

poslankyňa MsZ: 

Na základe informácií, ktoré sme my dostali, keď sa 

pripravoval tento materiál do zastupiteľstva, naozaj, okrem 

toho, že sme tam platili pomerne, jasne, dobre, členské 

sedemtisíc Eur, naozaj reálny výstup za tie roky nebol 

žiaden.  

Nehovoriac o tom, že ak sa niečo také pripravuje, my 

sme vždy do rôznych tých pracovných skupín pri ministerstve 

dopravy prizývaní a ako dotknuté mesto sa vždy vyjadrujeme 

či sme, alebo nie sme členmi takejto organizácie, v akej sa 

momentálne aj nachádzame.  

Ale za tých desať rokov naozaj sme len platili členské 

a výsledok nebol žiaden. Preto aj v podstate naše oddelenie 

zahraničných vzťahov a protokolu vyhodnotilo tú našu účasť 

ako veľmi neefektívnu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne. 

No, nerozumela som dobre ako mi odpovedala pani 

Konrad, len je to teda to pokračovanie, respektíve iný 

názov toho, čo bolo to memorandum o ten, ten té (TEN-T) 
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sedemnásť, alebo ako to bolo? S veľkou slávou sa to 

pripravovalo po území Bratislavy prepojenie Paríž-Rača, čo 

sa mi strašne páčilo, že na stanici v Paríži bude, že 

konečná stanica Rača a každý by to čítal, že Raka. No tak 

a dobre, bohvie kde to je. No a škoda, že to už nebude. 

Ale napriek tomu si myslím, že teda tam bolo 

vynaložených kopu peňazí tam bolo. všelijaké stavebné 

povolenia, výrubové povolenia, kopu peňazí dalo aj mesto zo 

svojich financií do toho. A teraz z toho vystupujeme len 

preto, že je pravda, že Železnice sú tým hlavným partnerom 

a nie mesto? Ja by som to zvážila, či naozaj musíme z toho 

vystupovať. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Návrhová komisia. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

A otázka znela?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ja si myslím, pani Plšeková odpovedala v tomto smere, 

že jediný dôvod je v tom, že nemá reálny hmatateľný 

výsledok, nie, že platíme náklady. To už je iba podružný 

argument. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Okej. Dobre. 

Toto je, stačí takáto odpoveď? Ktorá tu zaznela?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Môžme?  

Tak spracovateľ odpovie. 

Ing. Natália   B e n d í k o v á ,   vedúca oddelenia 

zahraničných vzťahov a protokolu: 

Dobrý deň,  

nie, jediným dôvodom nie sú iba financie. My sme to už 

viac rokov prehodnocovali, ale naozaj, aj podľa programu 

zasadnutí tej iniciatívy, aj podľa tém, ktoré riešili, my 

ako mesto sme sa tam naozaj nemali ako zapojiť, pretože tie 

mestá, ktoré sú tam sú väčšinou nemecké, rakúske, boli 

francúzske, oni majú dosť iné kompetencie ako my. Takže, 

oni aj sa vedeli k tomu lepšie vyjadrovať a tlačiť ich 

projekty práve cez toto. Ale my ako Bratislava, jednoducho, 

sme sa nevedeli do toho zapájať.  

Takže, to je hlavný ten dôvod. Ne nemáme na to 

kompetencie. A veci, ktoré oni riešia, jednoducho, my 

nemáme ako mesto ovplyvniť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo.  

Čiže, naraz popri cene sú tu kompetencie.  

Ja len pre všetkých prečítam, že týchto tridsať miest 

regiónov, je tam aj Györ, je tam aj aj Karlsruhe, je tam 

Ulm hej, samozrejme, sú tam aj tie väčšie mestá, hej?  

Čiže, poprosím, aby sme naozaj zvážili tento zásadný 

krok, hej, pri tom keď sme niekedy schvaľovali naše 

členstvo v rôznych medzinárodných komisiách a spolkoch sa 

vždy po operovalo aj tým, ale veď aj títo sú tam, aj títo. 

No, keď si to Györ môže dovoliť, tak ja si myslím, že si to 

môže aj Bratislava, aj keď momentálne nevieme využiť to 

naše členstvo  v rámci nepridelených kompetencií. 

A ja poprosím, vy ste tu neviem ako dlho, prepáčte, ja 

som vás prvýkrát videl za hentým stolcom, a keď vy poviete, 

že my sme nemali kompetencie, tak môžte sa opierať jedine 

to, čo ste asi našli.  

Alebo povedzte, hej? V čom vy vidíte nedostatok nás 

mesta v rámci možných (gong) kompetencií.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Nemyslím si, že vystúpenie z tejto organizácie teraz 

zahltíme cestu nejakému veľkému železničnému koridoru. 

Myslím, myslím že to nehrá absolútne žiadnu rolu, ak takýto 

projet sa bude niekedy realizovať, tak sa bude rozhodovať 

v Bruseli a určite nie v nejakom takomto spolku. 

Čiže, neviem, asi, asi ten materiál je nejaký 

relevantný, že platíme sedemtisíc zbytočne každý rok.  

Ďakujem. 

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: 

Pardon. (poznámka:  odkašľanie) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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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: 

Ja som si pozerala tú stránku toho zoskupenia. 

Najaktuálnejší príspevok je spred roka. Akože, to naozaj, 

podľa mňa je nejaké formálne zoskupenie, ktoré čerpalo na 

začiatku nejaké európske zdroje, teraz európske zdroje nie 

sú, tak to zoskupenie, proste, nefunguje.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Len prežíva. 

Pán poslanec Kolek.  

Už nie. Dobre. 

Návrhová komisia. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Aha. 

Ing. Natália   B e n d í k o v á ,   vedúca oddelenia 

zahraničných vzťahov a protokolu: 
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Predkladateľom materiálu ako oddelenie zahraničných 

vzťahov a protokolu práve kvôli tomu, že z nášho rozpočtu 

sa platia členské do medzinárodných organizácií, ale čo sa 

týka odborného hľadiska, tak to sme kon konzultovali 

s oddelením dopravného inžinierstva a oni, oni nám dali aj 

takéto stanovisko. 

Takže, ja sa ospravedlňujem, ak možnože to nebolo 

relevantne z môjho pohľadu dané, ale, ale konzultovali sme 

to aj s odborným gestorom a oni nám toto stanovisko 

potvrdili.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Končím diskusiu. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže sme nedostali žiadne pozmeňujúce návrhy k tomuto 

návrhu, budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám 

bolo písomne predložené. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu  schvaľuje  vystúpenie hlavného mesta 

SR Bratislavy z Medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre 

Európu. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za š, z tridsiatichštyroch za bolo šestnásť poslancov. 

 

 

BOD 33 NÁVRH NA VYSTÚPENIE HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY ZO 
ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH 
OSÔB – SLOVENSKÝ DOM CENTROPE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram bod číslo tridsaťtri.  

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

Vážení kolegovia, 
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stredoeurópsky priestor bol aktuálny nie len 

v minulosti, ale spolupráca je potrebná aj naďalej. To, že 

sa v materiáli diskutuje o Slovenskom dome Centrope, že už 

nie je potrebný, pretože aj individuálne sa vieme v tomto 

priestore zapojiť do spolupráce, nie je tak celkom pravda.  

V tomto materiáli sa hovorí o tom, že žiadne prínosy 

v poslednom období sme nevideli, ale ja si dovolím povedať, 

že to, že cestovný ruch v rámci Bratislavy a Bratislavského 

kraja stúpa na význame a jeho úroveň sa zvyšuje, naozaj, je 

zásluhou nie len bratislavskej, teda Bratislava turist 

bordu (Bratislava tourist boardu), ale aj takýchto malých 

projektov, ktoré dlhodobo už pracujú a prinášajú efekty. 

To, že niekto tie efekty nevidí, no, tak pravdepodobne sa 

tomu nevenuje.  

A ak by som spomenula len niektoré projekty, ktoré 

z minulosti doteraz sa používajú, tak keď zoberieme, 

napríklad, cezhraničný portál turcentrope (Tourcentrope). 

Alebo spolupráca pri vínnych cestách. Alebo prechádzky 

históriou šľachtických rodov, či už Esterházyovcov alebo 

Pálfyovcov. To všetko sú aktivity, ktoré naozaj pomáhajú 

cestovnému ruchu v tejto oblasti, a to nehovorím, že ešte 

tam sa spolupracuje Bratislavský kraj s Trnavským krajom.  

Čiže, má to všetko význam a za tie smiešne 

prostriedky, tých päťtisíc Eur, ktoré ročne do toho dávame 

v porovnaní s Bratislava turist bordom (Bratislava tourist 

boardom), čo nás stojí ťažké milióny, toto sú, naozaj, 

smiešne prostriedky a ja tie efekty vidím.  
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Čiže, ak niekto sa chce trošku viac o to zaujímať, 

nech si pozrie či už Bratislava portal Turcentrope 

(Tourcentrope). Nech, nech sa o to viacej zaujíma a tie 

výsledky potom uvidí.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora 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:: 

Ja by som poprosila o predĺženie ak to nestihnem 

povedať za štyri minúty. 

Rada by som na úvod, páni kolegovia a pani kolegyne 

zdôraznila, že Iniciatíva Centrope a Slovenský dom Centrope 

sú dve rôzne veci. 

Iniciatíva Centrope vznika v roku 2003 ešte pred našim 

vstupom do Európskej únie s cieľom posilniť regionálnu 

cezhraničnú spoluprácu s Rakúskom, Českom, Maďarskom 

a Slovenský dom Centrope vznikol v roku 2008 ako 

inštitúcia, ktorá mala koordinovať aktivity cezhraničnej 

spolupráce v tomto spomínanom regióne.  

Na Slovenský dom Centrope sme vtedy dostali bezmála 

päť miliónov vtedajších korún z európskych fondov, potom 
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v dvetisíctrinástom ďalších asi päť miliónov, teda už 

v eurách, dvestotisíc a zaviazali sme sa ako hlavné mesto 

tento projekt udržať do konca minulého roku.  

Za celý ten čas sme z pokladnice hlavného mesta 

zaplatili Slovenskému domu Centrope asi sedemdesiattisíc 

eur a na opakované otázky čo za tieto hlavné mesto dostalo, 

sme opakovane nedostali konkrétnu odpoveď. 

A tak po hĺbkovej analýze sme vo vedení mesta 

a v našich odborných útvaroch dospeli k názoru, že päťtisíc 

eur ročne na členstvo v Slovenskom dome Centrope nie je 

vynaložených účelne. A preto navrhujeme členstvo v tomto 

združení ukončiť. 

Ja som si všimla aj otázky komisie cestovného ruchu 

a teraz skúsim rýchlo odpovedať. 

Jedna z nich bola, kto nahradí činnosť esdécé (SDC) po 

vystúpení mesta Bratislava z tohto záujmového združenia 

a ako bude Bratislava fungovať v rámci Centrope mimo 

združenia?  

Tak odpoveď znie: 

Odborne to zastrešuje náš OSAP. Úspešne realizujeme 

viaceré projekty cezhraničnej spolupráce, napríklad projekt 

BAUM, MUNISS alebo Urban-e. V materiáli si môžete prečítať 

aj viac.  

Ďalšia otázka z komisie pre cestovný ruch, či majú aj 

ostatné členské štáty svoj Dom Centrope?  

Nuž z dostupných informácií, nemajú. A dokonca 

niektorí partneri pri rokovaniach označili takúto 
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inštitúciu za zbytočný medzičlánok. Záujmy jednotlivých 

miest a regiónov totiž v Iniciatíve Centrope zastupujú  

politickí reprezentanti príslušných miest a žúp a alebo 

poverení pracovníci jednotlivých magistrátov a žúp. 

Na otázku, kto bol poverený z magistrátu zastupovať 

záujmy Bratislavy na valných zhromaždeniach Slovenského 

domu Centrope odpoveď znie, že hlavné mesto zastupcuje 

v rámci Slovenského domu Centrope štatutár mesta, teda buď 

primátor, alebo ním poverený námestník. Teraz som to ja. 

V minulosti to bol pán prvý námestník Černý, predtým pani 

Kimerlingová, respektíve teda poverený pracovník oddelenia 

legislatívno-právneho. 

Ďalšia otázka z komisie cestovného ruchu. Aké sú 

členské príspevky ostatných členov Slovenského domu 

Centrope?  

Členské príspevky sú rôzne. V našom prípade to bolo 

posledné roky tých päťtisíc eur. Čunovo napríklad platí len 

tisíc eur. Okrem toho sú tam aj rozvojové príspevky. A tie 

sme tiež v niektorých rokoch ako hlavné mesto platili.  

Pre vašu lepšiu predstavu, členské príspevky členov 

esdécé (SDC) za uplynulý rok boli dvadsaťtritisíc eur a tie 

rozvojové osemdesiatosemtisíc eur. 

Ďalšia otázka z komisie, aké sú konkrétne (gong) 

výhody, ktoré členstvo v Slovenskom dome Centrope prinieslo 

mestu Bratislava. Túto otázke sme položili opakovane aj my 

a pred dvomi rokmi, ešte v roku 2016, magistrát spracoval 

tento analytický materiál a napriek opakovaným rokovaniam 

v snahe, teda, získať konkrétne odpovede, sa nám nepodarilo 
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zistiť konkrétne výhody mesta Bratislavy v združení 

Slovenský dom Centrope. 

A keď ste tu spomínali, pani Kimerlingová, stránku 

Turcentrope (Tourcentrope), nech sa páči, nalogujte si ju, 

páni kolegovia, na tej stránke, ktorú sme spolufinacovali, 

nemáme ako hlavné mesto doteraz, včera som to pozerala, ani 

len logo.  

Fakt, že analýzu sme spracovali ešte v roku 2016 

vysvetľuje, že niektoré údaje v materiáli, možno, nie sú 

celkom aktuálne. Pani riaditeľka cen Slovenského domu 

Centrope pripomína, že je tam dnes už aj Čunovo, Svätý Jur 

a Stupava, ale ani slovkom nespomína, že tam už nie je 

mesto Trnava, ktoré stále figuruje na jej stránke 

zavádzajúco, ako člena, napriek tomu, že vážení kolegovia 

a kolegyne, toto mesto, mesto Trnava 10. 10. minulého roku 

uznesením 754 zo Slovenského domu Centrope vystúpilo 

z rovnakých dôvodov, z akých to chceme urobiť aj my. Píše 

sa to v ich dôvodovej správe. Z dôvodu nenaplnenia 

očakávaných prínosov. Ich, Trnavu to stálo 

sedemdesiatsedemtisíc eur a už tam nie sú. Urobili to pred 

nami. 

Na záver chcem ešte zdôrazniť, že Bratislava v centre, 

teda v Iniciatíve Centrope zostáva a vystúpiť chceme iba 

z toho medzičlánku, ktorý sa volá Slovenský dom Centrope 

a ktorý ako ukázala prax, hlavné mesto nepotrebuje, lebo 

cezhraničnú spoluprácu si rieši aj priamo. 

Ďakujem za pozornosť.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem pani viceprimátorke za podrobné vysvetlenie 

toho, lebo tuto, samozrejme, vznikajú také nejaké tie 

otázky, že prečo ideme vystúpiť z Iniciatívy Centrope. No 

nejdeme vystúpiť, lebo Centrope zostáva, len práve tá, to 

občianske združenie, či čo to je, ten Slovenský dom, z toho 

ideme vystúpiť.  

A ďakujem pekne za vysvetlenie. Pre mňa je to 

dostačujúce za to, aby som hlasovala za vystúpenie z toho 

Slovenského domu Centrope.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej bude diskutovať pani poslankyňa Plšeková. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja chcem len naozaj zdôrazniť, že zo samotnej 

Iniciatívy Centrope nevystupujeme, že tá Iniciatíva má, 

naopak, veľmi, by som povedala, veľký potenciál. Včera bolo 

stretnutie v rámci projektu BAUM starostov mestských častí 

Bratislavy a rakúskych starostov a dokonca prišiel aj 

starosta Rajky. Naozaj, je veľmi veľa tém, o ktorých máme 

čo hovoriť. Tou takou absolútne dominantnou je doprava a to 

znamená, autobusy, vlakové spojenia medzi obcami a mestom 

Bratislavou, ale aj ďalšie projekty, cyklotrasy a podobne.  

Takže, naozaj, z takejto Iniciatívy nevystupujeme. 

Tento materiál je o vystúpení iba z toho Domu Centrope.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej reaguje pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pani námestníčka,  

reagujem na to, čo ste povedali. Naozaj to, o čom 

hovoríte, je jedna náplň tohto združenia a to je tá 

makroregionálna, tam zostávame, lenže my sa z materiálov 

dozvedáme, že táto iniciatíva má aj tú lokálnu 

charakteristiku svojej činnosti a tá má mať pozitívny dopad 
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na Bratislavu, okolie v rámci, teda, Slovenska a aj, teda, 

medzihraničný. 

Čiže, ja sa len pýtam, nie je našou chybou, že to 

nevyužívame? Vy ste povedali, že tam za osem rokov nemáme 

ani len logo umiestnené? No, čia to je chyba? Ja si 

nemyslím, že to je chyba niekoho mimo nás.  

Čiže, keď o to nestojíme, tak povedzme, že naozaj bola 

chyba, že sme tam vôbec, akože, vstúpili. Keď o to stojíme, 

tak sa snažme to využiť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Evidujem ešte prihlásenú pani riaditeľku do diskusie 

z radov občanov. 

V tomto prípade ak máte záujem si ju vypočuť, 

zdvihnite ruku.  

(Hlasovanie.) 

Takže, pani Mikušová dostane slovo. 

Nech sa páči. 

Ing. Tatiana   M i k u š o v á ,   riaditeľka Slovenského 

domu Centrope: 
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Dobrý deň prajem. 

Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predsedajúci, 

som veľmi rada, že mi dávate príležitosť vystúpiť, 

keďže som riaditeľkou, som riaditeľkou tohto združenia od 

jeho vzniku od roku 2008. 

Samozrejme, ja nechcem ísť do ro roviny tvrdenie proti 

tvrdeniu o peniazoch. Jednu jedinú poznámku predsa, predsa 

len poviem. Päť miliónový, pani námestníčka, päť a po, päť 

celé dva miliónový bol projekt Centrop Capacity pre 

všetkých šestnástich partnerov, ktorí v ňom boli. 

Samozrejme, že nie len pre nás. To som chcela uviesť na 

pravú mieru. 

Naše združenie, naozaj, vzniklo v roku 2008 ako 

koordinátor, aby tí zakladatelia, Bratislava, Trnava, 

Bratislavský a Trnavský kraj nedávali do programov 

cezhraničnej spolupráce také projekty, ktoré by boli 

vzájomne si konkurujúce, aby sa nevybíjali. To bola jedna 

rovina.  

Druhá rovina bola, naozaj, implementácia toho 

strategického projektu, ktorý sa volá Centrop Capacity, 

pretože región Centrope vnikol naozaj ako smelá myšlienka 

osvietených politikov primátora Bratislavy a primátora 

Viedne, na základe štúdie OECD vytvoriť jeden silný 

konkurencieschopný región v centre, v centre Strednej 

Európy.  

Tá myšlienka je dneska, naozaj, už živá, lebo ju 

zažívame nie len tým, že chodíme na nákupy, alebo možno do 
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opery do Viedne, ale že môžu naše deti tam študovať, že 

máme veľké cesty, po ktorých sa dá spoločne jazdiť, že máme 

voľný trh práce, ale to je naozaj, plánovaný proces, ktorý 

aj dneska má byť plánovaný ďalej. Pretože povedzme, po 

obchvat Bratislavy smerujúci na Rakúsko a tak ďalej, tie 

infraštruktúrne veľké projekty, sú projekty, ktoré by mali 

byť riadené práve politikmi. To je tá makroregionálna 

úroveň.  

To je regiole, úroveň, ako sa región Centrope má 

rozvíjať ďalej. 

Tá mikroregionálna úroveň. áno, naše združenie po 

ukončení toho strategického projektu, ktorý zadal stratégiu 

rozvoja regiónu, aj akčné plány, tak náš tí, tí naši 

politici a členovia združenie sa rozhodli, že združenie 

neukončia, ale že združenie bude ďalej pokračovať a dnes sa 

pre prekonvertovalo naozaj, na takú nadregionálnu rozvojovú 

agentúru.  

A teraz pôjdem do súčasnosti.  

Našich členov je šesť, naozaj, tak ako to už bolo 

predtým povedané. Je medzi nimi aj hlavné mesto.  

Každý rok na začiatku máme valné zhromaždenie, kde 

predkladáme takzvaný plán činnosti, kde predkladáme našim 

členom do čoho im navrhujeme, do akých projektov, aby sa 

zapojili. Z toho vzniká, z ich spolufinancovania (gong) 

Smiem dohovoriť?  
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Vzniká vlastne ten rozvojový členský príspevok. Tento 

rok máme asi pätnásť projektov. Myslíte si, že projekt, 

ktorý rea, bude rea realizovať a dnes sa už implevaj 

implementuje, aby vznikla Stredoeuróp, aby vznikla 

certifikovaná Európska kultúrna cesta svätého Cyrila 

a Metoda, že hlavné mesto v ňom nemá byť? Som presvedčená, 

že má.  

To znamená, som z toho smutná, že mesto nechce ísť do 

žiadneho projektu, ktorý mu navrhujeme, respektíve, keď sme 

robili katalóg opatrení, vodozádržných opatrení pre mestá, 

že sa k nemu neprihlásilo.  

Toto je jeden  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

veľmi sa ospravedlňujem, naozaj, dohovoriť áno, ale 

nie pokračovať ďalšou prednáškou. Toto všetko mohlo byť na 

komisii cestovného ruchu povedané, prípadne na inej 

komisii. Tu už, naozaj, potom. Ostatní keď sa prihlásia, 

budem musieť to isté porušovať pri ostatných.  

Ospravedlňujem sa, nemôžem vás nechať už dlho 

rozprávať, dobre?  

Ing. Tatiana   M i k u š o v á ,   riaditeľka Slovenského 

domu Centrope: 

Len vetu dohovorím, môžem? 
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Iba vetu dohovoriť, prosím.  

Ing. Tatiana   M i k u š o v á ,   riaditeľka Slovenského 

domu Centrope: 

Toto je jeden z projektíkov, ktoré sme robili pre 

Bratislavský kraj. Vrcholovo je tam Bratislava zastúpená, 

budeme ho robiť aj ďalej. 

Ďakujem pekne za príležitosť.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem aj ja. 

Prihlásili sa na reakcie pani poslankyňa Pätoprstá. 

Nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Keď si zoberiem dotačnú schému či už Bratislavy, alebo 

Bratislavského samosprávneho kraja, tak tá suma päťtisíc 

eur by bola kludne poskytnutá občianskemu združeniu na 

takéto aktivity. Takže, ja osobne si myslím, že to za tých 

päťtisíc stojí.  
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora 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:: 

Cyril, Cyrilometodská cesta pôjde aj bez toho, aby sme 

spolupracovali so Slovenským domom Centrope, tak ako idú aj 

mnohé ďalšie projekty. Takže je naozaj na našom zvážení, či 

tých päťtisíc eur mesačne, prípadne viac na rozvojové 

projekty, ročne, pardon, ročne, či budeme stále investovať 

do toho, čo v zásade funguje aj bez esdécé (SDC) 

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

No, ja si myslím, že takéto aktivity ako vystupovanie 

zo záujmových združení, podľa mňa, by sa nemalo robiť na 

konci volebného obdobia, ale mala by sa zhodnotiť činnosť 

našich predstaviteľov v týchto záujmových združeniach 

a rozhodnutie ponechať na nové volebné obdobie novým 

predstaviteľom mesta, aby si oni zhodnotili či v takejto 

aktivite chcú pokračovať, alebo ju chcú ukončiť.  
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka Ferenčáková sa už ale prihlásila po 

skončení, bohužiaľ.  

Ja len chcem povedať, že to vyhodnotenie, pani 

poslankyňa Kimerlingová, bola, bolo teraz po skončení tých 

piatich rokov udržateľnosti. Preto tam sa aj 

prehodnocovalo, že či ďalej áno, alebo nie. 

Slovo má návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže sme nedostali žiadne nové uznesenie, alebo do 

doplňujúce, budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia 

tak, ako nám bolo písomne predložené. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  schvaľuje  

vystúpenie hlavného mesta so záujmového združenia 

právnických osôb Slovenský dom Centrope.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Poprosím o hlasovanie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Hlasovalo tridsaťštyri poslancov. 

Za trinásť, proti sedem, zdržali sa štrnásti, 

nehlasoval nikto.  

Uznesenie nebolo prijaté. 

A teraz sa chcem poradiť, lebo máme ešte šesť minút, 

či otvoríme nasledujúci bod, alebo ideme už teda na 

prestávku? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Otvoríme?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán Kolek.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pán námestník si odskočil na toaletu, keďže celý čas 

to vedie. Takže sa vráti, prosím.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Takže, môžme pokračovať ďalším bodom.  

 

 

BOD 34 INFORMÁCIA O VYKONANÝCH KROKOCH 
OHĽADNE INVESTIČNÉHO ZÁMERU STAVBY 
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PREDSTANIČNÝ PRIESTOR HLAVNEJ 
STANICE ŽSR V BRATISLAVE 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

otváram ďalší bod.  

Poprosím o krátku informáciu predkladateľa.  

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o Informáciu o vykonaných krokoch ohľadne 

investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej 

stanice Železníc Slovenskej republiky  v Bratislave.  

Ma materiál obsahuje aktuálny stav riešenia 

a rozpracovanosti problematiky Predstaničné námestie. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k materiálu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

Vážení kolegovia, 

chcela by som sa predkladateľa, alebo spracovateľa 

spýtať, že aké sú tam nové informácie, pretože tento 

materiál bol spracovaný, vlastne, pred dvomi mesiacmi a tam 

je napísané, že teda prebieha súdny spor a tak ďalej. Za 

dva mesiace sa to určite posunulo ďalej, tak keby ste nám 

povedali aj aktuálne informácie.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ďalej je na rade pani poslankyňa Hanulíková. 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcela, aby, aby sa pri príležitosti tohto 

Predstaničného námestia určite uvažovalo s tým, aby sa 

vybudoval v tomto priestore nejaký také parkovisko pre 

bicykle.  

Mrzí ma to, že som si to nezobrala. Taká parkovacia 

veža. Je to už využívané v rôznych mestách. Všimla som si 

to, napríklad, Hradec Králové to má, aby ľudia, ktorí, 

ktorí vlastne, aby sme sa snažili, teda, ozaj dostať z tých 
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áut a aby sme sa snažili teda nahradiť to bicyklami. 

A hlavne, aby sme tie bicykle potom mali bezpečne kde 

odložiť.  

Čiže, či sa, chcem sa aj spýtať, či sa v tomto 

projekte ráta s niečím takým. Určite by sa takéto. Nabudúce 

to určite donesiem, aby ste to videli, jako to, jako to 

vyzerá. V zahraničí je to už bežné. Aby sme, dajme tomu, 

pri, aj pri autobusovej stanici, aj v rôznych mestských 

častiach kde sa to používa, ja neviem kde, kde je blízko do 

mesta, aby tí ľudia prídu do práce do centra mesta a aby 

mohli tie bicykle bezpečne odložiť, aby mohli naspäť zase 

ísť týmto.  

Takže, takže chcem sa  spýtať, či sa s takýmto niečím 

počíta.  

Takže, je to na. Oni to nazvali ako taká parkovacia 

veža pre bicykle. Čiže, zaberie to veľmi málo miesta. Je 

to, je to, vlastne, bezpečné a je to pre obrovské množstvo 

bicyklov.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:.o 

Odpovieme aj na to. 

Reaguje pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 
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Doplním kolegyňu. 

Ja už dlhodobo uvažujem nad tým, ale keby ma mohol 

počúvať pán zástupca riaditeľa magistrátu, by som bola 

veľmi rada, aj pani Plšeková, lebo je to skôr im 

adresované. Prosím vás, zamyslite sa nad tým. Tam je taká 

veľká drevená pergola neosvetlená. Skúste ju nejakým 

estetickým spôsobom, tak ako je ten modrý most, pod ktorým 

prechádzame do Petržalky, je osvetlený modrým svetlom, je 

to veľmi atraktívne, urobiť niečo také a presvetliť tento 

priestor, pretože je strediskom ľudí, ktorí už to nevedia 

zadržať. Jedna vec. Ak to bude osvetlené, tak to bude mať 

úplne iný charakter.  

Dobre? Farebné. Môže byť zelené, alebo modré a bude to 

veľmi pekné.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Dobre. 

Takže, budeme sa snažiť teraz odpovedať aj na otázky 

poslancov. 

Nech sa páči, predkladateľ. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem pekne. 
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Čo sa týka aktuálnosti materiálu. Ten materiál, musím 

povedať, že je ešte stále aktuálny, nakoľko pojednávanie 

nebolo do dnešného dňa vytýčené, čo sa týka samotnej 

žaloby, a čo sa týka nariadenia neodkladného opatrenia, 

bolo nariadené ešte minulý rok niekedy na jar a voči tomuto 

sme sa odvolali. Bolo to postúpené na najvyšší súd 

a taktiež v tejto veci ešte súd nerozhodol. 

Takže, takže stav je taký istý a nemenný. 

Čo sa týka celkového investičného zámeru. Tento 

materiál, respektíve sa ešte stále len bavíme o investičnom 

zámere, ktorý tam mal byť realizovaný a nezrealizoval sa do 

konca roka 2016. To znamená, že všetky tieto ďalšie návrhy 

bude možné najskôr riešiť potom keď, keď bude zrušené to 

neodkladné opatrenie, respektíve, pokiaľ sa podarí ukončiť 

aj ten predmetný súdny spor.  

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Tak, to bola posledná informácia k bodu číslo 

tridsaťštyri.  

Diskusia je ukončená. 

Poprosím návrhovú 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 berie na vedomie 

Informáciu o vykonaných krotoch krokoch a tak ďalej. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne a otváram hlasovanie. 

((Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsať poslancov. 

Za dvadsaťdeväť, proti nikto, zdržal sa jeden.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

Vyhlasujem obednú prestávku. 

 

(prestávka od 13.01 do 14.17 h) 
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PO OBEDNEJ PRESTÁVKE – PREZENTÁCIA  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

V takom časovom intervale, aby ste sa navrátili 

a vrátili späť k (poznámka:  nezrozumitelné slová) práci.  

Oceňujem vašu dochvíľnosť, že ste prišli. Môžme do 

zápisnice dávať menovite.  

Ďakujeme pani Kimerlingovej, návrhovej komisii pani 

Ferenčákovej, pani Jégh, tak aby sme mali v zápisnici tých 

poctivých poslancov, pani Šimončičovej, pán poslanec 

Dostál, pani poslankyňa Tvrdá, pán poslanec Weinštuk, pán 

poslanec  Žitný, Mrva, pani starostka Čahojová, pán 

poslanec Kolek, pán poslanec  Káčer, Kríž, Jambor a pán 

poslanec Chren sú prítomní. Vidím vo dverách ešte pána 

poslanca Hrčku. 

Napriek tomu všetkému, že všetci títo poslanci 

vymenovaní sa nachádzajú v rokovacej sále a chcú pracovať, 

ešte stále nám chýba minimálne deväť poslancov k tomu, aby 

sme mali uznášaniaschopné kvórum.  

To znamená, päť, šesť, sedem, osem, deväť, dvanásť, 

osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, (poznámka:  

nezrozumitelné slová), sedemnásť, osemnásť. Vidím ešte pani 

Pätoprstú, devätnásť, pani námestníčka.  
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(gong) 

(poznámka:  čaká sa na poslancov) 

(gong) 

Okej.  

Máme št.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre. vzhľadom k tomu, že je štrnásta hodina 

a sedemnásta minúta a ešte stále nemáme uznášaniaschopnosť, 

aby sme do naplnili trošku aj záležitosti rokovacieho 

poriadku, navrhujem prezenčné hlasovanie. Tým si predĺžime 

čakanie o ďalších pätnásť minút a keď sa nedostavia, tak sa 

nedostavia. Ako, bohužiaľ. 

Takže, poprosím vás, spustite prezenčné hlasovanie. 

(Prezentácia.) 

Aby sme si vedeli isto spočítať koľko nás tu je.  

(Prezentácia pokračuje.) 

No, takže sme to naškrabali na dvadsať poslancov, tak 

nám traja chýbajú.  

Pätnásť minút. Štrnásť tridsaťtri. Štrnásť tridsaťtri 

si dáme ešte jedno hlasovanie a uvidíme čo bude ďalej, či 

sa situácia zlepší. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(prestávka od 14.17 do 14.33 h) 

 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

... blíži. Poprosím ctené poslankyne a poslancov, aby 

sa pripravili na prezenčné hlasovanie. Musíte mentálne sa 

nadstaviť na to a spolu to dáme.  

(gong) 

Tridsaťtri. 

Tak, spúšťame prezenčné hlasovanie, poďme na to.  

(Prezentácia.) 

Dvadsať? Nedáme viac?  

Dvadsaťjedna.  

Ale, neni možné.  

(poznámka:  potlesk v rokovacej sále) 
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Počkajte, dva. To si ešte takto vizuálne spočítam pre 

istotu. Kartu niekto zabudol a spravil mi tu. 

Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, 

desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, pätnásť, 

šestnásť, sedemnásť, osemnásť, devätnásť, dvadsať, 

dvadsaťtri. Super. Dvadsaťštyri je práve tu.  

 

 

BOD 35 INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE 
ZABEZPEČENIA NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH 
BYTOV V ZMYSLE ZÁKONA Č. 260/2011 Z. 
Z. V SPOJENÍ SO ZÁKONOM Č. 261/2011 
Z. Z. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme v rokovaní mestského zastupiteľstva bodom 

číslo tridsaťpäť. Áno. Tridsaťpäť, je to Informácia o 

aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov. 

Tento materiál sťahujeme z dnešného rokovania vzhľadom 

k tomu, že zajtra budeme o ňom hovoriť a bude predložený 

aktualizovaný materiál. Tento je toho času už expirovaný.  

Takže, toto by sme vypustili.  
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(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

No, očakávajme. Takúto informáciu som dostal. Bude 

minimálne aktuálny z hľadiska dátumov a tak ďalej. 

 

 

BOD 36 NÁVRH NA MENOVANIE NOVÝCH ZÁSTUPCOV 
DO RÁD ŠKÔL V ZRIAĎOVATEĽSKEJ 
PÔSOBNOSTI HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tridsaťšesť, Návrh na menovanie nových zástupcov do 

rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava. 

Poprosím krátke úvodné slovo.  

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Materiál obsahuje zdôvodnenie návrhu nových členov do 

rád škôl pri ZUŠ.  

Navrhujeme tam vziať na vedomie zánik členstva 

inžiniera Petra Palku v Rade školy pri ZUŠ na Vrbenského 

ulici  z dôvodu jeho úmrtia. 
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A po druhé, odvolať magistra, magistru Martu 

Jurkovičovú z Rady školy pri ZUŠ Jozefa Kresánka na 

Karloveskej ulici. Inžinierku Alenu Marečkovú z Rady školy 

pri ZUŠ na Baťkovej ulici.  

Ďalej delegovať Jozefa Bratinu do Rady školy pri ZUŠ 

na Vrbenského ulici, inžiniera Petra Lenča do Rady školy 

pri ZUŠ Jozefa Kresánka, doktora Mariána Valoviča do Rady 

školy pri ZUŠ na Baťkovskej ulici. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Do ktorej sa nikto nehlási. 

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 vedomie zánik 

členstva, odvoláva z členstva a deleguje do jednotlivých 

škôl.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijatý, prijaté. 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

 

 

BOD 37 INFORMAČNÁ SPRÁVA O PODPORE ZDRAVIA 
VYKONÁVANEJ HLAVNÝM MESTOM SR 
BRATISLAVOU V R. 2017 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo tridsaťsedem, Informačná správa 

o podpore zdravia. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Chcem vám pri tejto príležitosti pripomenúť, že 

hlavné, na území hlavného mesta sa nachádza jedna 

z najväčších enviromentálnych záťaží, ktorá sa šíri ďalej 

smerom na Žitný ostrov a myslím si, že hlavné mesto stále 

nejakým spôsobom ako keby nedáva najavo svoje stanovisko 

voči povinnosti ministerstva životného prostredia 

informovať obyvateľov Vrakune v akom stave sa nachádza 

pôda, ktorú dlhé roky polievali touto kontaminovanou vodou. 

Minimálne by sa mal urobiť nejaká skupina odborníkov na 

oddelenie životného prostredia, ktorá sa začne venovať 

týmto kontamináciám. A nie len že podporí pripomienkovanie 

vrakúnskej skládky. Neviem, či vôbec k tomuto došlo. A bola 

by som rada, keby sa k tomu aj niekto z oddelenia životného 

prostredia vyjadril, či pripomienkovali EIU vrakúns, teda, 

stavby, ktorá mala vlastne zamedziť ďalšiemu šíreniu, 

pretože župa sa tomuto venovala a pripomienkovala a dala 

jednu zásadnú pripomieku, a to, že tento projekt neobsahuje 

vyčistenie tejto skládky, iba jeho zapuzdrenie, ale nie 

vyčistenie samotného, samotnej kontaminácie. 

Čiže, moja otázka na vedenie, alebo ak sú tu nejakí 

zamestnanci, či nám vedia povedať, či sa mesto zúčastnilo 

nejakých pripomienok, alebo nejakých aktivít, ktoré budú 

viesť k odstráneniu kontaminácie na území hlavného mesta 

Bratislavy. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V diskusii pokračuje aj pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ja sa chcem nejakým spôsobom opýtať, že či, súvisí to 

s tým čo hovorila moja predrečníčka, že či je pravda, že na 

tú skládku, ktorá sa teraz komunikuje, sa vyváža odpad aj 

z OLA (OLO). V Biskupiciach, pardon, to je skládka.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne. 

No, trošku nadviažem na moje predrečníčky.  

Táto informačná správa o podpore zdravia je, tak ako 

som už aj v predchádzajúce roky hovorila o tom, že nie je 

dostatočná.  

Je pravda, že to zabezpečuje Kancelária zdravé mesto, 

ktoré má štvrť pracovníka, alebo koľko má, na celý rok, má 

rozpočet päťtisíc eur na celý rok, tak vôbec môžme byť 

radi, že organizuje nejaké prednášky pre, pre ľudí na rôzne 

témy. Toto ale nie je aktívny postoj hlavného mesta o tom, 
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ako sa stará o zdravie svojich občanov. To je iba to, že 

môže sa pochváliť, že niečo robí. Že organizuje nejaké 

prednášky o obezite a o neviem o čom, o takýchto veciach, 

zdravom stravovaní a podobne, ale aktívne nepristupuje 

k tomu, najmä keď vie, že v okolí sú nebezpečné skládky, 

najmä keď vie, že Bratislava, ako všetcia boli nedávno 

vyhlásené za najviac znečistené mestá čo sa týka prachových 

častíc, Bratislava a Košice. Sama som bola prekvapená, že 

aj Bratislava.  

Ono, bola vytvorená nejaká pracovná skupina o tom čo 

robiť s tými prachovými časticami, ale výsledok zatiaľ 

nevieme. Stačí sa pozrieť na monitorovacie stanice, ktoré 

síce esháemú (SHMÚ) uvádza každú hodinu aký je stav, ale 

neviem, čo robí tá pracovná skupina, ktorá sa schádza, 

možno, raz alebo dvakrát do roka. Čo robí, aké podniká 

aktivity, alebo činnosti na to, aby, aby ľudia netrpeli 

práve týmto prachom.  

Na, mesto by mohlo, ja nie som členom tej pracovnej 

skupiny, hoci som požiadala našu pani Prostejovskú, pardon, 

vedúcu oddeleniu životného prostredia, že by prípadne mohla 

navrhnúť pánovi primátorovi, ma do tej skupiny vymenoval. 

Ale dobre, nie som tam. To je jedno. Tá pracovná skupina by 

mala sa vyjadrovať, napríklad, k tým prachovým časticiam 

keď už.  

Pardon, preruším. Keby som nestačila, prosím 

o nadstavenie o ďalšie dve minúty.  

Keď už je to známe kdekomu, že naozaj, Bratislava je 

takto postihnutá a vie sa, že tie prachové častice sa 
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nachádzajú najmä v podzemných garážach a mesto úplne kľudne 

dá záväzné stanovisko, že áno, nech sa páči. Najnovšie 

teda, stavia sa autobusová stanica, kde budú autobusy, 

ktoré vypúšťajú práve tie prachové častice, lebo tým, že Há 

Bé Reavis (HB Reavis) postaví novú autobusovú stanicu, on 

nevlastní tie autobusy, budú mu tam pristávať autobusy, 

ktoré má esádé (SAD) a kdejaké iné spoločnosti. Čiže, on to 

neovplyvní. Akurát mesto by malo niečo vymyslieť, čo urobí 

s tými občanmi, ktorí tam budú v podzemí čakať na tie svoje 

spoje a a dýchať ten znečistený vzduch. 

Toto mesto, ako aktívne by malo k tomu pristúpiť. 

A preto by som si prosila dať do ďalších informačných 

správ, alebo začať sa tomu venovať viac ako ten štvrť 

človeka na magistráte v tej Kancelárii zdravé mesto. To je 

vážna vec a nemalo by sa to nechávať len na tú kanceláriu 

zo zotrvačnosti, lebo to doteraz robila, nech to robí 

ďalej, ale, ale malo by aktívne pristúpiť k tomu, aby 

bránilo svojich obyvateľov pred tými dôsledkami aj 

výstavby, aj, aj, aj, ja neviem, takého trendu života, že 

každý potrebuje auto, musí ním chodiť, aj keď je možno 

zdravšie chodiť pešo, (gong) ale v zdravom vzduchu. Tak. 

A potom podobne, takisto tie jednotlivé skládky, ktoré 

tu máme, alebo enviromentálne záťaže, známa vrakunská, ale 

najmä tá, ktorá je po bývalej rafinérii Apollo, tam sa ide 

tiež veľká výstavba. Z toho vidíte prvé dôsledky toho, že 

hovorí sa, že, tak nemáme to ešte potvrdené, ale vyzerá to 

tak, že z výkopových prác tej zeminy sa zavážajú zase inde 

ďalej, bližšie k Žitnému ostrovu. Naozaj, nebudeme mať 

pomaličky už pitnú vodu. Žitný ostrov je už ohrozený 

a zásobáreň kvalitnej vody je dávno minulosťou, zdá sa.  
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Takže, mesto by malo aktívne k tomu pristupovať 

a naozaj zmeniť možno spôsob vyhodnocovania jednotlivých 

žiadostí o stavby aj o tieto ukazovatele.  

Čiže, nie len či je daná stavba v súlade s územným 

plánom, ale aký to má vplyv aj na zdravie človeka. Toto by, 

podľa mňa, malo byť úlohou tohto mesta. nie len mechanicky 

napĺňať doterajšie zvyky. Tak to bolo zvykom, tak to budeme 

ďalej robiť.  

Preto by som prosila keby, keby sa tomuto viacej 

venovalo a najmä hlavne posilniť na magistráte ľudí v tejto 

oblasti, aby to mohli vykonávať túto aktívnu, aktívny 

prístup mesta k zdraviu svojich obyvateľov.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani námestníčka Plšeková. 

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

poslankyňa MsZ: 

Musím súhlasiť s pani poslankyňou Šimončičovou, len 

náplňou mesta nie je zdravotnícka tematika. My nemáme na 

starosti zdravotnícke veci. Ten, kto aspoň sčasti ich má, 

je samosprávny kraj, ktorého väčšinu tvorí  

Bratislava-mesto.  
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Ak my by sme mali takéto oddelenie, ktoré by sa 

venovalo zdravotníctvu, alebo aj vôbec zdraviu, tak 

podotýkam, že z definície samotného zdravia je zdravie 

zabezpečením telesného, duševného a sociálneho blaha. Už 

len to, čo som teraz povedala, je toľko disciplín, ktoré 

ako keby sa vmiešavajú do toho zdravia, že tu by tá správa 

musela byť aj o stave bývania, bezdomovectvo, proste, 

všetky tieto atribúty. Museli by sme tam dať stav ciest, 

koncentrácie prašnosti, ako obmedzujeme, napríklad, prístup 

áut v čase zvýšenej prašnosti, alebo vôbec do mesta. Či 

máme obmedzenia výstavby (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Chcem reagovať na Katkin príspevok, ale trošku budem 

odpovedať aj pani, pani námestníčke. 

Čo sa týka PEN, častíc PEN 10, my môžme urobiť ako 

mesto veľa pre to, aby sa v čase najväčšej špičky 

doopravnej obmedzil priechod cez mesto kamiónovej doprave. 

Viem, že v, viem, že v zahraničí sa takéto riešenia cez 

mestá a obce rea robia, vieme to urobiť, veľmi by nám to 

uľahčilo všetky dopravné zácpy, keby v tom čase špičky 

nechodili kamióny. A pretože tam musia stáť, brzdia, 
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zvyšuje sa, zvyšuje sa, teda, táto, tieto exahaláty. To je 

jedna vec. 

Druhá vec, čo mesto môže urobiť. Máme teraz žiadosť 

Celomestské centrum mestskej časti Petržalka, ktoré má už 

hotové zmeny a doplnky a chce urobiť zmenu v územnom pláne, 

ale znamená to dôsledok (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Naspäť reaguje aj pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

No, najprv sa ospravedlňujem, že naháňajúc sa, aby som 

stihla za tých šesť minút povedať všetko čo som chcela, tak 

zabudla som povedať, že na to, že v tej Kancelárii zdravé 

mesto je tak štvrť človeka, sa toho urobilo dosť. Takže to, 

to som zabudla pochváliť. Prepáčte. Lebo som stihla len zlé 

povedať.  

Teraz k tomu zlému. 

Už som zabudla čo som chcela. Čo to vravela Eliška?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Aha. No, ešte, ešte takáto informácia.  
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Čiže, možno ste čítali, zachytili tú informáciu, kde 

som spomínala Bratislava a Košice najviac zaprášené mestá, 

že na Slovensku je to nejaký odhad, neviem ako, vyše 

šesťtisíc predčasných úmrtí z dôvodu zaprášenia, čo je 

niekoľkonásobne viac ako dopravných nehôd.  A to je, to sú 

vážne veci. A to podľa mňa je vyššie číslo, to je len 

nejaký odhad. Že ja by som prosila, keby sa tomu mesto 

začalo vážne, vážne venovať.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný diskusný príspevok.  

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 

berie na vedomie informačnú správu a zrušuje časť Bé 

uznesenia, tak ako je nám to písomne uvedené. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťpäť. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťpäť poslancov. 

 

 

BOD 38 VYHODNOTENIE PLNENIA REALIZAČNÉHO 
PLÁNU KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
ZA ROK 2017 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo tridsaťosem. Je to Vyhodnotenie 

plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych 

služieb hlavného mesta. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Do ktorej sa nikto nehlási.  

Poprosím návrhovú komisiu.  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, ako nám bolo písomne 

predložené písomne, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 

vyhodnotenie plnie plnenia Realizačného plánu a tak ďalej. 

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. 

Dvadsaťpäť prítomných.  

Dvadsaťštyri sa vyjadrilo za.  

 

 

BOD 39 NÁVRH REALIZAČNÉHO PLÁNU KOMUNITNÉHO 
PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2018 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Otváram bod číslo tridsaťdeväť, je to Návrh 

Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb 

hlavného mesta.  

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Do ktorej sa nikto nehlási.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje Realizačný plán a tak ďalej. 

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 dvadsaťpäť. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťštyri poslancov. 
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BOD 40 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA Č. 
1798/2014 ČASŤ C BODY 1 - 10 ZO DŇA 
23.10. 2014 MESTSKÝCH LESOV 
BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo štyridsať. Je to 

Informácia o plnení Uznesenia z roku 2014 Mestských lesov. 

Pracovníci oddelenia, ako aj pán riaditeľ Mestských 

lesov je prítomný. To znamená, bude reagovať na svoje o, na 

vaše otázky.  

Otváram teda diskusiu bez úvodného slova. 

Nikto sa nehlási. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie Informáciu o plnení uznesenia a tak ďalej. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Za dvadsaťšesť poslancov. 

 

 

BOD 41 NÁVRH RIEŠENIA VYBUDOVANIA ZBERNÉHO 
DVORA V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-
DÚBRAVKA, KTORÝ BUDE SLÚŽIŤ I 
SUSEDNÝM MESTSKÝM ČASTIAM V OBVODE 
BRATISLAVA 4 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie k bodu číslo štyridsaťjedna. Návrh 

na riešenie vybudovania zberného dvora.  

Krátke úvodné slovo, poprosím.  
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Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Dôvodom predloženia materiálu je plnenie uznesenia, 

ktorým mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora hlavného 

mesta, aby na rokovanie mestského zastupiteľstva predložil 

návrh riešenia vybudovania zberného dvora v meste, 

v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorý bude slúžiť 

i susedným mestským častiam v obo v obvode Bratislava IV. 

Mestská rada predložený materiál odporúča prerokovať.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pani poslankyňa Hanulíková.  

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som iba chcela podporiť také takéto niečo, že sa 

v Bratislave štvorke ide vybudovať. Určite sa na tom 

pracuje už veľmi dlho a stále boli problémy s pozemkom, 

stále sa nenašli nejaké priestory, takže myslím si, že to 

pomôže všetkým obyvateľom, aby sme teda aj životné 

prostredie šetrili, aby to obyvatelia nemali ďaleko. Takže, 

určite je treba takýto zberný dvor v Bratislave štvorke 

vybudovať.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o  návrhu uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh riešenia 

a vybudovania zberného dvora a tak ďalej. 

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 dvadsaťštyri poslancov. 

 

 

BOD 45 NÁVRH NA ZÁMERU NA PRENÁJOM POZEMKU 
VO VÝMERE 800 M² V AREÁLI 
BRATISLAVSKÉHO LESOPARKU, ČASTI 
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PARCIEL REGISTRA „C“ KN Č. 19571/8, 
19575/1, 19575/2, 19665/2, K. Ú. 
VINOHRADY 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie k bodu číslo štyridsaťpäť, Návrh na 

schválenie zámeru na prenájom pozemku. 

Krátke úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o prenájom pozemku v areáli Bratislavského 

lesoparku vo výmere osemsto metrov štvorcových. Účelom 

nájmu má byť vybudovanie a prevádzkovanie detského ihriska 

a prenájom pozemku na desať rokov. 

Finančná komisia  odporúča schváliť zámer na prenájom 

pozemku. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Ja by som sa chcel spýtať prečo sa teda odporúča 

formou priameho predaja a nerobí sa tam, nerobí sa tam 

súťaž?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

No, priamy nájom, hej. Ale teda, ako, prečo sa nerobí 

verejná obchodná súťaž? A teda, akým spôsobom ste dospeli 

k tomu, k tejto forme? Lebo teda, chápem, že sa budú 

predkladané cenové ponuky, ale, ale teda, prečo nie, nie 

verejná súťaž, ale priamy nájom?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som chcela poprosiť o podporu tohto materiálu. Aj 

poďakovať zamestnancovm Lesoparku, že sa vlastne, teda, 

aktívne zapojili aj do vecí, ktoré v podstate sú v súlade 

s koncepciou, ktorá sa teraz uzavrela.  

Jedná sa o lanov, alebo teda, chcelo by sa tam urobiť 

lanové ihrisko. Taký, takéto lanové ihriská bývajú vo 
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viacerých lesoparkoch. Bolo, je aj, myslím že v Prahe, aj 

v nejakých iných mestách.  

A ak teda táto súťaž, alebo tát, tieto, tento zámer 

vyjde, tak by to mohlo byť celkom, celkom atraktívne v tom 

priestore. Nenaruší to tú prírodu, nenaruší to funkciu 

Lesoparku.  

A dúfam teda, že sa pošťastí nájsť nejakú zmyslu 

zmysluplného dodávateľa.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pani starostka Čahojová. 

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

Dobrý deň. 

Prepáčte, ďakujem. 

Ja by som sa chcela spýtať, je tu tá mapka taká, že 

pre nás, ktorí sa nevenujeme tejto problematike bližšie, 

nevieme vôbec kde by sa to ihrisko malo nachádzať. Čiže, by 

som poprosila upresnenie lokality.  

A potom by som sa chcela spýtať. V závere materiálu 

som našla odporučenie pána hlavného kontrolóra, že by to 

malo byť verejnou obchodnou súťažou, že odporúča verejnú 

obchodnú súťaž prenájom takejto parcely. Ak som to teda 
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dobre. pán Šinály dával návrh uznesenia na finančnej 

komisii, že by mala byť verejná obchodná súťaž. 

A posledné, čo by som sa chcela spýtať. Toto ihrisko, 

alebo tento prvok bude, pravdepodobne, ale pýtam sa, 

predstavujem si, že bude oplotený a že sa tam bude vyberať 

vstupné?  

Na tieto tri otázky by som poprosila odpoveď.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak skúsme postupne. Odpovedať. 

Ing. Juraj   Z i k m u n d ,  riaditeľ Mestských lesov v 

Bratislave: 

Dobrý deň, 

Jedná sa o prenájom priestorov, teda pozemku formou 

verejnej obchodnej súťaže na vybudovanie detského ihriska. 

Je to, zrejme, o niečo ďalej. To je, to verejná obchodná 

súťaž na prenájom pozemku pre vybudovanie detského ihriska, 

respektíve lanového centra. Také, aké sme videli aj v iných 

mestských lesoch. Aj v Brne takéto niečo majú. To bolo 

k bodu jedna.  

K otázke druhej. 
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Miesto, je to za amfiteátrom. Je tam tiež mapka 

vykreslená, jako je to tu v tých materiáloch zrejme o niečo 

ďalej, strana, neviem, štyri, alebo na konci návrhu tej 

zmluvy na verejnú obchodnú súťaž.  

Oplotené to nebude. Je to myšlienka, alebo teda, 

uvidíme aj jaké budú návrhy. Je to na takých nohách, 

vyššie. Je to pre deti od troch rokov. Je to v podstate, 

jak by som (poznámka:  nezrozumitelné slová) drevostavba, 

ktorá je jako takými lanami oplotená. Čiže, musí tam byť 

nejaký človek, ktorý je pri tom, stará sa.  

Čiže, jedna vec je to investícia z pohľadu 

ekonomického po, za druhé, tam musí byť nejaká obsluha a za 

tretie, tieto zariadenia sa musia aj ošetrovať. Čiže, 

nejaké pravidelne ošetrenie a dodržiavať bezpečnosť pri 

tom, aby nedošlo k nejakému úrazu. Ale nemalo by dôjsť. Sú 

to veci, ktoré sme už videli. Ale uvidíme, aké budú návrhy, 

kto s čím príde.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Žiadne.  

A predsa len. Pán poslanec Dostál faktickou.  

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Ja sa veľmi ospravedlňujem, ak som, ak som nechápavý, 

ale v uznesení je, že schvaľujeme zámer formou priameho, 
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priameho nájmu, nie obchodnej súťaže. Tak, ako, ja mám za 

to, že sú to dva odlišné právne pojmy. A teda, buď ideme 

vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž, alebo ideme, ideme 

vyhlásiť priamy nájom. Alebo teda, idete za. Ale nie je to 

jedno a to isté. Aj keď, samozrejme, že aj ten priamy nájom 

môže mať súťažnú formu, a teda, môže, môže sa tam prihlásiť 

viacej uchádzačov, ale nie je to, nie je to verejná 

obchodná súťaž. A teraz ste povedali, že idete vyhlásiť 

verejnú obchodnú súťaž. Tak, tak, možnože len ja som 

nechápavý, ale teda, nerozumiem, či súťaž, alebo, alebo 

priamy nájom.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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 samozrejme, tiež netrpezlivo čakám ako to pán 

riaditeľ vysvetlí tieto nezrovnalosti, ale chcem donútiť, 

keď tu vidím pána riaditeľa, výzvy z, zo strany Klubu 

slovenských turistov, ktorí majú osemnásťtisíc členov 

a vyzývajú riaditeľa Mestských lesov, respektíve nás ako 

poslancov, aby sme nástojili na rozšírených turistických 

chodníkov. Je to dielčia téma, ale súvisí s koncepčnou 

prácou. Súvisí s koncepčnou prácou, pretože práve to, že sa 

nám darí posledné obdobie tlačiť a presúvať ten, to 

využívanie mestských lesov z nejakých kvázi hospodárskych 
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lesov na naozaj lesy pre ľudí, pre občianstvo Bratislavy, 

turizmus je  základná šanca športu a zdravého prežívania 

v Bratislave, zdravého trávenia voľného času.  

Apelujem a osvojujem si túto iniciatívu Klubu 

turistov, aby, aby ste dbali na rozširovanie siete 

značených turistických chodníkov.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Ja reagujem na na pána riaditeľa, na tú informáciu. Ja 

by, mňa by zaujímalo, pán riaditeľ, že prečo Mestské lesy, 

ak je to teda tak, že ideme schváliť váš zámer vyhlásiť 

verejnú obchodnú súťaž, nie váš zámer prenajať, lebo to tu 

naozaj v tom uznesení je zle formulované aj podľa mojej 

mienky, čiže, ja by som bola veľmi opatrná pri jeho 

podpore, že prečo Mestské lesy sa rozhodli prenajať v tomto 

pomerne frekventovanom mieste, kde chodí veľmi veľa 

návštevníkov, súkromnému vlastníkovi na desať rokov, 

a prečo Mestské lesy nevybudujú tento areál, alebo zábavný 

prvok vo vlastnej réžii a nesprevádzkujú si ho vo vla vo 

vlastnej réžii?  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Pätoprstá faktickou. 

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

poslankyňa MsZ: 

Odpoveď je asi, že nemáme na to financie, ale ak sa na 

to nájdu financie v rozpočte, tak by sme si to veľmi radi 

spravili, alebo teda, mesto.  

Neviem, či je na takýto areál, tak potom.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Koľko?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nerozumiem celkom tomu odporu. Ide o prenájom. 

A hlavne, schvaľujeme zámer. Zámer. To znamená.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Zámer je myšlienka. Chce, čo chceme. Chceme tam lanové 

ihrisko alebo nie? To je všetko.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ja by som využil túto formu, aby som ešte zdôraznil, 

že je tu ešte jedna oblasť, ktorú ste pri tvorbe koncepcie, 

pán riaditeľ, dostávali od záujmových skupín a ktorú ste 

tam nezohľadnili, a to je dôraz na opravu a rozširovanie 

cyklotrás. Cyklotrasy, štandardné cyklotrasy sú pre Mestské 

lesy aj pre občanov veľmi dôležité, aby sa nezjazdovalo 

mimo cyklotrasy, aby sa nerozrušoval prírodný terén 

mestských lesov.  

Veľmi vám odporúčam neignorovať cyklistickú verejnosť, 

pretože tá je masová a ona vám do tých mestských lesov 

chodiť bude, či už to máme v koncepcii, alebo nie. Ak to 

nemáte v koncepcii, nebude na to rozpočet, a keď nebudete 

mať rozpočet, nebudete opravovať a rozširovať cyklotrasy.  

Uvažujte v tomto smere, aby ste nechtiac neprispeli 

k devastácii tých svahov, ktoré naozaj, keď rozryjú horské 

bicykle (gong) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 
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Boli zodpovedané všetky otázky? Či ešte budeme 

diskutovať.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Okej.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Uhm.  

Môžme to vysvetliť?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ing. Juraj   Z i k m u n d ,  riaditeľ Mestských lesov v 

Bratislave: 

Dobre. Ak je to možné, tak to stiahnem a opravíme to. 

Ja som si to nevšimol.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Mám.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Vychádzam z predpokladu, že vyhovieme 

požiadavke pána riaditeľa na stiahnutie tohto materiálu, 

dopracuje ho a predloží ho znova.  
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Dobre. Takže tento bod sťahujeme štyridsaťpäťka.  

 

 

BOD 46 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, PARC. Č. 
1506/92, PARC. Č. 1506/93, PARC. Č. 
1506/94 A PARC. Č. 1506/95, 
BUKOVINSKÁ ULICA, MARIÁNOVI 
MAJERIKOVI, AKO MAJETKOVOPRÁVNE 
USPORIADANIE POZEMKU ZASTAVANÉHO 
STAVBOU VO VLASTNÍCTVE ŽIADATEĽA A 
PREDAJ PRIĽAHLÝCH POZEMKOV 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Štyridsaťšesť, Návrh na predaj pozemku Bratislava, 

kataster Rača. 

Poprosím krátke úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Predmetom žiadosti je predaj pozemkov ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo 

vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov.  
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Celková kúpna cena je vo výške päťdesiattritisíc 

osemdesiatšesť eur aj päťdesiat centov. Pozostáva z dvoch 

častí. Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na 

stodeväťdesiatosem eur aj osemdesiatpäť centov za meter 

štvorcový, čo pri výmere dvestopäťdesiat metrov štvorcových 

predstavuje sumu štyridsaťdeväťtisíc sedemstodvanásť eur aj 

päťdesiat centov. Druhá časť kúpnej ceny vo výške tritisíc 

tristosedemdesiatštyri eur tvorí náhradu za užívanie 

pozemku vo výmere sedemnástich metrov štvorcových za 

obdobie dvoch rokov spätne.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia odporúčala schváliť za kúpnu kúpnu 

celkovú sumu navrhovanú v materiáli. 

Výstup mestskej rady je odporúča ci, čiže odporúča 

prerokovať.  

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: 

Že či sa nejedná o prípad hodný osobitého zreteľa?  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 649

Ďakujem 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Že nie je tam písané, to neznamená, že to nie je.  

Poprosím výklad.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Spracovateľa poprosím.  

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o pozemky pod stavbou a bezprostredne 

priľahlé pozemky vedľa stavby.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ale.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Dostál.  
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Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Ja teraz zaskočím za magistrát.  

Zákon o majetku obcí hovorí, že, že predávať 

a prenajímať majetok možno na základe verejnej obchodnej 

súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom najmenej 

za cenu znaleckého posudku. A potom v paragrafe 9a odsek 8 

stanovuje výnimky. Jednou z tých výnimiek je osobitný 

zreteľ, to je 9a o odsek 8 písmeno e) a ďalšou výnimou kou 

je, ak je to pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa vla, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 

stavbou. 

Čiže, je to výnimka z verejnej obchodnej súťaže, ale 

nie je to osobitný zreteľ.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. Toľko na vysvetlenie.  

Ďakujeme. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Okej.  

Poprosím návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 
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Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj 

pozemkov a tak ďalej ako je to uvedené písomne.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  mestské zastupiteľstvo nie je schopné 

uznášať sa) 

Super.  

Teraz sú v zásade dve možnosti.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Či to bol omyl a niečo sme ešte nedovysvetľovali, 

alebo, alebo to značí, že máme si dať prestávku?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Okej. 

Znova sa pýtam. Je treba z hľadiska spracovateľov 

niečo dovysvetliť v tejto téme?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Okej. Vidím, že sú tu ešte nejaké otázky, ktoré sa 

vydiskutujú v priebehu pätnásťminútovej prestávky v zmysle 

rokovacieho poriadku.  

Takže vidíme sa pätnásť hodín dvadsaťpäť minút.  

 

(Prestávka od 15.10 do 15.27 h) 

Áno, však ale, tak to beží už od rána.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  rozprava v rámci prestávky) 

Pán primátor sa riadne ospravedlnil. Toho som 

ospravedlnil hneď na začiatku. Mám z hľadiska, myslím si, 

že z hľadiska absencií je pán primátor na tom podstatne 

lepšie ako mnoho poslancov v tejto sále.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nehovorím o tebe.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(prestávka pokračuje do 15.27 h) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 653

(po prestávke) 

Vážené dámy, vážení páni, 

Zaujmite miesta v rokovacej sále. Dáme si prezenčné 

hlasovanie.  

Dáme si.  

Pripomínam, že musí nás byť dvadsaťtri. V prípade, že 

nie, tak končíme, končíme dnešné rokovanie.  

Takže, skúsme dať prezenčné hlasovanie. 

Zaujmite miesta v rokovacej sále. Nech môžme 

pokračovať v práci.  

(Prezentácia.) 

No.  

(poznámka:  počuť slová z pléna „prezenčné 

hlasovanie“) 

Prezenčné hlasovanie zatiaľ iba.  

Takže, uznesenie, je nás tu dosť. To bolo prezenčné.  

 

A teraz návrhová komisia zopakuje ten návrh, o ktorom 

budeme hlasovať. Či?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Však ste spolu komunikovali.  

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 

schvaľuje predaj pozemku a tak ďalej, ako je to tam uvedené 

písomne.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vyjadrite svoj názor hlasovaním. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať. 

Dvadsaťsedem sa vyjadrilo za. 

 

Návrh na predaj pozemku zastavaného časťou stavby vo vlastníctve nadobúdateľov 
v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10109/14, do podielového spoluvlastníctva Ing. 

Františka Hrdinu a PaedDr. Dany Magdolenovej 

BOD 47 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU ZASTAVANÉHO 
ČASŤOU STAVBY VO VLASTNÍCTVE 
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NADOBÚDATEĽOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
NIVY, PARC. Č. 10109/14, DO 
PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA ING. 
FRANTIŠKA HRDINU A PAEDDR. DANY 
MAGDOLENOVEJ 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram ďalší bod rokovania dnešného zastupiteľstva 

a je to bod štyridsaťsedem, návrh na predaj pozemku 

kataster Nivy. 

Poprosím krátke úvodné slovo.  

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o predaj pozemku o výmere troch metrov 

štvorcových, na ktorom majú žiadatelia postavenú časť 

stavby garáže.  

Žiadatelia požiadali o odkúpenie predmetného pozemku 

z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod 

vlastnou stavbou.  

Jednotková cena je tam stanovená na stotridsaťjedna 

euro aj sedemnásť centov za meter štvorcový.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 
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Stanovisko starostu je súhlasné.  

Finančná komisia odporúča schváliť za stanovenú kúpnu 

cenu. 

Mestská rada odporúča prerokovať materiál.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Nikto sa nehlási. 

Poprosím návrhovú Prosím návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku 

a tak ďalej, ako je to uvedené. 

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. 
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Prítomných tridsaťjedna. 

Za dvadsaťdeväť poslancov. 

 

 

BOD 48 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV POD 
STAVBAMI RADOVÝCH GARÁŽÍ V 
BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, ULICA 
J. C. HRONSKÉHO, PARC. Č. 11921/55, 
PARC. Č. 11921/56, PARC. Č. 
11921/57, PARC. Č. 11921/58, PARC. 
Č. 11921/59, PARC. Č. 11921/60, 
PARC. Č. 11921/67, PARC. Č. 11921/68 
A PARC. Č. 11921/70 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo tri štyridsaťosem, Návrh na predaj 

pozemku kataster Nové Mesto. 

Poprosím krátke úvodné slovo.  

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Predmetom žiadosti je predaj pozemkov pod stavbami 

radových garáží.  
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Jednotková cena, hodnota pozemkov bola stanovená 

znaleckým posudkom v sume stoosemdesiatpäť eur aj trinásť 

centov. Pri celkovej výmere dvestodeväťdesiatšesť metrov 

štvorcových predstavuje kúpna cena za tieto pozemky celkovú 

sumu päťdesiatštyritisíc sedemstodeväťdesiatosem eur aj 

štyridsaťosem centov.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné.  

Na finančnej komisii materiál nezi nezískal dostatočný 

počet hlasov.  

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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 veľmi pekne. 

Ja som si (poznámka:  nezrozumitelné slová) 

stanoviská, nevidím tu stanovisko pani hlavnej architektky.  

Ak si spomínate, kolegovia, tak ona dávala ako keby 

takú stratégiu ohľadom predávania pozemkov pod takýmito 
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rôznymi stavbami. Ja si presne neviem vybaviť aká je táto 

stavba, ale garáže môžu byť dočasné nejaké stavby, ktoré 

nepočíta sa s nimi do budúcna. Či toto nie je jedna 

z takých možností? Ako to vyzerá? Či je to terasa? Lebo ja 

to neviem z toho obrázku vyčítať. Ale ma prekvapuje, že 

teda, že stanovisko hlavnej architektky tu nie je 

pripojené, pretože ona tú koncepciu pripravovala. Ak si 

pamätáte. Bolo to v našom volebnom období. My sme ju 

schvaľovali.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Spracovateľ odpovie.  

Ing. Juraj   C e l l e r ,   vedúci oddelenia majetkových 

vzťahov: 

Odpoviem.  

Na dvadsiatej piatej strane materiálu je súhlasné 

stanovisko architektky. Ono tam bolo už vtedy, ale sme ho 

nevedeli dohľadať.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

Nikto iný sa nehlási.  
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Poprosím návrhovú komisiu.  

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 

schvaľuje predaj pozemkov a tak ďalej ako je to tam 

uvedené.  

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 tridsaťjedna. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťosem poslancov. 
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BOD 49 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 
6074/1 A PARC. Č. 6074/2, NOVÉ 
ZÁHRADY, DO PODIELOVÉHO 
SPOLUVLASTNÍCTVA MGR. RÓBERTA BEREŠA 
A MGR. MARCELY BEREŠOVEJ   

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo štyridsaťdeväť, Návrh na predaj 

pozemkov v katastri Ružinov. 

Poprosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Žiadatelia prejavili záujem o majetkovoprávne 

vysporiadanie vlastníckych vzťahov k daným pozemkom za 

účelom scelenia si svojich nehnuteľností. Predajom pozemkov 

príde k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym. 

Kúpna cena je vo výške štyridsaťdeväťtisíc sto eur aj 

osemdesiat centov, ktorá pozostáva z prvej časti kúpnej 

ceny za za pozemok v hodnote deväťdesiatpäť eur aj 

šesťdesiat centov za meter štvorcový. A z druhej časti 

kúpnej ceny, ktorá tvorí náhradu za užívanie pozemku 

v spol, za užívanie pozemku. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 
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Stanovisko starostu je súhlasné s podmienkou, ktorá je 

je splnená.  

Finančná komisia  materiá, na finančnej komisii 

materiál nezískal dostatočný počet hlasov. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tá nízka cena budila rozpory a bola tam aj dlhšia 

rozprava, ale s ohľadom na ten čas by som odporúčal odložiť 

tento materiál kým sa vyjasnia rozpory. Tam bolo presne pol 

na pol na finančnej komisii.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Dostál faktickou reaguje.  

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 
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No, tá cena je naozaj veľmi nízka na Ružinov. Je, je 

to menej ako sto eur.  

A teda, to čo hovoril pán poslanec Budaj, že na 

finančnej komisii  to bolo pol na pol, tak len spresňujem, 

že polovica bola proti a polovica sa zdržala, zahlasovalo 

nula poslancov. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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. 

Ja som si len spomenula na taký veľmi dávny prípad 

práve z tejto lokality, kedy taký starší manželský pár si 

chcel kúpiť pozemky, ktoré si sami upravili a to bolo ešte 

koruny boli vtedy, čiže to bolo pred dvetisíc deviatym 

rokom, vtedy tu bolo, poslanci zastupiteľstva navrhovali 

zvýšiť. Oni chceli nejakých stopäťdesiat korún a oni 

navrhli zvýšiť na tritisíc, alebo tak nejako. Samozrejme, 

že to nemohli kúpiť títo starší manželský pár. On ten pán 

potom aj zomrel a nedočkal sa. A teraz keď vidím, že po 

toľkých rokoch, po desiatich, možno, alebo viacerých, je tá 

cena ešte stále nižšia ako to vtedy navrhovali práve týmto, 
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tak sa mi to vôbec nezdá a nebudem hlasovať za akú, takúto 

nízku cenu. Aj keď je to v Ružinove. Nehnevajte sa. Nie.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som sa nestihol prihlásiť do normálneho príspevku, 

preto využívam faktickú. 

Tam na začiatku toho materiálu je dôležité si 

prečítať, že my sme už raz tento pozemok schválili na 

predaj za dvestopäťdesiat euro za meter, čo bolo zrejme po 

rokovaní finančnej komisie a oni v súčasnosti požiadali len 

o prehodnotenie prijatého uznesenia a podali si novú 

žiadosť.  

Takže, je pre mňa celkom kľúčová informácia, ktorú som 

si teraz prečítal. Mám za to, že, proste, v Ružinove tie 

pozemky toľko stoja.  

Tak v tomto prípade ja určite hlasovať za nebudem. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne. 

No, existuje veľká škála možností medzi deväťdesiatpäť 

eurami a dvestopäťdesiatimi eurami. Jedno je veľmi nízke, 

druhé je veľmi vysoké pre žiadateľov. Dá sa nejak 

rozumnejšie, lebo toto je naozaj veľmi nízka cena, ktorú tu 

máme predloženú. Existujú aj iné možnosti za čo predať. 

Lebo hovorím, že pred desiatimi rokmi už tá ponuka bola 

vyššia ako teraz sa predkladá. Tiež v tej lokalite.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj 
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nehnuteľnosti pod stavbou a tak ďalej, ako je to tam 

uvedené.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Tridsaťdva prítomných. 

Za sa vyjadrili iba dvaja. 

 

 

BOD 50 NÁVRH NA PREDAJ PODIELU NA POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, PARC. 
Č. 792/12, SVRČIA ULICA, ZITE 
KORBAŠOVEJ, AKO REALIZÁCIA ZÁKONNÉHO 
PREDKUPNÉHO PRÁVA 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Otváram rokovanie k bodu číslo päťdesiat. Je to Návrh 

na predaj podielu na po, podielu na pozemku v katastri 

Karlova Ves. 

Poprosím krátke úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Žiadateľka požaduje o majetkoprávne usporiadanie 

vlastníckeho vzťahu k pozemku o výmere jednej tretiny na 

pozemku v katastrálnom území Karlova Ves, nakoľko je je 

jeho podielovou spoluvlastníčkou, zároveň je žiadateľka aj 

podielovou spoluvlastníčkou susedných nehnuteľností. 

Stanoviská dotknutých nehnuteľností sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné.  

Finančná komisia  odporúča schváliť za kúpnu cenu 

stanovenú v materiáli. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Do ktorej sa nikto nehlási. 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je nám uvedené 

písomne, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje predaj a tak ďalej, ako je to uvedené. 

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 tridsaťjedna. 

Za sa vyjadrilo tridsaťjedna. 

 

 

BOD 50 A VYSTÚPENIE POSLANKYNE NÁRODNEJ 
RADY SR ANNY ZEMANOVEJ 
K NELEGÁLNEJ SKLÁDNE 
V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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V zmysle rokovacieho poriadku nás požiadala 

o vystúpenie pani poslankyňa národnej rady Zemanová.  

Dovolíme jej teda vystúpiť v tomto prípade. Ponúkame 

jej rečnícky pult tu vpredu v sále. 

Nech sa páči. 

RNDr. Anna   Z e m a n o v á ,  poslankyňa Národnej rady SR:  

Dobrý deň prajem. 

Vážená pani viceprimátorka a viceprimátori, poslanci, 

občania, 

dovolila som si takto požiadať o vystúpenie v rámci 

vášho rokovania, aby som vás požiadala o jednu vec. A síce, 

týka sa to ochrany podzemných vôd Žitného ostrova 

a okolností, ktoré môžu viesť k výraznému ohrozeniu kvality 

pitnej vody na Žitnom ostrove. 

Konkrétne teraz mám na mysli skládku, nelegálnu 

skládku, ktorá sa nachádza na Lieskovskej ulici, 

o medializácii ktorej nedávno ste mohli počuť, avšak tá 

skládka, samozrejme, je tuná už dlhší čas.  

Rôzne šetrenia, aj okresný štátny, štátne orgány tam 

vykonávajú rôznym spôsobom, ktoré nemajú koniec. Ich 

zistenia vychádzajú, alebo respektíve, sú charakteru, že 

všetko je v poriadku, avšak na mieste keď ste, tak vidíte, 

že skutok je naozaj úplne iný.  

V pondelok som sa zúčastnila ohláseného stretnutia 

občanov a môžem potvrdiť, naozaj, na vlastné oči som videla 
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to, čo som čítala v rôznych dokumentov, to čo som videla na 

fotografiách, že tá situácia je tam neúnosná.  

A to, čo ma vedie sem ku vám je, že na túto skládku za 

ten čas čo sme tam boli, prišlo niekoľko vozidiel 

spoločnosti OLO. 

Ja som si študovala dokumenty, ktoré, zmluvy, ktoré má 

spoločnosť OLO so spoločnosťou Vassal, ktorá je 

prevádzkovateľom tejto, tohto priestoru, nechcem to nazývať 

skládkou, pretože oni tomu nazývajú zberný dvor, čo však 

určite kritériá zberného dvoru nespĺňa, ale to, čo tam 

naozaj bolo, prichádzali tam vozidlá spoločnosti OLO. Na 

vlastné oči som videla ako tam prišlo vozidlo so 

separovaným zberom plastov a na plochu vysypalo tento 

vyseparovaný odpad.  

Ja sa pýtam, alebo chcem poprosiť pána primátora, 

chcem poprosiť členov dozornej rady, ale aj predstavenstva 

spoločnosti OLO, aby ste preverili všetky vozidlá, ktoré sa 

pohybujú na, pod hlavičkou OLA (OLO), kam vyvážajú odpad, 

kam vyvážajú separovaný zber, kto vyváža, kto preváža 

popolček a kam, a akým spôsobom popolček, ktorý je 

zazmluvnený odber vo výške, myslím, devätnásťtisíc ton od 

OLA (OLO) zo zmluvy z roku 2016 určený na spracovanie do 

stavebných materiálov, kde naozaj končí? 

Videla som, že v roku 2018 je vypísaná nová verejná 

súťaž na odoberateľa popolčeka, ktorý vyhrala opätovne 

spoločnosť Vassal. Je pre mňa ozaj znepokojujúce, že hlavné 

mesto, ktoré prevádzkuje okrem, okrem vlastnej spaľovne 

a má na starosti odpad, prevádzkuje taktiež aj zásobuje 
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obyvateľov mesta a okolia pitnou vodou, kde sú vodárenské 

zdroje, ktoré zásobujú našich obyvateľov vodou a že dopustí 

to, že v časti, kde je infiltračné územie do tohto 

chráneného vodohospodárskeho oblasti, sama umožní vyvážanie 

odpadu, ktorý je tam zakázaný vyvážať. Pretože v minulosti, 

keď bola robené posudzovanie vplyvov na životné prostredie, 

pre tento takzvaný recyklačný dvor, je jednoznačne uvedené, 

ktoré odpady sa tam nesmú vyvážať ani na recykláciu. 

Preto mi dovoľte, aby som z tohto miesta naozaj vás 

vyzvala na realizáciu účinných opatrení a informovali ste 

verejnosť ako spoločnosť OLO nakladá s týmito separovanými 

zložkami, ako v skutočnosti nakladá s popolčekom a čo s tým 

popolčekom sa naďalej deje, či naozaj nekončí len tam na 

tej skládke, ale koľko, naozaj, stavebného materiálu 

spoločnosť Vassal z neho vyrobila.  

Ak sa preukáže čo len malá časť z tohto, tak vás 

vyzývam k tomu, aby boli rozviazané zmluvy so spoločnosťou 

Vassal ako spoločnosť, ktorá ohrozuje kvalitu životného 

prostredia a dopúšťa sa tým, z môjho pohľadu, aj trestného 

činu ohrozovania kvali životného prostredia.  

V tomto duchu môžem aj informovať, že pripravujem ja 

tri trestné oznámenie, ktoré som tam popísala a bude to aj 

predmetom témy v národnej rady, kde na najbližšej schôdze 

práve je chránený vodohospodársky oblasť Žitný ostrov, je 

predkladaný náv nový návrh zákona.  

Toľko z mojej strany a verím, že moje slová sa dostanú 

do uší tých, ktorých sa má a že urobíte v týchto veciach 

nápravu. 
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Ďakujem pekne za pozornosť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme za vystúpenie pani poslankyne. 

Reagovať chce predseda dozornej rady. Tak asi, padli 

tu nejaké otázky, asi chce pán Kuruc vysvetliť niektoré 

postoje.  

Môžme zapnúť pána Kuruca? 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa národnej rady, aj kolegovia, kolegyne, 

ja si veľmi cením váš boj za čistotu či už životného 

prostredia a vody, my sme na tom podobne, lebo ja bojujem 

vo Vrakuni proti týmto nelegálnym skládkam a podobne.  

A ja som okamžite včera zvolal dozornú radu, na ktorej 

sme prijali uznesenie v tom, že žiadame, aby predstavenstvo 

okamžite preverilo všetky zmluvy, skontrolovalo tieto 

mediálne informácie či sa zakladajú na pravde, a keď áno, 

aby pripravilo návrhy riešení. Dozorná rada bude opäť 

zasadať budúci týždeň. 

V prípade, že tie informácie, naozaj, sa potvrdia, tak 

určite aj môj sľub máte, že určite pristúpim aj 
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k rozviazaniu týchto zmlúv. Lebo naozaj, to trápi nie len 

mňa, ale aj všetkých ostatných. 

Čo môžem povedať k tomu popolčeku. Nie je pravda, OLO 

tam žiadny popolček nevyváža, vyváža sa tam škvára. To je 

rozdiel. Popolček je enkový odpad, škvára je odpad, teda, 

zo spaľovania a popolček má zazmluvnené OLO s firmou ASA 

a s firmou EBA a nie s Vassalom. 

Ale samozrejme, čo sa týka tých ostatných vecí, 

dozorná rada prijala uznesením, že má predstavenstvo 

okamžite zasadnúť. Predstavenstvo dneska zasadá, 

predpokladám, že budem mať do konca týždňa nejaké 

vyjadrenie. Stanovisko predstavenstva.  Budúci týždeň 

zasadne dozorná rada a určite urobí návrh taký, ktorý bude 

v súlade so zákonom a bude v prospech všetkých občanov. 

Takže, konáme. Aj my ako sme sa dozvedeli, hneď sme 

začali konať.  

RNDr. Anna   Z e m a n o v á ,  poslankyňa Národnej rady SR:  

Ďakujem pekne za vaše slová. Verím teda, že naozaj 

podrobne preveríte aj tieto skutočnosti z konania 

spoločnosti OLO. 

Ja chcem povedať toľko, že naozaj, je zazmluvnený 

odpad, ktorý, spoločnosťou Vassal, ktorý nie je povolený 

v rámci uskladňovania, alebo nakladania s ním do 

recyklačného dvora na základe EIA. Je explicitne je vyňatý 

ten kód odpadu, ktorý je zazmluvnený so spoločnosťou OLO, 

aby sme sa nehrali o slovíčka, či ide o popol, al, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 674

popolček, alebo škváru, ale ide o kód odpadu, ktorý je 

zazmluvnený medzi Olom (OLO) a Vassalom a ktorý odoberá 

spoločnosť, spoločnosť Vassal na základe zmluvy, oni si 

mali chodiť do Vlčieho hrdla pre ten popolček, ale na 

vlastné oči som videla ako vozidlá spoločnosti OLO 

vchádzali do areálu a vysypávali veci zo svojich áut na 

pozemok tohto, v tomto území. 

Chcem povedať, že naozaj ide o akútnu záležitosť, 

pretože tá skládka na základe fotografií, ktoré som mala 

možnosť vidieť z dronov, z leteckých záb, záberov, to nie 

je stará záležitosť, to nie je stará enviromentálna záťaž, 

to je čosi, čo vzniklo, možno, v priebehu ostatných štyroch 

rokov. A odpad, ktorý tam je, je naozaj, nebezpečný. 

Nachádza sa tam aj odpad. Na základe fotografií bolo vidno 

z nemocníc biologický odpad. A kto vie ešte aké ďalšie, 

ďalšie odpady. Je to hora, ktorá má výšku štyroch poschodí.  

A naozaj by som aj odporučila, aby tam poslanci 

urobili výjazd, minimálne z toho titulu, že vla, 

spoločnosť, táto spoločnosť so spoločnosťou OLO.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Pätoprstá chcela reagovať.  

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

poslankyňa MsZ: 
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Ja chcem len pána starostu upozorniť, že nebezpečný 

odpad ako kategória ráta aj so škvárou a prachom z kotlov 

zo spalovania odpadu obsahujúci nebezpečné látky. Čiže, aj 

škvára sa považuje  za nebezpečný odpad.  

A minimálne treba tam urobiť sondy, či náhodou táto 

skládka nespôsobuje aj kontamináciu spodnej vody.  

Čiže, minimálne by to malo buď mesto zafinancovať, 

alebo iniciovať ministerstvo životného prostredia, aby 

takéto sondy urobilo, či táto skládka už teraz nespôsobuje 

kontamináciu spodnej vody.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Je to tak, ako sa hovorí. Ja som minulý rok už 

viackrát rozposlala všetkým poslancom plno fotografií 

o tejto skládke, ktorá sa tam nachádza voľne naložená 

a zakaždým, keď zafúka vietor, tak to okolie je zanesené 

s igelitmi a so všetkými PET fľašami a ostatnými vecami, 

ktoré sú tam voľne položené. 

Okresný stavebný úrad dal nám vysvetle uznesenia, kde 

vyhlasuje, že táto skládka je čierna stavba, nemá žiadne 
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povolenia a vyzval náš úrad, aby sme, proste, vo svojich 

kompetenciách konali.  

Takže, je tam začať, začaté stavebné konanie. Je to už 

oznámené a dúfam, že to čoskoro sa skončí v prospech toho, 

že tá skládka bude pozastavená, odstránená a potom zavretá. 

Nie skôr zavretá, ale najprv odstránená a potom zavretá. 

Lebo je to ozaj životu nebezpečné. 

RNDr. Anna   Z e m a n o v á ,  poslankyňa Národnej rady SR:  

Ja môžem len doplniť. 

Na základe dokumentov, ktoré sa mne podarilo získať do 

rúk, tak toto, tento priestor má chýbajúce vyjadrenia, 

minimálne čo sa týka v zmysle zákona o vodách a takéto 

zariadenie, taká takýto priestor porušuje, okrem teda, 

zákona o vodách aj samotné nariadenie vlády, ktorým sa 

doteraz vyhlasuje chránené geohospodársky oblasť Žitný 

ostrov. 

Ale v prvom rade, naozaj, ide o tú kontamináciu, 

pretože už samotný toxický koktail, ktorý nám tam prichádza 

z vrakúnskej skládky doplnený o túto skládku, ale žiaľ, aj 

ďalšie, ktoré sa nachádzajú na území Žitného ostrova, je 

niečo, čo je vlastne naozaj ohromným ohrozením kvality 

tejto podzemnej vody ako zásobárne pitnej vody.  

A keď nezačneme spoločne intenzívne konať, stane sa 

to, že cena vody nám násobne vzrastie, pretože budeme mať 

síce Žitný ostrov plný vody, hovorí sa o zásobe pre trinásť 

miliónov ľudí, to znamená, pre celú Strednú Európu, ale 
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nebude to voda pitná, ktorá donedávna ešte tú kvalitu 

pitnej vody mala. 

Úprava takejto vody, pretože postupne tie vodárenské 

zdroje nám odchádzajú, na najbližšom rade je vodárenský 

zdroj v Jelke, tak tá úprava vody bude tak drahá, že pitná 

voda sa možno stane luxusom a nebude nám tiecť z našich 

vodovodných kohútikov. Takže.  

Ešte sú nejaké otázky? Veľmi rada zodpoviem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Šimončičová. 

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

Tak?  

Ďakujem pekne. 

Chcem. No, ja som pred chvíľou, pani poslankyňa, 

rozprávala k materiálu Informácia o podpore zdravia 

obyvateľov Bratislavy, kde som spomenula veci, ktoré by 

mesto malo aktívne robiť na podporu zdravia, nie iba také 

informačné také podujatia, že čo robiť, keď je človek 

obézny. A to som o tomto ešte ani nevedela. 

Čiže, to sú veci, ktoré sa naozaj tu v Bratislave 

dejú, a preto tiež podporujem to, vy, vašu výzvu vedeniu 
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mesta, aby aktívne k tomu pristúpilo a ak môžem, tak, 

neviem, v máji budeme mať komisiu územného plánu 

a životného prostredia, kde týmto prosím predsedu, aby to 

zaradil tento bod na program rokovania. 

A ešte sa chcem opýtať. Môžeme tam mať poslanecký 

prieskum? Asi je to areál súkromnej spoločnosti, tak tam by 

nás asi nepustili. Ale keby sme si sadli do áut OLA a OLO 

je naša organizácia, tak by sme sa mohli dostať dovnútra te 

toho Vassalu, aby sme to videli nie len z dronu, ale aj na 

vlastné oči?  

Čiže, taký poslanecký prieskum, aby bol možný, tak ja 

by som iniciovala, aby sa uskutočnil. 

Ďakujem. 

RNDr. Anna   Z e m a n o v á ,  poslankyňa Národnej rady SR:  

K tomu možno len môžem vám poradiť toľko, že máte 

hlavného kontrolóra, ktorý, myslím si, že môže kontrolovať 

aj zmluvy, ktoré má uzavretá spoločnosť, ktorá je 

stopercentnému majetku spoločnosti hlavného mesta.  

Takže, si myslím, že táto úloha by mohla adresovaná 

byť aj hlavnému kontrolórovi. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Do diskusie sa ešte hlásili dvaja poslanci. Potom 

budeme pokračovať v rokovaní. Pán Jenčík, pán Kuruc.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Predo mnou (so smiechom). 

Ďak ďakujem pekne. 

Ja môžem povedať, že určite budem iniciovať ce 

prostredníctvom dozornej rady Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, aj aby tam zbehli merania spodných vôd. 

Ale chcem sa spýtať ešte na jedno, alebo teda dať do 

povedomia jednu a dôležitú vec. Keď sa bavíme o poslaneckom 

prieskume, tak ja si myslím, že kedykoľvek tam môžme ísť, 

lebo spoločnosť sa vyjadruje, že tie pozemky nie sú ich, že 

ten pozemok, Vassal sa vyjadruje, že tie pozemky nie sú 

ich, nie sú ani OLA (OLO), čiže, kedykoľvek tam môžme prísť 

na tú kopu sa pozrieť a môžme tam robiť čokoľvek. 

A a v súvislosti s tým ma bude zaujímať, kto tú kopu 

zlikviduje, keď, poviem to takto a e es esec el té dé 

Dusvel Roud sixsty Londýn (AES ASSETS LTD, Goswell road 60) 

je jediným akcionárom Vassal grup a es (group, a.s.) a tá 

je jediným akcionárom Vassal eko es er o (s. r. o.). 

Čiže, asi tu máme nejakého koníka, ktorý na konci dňa 

odíde, zmizne a bude to musieť platiť buď štát, alebo 

mesto.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 680

RNDr. Anna   Z e m a n o v á ,  poslankyňa Národnej rady SR:  

No, myslím, že v prvom rade treba urobiť to, čo je 

v našich silách, respektíve vo vašich a spoločnosť OLO by 

mala v prvom rade prestať, hlavne ani neuzatvárať ďalšiu 

novú zmluvu s touto spoločnosťou, keď sú tu tieto vážne 

indície o porušovaní zákona o znečisťovaní životného 

prostredia. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kuruc sa hlásil. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Áno, pani poslankyňa, k tomuto viedla včerajšia 

dozorná rada. Požiadali sme predstavenstvo, dostaneme 

informáciu. Na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva budeme 

informovať o tom, ako sme pokračovali. Je to aj v mojom 

záujme.  

V prípade, že sa naozaj dokáže, alebo sa preukáže, že 

prišlo k nejakému takémuto pochybeniu, budem prvý, ktorý 

bude žiadať predstavenstvo OLA (OLO) ukončilo všetky 

zmluvné vzťahy s firmou Vassal. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hrčka sa hlási.  

Postupne to beriem. 

 Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa chcel spýtať v akom štandarde rokovacieho 

poriadku je vedená táto diskusia, pretože normálne sa do 

nej prihlasovať nedá. Teda, ak to má byť vystúpenie, je to 

jedna vec, ale aby sme sa hlásili týmto spôsobom, tak 

prosím, buď to prepnime štandardne do toho, aby sa každý 

mohol hlásiť riadnym príspevkom, alebo, i keď teraz 

o šestnástej, teda, idú občania, ale príde mi to, naozaj, 

ja teda som nezažil, aby sme sa takýmto spôsobom hlásili do 

do diskusie. A už, podľa mňa, teda, tá diskusia je mimo 

nejakých štandardov, ktoré tu sú 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja som vám nechcel  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

také všelijaké. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Byť len obvinený z nejakého náhubkového ovplyvňovania 

toho, že 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Nie, ale tak, ja by som navrhoval to normálne otvoriť, 

ako hocijaký bod, že je to, je to dôležitá vec 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(poznámka:  nezrozumitelné slová) pani poslankyňa 

prišla, informovala nás, tak 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Otvorme to, ja som za to, len prosím, aby tu mali 

všetci rovnak, rovnakú možnosť, lebo tu naozaj niektorí sa 

snažia prihlásiť, nevedia, že ako. Ako, je to dosť 

neštandardná situácia. 

Čiže, navrhoval by som to urobiť ako normálny bod.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Počkajte, pán Hrčka. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dajme si, otvorme si jeden bod Rôzne, prediskutujme to 

a potom pokračujme ďalej po občanoch. Navrhujem to asi 

takto. Lebo evidentne to je diskusia. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Každý kto chcel, ten vystúpil. Aj členovia vášho 

klubu.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

o ktorú majú záujem. Ja som videl ďalších. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Niekoľkokrát. Niekoľkorát členovia vášho klubu. Či už 

pani Pätoprstá, alebo Šimončičová. A kľudne jej dám znovu 

slovo, nech poviem čo má. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ale, to v akom móde fungujeme, hej?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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No, je to vystúpenie poslanca národnej rady. Tento bod 

nepamätal nejakým spôsobom. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Je problém to urobiť ako normálny, proste. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Asi áno. 

Ako, ten rokovací poriadok počíta aj s tým, že ak 

nefunguje zariadenie elektronické, hlásite sa zdvihnutou 

rukou.  

Takže, pani Pätoprstá. 

To by som v tomto prípade bral ako sekundárny problém. 

Teraz sa bavíme o vážnej téme.  

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Myslím si, že všetci jak tu sedíme, suplujeme funkciu 

ministerstva životného prostredia, ktoré je plne zodpovedné 

za zdravé životné prostredie v tomto štáte.  

Okresný úrad, pokiaľ mám dobré informácie, už vydal 

stanovisko, že sa jedná o čiernu skládku. To znamená, 
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pokiaľ viem, stále je ešte okresný úrad pod ministerstvom 

vnútra, rovnako ako polícia, čiže, polícia by mala okamžite 

reagovať. To, že nereaguje, možno je pričastou výmenou 

ministrov, ale minimálne by sa mali policajti už začať 

zaoberať touto čiernou skládkou. Nie my. 

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 pekne. 

No ja som sa chcela opýtať členov dozornej rady OLA 

(OLO), že ako je to možné, že OLO, naša spoločnosť, vyváža 

čokoľvek, nejaký odpad, dohodnutý alebo nedohodnutý na 

skládku, ktorá nie je povolená? Môže naša spoločnosť 

vyvážať odpad na skládku, ktorá je čiernou skládkou? To sa 

naša spoločnosť nehanbí? Či máme sa hanbiť my? Za tú 

spoločnosť? Alebo?  

Mohla by som dostať potom túto informáciu na májovú 

komisiu územného a životného prostredia?  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Pán Šinály uzavrie túto diskusiu.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som rád podotkol, že v mestských spoločnostiach 

sú rozdelení poslanci v dozorných radách. Kontrolór 

nesuploval, ani nebude suplovať zodpovednosť poslancov, 

ktorí sú v kontrolných orgánoch spoločností, čiže 

v dozorných radách. Okrem toho, prvý raz v tomto volebnom 

období si dovolím povedať, že aj v výkonných orgánoch 

spoločností, čiže v predstavenstvách, nesú niektoré 

politické kluby zodpovednosť za nominantov, ktorí tam boli 

pánom primátorom na valných zhromaždeniach zvolení.  

Veľmi pekne by som poprosil, ak si budú poslanci 

priať, aby som to tam išiel kontrolovať, tak to tam 

kontrolovať pôjdem. V takom prípade budeme mať na čo sa 

tešiť, ale určite tú kontrolu vykonám tak ako v Dopravnom 

podniku v roku 2014, kde som tam išiel spolu s dozornou 

radou, respektíve s poslancami, ktorí boli stanovení 

politickými klubmi, preto, lebo nebudem robiť pioniersku 

prácu poza chrbát a ponad poslancov, ktorí sú zodpovední 

dozorovaním činností.  

A okrem toho, OLO vie, že v prípade, že sa nesprávne 

nakladá s odpadom, tak je zodpovedné za zlikvidovanie 

odpadu, ktorý sa nájde kdekoľvek, a ktorého pôvodcom bol. 

To som už v minulosti raz takúto kontrolu vykonával.  
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Ale ja sa necítim najkompetentnejším v tejto oblasti, 

lebo z oblasti životného prostredia toho príliš veľa 

neovládam. Ale jak tu kolegyňa Pätoprstá, ale povedala, 

máme tu nejaké štátne orgány, ktoré snáď by mali dávať 

dozor na to, že či sa dô, môže dôjsť, alebo nemôže dôjsť 

k znehodnoteniu pitnej vody tým, kde sa niečo umiestni.  

Nič to nemení na veci, OLO je zodpovedné za to, kde sa 

odpad nachádza a komu ho odovzdal.  

Ďakujem. 

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: 

Ďakujem pekne. 

Ja som si zapísal čo pani poslankyňa Zemanová od nás 

vlastne chce a to boli tri otázky. A aby sme tu 

nepolezimovali na tom, tak pripravím také uznesenie, kde 

potom Martin Kuruc, podľa mňa si ho osvojí a povie, že áno, 

však si povedal, že dáme vám vedieť.  

Takže, vy ste, pani Zemanová, chceli od nás, že 

mestské zastupiteľstvo žiada dozornú radu OLO zistiť, či 

mestský podnik OLO 
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po prvé, vyváža separovaný odpad na zberný dvor 

Vassal, to bolo po prvé,  

po druhé, ste žiadali zistiť, či popolček, či vyváža 

na zberný dvor Vassal popolček a koľko stavebného materiálu 

sa z toho popolčeka vyrobí.  

Tieto dve vecičky som si tam tak narýchlo napísal. 

A toto uznesenie keď si schválime a do pätnásť dní dozorná 

rada nás informuje.  

Stačí ten termín do pätnásť dní, alebo to treba 

rýchlejšie?  

RNDr. Anna   Z e m a n o v á ,  poslankyňa Národnej rady SR:  

Ja si myslím, že čokoľvek bude, tak bude dobre, lebo 

doteraz  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

A bude to exaktné. No, čiže, toto keď príjmeme, tak 

bude exaktné. Dozorná rada nám dá informáciu a bude jasné, 

nie len na dobré slovo, ale najmä úloha, že, že, že sa tým 

zaoberáme, tým čo ste vy vlastne vy zverejnenili na 

fejsbuku (facebooku), som to videl a tiež som sa dneska 

chcel pýtať interpeláciou, že ako je možné, že OLO, to auto 

čo tam vchádza, priváža niečo do zberného dvora a odchádza. 

Čiže, ste nás len predbehli.  

Dobre.  

Takže, toto uznesenie ja dávam na návrhovej komisii.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne, pán predsedajúci. 

Zopakujem to ešte raz.  

Včera mimoriadne zasadla dozorná rada. Presne 

v takomto zmysle prijala uznesenie. Dneska zasadá 

mimoriadne predstavenstvo, predloží nám informácie, dozorná 

rada zhodnotí, pripraví materiál, predloží vedeniu mesta 

a predloží do komisie životného prostredia a následne na 

to, na ďalšom zastupiteľstve bude aj predložený komplexný 

materiál o celom stave a situácii. A ja predpokladám, že ho 

príde sem predložiť, že ho sem príde predložiť pán predseda 

predstavenstva a vysvetlí možno aj iné otázky, na ktoré my 

nevieme dneska odpovedať.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre.  
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RNDr. Anna   Z e m a n o v á ,  poslankyňa Národnej rady SR:  

Ak teda nie sú žiadne otázky.  

Ďakujem veľmi pekne za vypočutie a ak by bolo 

potrebné, budem veľmi rada nápomocná pri riešení tohto 

problému hlavnému mestu, aj spoločnosti OLO.  

Pekný deň. 

Aj Bratislavskej vodárenskej, samozrejme. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme vám za váš príspevok.  

 

 

BOD 50 B VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Máme šestnásť hodín päť minút. V tomto prípade je čas 

na vystúpenie občanov.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Poprosím klud. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Rokovací poriadok.  

Šestnásť nula. Šestnásta hodina, Vystúpenie občanov. 

Prvý je pán Kamaráš Milan. Chce vystúpiť: bezplatné 

cestovanie pre vybrané skupiny ZŤP. 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Dobrý deň. 

Vážený pán námestník pána primátora,  

Chcel by som sa ešte raz poďakovať všetkým poslancom, 

hlavne pani Pätoprstej, čo mi pomáhala s vybavovaním toho 

bezplatného emhádé (MHD) na zétépé (ZŤP) a taktiež by som 

doplniť chcel tento materiál, že ako v mene zástupcov 

zétépé (ZŤP) mimobratislavských žiadam primátora hlavného 

mesta Bratislavy, aby spoločne so županom Bratislavského 

samosprávneho kraja rokoval so zástupcami Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo 

veci rozšírenia sociálnej politiky štátu formou 

poskytovania bezplatnej prepravy pre držiteľov preukazov 

tézetpé (ŤZP) a tézetpé es (ŤZP S) vo verejnej dopravy 

a refinancoval jej náklady objednávateľom jednotlivých 

druhov dopravy.  

Čiže, žiadam pána primátora, aby keď sa uzdraví, keď 

príde z nemocnice, aby zašiel rokovať na to ministerstvo 

práce a do národnej rady. Že ho tam čakajú.  
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Ďakujem veľmi pekne. 

A ešte raz sa chcem pani Pätoprstej zo srdca poďakovať 

a ostatným pánom poslancom, že nám to schválili.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme za vaše vystúpenie. 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Druhý v poradí je vystúpi pani Patrícia Šimbochová. 

Občianka: Patrícia   Š i m b o c h o v á :  

Dobrý deň. 

Dobrý deň, vážení poslanci a poslankyne.  

Ja som Patrícia Šimbochová a viac ako dvadsaťjedna 

rokov pracujem a vediem predajňu zahraničnej tlače na 

Sedlárskej ulici v Starom Meste.  

Nakoľko nám v lete končí zmluva o prenájme, ktorú máme 

s mestom, založili sme petíciu na zachovanie našej 
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predajne. Myslím si, že naša predajňa je v Starom Meste 

veľmi potrebná tak pre našincov, ako aj pre zahraničných 

turistov a návštevníkov mesta.  

Nakoľko okrem najširšieho dovážaného výberu 

zahraničnej tlače na Slovensko,  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím o kľud. 

Občianka: Patrícia   Š i m b o c h o v á :  

Ponúkame aj domácu tlač, lístky emhádé (MHD), ceniny, 

mapy miest, suveníry a ako jediný  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

v meste okrem pošty ponúkame aj poštové známky, ktoré 

sa inde nedajú  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja vás preruším na chvíľku.  

Pane, v predsálí. Tu sa rokuje.  
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(poznámka:  hlasný hovor mimo mikrofón) 

Môžme rokovať, pane, a necháte nás ďalej pracovať? 

Buďte láskavo tolerantní k ďalším občanom, ktorí sem prišli 

predniesť svoje problémy. To patrí k vám.  

Občianka: Patrícia   Š i m b o c h o v á :  

Môžem? 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Máte slovo. 

Občianka: Patrícia   Š i m b o c h o v á :  

Ďakujem. 

Takže, aj, teda, nakoľko okrem najširšieho dovážaného 

výberu zahraničnej tlače na Slovensku ponúkame aj domácu 

tlač, lístky emhádé (MHD), ceniny, mapy miest, suveníry 

a ako jediný v meste okrem pošty ponúkame aj poštové 

známky, ktoré sa inde nedajú kúpiť.  

Každodenne nás navštívia stovky turistov zo zahraničia 

a keďže im veľakrát poradíme, nahrádzame aj úlohu 

Bratislavského informačného strediska, odkiaľ k nám tiež 

turisti sami posielajú.  

Sortiment tovaru sme rozšírili aj o ručne vyrábané 

pohľadnice a blahoželania, ktoré sama vyrábam a taktiež 
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magnetky a grafiky, aby sme mali v ponuke iné ako 

v okolitých predajniach suvenírov.  

Predajňu máme otvorenú sedem dní v týždni do 

dvadsiatej druhej hodiny. Po celý rok okrem Vianoc a Nového 

roka.  

Moji zamestnanci tu pracujú viac  ako dvadsať rokov. 

Rozprávajú viacerými jazykmi a aby sme mohli vyjsť 

v ústrety našim zákazníkom, brigádnikov prijímame na 

základe zdvorilosti a jazykových znalostí.  

Naša predajňa je veľmi obľúbená, ľudia sa k nám radi 

vracajú a navštevujú nás tisícky Bratislavčanov.  

Ako jediný ponúkame najširší výber zahraničných 

titulov a ako vzorková predajňa Intepressu Slovakia, ktorá 

ako jediná dováža na Slovensko všetky tituly, ktoré sa dajú 

u nás zakúpiť. Máme zákazníkov, ktorí k nám chodia ako 

architekti, z veľvyslanectiev, učitelia, dizajnéri, ako aj 

študenti z vysokých škôl.  

Naša predajňa sa nachádza blízko Univerzitnej knižnice 

a inštitúcií, ktoré títo odborníci navštevujú. (gong) Veľmi 

veľa našich, ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dokončite.  
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Však, to som chcel povedať. Dokončite, keďže sme vás 

prerušili. 

Občianka: Patrícia   Š i m b o c h o v á :  

Ďakujem vám. 

Veľmi veľa našich zákazníkov nás podporilo v našej 

petícií a sú proti likvidácii našej predajne. Myslím si, že 

naša predajňa sa snaží celých dvadsaťjedna rokov robiť veci 

inak a verím, že s podporou ľudí ver, uspejeme a bude nám 

umožnené naďalej pokračovať a ponúkať náš široký servis pre 

všetkých a robiť naďalej dobré meno Bratislave. 

Ďakujem vám. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme. 

Ďalší v poradí nám vystúpi pán Miroslav Šimboch. K tej 

istej téme. 

Občan   Miroslav   Š i m b o c h :  

Dobrý deň, vážené poslankyne a poslanci. 

Prepáčte, že dokola omieľame o tej predajni, ale ide 

nám o spoločný cieľ a hlavne o pekné meno Bratislavy.  
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Volám sa Miroslav Šimboch, som manžel a živnostník 

s Patríciou Šimbochovou. Spolu sme boli v združení 

manželov.  

S novinami a časopismi robím od roku 1990 a manželka 

od 93. Manželka predávala ako predavačka v predajni 

zahraničnej tlače Interpress Slovakia na Laurinskej 2. Na 

základe jej výsledkov a prístupu k zákazníkom jej predajňu 

ponúkli ako Interpress na živnosť do prenájmu.  

V roku 96 nás oslovil nemenovaný pe pán z magistrátu 

a pýtal sa, aká sme firma, že o nás nič nevie a vidí, že 

máme obrovský a naozaj najväčší výber zahraničnej tlače. 

Vyli vysvetlili sme mu s manželkou, že sme vzorková 

predajňa Interpresu Slovakia, ktorý je najväčší jediný 

dovozca zahraničnej tlače na Slovensku. Pán nám oznámil, že 

mesto vyhlásilo verejnú súťaž na nebytový priestor 

Sedlárska 2, o ktoré nás, ale naozaj, nikto neinformoval. 

Samozrejme, sme sa prihlásili a súťaž o súťaž sa zaujímala 

aj spoločnosť Penes a Mediapress. Áno, súťaž pred 

dvadsiatimi dvomi rokmi ako Interpress Slovakia jednoznačne 

vyhral. Nakoľko sa rýchlo zistilo, že ostatní predajcovia, 

distribútori tlače berú zala zahraničnú tlač od jediného 

dovozcu na Slovensko a to je Interpress Slovakia. A tak je 

to až do dnes. 

Pred pätnástimi rokmi sme mali ešte maličkú predajňu 

v hoteli Carlton. Jedného dňa nás oslovil stály zákazník 

a to bol nový riaditeľ z Dánska, ktorý zrekonštruoval 

komplet hotel Carlton, oslovil nás, že by takúto predajňu 

aj s takouto profesionálnou obsluhou chcel ako pobočku 

u recepcio v hoteli. Ponúkol nám, a to zdôrazňujem, zadarmo 
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obchodný priestor s výkladom a klimazáciou, za ktoré sme 

dva roky neplatili ani korunu, a to ani za energie. Bol 

rád, že robíme dobré meno jeho hotelu a Bratislave.  

Na Sedlárskej 2 sme vyše dvadsaťjedna rokov, obslúžili 

sme vyše osem miliónov zákazníkov. Oplatilo sa byť milý 

a vrúcny, lebo teraz sa nám to vrátilo tak, že ľudia nám 

dávajú za našu ochotnú prácu podpisy na petíciu zachovanie 

zahraničnej tlače Interpress na Sedlárskej 2 pod našim 

vedením.  

V Starom Meste a okolí už skoro všetky trafiky, stánky 

a predajne tlače zavreli, lebo klesol rabat na rôzne druhy 

tovarov, nakoľko cena je pevná a nedá sa určiť už svojvoľne 

ako voľakedy. Trafika sa už nepovažuje za zlatú baňu 

a nedáva sa za odmenu. Bojujeme aj s týmto, a preto si 

nemôžme dovoliť platiť pre prehnané trhové sumy podnájmu.  

Tisícky dlhoročných stálych zákazníkov nechápe prečo 

by sme mali skončiť. Preto prosíme, aby zastupiteľstvo 

hlavného mesta v Bratislave, respektíve poslanci, opäť 

zvážili možnosť ďalšieho predĺženia nájmu Interpressu na 

dobu určitú a to v osobitnom zreteli, aby sme naďalej mohli 

robiť dobré meno môjho a nášho (gong) mesta.  

Pre informáciu, na webovej stránke Petície, máme tisíc 

podpisov a v predajni na papierovej máme dvetisíc deväťsto 

podpisov. A pokračujeme v zbieraní. 

Ďakujeme. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme. 

Ďalší v poradí vystúpi pán Mihok. 

Pán Mihok, máte slovo. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobrý deň. 

Požičal som si teraz fotografiu od pána Daňa, lebo 

chcem nadviazať tu o čom ste sa rozprávali s pánou, s pani 

poslankyňou národnej rady.  

Tak v prvom rade to zverstvo, že je tam ne tá skládka, 

ktorá je nelegálna. To je zverstvo, hej?  

V druhom rade zverstvo to, že tam nosí mestská 

organizácia to tú špinu. 

V treťom rade, že tam nosila firma áerká (A.R.K) AII 

ten odpad Bratislavy do minulého roka, firma, ktorá 

nekresťanské peniaze darovala. Čiže, tieto firmy, ktoré my 

dotujeme občania, cez našich predstaviteľov na magistráte 

nám zamorujú Bratislavu.  

Akože, krásna vizitka na predstaviteľov magistrátu. 

Lebo sa jedná o firmu OLO.  
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A teraz, čo som si požičal od pána Daňa, tak to 

prepájanie je úchvatné. Riaditeľ OLA (OLO) a riaditeľ 

Vassalu, hej? Toto už čo je.  

A teraz sa vás opýtam verejne, koľko bude trvať, že 

riaditeľ OLA (OLO) bude sedieť na svojej stoličke? To je 

prvá vec.  

A druhá vec. Prejdem do druhej mestskej organizácii 

a to je STARZ. Vysvetlite mi, koľko ešte bude riaditeľ 

STARZ-u sedieť na stoličke, kde hokejisti Slovana donedávna 

dlžili na nájom milión euro. Nechcete mu tam náhodou 

činitelia magistrátu poslať riaditeľovi nejakú medailu za 

to, že to tam udržal?  

A čo sme my akože Bratislava, akože my budeme čo? 

Sponzori klubu kde nehrajú ani bratislavské deti? Lebo 

Bratislavčania sa do toho klubu nedostanú hrávať. To 

znamená, keď môže si STARZ dovoliť, aby hokejisti dlžali 

donedávna milión euro, tak teraz sa vás opýtam ináč. STARZ, 

ktorý prevádzkuje kúpaliská v Bratislave, prečo neumožní 

cez leto plávať dôchodcom na splátky? Aký je v tom rozdiel? 

Povedzte mi?  

Aký je v tom rozdiel? Či dlží STAR-u za zimák Slovan 

vyše milióna, teraz už to je len šesťstotisíc, alebo dáte 

možnosť dôchodcom a zétépé (ZŤP) si kúpiť permanentku na 

splátky. Však to je jedno a to isté. Akurát, že urobíte 

dobre občanom.  

Takže, sa vážne zamyslite nad tým, koľko budú tí 

riaditelia tých spoločností sedieť na tých stoličkách. To 
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sú tí riaditelia, ktorí pochádzajú z toho transparentného 

výberového konania, o ktorom každý vedel, len pán primátor 

o tom nevedel, kto vyhrá.  

Akože, je mi ľúto. Nemôže ďalej hovoriť na adresu pána 

primátora, je žiaľbohu v nemocnici, nechcem, aby sa mu 

zhoršil zdravotný stav, nech sa nám čím skôr vráti, lebo 

vážne bez neho sa tá Bratislava nedá viesť. Vy to neviete, 

páni poslanci bez neho ukočírovať. 

A tieto fakty teraz, ktoré tu máte, som zvedavý, kedy 

prija prijmete dneska uznesenie na odvolanie týchto 

riaditeľov mestských organizácií. Koľko vám to bude trvať?  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší v poradí vystúpi, á, Martin Daňo. 

Občan   Martin   D a ň o :  

Dobry. Ja som tu.  

Počujeme sa dobre?  

Ja som tu dnes prvý raz. Chcem sa opýtať, je tu aj 

riaditeľ OLO? Dneska? Nie, nie. Ani nechodí takto, nie?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím?  

Občan   Martin   D a ň o :  

Iba keď je materiál, hej?  

Lebo tu sa treba zásadnú otázku opýtať a tú dúfam, že 

poslanci na to odpovedia. Ako je možné, že OLO naváža odpad 

do Podunajských Biskupíc na skládku Vassal Eko, ktorá je 

nelegálna skládka oficiálne deklarovaná? Napriek zákazu, 

ktorý aj teraz vydal okresný úrad, ako je možné, sa bude 

treba opýtať pána Cimermana, ako je možné, že sa naváža 

odpad na skládku, ktorá nie je legálna, nie je riadne 

schválená, nemá žiadne povolenie, nemá nič. Hej?  

Lebo potom, kto to bude platiť, ako, keď sa bude? Lebo 

teraz platí OLO jedné náklady teraz pri odstraňovaní 

odpadu, pritom ho naváža na nelegálnu skládku, ale potom 

keď sa v budúcnosti ná u ukáže, že bude treba tento odpad 

niekde inde odviezť, alebo čo, aj tak to spadne potom na na 

OLO, alebo na naše dane, ako, hej? Lebo ja som tiež 

obyvateľ mesta Bratislavy a nepáči sa mi tu, že sú tu 

nelegálne skládky a sa takto to naváža.  

Naviac sa treba opýtať pána Cimermana ako je možné, že 

si nechal zaplatiť, podľa našich informácií, dovolenku od 

pána Michala Kováča zo Vassal Eko? S ktorým následne 

uzatvára všetky exkluzívne zmluvy na likvidáciu odpadu 

a denne tam na naváža sa desiatky áut, stovky áut. Hej?  
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Tu máme exkluzívne tu, kolega mi tu, známy mi tu na 

chodbe zobral fotky. Tieto fotky budú zverejnené teda na 

našej internetovej stránke, kde je riaditeľ OLA (OLO), hej?  

Tuto je pán, pán, tuto je pán z Vassalu Michal Kováč, hej? 

Tento potetovaný fešák. Vedľa riaditeľ OLA (OLO) a následne 

uzatvárajú státisícové zmluvy na odvoz odpadu, ktoré naviac 

navážajú na skládku, ktorá neni legálne schválená. Hej? 

Neexistuje. Nemôže tam byť. Hej?  

Čiže, toto by ste sa mali vy ako poslanci pýtať, ako 

je možné, že v Bratislave sa toto dneska deje? Hej?  

Značí si, značí si to niekto? Kto mi bude aj odpovedať 

teraz, alebo odpo odpoveď bude v budúcnosti? Hej?  

Čiže, toto sa bude treba zásadne pýtať. Naváža sa tam 

odpad, hej? Rôzny tuto. Aj škvára, ktorá tam nemôže byť, 

hej? Ja by som iba upozornil, lebo niektorým poslancom nie 

je tá téma známa.  

V roku 2010, 2011 keď bola robená enviromentálna 

štúdia tam okolo tejto skládky, tak sa zakázalo určité 

odpady tam voziť, ako je škvára a takéto veci, ktoré končia 

s koncovkou nejakého deväťdesiatdeväť. Tam je to celá 

štúdia na to robená. Ale záhadné je, že v roku 2015, 2016 

okresný úrad vydáva nové povolenia na odpad, hej, ktoré 

prehliadajú materiál z roku 2010, 2011, kde sa tento odpad 

nemôže navážať, hej?  

A čo je ešte po podozrivejšie, potom, ale však to už 

necháme na pána Cimermana, nech to vysvetľuje, alebo ďalší, 

lebo ten odpad by tam nemal byť nikdy navezený, že 
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úradníci, ktorí robia na okresnom úrade, to možno neni ešte 

vo vašej (poznámka:  nezrozumitelné slová) kompetencii, 

majú rodinných príslušníkov (gong) zamestnaných vo Vassal 

Eko, hej? No. Tak.  

Bude to teraz na internete u nás všetko zverejnené, 

tak iba to sa pýtam za občanov, či je normálne, aby OLO 

navážalo na odpad na skládku, ktorá nie je legálne 

schválená. Neexistuje, nemôže tam byť, hej?  

A kto bude platiť tie škody?  

Všetko? 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší vystúpi pán Tadeáš Patlevič.  

Občan Ing. Tadeus P a t l e v i č :  

Dobrý deň prajem. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

Ja som dnes sledoval vaše zastupiteľstvo z internetu, 

čakal som úporne ako dopadne bod, ktorý sa týka 

problematiky náhradných nájomných bytov, ktorý prišiel na 

rad hneď po obedňajšej prestávke, ktorá mala končiť 

o druhej, nakoniec sa začalo, myslím, o pol tretej aj dačo. 

Dobre.  
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Začalo to tým, že materiál sa sťahuje, tento modus 

operandi, s tým, že zajtra sa bude prejednávať, tento modus 

operandi sme tu už videli, pokiaľ viem, päťkrát, že dneska 

sa to stiahne, že prejednávať sa to bude zajtra. Zajtra, je 

to bod číslo tridsaťdeväť, vôbec sa nebudem diviť, keď sa 

to opäť zajtra nestihne a o mesiac sa zase povie, však sa 

to bude riešiť zajtra.  

Takisto bolo povedané, že materiál je pripravený 

novší. Ja som na internete ten novší zatiaľ nevidel. 

V tomto momente som to kontroloval, zatiaľ tam stále nie 

je. Tiež by ma zaujímalo, čo také úžasné sa dnes stalo 

a nové tam pribudlo, že to ešte nemohlo byť už dneska aspoň 

zverejnené, aby to ľudia nemuseli čítať, poslanci, zajtra 

ráno počas sedenia v laviciach a preberania bodov, aby sa 

k tomu vedeli prípadne vyjadriť.  

Takže, to bude určite moja otázka, ak sa to zajtra 

bude preberať. Čo nové sa od včera stalo?  

Keď som to počítal, koľkokrát sa tá problematika 

preberala na zastupiteľstve, tak mi vyšlo, že za posledný 

rok sa tu preberala trikrát. Reálne, že sa naozaj robila 

nejaká diskusia, alebo naozaj sa niečo riešilo.  

Keď si uvedomím koľko stotisícov, myslím, že 

dvestotisíc euro to vychádza ročne, každé oddialenie 

o mesiac tejto problematiky, a to ako som počúval ako tu 

riešite päťtisícové a sedemtisícové členské v nejakých 

skupinách, tak mi to príde banálne čo tu riešite. Prepáčte, 

naozaj, príde mi to banálne.  
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Niečo chcem povedať aj k veci. 

Zaregistroval som v materiáloch, v tých, ktoré boli 

aktuálne k dnešku, že už sa začalo vyplácať nejaké, nejaké 

rozdiely medzi trhovým a regulovaným nájomným. Je tam 

nejaká suma. Ja očakávam, že sa bude tiež táto suma 

aktualizovať každý mesiac, koľko sa každý mesiac vyplatilo.  

Takisto nájomníkov zaujíma, že či za ten ich byt sa 

vypláca, lebo tiež, dali si tieto byty do iných kategórií, 

oni tam ten byt dostali do nejakej kategórie, do nejakého 

stavu, dorobili si tam toalety, dorobili si tam rôzne veci, 

ale byt sa bude vyplácať podľa toho, v akom je stave, 

pritom ten vlastník to možno vôbec nespravil. Čiže, možno 

by bolo dobré aj toto nejakým spôsobom skontrolovať, či to 

vyplácanie bude úplne v poriadku.  

Vypláca sa zhruba sto sto požiadavkách, zvyšných 

dvesto sa prešetruje a dvesto, dvesto oprávnených 

žiadateľov ešte nepodalo. Tiež by ma zaujímalo, že prečo 

nepodali.  

Konkrétne, ja tu mám dva prípady, kde podľa mňa, 

nepodali. Jedno je Drevenná, kde pani zúfalá po ôsmich 

rokoch bez vody, bez kúrenia zobrala ponuku mesta a išla do 

domu sociálnych služieb. Osemdesiatročná. Celý majetok 

zanechala. Skúste sa vžiť do jej kože. Má osemdesiat rokov 

preč. Chce si prežiť pár posledných rokov a prežila si 

miesto toho peklo a musela celý svoj majetok zanechať, lebo 

už nevládze bojovať s mafiánmi, ktorí vlastnia jej dom 

a ktorý jej, proste, neurobia nič. Aj keby si žiadala zo 

zákona, neurobia nič. Polícia neurobí nič. Ona má strach. 

(gong) 
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Ďakujem.  

Zajtra budem pokračovať.  

Pekný deň. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme za vystúpenie. 

Ďalšia v poradí vystúpi pani Novomestská Beata.  

Občianka: Mgr. Beáta   N o v o m e s k á :  

Dobrý deň prajem. 

Ja som tu ohľadom svojej vlastnej záležitosti a to sa 

týka plánovanej výstavby križovatky Panónskej cesty 

s Vyšehradskou v Petržalke, ktorú nám chce postaviť 

developer, ktorý zbúral PKO a momentálne chce teda zrušiť 

výbeh pre psov, chce zničiť parkovacie miesta, vyrúbať 

stromy. Takže, je to presne ten istý, ktorému ste dovolili 

zbúrať PKO a ktorý, o ktorom niektorí z vás, tak upresním, 

a o ktorom ste sa ešte čudovali, že človek sa rozhorčuje, 

že ako ste si to dovolili.  

Jednoducho, vy ste zodpovední za to, poniektorí, že 

tento developer si dovoľuje teraz aj v našej časti mestskej 

Petržalka a má, proste, plány, ktoré sú úplne šialené. 
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Takže, chcem vás všetkých požiadať, aby ste 

neschválili takýto investičný zámer tohto developera. To 

znamená, rozšírenie a budovanie križovatky 

Vyšehradská/Panónska cesta.  

Tým pádom aj ja, ako obyvateľ, občan, žiadam primátora 

hlavného mesta a samosprávu mestskej časti Bratislava-

Petržalka, aby k výstavbe tejto križovatky vydal nesúhlasné 

stanovisko. 

Budete schvaľovať doplnky územného plánu. List 

k tomuto bol zasielaný z našej mestskej časti Petržalka 

primátorovi. Takže, ja osobne, ako obyvateľ a občan si 

neželám, aby ste niečo takéto schválili a zničili, proste, 

miesto, kde ja žijem od svojho detstva, od kedy si ja vôbec 

pamätám. Ak, ak to urobíte, tak verte tomu, že tu sedieť 

nebudete. A to je iba konštatovanie faktu. Pretože, to si 

budú určite vedieť zaslúžiť vaši voliči, aby sa o tom 

dozvedeli.  

Je výbeh pre psov, ktorý tam je, je veľmi hodnotný, 

pretože v rámci toho výbehu je až sedemdesiat, osemdesiat 

stromov, je tam zeleň, tvorí to vlastne bariéru k tej 

Panónskej ceste a k tej diaľnici. Tam ja by som vás 

požiadala, aby ste sa radšej zamerali na to, aby tam bola 

vybudovaná protihluková stena, čo sa týka tej diaľnice, 

pretože to dlhodobo nie je.  

Takže, na takéto veci sa zamerajte a tomuto sa 

venujte.  
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Takže, ja vám to pošlem, zrejme, aj emailom, (gong) 

a budem vás žiadať, aby ste to neschválili. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný príspevok do, k téme Vystúpenia 

občanov, k tomuto danému bodu.  

 

 

BOD 51 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 
NA POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
ČUNOVO, PARC. Č. 1200/3, V PROSPECH 
VLASTNÍKOV POZEMKOV PARC. Č. 1216/1-
15, PARC. Č. 1217/1-13, MIROSLAVA 
RYBU A SPOL. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A my pokračujeme v rokovaní zastupiteľstva bodom 

päťdesiatjedna, návrh na zriadenie vecného bremena 

v katastri Čunovo.  

Poprosím krátke úvodné slovo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Predmetom žiadosti je zriadenie vecného bremena práva 

stavby komunikácie, práva prechodu a prejazdu a práva 

uloženia inžinierských sietí na pozemku v katastrálnom 

území Čunovo vo vlastníctve hlavného mesta za účelom 

zabezpečenia prístupu k stavbe rodinných domov. 

Jedná sa o výmeru štyristosedemdesiatjedna metrov 

štvorcových. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné.  

Finančná komisia žiadala spracovateľa o predloženie 

stanoviska starostky mestskej časti Čunovo k zvereniu 

komunikácie do správy. Pani starostka následne doručila 

súhlasné stanovisko k zriadeniu vecného bremena.  

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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 

poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Vzhľadom k tomu, že to nebolo možné skôr, tak ja dávam 

procedurálny návrh, aby sme otvorili bod Rôzne. Pretože tie 

veci, ktoré tu zazneli týkajúce sa OLA (OLO), sú podľa mňa 

veľmi vážne a určite by sme v tejto veci mali niečo 

spraviť. Ja teda mám predstavu, aby sa naozaj, teda pokiaľ 

sa tu riešila skládka, som tu počúval, aj názory pána 

kontrolóra, ale myslím si, že, ak sú tie fotografie 

pravdivé, a teda, nech si myslí ktokoľvek, čokoľvek 

o pánovi Daňovi, tak zatiaľ sa mi nestalo, že by takéto 

fotografie, alebo dôkazy boli, boli podvrh.  

Takže, ak je to pravdivé, tak ja som za to, aby v OLE 

(OLO) prebehla bezodkladne poslanecká kontrola z dôrazom na 

zmluvy OLA (OLO) so firmou Vassal, ktorá bola 

z predchádzajúcich, z predchádzajúceho vedenia a zo 

súčasného vedenia.  

Naozaj by sa táto, táto kontrola mala zamerať na dve 

základné veci. To znamená, či sa po príchode nového vedenia 

zvýšila frekvencia obchodných vzťahov medzi spoločnosťou 

OLO a spoločnosťou Vassal, a rovnako by v rámci dozornej 

rady a ostatných vecí malo byť vyžadované od OLA (OLO), aby 

ako na svojho dodávateľa, alebo teda svojm dodávateľa 

odpadov zabezpečilo naozaj fyzickú kontrolu na mieste 

skládky, alebo teda, ono sa to volá asi, že vraj recyklačný 

dvor, lebo oficiálne to nie je skládka, objektu Vassal.  

Čiže, z tohto dôvodu dávam procedurálny návrh, aby sme 

v tomto momente otvorili bod Rôzne a v bode Rôzne prebrali 

túto jednu vec. Lebo ja neviem do kedy tu všetci ľudia 

budú, ja neviem do kedy bude aké zastupiteľstvo, a naozaj, 

toto vystúpenie a táto fotografia ma nenecháva vôbec 
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chladným. A myslím si, že by to trebalo prejednať a prijať 

nejaké uznesenie.  

Ja netvrdím, to, ktoré som povedal, že je, že je 

dokonalé a že nemôže sa nejakým spôsobom vylepšiť. Kvôli 

tomu by som chcel, aby sa táto diskusia otvorila, aby sme 

v tej veci začali, naozaj, bezodkladne konať, lebo ak tam 

naozaj sa preukáže, že od nástupu nového vedenia a od 

nástupu generálneho riaditeľa Cimermana sa obchodné vzťahy 

s firmou Vassal výrazne zle výrazne nabaľujú, že tam 

začínajú byť väčšie objemy zakázok a tá, a naozaj, oni 

chodia na spoločnú dovolenku. Nemusí to nič znamenať, ale 

minimálne to je v rovine absolútne neprijateľné pre mňa vo 

verejnej správe, lebo to je. Za také veci sa už dneska 

odstupuje aj na ministerstvách, nie na dozornej rade OLA 

(OLO) hej?  

Takže, poprosím, tento procedurálny návrh. Vysvetlil 

som obšírnejšie prečo a o čom sa chcem v tom bode Rôzne 

baviť. Len jeden bod, potom sa vráťme k normálnemu 

programu, ale toto bola naozaj, podľa mňa, mimoriadna 

informácia, ktorú som nevedel a ktorú považujem za veľmi 

dôležitú. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Teraz neviem, že či ste na začiatku, keď sme začínali 

ne, keď ste nepočúvali. Zmena programu je možná na začiatku 

zastupiteľstva. Zmena programu.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

No, to je zmena programu v poradí. To je presne to 

isté. To znamená,  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Procedurálny môže byť, ale nie k zmene poradia 

programu, alebo vkladaniu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja tu nie som na výklad  zákona.  

Takže, nie. Ja tu nie som na výklad zákona a v tomto 

prípade požiadam o informáciu organizačného, ktorý 

v okamžiku, ako ste to hovorili, ma prišli upozorniť 

k tomu, že to nebude možné. Bez rozdielu ako hlboko s vami 

súhlasím.  

Poprosím o právne oddelenie, aby sa vyjadrili k tejto 

navrhovanej zmene.  

JUDr. Vladimír   M i n č i č ,PhD., riaditeľ sekcie právnych 

činností: 

Ďakujem za slovo. 
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Ospravedlňujem sa, ja som si odskočil na toaletu, tak 

som nepočul chvíľočku z vašej diskusie. 

Ohľadne zmeny programu schváleného, riadne schváleného 

mestským zastupiteľstvom v zmysle čisto gramatického 

výkladu zákona o obecnom zriadení paragrafu 12 odsek 5 máme 

za to, že nie je možné robiť zmeny programu už schváleného.  

Samozrejme, na to je tu rokovací poriadok, ktorý 

upravuje tieto veci, ale ten nemôže byť v rozpore so 

zákonom. Zákon hovorí, že program ako taký, pardon, nie 

program, návrh programu sa schvaľuje vždy na začiatku 

zastupiteľstva. Následne hovorí aj o priebehu schvaľovania 

návrhu programu. A že najprv sa schvaľuje to, čo bolo ako 

návrh programu vyvesené na webovom sídle a následne sa 

schvaľujú zmeny programu. Zmeny v návrhu programu. Máme za 

to, že pragmati, teda, pardon. Gramatický výklad je taký, 

že keď je schválený program na začiatku zastupiteľstva, nie 

je možné ho ďalej meniť.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Samozrejme, samozrejme, ešte mám slovo, tak budem, 

budem teda reagovať na podnet pani poslankyne Tvrdej. 

Samozrejme, že pokiaľ, teda, argument je taký, že ide 

o pokračujúce zastupiteľstvo. Avšak my sa musíme riadiť tou 

právnou úpravou, ktorá je momentálne platná a účinná. Čiže, 

novelou. Alebo teda takto. Znením zákona o obecnom zriadení 

v zmy, teda, zákon o obecnom zriadení v znení novely 

účinnej od 1. 4., ktorý, ktorý ako hovorím, v zmysle teda 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 715

toho gramatického výkladu jasne stanovuje proces 

schvaľovania programu.  

To by bolo všetko z mojej strany.  

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takisto sme boli v bode päťdesiatjedna.  

Ja len môžem prečítať nejakú časť, ktorú máme 

z inštrukcií právneho oddelenia.  

Všetky uvedené zmeny, to znamená dopĺňanie, vyradenie, 

vypúšťanie bodov v priebehu zastupiteľstva možno vykonávať 

len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, 

a to len na začiatku zastupiteľstva najmä s akcentom na 

právnu istotu. Vzhľadom na uvedené upozorňujem, že 

skutočnosť, na skutočnosť, že článok číslo 5 odsek 24 

rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva je od 1. 4. 

v rozpore s paragrafom 12 a tak ďalej. 

To je, to čo ste upozorňovali, že musíme sa venovať 

aktualizácii rokovacieho poriadku tak, aby došiel do súladu 

so zákonom.  

No. Takže, toľko váš procedurálny návrh.  
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Faktickou sa hlási pán poslanec Kuruc.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel podporiť pána Hrčku. Ja som zvolal 

dneska mimoriadnu dozornú radu na osemnástu hodinu po 

týchto informáciách, ktoré tu sú, budem sa pýtať pána 

generálneho riaditeľa na otázky rôzne. Pokúsim sa, aby už 

na zajtra bol pripravený nejaký materiál, aby pán riaditeľ 

sem pred nás predstúpil a budem sám z dozornej rady 

iniciovať, aby čo v najbližšom čase bola umožnená kontrola 

a poslanecký prieskum vo firme OLO.  

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: 

Po tej rozprave, ktorá tu bola, možno tento môj 

príspevok bude bezpredmetný. Ja som totiž len mal obavu, že 

pokiaľ my otvoríme bod Rôzny, Rôzne a len s jedným bodom 

zaradeným, je otázne, či sa budeme môcť vrátiť do bodu 

Rôzne podľa normálne schváleného procesu, programu, lebo 

teda pán Hrčka to predložil tak, že teda, prejedná sa len 

tento jeden a pokračujeme v ďalších bodoch.  
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Pokiaľ by sme otvorili bod Rôzne, tak ho dokončíme 

v plnom rozsahu, tak to beriem za čisté a potom sa až 

vrátime.  

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. 

Vzhľadom k týmto informáciám, ktoré som nemal, tak 

potom teda sťahujem svoj procedurálny návrh. Nie kvôli 

tomu, že mi ho teda vykladáte, ale potom by som naozaj 

trval na tom, aby to bol nultý bod zajtrajšieho 

zastupiteľstva aj s tými informáciami, ktoré tu sú, 

s nastúpeným pánom riaditeľom.  

A teda to, či to bude dneska poobede, alebo zajtra 

ráno, v tom nevidím žiadny rozdiel. Ale naozaj, nech sú 

tieto, už aj ďalšie informácie k tomu pripravené, nech sa 

k tomu aj tu pán Cimerman vyjadrí a nech to teda zajtra 

naozaj riešime ako úplne prvú vec.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Súhlasím s vami.  

Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Je to relevantné vo vzťahu k súčasnej situácii, ale 

aby sme si to ujasnili do budúcnosti, podľa mňa by bol 

z hľadiska logického výkladu zákona absolútne neodôvodnený 

taký postup, ktorý by znemožnil zastupiteľstvu, napríklad, 

meniť poradie bodov ak by zastupiteľstvo usúdilo, že, že 

nejaký bod potrebuje ešte prerokovať pred tým, ako bude 

prerušené.  

Čiže, logický výklad hovorí oproti tomu. A teda, ak si 

pozrieme dôvodovú správu, tak táto zmena sa tam odôvodňuje 

tým, že skúsenosti s podstatnými, či viacerými zmenami 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sú vopred od 

vopred zverejneného programu, a to bezprostredne pred jeho 

začatím odôvodňujú navrhované sprísnené kvórum hlasovania 

poslancov obecného zastupiteľstva na rozdiel od všeobecnej 

úpravy hlasovania.  

Zmenou návrhu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva sa rozumie doplnenie alebo vypustenie bodu 

v návrhu tohto programu, ktorý bol zverejnený.  

Čiže, nehovorí sa tam o zmene, zmene poradia, alebo 

o presune, doplnenie, alebo (gong) vypustenie.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Šinály.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Opakovane si dovolím dať do pozornosti, že zákon buď 

niečo ukladá čo môžeme robiť, alebo nemôžeme robiť. V tomto 

prípade ukladá, alebo umožňuje poslancom, aby v závažných 

prípadoch dodatočne menili program, napríklad doplnením 

akéhokoľvek bodu. Ja na rozdiel od pána riaditeľa nevidím 

ani necítim to, čo on rozpráva a tvrdím, že aj, kým nebude 

existovať funkčný rokovací poriadok, o ktorom sa dohodnete 

a v ktorom si väčšinou hlasov odsúhlasíte, napríklad, taký 

postup ako racionálne hovorí pán Minčič, tak dovtedy 

jednoznačne kedykoľvek môžete hlasovať dvadsiatimi tromi 

hlasmi, lebo to nie je v rozpore so zákonom, ktorý hovorí, 

že zmeny programu sa odsúhlasujú dvadsiatimi tromi hlasmi. 

A nehovorí, že kedy. Je to len napísané za úvodným 

schválením programu. (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 
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Ďakujem pekne za slovo. 

Pán riaditeľ, alebo vedúci právneho, neviem aký má 

titul, lebo nám nebol predstavený, hovorí o tom, že už 

v tejto chvíli je rokovací poriadok neplatný. Ale zároveň, 

ani zajtra ten nový, ktorý by sa zosúladil s novým zákonom 

nie je predložený. Tak akože, koľko mesiacov tu budeme 

v neprávnom stave?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Buocik.  

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. 

Už to tu zaznelo aj od pána Dostála, aj v podstate od 

hlavného kontrolóra, a teda, náhoda tomu chcela, ja som sa 

dnes na túto tému rozprával s pánom Galandom, že či je 

možné v rámci procedúry meniť poradie bodov programu, tak m 

môžem týmto tlmočiť naše spoločné, spoločný záver tej 

debaty, že toto, nové znenie zákona o obecnom zriadení 

nevylučuje.  

Takže, procedúrou môžme meniť poradie program, poradie 

schváleného programu, ale nemôžme zaraďovať žiaden nový, 

ani vyraďovať.  
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Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To budeme mať možnosť diskutovať v okamžiku, keď 

budeme schvaľovať ten rokovací poriadok, aktualizáciu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ďalší diskutuje pani Ferenčáková.  

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa vrátim teda k pôvodnému materiálu, bodu číslo 

päťdesiatjedna, žiadosť o zriadenie vecného bremena.  

Je to materiál, ktorý je potrebné schváliť z dôvodu, 

že investor už niekoľko rokov sa snaží o realizáciu územia 

v súlade s územným plánom. 

Tak, ako tu bolo povedané, komunikácia, ktorá bude 

vybudovaná, mestská časť zrejme ju neprevezme do správy 

práve z dôvodu, že sa jedná o vstup len momentálne pre túto 

lokalitu pre toho investora, desať rodinných domov. Čiže, 

kým nebude rozšírené územie, tak investor bude musieť si 

zabezpečovať údržbu sám.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 722

Ja len žiadam, aby vlastne boli dodržané všetky 

podmienky, ktoré sú stanovené v materiáloch, ktoré sú 

predložené k k, nie ku konaniu, ale vlastne v tomto bode.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Návrhová komisia, bod číslo päťdesiatjedna. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie 

vecného bremena a tak ďalej, ako je to písomne uvedené.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťštyri? Päť. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem.. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťsedem poslancov. 

 

 

BOD 52 INFORMÁCIA O PRÍPRAVE KONCEPCIE 
PODPORY HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
KOMERČNEJ VÝSTAVBY GARÁŽOVÝCH DOMOV 
V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie k bodu číslo päťdesiatdva, je to 

Informácia o príprave koncepcie podpory hlavného mesta pri 

budovaní komerčných garážových domov.  

Poprosím krátke úvodné slovo.  

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o informačný materiál vypracovaný na základe 

uznesenia 945/2017.  

V materiáli je zapracovaný návrh základných pravidiel 

pre podnikateľov, ktorí požiadajú o podporu vo formu 

dotácie, či zľavy pri predaji, prenájme, alebo vecnom 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 724

bremene na pozemok vo vlastníctve hlavného mesta za účelom 

výstavby komerčných garážových domov.  

Stanoviská dotknu, alebo v rámci stanovísk oddelení 

máme vyjadrenie hlavnej, pani hlavnej architektky, ktorá, 

ktorá uvádza, že podmienkou pre úspech zámeru je založenie 

pracovnej skupiny a následne participácia zámeru 

s mestskými časťami.  

Dôležité je, aby pre všetky všetkých platili rovnaké 

pravidlá. Úlohou pracovnej skupiny bude tvorba koncepcie 

ako jednotného právno-ekonomického postupu hlavného mesta 

pri každom zámere zo zohľadnenia za zohľadnenia zásad pri 

plánovaní a výstavbe hromadných garáží.  

Finančná komisia  o predloženej koncepcii nehlasovala. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Zabudol ste dočítať ten, to stanovisko pani hlavnej 

architektky, ona hovorí, že ak sa vyb, ak by sa vybudovali 
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tieto parkovacie domy, mali by ostať v majetku mesta. To 

ten materiál nerieši. 

Ja si ale dovolím takú skrátenú verziu. 

My sme absolvovali na mestskej časti Petržalka za pána 

Ftáčnika tortúru povoľovania, alebo teda vybudovania 

garážových, garážových domov. Je naozaj veľmi komplikované 

urobiť nejaký komplexný materiál, ktorý navlečiete na celé 

mesto a urobiť tam rovnaké pravidlá, pretože každá lokalita 

je úplne, úplne iná. Úplne sú tam iné nároky obyvateľov, je 

to, je to veľmi komplikované. 

Čiže, ja si myslím, že toto je trošku taký utopický 

materiál, ktorý by asi chcel vyriešiť jednoduchým spôsobom 

veľmi komplikovaný a zložitý problém na rôznych, rôznych 

mestských častiach, ktoré majú úplne iné podmienky. 

Čiže, ja osobne, tento materiál nepodporím, aj keď 

rozumiem snahu, ale ne neni to dobrý, dobrým spôsobom 

spracované a myšlienka je budovanie, budovanie garážových 

domov, podľa mňa, trošku aj násilným spôsobom pretláčať to 

obyvateľom. To bude, to by bol konfliktný materiál, keby 

sme ho takto schválili v tejto podobe.  

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: 
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Ďakujem veľmi pekne. 

No, mňa tento za materiál, samozrejme, veľmi zaujímal. 

Bola som jedna z jeho iniciátoriek a žiadala som, ak si 

dobre pamätáte, bolo to keď sme schvaľovali vecné bremeno 

pre spoločnosť Vé árms, tuším grup, pre Petržalku a musím 

povedať, že som sklamaná, ale som veľmi rada, nebudem to 

rozovádzať a nie som teraz na to, neviem si úplne všetky 

dôvody spomenúť, keď som študovala túto dôvodovú správu, 

lebo to už bolo dávno, ale som veľmi rada, že aj sekcia 

dopravy a oddelenie dopravného inžinierstva magistrátu, to 

znamená, že vlastný orgán magistrátu namietal na túto 

koncepciu, na tento návrh a uvádzal tu zásadné pripomienky 

a námietky, napríklad, uvediem jednu z nich, že pri výbere  

vhodného úspešného uchádzača, výber vhodného pozemku je 

výlučne v kompetencii uchádzača.  

Alebo že, napríklad, že toto oddelenie odporúča, aby 

predovšetkým mesto bolo, bolo tým, ktorý buduje nové 

parkovacie plochy, alebo parkovacie zariadenia. a tak 

ďalej, a tak ďalej. 

Je to pomerne rozsiahle stanovisko tohto oddelenia, 

nachádza sa na strane devätnásť až strana dvadsať 

dvadsaťdva. Odporúčam ho všetkým do pozornosti. 

Nemôžem, žiaľ, tento materiál bez výhrad podporiť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja viem, že sme to dali ako úlohu. Je fajn, že sa 

vôbec niečo urobilo, ale naozaj, ja by som radšej videla už 

veľmi konkrétny návrh aj s nejakou analytickou časťou, 

ktorá hovorí o tom, že kde sa vlastne garážové domy, kde si 

mesto predstavuje, že by tie garážové domy mohli vzniknúť 

v kontexte rozvoja mobilnej dopravy.  

Čiže, toto zase je jeden z materiálov, ktorý ako keby 

rámcuje priestor pre, pre komerčnú výstavbu a mesto k tomu 

nedáva nejaký svoj názor ako si to predstavuje. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani pos, pani námestníčka Plšeková. 

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

poslankyňa MsZ: 

No, ja viem, že na zastupiteľstve  sme to prijali ako 

uznesenie na základe podnetu jedného z jedného z klubov, 
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ale ja sa musím priznať, a je to aj taká moja otázka voči 

kolegom, či sme to mali vôbec my prebraté na pé pé pé (PPP) 

a tiež si myslím, že takýto materiál by mal byť 

v územnoplánovacej komisii prebratý.  

Takže, ja by som navrhovala stiahnuť ten materiál 

a prero  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Bol?  

A bol, bol podporený?  

(poznámka:  počuť slová „Aj na pé pé pé (PPP)? Aj v pé 

pé pé (PPP)? Ste to predkladali? Áno. Tak som tam nebol.“) 

Ani ja som asi nebola na tej pé pé péčke (PPP). 

Ale v každom prípade si myslím, že tiež ten materiál 

nie je úplne v poriadku. 

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. 
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Ja sa takisto pripájam k tým, ktorí tento materiál 

nepodporia. Poviem teda aj prečo. 

V tom bode Bé predmetného uznesenia, ktorým sme 

zaviazali, a to bolo 28. 9. 2017, na vypracovanie tohto 

materiálu, myslím že primátora, pána primátora, ja si, ja 

ten bod prečítam: 

Aby predložil koncepciu podpory hlavného mesta SR 

Bratislavy komerčnej výstavbe garážových domov, ktorá 

zabezpečí transparentné pravidlá pre každého podnikateľa.  

Transparentné pravidlá.  

V tom bolo ťažisko tohto bodu, že my sme rozprávali 

o tom jednom záujemcovi vé arms (V-arms), ktorý prišiel 

s hotovým, on prekonal všetky prekážky, ktoré mal na ceste 

k tomu, aby tam tú, ten objekt postavil, hej?  

Ja sa takisto, jako pani námestníčka čudujem, prečo my 

tam hovoríme o tých veciach, ktoré sú samozrejmé, keď 

niekto chce investičný zámer realizovať na pozemkoch, ale 

on prišiel s tým, respektíve my sme mali otázku, či mu to 

dáme zadarmo, či mu dáme zvýhodnenú ťarchu, či mu dáme 

zvýhodnený predaj tohto pozemku, na ktorom to zrealizuje. 

A toto tento materiál nerieši. 

Čiže, z jednoducho povedané, keby materiál povedal, 

áno, každý kto bude mať možnosť postaviť garážový dom, je 

to podnikateľský zámer a bude ho chcieť umiestniť na 

pozemku mesta, tak musí mať, samozrejme, ten súhlas pred 

tým a vie, že keď ten súhlas dostane, tak bude mať meter 

štvorcový za desať euro, za pätnásť euro, za sto eur. Ja 
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neviem, hej? Ale toto by tam malo byť, akože, exaktne 

povedané, aby ja  v Devínskej, ja v Rači, ja, ja v Starom 

Meste som mal jasné stanoviská, ako sa v takomto smere ku 

mne, k tomu môjmu investičnému zámeru mesto ako vlastník 

pozemku postaví. 

Čiže, znova opakujem, ten materiál sa minul toho 

účelu, pre ktorý bol, bolo uznesenie prijaté.  

A naozaj to treba prepracovať.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja chápem, že treba niekde tie autá upratať z ulice, 

akurát tento materiál je akože tak nekoncepčný, ne nehovorí 

sa tam o tom z čoho majú byť tie parkovacie domy. Je to, je 

to stavba, ktorá hyzdí mesto, hyzdí architektúru, hyzdí 

ulice.  

Čiže, ak parkovacie domy, tak naozaj, dočasné riešenie 

s tým, že by mali byť normálne montované. Je to bežné všade 

na svete.  
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Čiže, mali by byť montovateľné a rozmontovateľné. Lebo 

keď sa to tam raz postaví a keď to mesto postaví a podarí 

sa nám zredukovať autá, tak to budú prázdne chátrajúce 

budovy. Čiže, treba tomu dať normálnu koncepciu.  

Ja by som bol najradšej, keby sa ten materiál stiahol, 

dopracoval a podal v normálnej forme.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Tiež sa pripájam k všetkým tým, ktorí hovoria, aby ten 

materiál bol v tejto chvíli stiahnutý. 

Inak, informácia o príprave koncepcie, ešte dobre, že 

nie o príprave prepravy, lebo totižto uznesenie bolo 

myslené tak, že už na, do novembra minulého roka tu mala 

byť tá koncepcia predložená zastupiteľstvu a nie že sa 

dozvedáme dneska, že je tu nejaká príprava niečoho a navyše 

taká, s ktorou, podľa mňa, takmer žiadny poslanec tuná 

nesúhlasí. 

Navyše tam, sa to tu asi ne nedá všetko rozobrať, ale 

tam sa, napríklad, hovorí o tom, lebo je je to podporné 

opatrenie pre parkovaciu politiku, a tam sa hovorí len 

o tom, že to chcú konzultovať so starostom. To by malo 

prerokovávané toto a žiadosť o stanovisko mestký miestnych 
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zastup, alebo v zastupiteľstvách mestských častí, ktoré sa 

k tomu vyjadria. Pretože tie budú realizovať parkovaciu 

politiku. A toto je podporné opatrenie k parkovacej 

politike.  

A napríklad, my to v Petržalke, aj sa týmto materiálom 

chceme zaoberať, ale mal by byť dopracovaný  a jednoducho, 

malo by sa počkať čo na to mestské časti. Be bez toho by to 

tu ani nemalo ísť na schválenie (gong) nie že na 

informáciu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem. 

Neviem, nepamätám si teraz na koľko, koľko bolo určené 

času na spracovanie tejto koncepcie, ale tuším mesiac, 

alebo dva mesiace. To nebolo vôbec realistické.  

Nezabúdajme na to, že tento materiál mal byť 

v zastupiteľstve prerokovaný vo februári, čiže to akože na 

na margo toto, že sa nachádzame už pomaly, pomaly na konci 

apríla. 

A toto všetko, čo ste tu kritizovali, to sme, na to 

sme prišli, pretože sme založili spoločne so všetkými 
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oddeleniami na základe ich stanovísk pracovnú skupinu a sme 

si povedali, presne, takto to nejde. Nejde to, aby to bolo 

bez mestských častí.  

Keby ste si, pán poslanec, prečítal moje stanovisko, 

tam to jasne stojí. Zapojenie mestských častí ako prvých, 

ako prvých. A stanovenie obchodných podmienok a tak ďalej. 

My sme, vlastne, v tomto materiáli povedali, že 

potrebujeme, naozaj, pripraviť tú koncepciu a že sme na to 

vytvorili pracovnú skupinu, zozbierali súčasný stav, ten 

ste aj citovala vy, pani poslankyňa, je to tak. A (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje pán poslanec Kolek. 

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

Ja len doplním, že to uznesenie bolo prijaté 28. 9. 

2017, splnenie bolo dátumované plus tridsať dní. Čiže, 

materiál, ten návrh koncepcie mal byť predložený na, keď 

nie sep, novembrové, tak, tak minimálne decembrové 

zastupiteľstvo. Hej?  

Čiže, tam bolo nesplne nesplnené uznesenie, ani sa 

spracovateľ týmto spôsobom, nejakým spôsobom nepodieľal 

s poslancami, že sa to nedá, alebo vidí tam problémy.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný diskusný príspevok. 

Vyjadríme sa hlasovaním. 

Prosím návrhovú Prosím návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o  návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, keďže nič nové sme k tomu nedostali. 

Takže, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Informáciu o príprave koncepcie podpory 

hlavného mesta komerčnej výstavby garážových domov 

v Bratislave. Toľko uznesenie.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťšesť.. 

Za sa vyjadrili dvaja.. 
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BOD 53 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU NA NÁJOM 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – GARÁŽOVÝCH 
STÁTÍ NA BAJZOVEJ 8/A V BRATISLAVE, 
K. Ú. NIVY, K. Ú. STARÉ MESTO, K. Ú. 
KARLOVA VES A K. Ú. PETRŽALKA, 
FORMOU PRIAMEHO NÁJMU  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie k bodu číslo päťdesiattri, Návrh na 

schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov. 

Poprosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Predmetom priameho nájmu sú garážové státia 

nachádzajúce sa na pozemkoch hlavného mesta na viacerých 

uliciach.  

Doba nájmu je neurčitá.  

Účelom nájmu je parkovanie osobných motorových 

vozidiel.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 736

Jedná sa o lokality a garážové státia na Bajzovej, 

Blumentálskej, Námestí Martina Benku, Jurigovom námestí, 

Tománkovej a Jasovskej.  

Finančná komisia odporúčala schváliť podľa uz, 

predložený materiál.  

Mestská rada odporúča materiál prerokovať.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa hlási pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som len navodila otázku, keďže opakovane sa 

vyskytuje na Jurigovom námestí zo stodvadsať tri 

parkovacích státí je dvadsaťdva voľných. Je to lokalita 

v Karlovej Vsi kde je veľmi problematické parkovať. 

A vlastne prenajímame, alebo opakovane sa vyhlasovala 

verejná obchodná súťaž na tieto priestory neúspešne. Bolo 

by potrebné položiť si otázku prečo? Pretože tie priestory 

sú v takom stave, že ľudia nemajú záujem také parkovacie 

miesto získať ani zaň platiť. Je tam vraj tma, zateká tam 

a neviem čo všetko. Čiže, ľudia radšej sa budú tlačiť na 
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chodníkoch a kde sa bude dať, ako by si prenajali takéto 

parkovacie miesto. 

Čiže, či tam nie je potrebné učiniť iné opatrenia ešte 

pred tým, než sa to budeme snažiť prenajať? 

Len toľko. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

S takýmito priestormi, vlastne, aj nevhodnými na 

prenájom, sa potýkame v meste už dlhodobo. A to nie len čo 

sa týka garáží, ale to sú aj priestory, ako napríklad, 

v Petržalke na Jasovskej, ktoré by mohli byť skvelé 

obchodné priestory, alebo výrobné, alebo na hocičo, ale my 

dávame nevhodné podmienky. Pretože ak napíšeme, či už do 

takéhoto zámeru, alebo do verejnej obchodnej súťaže, že, že 

niekto si môže prenajať priestory, ktoré sú dlhodobo 

zdevastované, pritom mu nesľubujeme žiadnu úľavu na nájme, 

dokonca mu ani, alebo vyslovene v podmienkach povieme, že 

nezapočítame mu jeho investície do nájmu, no tak potom 

teda, naozaj, môžeme vypisovať súťaže a zámery do nekonečka 

a úspešný nebudeme.  
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Čiže, naozaj, treba sa zmyslieť nad tým, v akých 

podmienkach sa tie priestory, ktoré ponúkame (gong) na 

nájom nach 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

No, ja mám podobnú otázku ako v tom lesoparku ten 

materiál sa volá, že Návrh na schválenie zámeru na nájom 

formou priameho nájmu. Potom sa tam hovorí o tom, že, že 

teda v uznesení, že sa ten zámer zverejní, ale opäť sa tam 

spomína forma priameho nájmu a potom v dôvodovej správe sa 

hovorí o, alebo teda v tých podmienkach sa hovorí 

o obchodnej verejnej súťaži. T 

akže, ja celkom nerozumiem, raz je to forma priameho 

nájmu, potom sú to, je to obchodná verejná súťaž a sú tam 

potom aj aj tie termíny obchodnej verejnej súťaže, ktoré sú 

už trošku neaktuálne, že obchodná súťaž bude vyhlásená 12. 

3. 2018, čo sa 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Sa posúva. Dobre. 

Ale, ale teda, terminologicky je to obchodná verejná 

súťaž, alebo forma, forma priameho nájmu, lebo, lebo 
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v podmienkach, alebo teda, v ktorej časti to je, sa hovorí 

o obchodnej verejnej súťaži, ale v samotnom uznesení, áno 

v dôvodovej správe sa hovorí o, o, obchodnej verejnej 

súťaži, v uznesení, aj v názve materiálu máme forma 

priameho nájmu, čo sú dve odlišné spôsoby ako vybrať, 

vybrať druhú zmluvnú stranu a teda, nájomcu. 

Takže, toto by som poprosil vysvetliť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V krátkosti reaguje faktickou pani poslankyňa 

Kimerlingová. 

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

Ja doplním to, čo som nestihla v predchádzajúcej 

poznámke povedať, že keďže na zajtrajšie zastupiteľstvo pán 

primátor chce čerpať dvadsaťšesť miliónov z Rezervného 

fondu, prečo nejakú malú časť z týchto prostriedkov 

nepoužiť na rekonštrukciu priestorov, ktoré ponúkame na 

nájom a prenajímať ich tak, ako všeobecná zásada hovorí, že 

prenajímateľ má prenajímať priestory, ktoré sú 

prevádzkyschopné a nie ponúkame niekomu vrakovisko a ešte 

od neho chceme, aby sa nám prihlásil do súťaže so slušnou 

cenou.  

Takže, keďže Bratislava je v dobrej finančnej 

kondícii, peňazí máme dosť ako sme už neraz deklarovali, 
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prečo neinvestujeme do opravy a rekonštrukcie takýchto 

priestorov?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Slovo má spracovateľ. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem. Ďakujem pekne. 

Čo sa týka priestorov na Jasovského, ja som si to 

poznačil, dám aj preveriť aktuálny stav. A čo bude možné 

dať do poriadku, tak samozrejme, dáme. 

Čo sa týka formy, formy prenájmu, tak za uvedených 

podmienok, ktoré sú zapracované v danom materiáli, pokiaľ 

dostaneme ponuku zohľadňujúcu tieto pom podmienky, tak na 

základe tohto materiálu prichádza, alebo môže prísť 

k priamemu prenájmu, avšak v bode sedem v podmienkach je aj 

uvedené, že v prípade, že budú doručené dve a viac rovna, 

bude doručených dve a viac rovnakých ponúk k jednej garáží  

alebo garážovému státiu, víťaz bude určený elektronickou 

aukciou. Čiže, sa použijú v tomto prípade aj prvky 

elektronickej aukcie kvôli tomu, aby sme mohli získať 

vyššiu sumu, pokiaľ teda má viacero účastníkov, alebo 

žiadateľov záujem o ten istý priestor.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko na vysvetlenie. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali už aj druhú opra, 

druhú, druhé opravenie dátumov splatnosti čo sú v návrhu 

uznesenia a na tom, tam sa menia dátumy k správnosti.  

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako je nám 

písomne uvedené s tými opravenými dátumami, ako je to 

uvedené v materiáli v návrhu uznesenia. A tie opravy 

dátumov sa týkajú v podmienkach v číslo jeden a dva 

a všetky ostatné dátumy, ktoré sú tu opravené.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Z dvadsaťpäť prítomných,  

dvanásť sa vyslovilo za. tridsaťpäť poslancov. 
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návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nemáme o čom, však to bol nový návrh.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol koniec.  

Dobre. 

Bod päťdesiattri tým pádom nie.  

 

 

BOD 76 NÁVRH NA NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI A 
POZEMKOV NA ZNIEVSKEJ 26 
V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, 
FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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A ideme na bod sedemdesiatšesť, Návrh na nájom 

nehnuteľnosti ozemkov na Znievskej. Verejná obchodná súťaž. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Aha.  

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Okej. 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže má byť nájom 

nebytových priestorov na Znievskej 26. 

Doba nájmu, na dobu neurčitú.  

Účel nájmu, výrobná a skladová činnosť.  

Finančná komisia odporučila schváliť materiál. 

A mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Už? 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto sa, pani námestníčka. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 744

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo a vopred žiadam o predĺženie, ak by 

som hovorila dlhšie. 

Petržalskí poslanci iste poznajú túto bývalú školu, 

ktorá bola prenajatá v minulom volebnom období v súťaži na 

sociálne účely.  

Bohužiaľ, nedošlo k rekonštrukcii tohto objektu na 

sociálne zariadenie a aj ten, kto tú súťaž vyhral, nám 

objekt vrátil.  

Boli tam veľké sťažnosti obyvateľov z okolia, že sa 

tam predávajú drogy a že sa tam stále niečo zlé deje, bola 

opakovane privolávaná polícia, aj to viedlo k tomu, že 

teda, ten žiadateľ, keďže nemal peniaze, nám ten objekt 

vrátil. 

Je to objekt bývalej školy. Je uprostred bytovej 

výstavby, tak vo vnútrobloku de fakto a naozaj, je to 

objekt vhodný na ďalšie využitie na školské, zdravotné, 

sociálne a podobné účely.  

Je úplne v poriadku, že naše oddelenie pripravilo teda 

podmienky na verejnú obchodnú súťaž, len vzhľadom na to, čo 

v minulosti už tu boli opakované nejaké aj podnety od 

občanov, dokonca aj petície, petícia tam nejaká bola, že 

nechcú, aby sa to zmenilo na nejakú výrobu, alebo niečo 

iné, vzhľadom na to, že je to vnútrobloku z hľadiska 

dostupnosti, ja by som mala dva návrhy. Ten prvý sa týka 

textu uznesenia.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 745

Ak si otvoríte materiál, kde schvaľuje, tak máme tam 

navrhnuté na dobu neurčitú za účelom a teraz sa prvé píše 

prevádzky kancelárií, potom sú tam administratívne 

priestory a tak ďalej, toto celé ja by som si dovolila dať 

návrh na vypustenie a začali by sme za účelom tanečných, 

fitnescentier, škôl, predškolských zariadení, súkromných 

zdravotníckych zariadení, centrá zdravia, umeleckých 

ateliérov, toto by som tam ponechala do tej súťaže.  

A druhá zmena by sa týkala podmienok verejnej 

obchodnej súťaže, kde máte v bode deväť informatívna výška 

nájomného, je tam vlastne tá výška osemdesiatosemtisíc 

stodeväťdesiatosem celých šesťdesiatosem eur. Ak niekto, 

viete, máte skúsenosti, ide do sociálneho zariadenia, alebo 

školského a tento objekt je veľmi, naozaj, v zlom stave, je 

nutné doňho investovať veľa investícií, ja by som túto celú 

vetu vypustila a jednoducho začne informatívna výška 

nájomného, účastník je povinný uviesť v súťažnom návrhu 

minimálnu výšku, kde zohľadní aj tú výšku  rekonštrukcie. 

Lebo nám sa môže stať, že naozaj niekto by to chcel na 

to sociálne, alebo zdravotné, alebo školské zariadenie, ale 

až takú sumu nedokáže dať, keďže naozaj, tá stavba pýta 

ďaleko väčšiu investíciu. 

Dovolím si, teda, návrhovej komisii dať tieto dva 

návrhy na vypustenie, alebo úpravu.  

Čiže, jedno je návrh úpravy uznesenia a druhé je návrh 

na úpravu podmienok verejnej obchodnej súťaže.  
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Čiže, bola by tá súťaž, ale hlavne za účelom, aby to 

bolo nejaké sociálne, zdravotné, alebo školské, predškolské 

zariadenie, aj to umelecké, ale určite nie také, kde firmy, 

výrobne, predpokladá sa, že samozrejme, to má následok na 

to okolie aj hluk, aj dopravu a tak ďalej. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Veľmi sa teším, že to pani námestníčka sformulovala do 

uznesenia, ja som to chcela tiež pripomienkovať. 

Naozaj sa tam veľmi komplikovane riešila doprava 

ďalšia následná, čiže, ak by tam bola nejaká autoškola, 

ktorá sa tam požadovala, určite by to asi nezvládla.  

To, čo tam je, je dobrý nápad a príkladom nám môže byť 

Cvernovka, kde objekt, ktorý bol, naozaj, dosť vo vážnom 

stave, je dneska, naozaj, centrom kultúry. A týmto vás 1. 

mája pozývam na Deň Cvernovky. Takže, pochopíte, čo sa dá 

urobiť z verejných priestorov, keď sa to dá na dobré účely. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem. 

Samozrejme, súhlasím s tým, čo pani námestníčka 

povedala, akurát tým pádom ten materiál, akože stratil tú 

svoju konzistentnosť v tom jak bol prejednávaný, aj keď bol 

prejednávaný dávno. Hej?  

Čiže, ja mám problém za to zahlasovať, lebo nebudem 

vedieť za čo hlasujem. Čiže, to je prvá vec. 

Druhá vec, je tam aj viac problémov. Tá rekonštrukcia, 

ktorá, o ktorej sa hovorí, že je nutná na tento objekt, aby 

bol užívaniaschopné. Hovorí sa tam o nejakých troch rokoch 

od začiatku nájmu počas rekonštrukcie nebytového priestoru 

nájomcom, nebude prenajímateľ dodatočne poskytovať zľavu 

z nájomného. Nerozumiem tomu. Hej?  

Čiže, teraz zrušíme tú sumu osemdesiatosemtisíc 

stodeväťdesiatsedem celých šesťdesiatosem eura, neviem za 

koľko, na koľko ju zrušíme, či ju neobmedzíme vôbec ten 

nájom nejakou sumou. Nepochopil som to. Hej? Čiže, to je 

druhá vec. (gong) 

Tretia ča 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Všetky tie body, ktoré sú tuná určené na verejnú 

obchodnú súťaž obsahujú takéto rovnaké podmienky, ktoré nie 

sú dobré. Takže, možno stojí za zváženie stiahnuť všetky 

verejné obchodné súťaže a prepracovať tie podmienky, 

možnože prerokovať to v komisii finančnej a majetkovej, 

alebo ešte nech sa odborníci na to pozrú.  

Ale o tej Jasovskej, čo som ja hovorila, to neboli 

garáže, ktoré som myslela, to boli tieto priestory, 

obchodné, prípadne, hovorím na nejaké iné podnikanie, ktoré 

sú ponúkané, teda, dlhodobo už sú neprenajaté, tam, tam sa 

v podstate nedá použiť nič, tam nie je elektrika, tam, tam 

nie je voda, tam si musí všetko ten, ktorý si to chce 

prenajať dotiahnuť a my mu tuná píšeme, lebo to, to mám, 

tieto podmienky máme, viackrát sa opakujú. V bode 1.1 

písmeno myslím dé, alebo bé, sa uvádza, že má navrhnúť cenu 

nájomného s ohľadom na svoje investičné náklady. No ako 

chceme potom vyhodnotiť súťaž? Navrhne cenu nájomného, my 

mu v ďalších bodoch tam navrhujeme akési nájomné a on už má 

teraz vedieť aké bude mať investičné náklady a znevýhodní 

sa tým, že navrhne inú cenu nájomného.  

Tieto podmienky sú stanovené zle. Vo všetkých 

verejných obchodných súťažiach, čo tu máme. Pretože všade 
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sa to opakuje, všade je to rovnaké. A pritom vieme, že tie 

priestory sú dlho dlhodobo neprenajaté a zdevastované.  

Opakujem. To čo som povedala už v predchádzajúcom 

bode. Na to množstvo peňazí, ktoré ideme čerpať 

z Rezervného fondu, na to množstvo peňazí o čo máme vyššie 

daňové príjmy, vyčleňme prostriedky, ktoré pôjdu do opravy 

týchto priestorov a až potom keď budú prevádzkyschopné, ich 

ponúkajme na prenájom.  

Minimálne tam musí byť elektrika, voda, musí to byť 

vymaľované, čisté a potom si tam niekto môže robiť nejaké 

svoje investície, keď si chce urobiť, že, že dolu má 

skladové priestory a hore má predajné priestory a chce si 

urobiť z toho kanceláriu, no, nech si to prebuduje. Ale 

základné veci tam predsa musia fungovať.  

Takto sa nedá prenajímať majetok, veď to vidíme už 

celé roky, že to nejde.  

Ale už viacej nebudem hovoriť, lebo neviem, či to 

padne na úrodnú pôdu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V diskusii pokračuje aj pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 
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Pani Vierka, 

Cvernovka je presne dôkaz, že sa to dá. Že to bolo. 

dostali, naozaj, v príšernom stave objekt, ktorý 

nefungoval, nemal tam elektrinu, výťah, bolo to 

v dezolátnom stave. Choďte sa tam pozrieť 1. mája, keď bude 

otvorenie, Račianska, myslím že 75, a uvidíte, čo tí ľudia 

s tým dokázali urobiť.  

Ja si skôr myslím, že tu máme opačný možný komplex, 

lebo tie riešenia sú viaceré. Jedno je vypísať súťaž na 

možného prevádzkovateľa nejakej funkcie a my si z nich 

môžme vybrať, ktorý nám spĺňa túto funkciu a potom sa s ním 

dohodnúť, tak ako to bolo pri Cvernovke.  

Ak by ste ma počúvali, tak by sme sa asi lepšie mohli 

porozprávať.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Plšeková. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja len chcem na to, čo pani poslankyňa Kimerlingová 

hovorila povedať, že ak by mesto zrekonštruovalo, 

napríklad, tento objekt celej tej bývalej školy, tak keď to 

vyhrá niekto na sociálne účely, on si to zase musí úplne 

inak aj tú elektriku naťahať do množstva izieb a podobne.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 751

Čiže, to je, podľa mňa, zbytočné, aby mesto to 

rekonštruovalo.  

Prípojka na vodu tam je, kanál takisto, elektrika 

takisto, len ten objekt si vyžaduje rekonštrukciu 

z hľadiska toho, na čo bude funkčne on v budúcnosti 

využitý.  A to má vlastne ukázať tá súťaž. Či vôbec aj 

o ten objekt je na sociálne alebo školské účely záujem. Ak 

nie, no nevyhrá nikto a potom budeme sa baviť o ďalších 

možnostiach.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som len trošku chcel o oponovať, že naozaj, tie 

priestory nemá zmysel rekonštruovať, čiže, súhlasím 

s s Ivetkou Plšekovou, lebo tie peniaze, ktoré sa investujú 

do rekonštrukcie, nikdy nedostaneme naspäť, kým nevieme aký 

bude účel toho prenájmu. 

Čiže, môže sa spraviť nejaký badžet (budget), že keď 

sa nájde nájomník, tak sa mu do nejakého stavu tie 

priestory dajú a potom ostatné si bude robiť on, ale 

dopredu to rekonštruovať je vyslovená strata peňazí mesta. 
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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. 

A v podstate súhlasím s tebou určite, veď my nestíhame 

rekonštruovať naše vlastné cévecéčka (CVČ) zušky (ZUŠ-ky), 

tak prosím vás, ne ne nebuďme tuná utopisti, že ešte ideme 

rekonštruovať niečo, čo sa bude o pol roka znovu rozbíjať, 

pretože ten nájomca si to upraví pre svoje potreby. 

Takže, ja by som určite nesúhlasil s tým návrhom, aby 

sme my vyčleňovali finančné prostriedky a naše organizácie 

zaúkolovali úlohami, pretože nestíhajú to, už čo majú 

v rozpočte schválené. 

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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Ja sa znova vrátim k tomu, čo som už raz prečítal, ten 

bod tri, že teda, nájomca si to na vlastné náklady 

zrekonštruuje a my mu nebudeme poskytovať, čiže minimálne 

to ne by tam malo byť zrušené, a teda my mu budeme 

poskytovať zľavy. Čiže, takto schválené uznesenie je zlé.  

Druhá vec je, prenajímame dvetisícštyridsaťsedem 

metrov štvorcových, chceme osemdesiatosemtisíc, to je plus, 

mínus me meter štvorcový štyri eurá. Tak sa prenajímajú 

kancelárske priestory mesačne v rámci, v rámci toho, čo sa 

na trhu momentálne pohybuje. Hej?  

Čiže, je tu otázka aj ten efekt z toho nájmu, či je 

dobrý, alebo nie, či tá investícia do toho s tým zámerom, 

jak tu bolo pred predostreté, že pripraviť priestory, ktoré 

sú užívaniaschopné, hej, by sa dali, dali potom náväzne 

potom zhodnotiť ďaleko lepšie, ako takýmto paušálnym.  

My mu poskytujeme tri roky (gong) neplatenie nájmu 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Ja by som chcela reagovať na tie pripomienky, ktoré 

boli a to na pána starostu Pilinského.  
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No, len sa pýtajme, že koľkokrát všetky tieto verejné 

obchodné súťaže sme tu už mali a neboli úspešné?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

No, to sa opakuje a stále nám to sem chodí do 

zastupiteľstva a je to neúspešné. Preto hovorím svoje 

poznámky.  

A pre pani námestníčku. Ja som nehovorila len o tomto 

jednom konkrétnom priestore, ja som hovorila všeobecne 

o tých podmienkach ako sú stanovené a, a že pre tie 

podmienky to je neúspešné. 

Samozrejme, že túto Znievsku poznám. Samozrejme, že 

viem, čo za tým všetko je a viem, že tí predchádzajúci 

nájomcovia čo tam boli, odišli práve preto, že sme boli 

neústupčiví v úprave podmienok tak, aby oni mohli 

investovať a my aby sme im to zohľadnili v nájomnom. Veď to 

je nedávna minulosť, ja si to dobre pamätám. 

Takže, áno, súhlasím s tým, čo pani námestníčka 

navrhuje, aby sa zmenilo, (gong) súhlasím  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

Poprosím návrhovú komisiu.  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu, k čomu sme dostali aj aktuálny 

návrh uznesenia, čo je súčasťou, sme dostali návrh zmeny 

tohto uznesenia od pani Plšekovej, a síce, v texte 

uznesenia navrhuje vypúšťať znenie od slova prevádzky 

kancelárie až po pedikúry a ostatné v texte ostáva tohto 

návrhu uznesenia. 

A ďalšie z podmienok, z podmienok obchodnej verejnej 

súťaže v bode deväť vypustiť prvú vetu. 

Tieto dve veci súvisia, lebo podmienky verejnej súťaže 

je súčasťou návrhu uznesenia.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nepočula som, čo ste osvojili, lebo.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Plšekovú skúste zapnúť. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Však ne nedal a nepočuli sme dopovedanú vetu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani námestníčku skúsme zapnúť. 

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

poslankyňa MsZ: 

Á, už svietim. Ďakujem. 

To, čo pán Kolek hovoril, vypustiť v bode tri, to nie. 

Že nebude zľava z nájomného. Tak to znelo.  

Áno, pán Kolek?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Tak, áno. 

Ja to ešte písomne potom dôjdem dopísať. Len, aby sme 

vedeli o čom hlasujeme. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Že nebude zľava. V bode tri je to. Áno? Tak je to. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Bude.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Okej. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

V týchto súťaž, teda podmienkach nie je v bode tri nič 

také.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dáme si?  

Článok tri čítam. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Prosíme upre upresniť, lebo tu je viacej bodov tri.  

Či je to kritériá, alebo podmienky, alebo kde to je tá 

trojka?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Sme v hlasovaní, takže.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Máte možnosť iba upraviť ten, dovysvetliť tú zmenu, 

o ktorú si prevzala autoremedúrou pani námestníčka.  

Aby sme pochopili o čo tam ide.  Hej? Že v zásade bude 

si môcť uplatniť zľavu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Pán Kolek,  

čo ste povedali, v ktorom bode tri?  

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

A ja to prečítam. 

Nájomca zabezpečí užívanieschopnosť nebytového 

priestoru na vlastné náklady najneskôr v lehote tri roky od 

začiatku nájmu. Počas rekonštrukcie nebytového priestoru 

nájomcom nebude prenajímateľom dodatočne poskytovať zľavu, 

nebude prenajímateľ dodatočne poskytovať zľavu. 

Čiže, nelogické je to. On si to urobí, nebude 

poskytovať zľavu. Tak asi bola snaha povedať, že bude 

poskytovať zľavu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Že bude, tak, hej?  

Už sme to správne identifikovali, že je to článok 

osem. Hej? A pani námestníčka si to prevzala autoremedúrou 

do toho svojho pozmeňovacieho návrhu, osvojila si toto tu. 

Čiže, môžme ísť hlasovať k tomuto bodu, aby sme to 

uzavreli, teda o tom pozmeňováku pani námestníčky.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Aby sme sa rozumeli, tie dve veci, čo som hovorila, čo 

pani námestníčka povedala, tie sú zrozumiteľné a k tomu si 

osvojuje pani námestníčka bod osem v podmienkach súťaže, že 

sa opraví to slovo nebude, na slovo bude poskytnuté.  

Dobre rozumieme?  

Alebo celú stať vypustiť.  

No na to treba odpovedať, lebo nie je to jedno.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja by som dal, že bude.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 
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Takže, to slovo nebude, sa nahradí slovom bude 

prenajímateľ dodatočne poskytovať zľavu.  

Tak potom 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasuj 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

s touto zmenou máme hlasovať o tomto uznesení.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujme o tomto návrhu uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťpäť. 

 

Teraz sú v zásade dve možnosti. Podľa oficiálneho 

programu by sme mali mať o sedemnástej sch, prestávku 
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a potom máme tu ešte niekoľko bodov verejnej obchodnej 

súťaže, kde sme mohli spojiť diskusiu a hlasovať 

v zrýchlenom móde. Hej?  

Takže, teraz je otázka, či trváme na tej prestávke, 

ktorá už mala byť dvadsať minút.  

Čakám návrhy.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ešte raz.  

Ideme ďalej, hej?  

Takže môžme otvoriť.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Aha. Okej. Dobre.  

Z informácií, ktoré tu zaznievajú pokračujeme ďalej 

v rokovaní mestského zastupiteľstva.  

Otvárame spoločnú diskusiu k bodom 78, nie, nie, nie, 

77, 78, 79, 80, 81 a 82, 83. Čo sú všetky body schválenie 

podmienok verejnej obchodnej súťaže prenájom nebytových 

priestorov.  

Otváram teda diskusiu spoločnú k týmto bodom. Bodom od 

sedemdesiatsedem po osemdesiattri.  

Spoločnú.  
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(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Spoločná diskusia, to je procedurálny návrh, to neni 

zmena programu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ale.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Vystúp.  

Úplne kludne nemusíme robiť obštrukcie, keď poviete, 

my pôjdeme podru, per partes, hotovo ideme, dobre.  

 

 

BOD 77 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
VO VÝMERE 550,65 M² V ČIERNOM LESE 
V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, FORMOU 
OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Sedemdesiatsedmička.  
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Keď tu máme nejaké nejasnosti, otváram diskusiu bez 

úvodného slova.  

Pani poslankyňa Štasselová. 

Ideme. 

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

Ja sa chcem opýtať, či toto je podobný prípad, ako sme 

tu mali tie príspevky občanov keď sa robí verejné, teda tá 

súťaž pre tú prevádzku s tými novinami. To je taký istý 

princíp?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Momentík, odpovie spracovateľ, či sú obchodné 

podmienky taký istý princíp. 

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

Že niekto tam už je, alebo je to prázdne?  

Je tam niekto, alebo je to prázdne?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Podľa obrázku asi prázdne, ale overíme.  
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Sú to opustené, vyprázdnené objekty?  

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

To sú tí prevádzkovatelia odťahovej služby?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nemám vedomosť.  

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

Nevieme, že či to je prázdne, alebo oni tam sídlia?  

Sa pýtam. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Odpovedať bude pán riaditeľ sekcie. 

Mgr. Tomáš   S z a b o ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem. 

Podľa mojich vedomostí sú to prázdne priestory, tie 

ktoré sú ponúkané na, na prenájom formou verejnej obchodnej 

súťaže.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

Nikto ďalší sa nehlási do diskusie.  

Uzatváram. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Prvý bod, o ktorom teda nejakým spôsobom máme 

rozhodnúť, ponúka päťsto metrov do prenájmu za najnižšiu 

cenu tridsaťtritisíc ročne. Čiže, to vychádza nejakých 

plus, mínus šesť euro za meter štvorcový. Šesťdesiat euro 

za meter štvorcový rok. Tridsaťtritisíc.  

Ja to len sa opieram o to, že my sme, my sme dali 

výzvu na depozitárne priestory, kde sme vychádzali 

približne z rovnakej ceny a tie priestory mali byť 

klimatizované, tie priestory mali byť zabezpečená regulácia 

vlhkosti, hej, bola požiadavka ponúknuť päťtisíc metrov 

štvorcových a predpokladaná cena bola tristošesťdesiattisíc 

eur.  

Čiže, tu je päťsto metrov, je tridsaťtri, my sme 

chceli päťtisíc, čiže desaťnásobok, aj predpokladaná cena 
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bola približne desaťnásobná. Nie tristotridsať, ale 

tristošesťdesiat.  

Čiže, tuná vidíme takú, takú vyslovene, akože jasným 

príkladom nekoncepčnosť, že na jednej strane my žiadame od 

záujemcov o tie priestory, aby išli do pomerne slušnej ceny 

nájmu, a preto sme neúspešní, na druhej strane keď my 

získavame, chceme získať, tak zase nastavíme tú cenu, kde 

slušný majiteľ priestorov to neposkytne, lebo nie je 

splniteľné.  

Čiže, poprosím, táto výzva bude znova možno neúspešná, 

znova sa to vráti naspäť, my akurát urobíme povinné kolečko 

s vypísaním, s vyhodnotením komisie bla, bla, bla, hej? 

A papiere a pracovníci magistrátu budú mať čo robiť a budú 

možno aj preťažení, ale úspech nejakým spôsobom sa 

nedostaví.  

Preto možno bolo dobré si povedať, ktoré priestory sú 

to a tá požiadavku, tá požiadavka tu už odznela dávno, že 

by sa mali zosumarizovať priestory, ktoré sú neobsadené, 

s ktorými chceme podnikať, alebo máme záujem podnikať 

a stanoviť tie reálne ceny.  

Takto stanovená verejná obchodná súťaž sa zdá, že 

nevygeneruje záujemcu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Okej. 

Nikto ďalší sa nehlási do diskusie.  

Tak tým pádom návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

V materiáli sedemdesiatsedem aktuálne, aktuálny návrh 

uznesenia, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje  nájom nebytových priestorov a tak ďalej, tak ako 

je to uvedené v návrhu uznesenia. Fornou, formou verejnej 

súťaže, áno. 

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 dvadsaťseď sedem poslancov. 

Za sa vyjadrilo devätnásť. 
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BOD 78 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
VO VÝMERE 259,77 M² NA JURIGOVOM 
NÁMESTÍ 1 V BRATISLAVE, K. Ú. 
KARLOVA VES, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo sedemdesiatosem, je to Návrh na 

nájom nebytového priestoru vo výmere dvestopäťdesiatdeväť 

metrov v katastri Karlova Ves. Formou verejnej obchodnej 

súťaže.  

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do ktorej sa nikto zatiaľ nehlási.  

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem. 

Ja by som ešte upozornila na jeden aspekt veci, že 

toto sú podnikateľské priestory na Jurigovom námestí 

pomerne husto osídlená oblasť, sú okolo panelové domy a je 

neuveriteľná škoda, že takýto priestor, že tam nie je 
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žiadna prevádzka. Všetci si želáme, aby ľudia nakupovali, 

aby si zabezpečovali služby v blízkosti svojho bydliska, 

aby necestovali krížom-krážom do Bratislavy a za 

prevádzkami takej, s takými podobnými, ako bola tu 

v minulosti, cestujú do nejakých nákupných centier a preva 

premávajú na autách a zaťažujú nám naše cesty.  

Zároveň aj takéto prevádzky keď sú funkčné, tak 

poskytujú aj nejaké pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí 

tam bývajú a na sídlisko je to predsa žiadúce, je tam 

nedostatok pracovných príležitostí a znova to zaťažuje ten 

tok tých obyvateľov na všetky možné strany a ideálne by 

bolo, aby do práce sa aspoň niektorí dostali pešo. 

Takže, ja by som tiež upozornila, že tuná tie 

podmienky obchodnej verejnej súťaže nie sú ideálne a že je 

škoda, že žiadame od toho budúceho nájomcu, že počas 

rekonštrukcie nebytového priestoru nebudeme prenajímať 

dodatočne, teda poskytovať zľavu nájomného a že nájomca si 

zabezpečí užívaniaschopnosť nebytového priestoru na vlastné 

náklady najneskôr do troch mesiacov. 

Ja sa veľmi obávam, tam je plochá strecha, že tak, ako 

v takýchto podobných objektoch podobného veku, ktoré máme 

v okolí veľmi blízko tohto, tak rovnako tam  zateká, ako do 

tých ostatných.  

Čiže, to si myslím, že tiež sú neprekročiteľné 

podmienky pre akéhokoľvek záujemcu, že to bude príliš drahý 

nájom a že budeme opätovne neúspešný.  

Toľko môj názor.  
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Odporúčam zamyslieť sa nad návrhom pani Kimerlingovej, 

že tu boli vypracované nejaké zásady, keď sme tu ešte my 

neboli, obchodných verejných, alebo podmienky všeobecné pre 

obchodné verejné súťaže, aby sme sa k nim vrátili, aby sme 

ich tu prerokovali, aby sme postupovali jednotne v takýchto 

prípadoch. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Návrhovú komisiu poprosím. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o aktuálnom návrhu uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje  nájom nebytových 

priestorov formou obchodnej verejnej súťaže, tak ako je to 

uvedené v materiáloch a v uznesení.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťsedem. 

Za sa vyjadrilo devätnásť. 

 

 

BOD 79 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
VO VÝMERE 255,70 M² NA ČESKEJ 2 
V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, 
FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo sedemdesiatdeväť, Návrh na nájom 

nebytových priestorov v katastri Nové Mesto formou verejnej 

obchodnej súťaže.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu bez úvodného slova. 

Nikto sa nehlási do diskusie. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 
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Obdobné hlasovanie o aktuálnom návrhu uznesenia, 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje  nájom nebytového 

priestoru formou obchodnej verejnej súťaže, tak ako je to 

uvedené. 

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 dvadsaťpäť. 

Za sa vyjadrilo osemnásť. 

 

 

BOD 80 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
VO VÝMERE 396,20 M² NA JASOVSKEJ 6 
V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, 
FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Otváram rokovanie o bodu číslo osemdesiat, je to Návrh 

na nájom nebytového priestoru vo výmere 

tristodeväťdesiatšesť celé dvadsať metra na Jasovskej 6, 

kataster Petržalka, formou verejnej obchodnej súťaže.  

Otváram diskusiu bez úvodného slova. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Dávam zmenu uznesenia v bode osem sa mení počas 

rekonštrukcie nebytového priestoru nájomce ne bude 

prenajímateľ dodatočne poskytovať zľavu z nájomného.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

To je pozmeňujúci návrh, o ktorom budeme hlasovať.  

Dobre, aby sme nemuseli čakať, už návrhová komisia má 

slovo. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Obdobné hlasovania ako pred chvíľočkou, aktuálny návrh 

uznesenia, v tej prílohe podmienok obchodnej verejnej 

súťaže v bode osem sa nahradí slovo nebude so slovom bude.  
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To je návrh pani poslankyni Pätoprstej.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tak o tomto návrhu  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

a hlasujte. O návrhu pani poslankyne Pätoprstej. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsať poslancov sa vyjadrilo za. 

Otváram rokovanie o bode 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ešte o ostatných by sme mali 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha, pardon. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

lebo toto je len oprava slova a o ostatnom 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ospravedlňujem sa. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

návrhu uznesenia, tak ako je to nám uvedené. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu uznesenia 

ako celku.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných dvadsaťsedem. 

Za sa vyjadrilo pätnásť. 

 

 

BOD 81 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
VO VÝMERE 280,53 M² NA JASOVSKEJ 4 
V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, 
FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram rokovanie o bode číslo osemdesiatjedna, Návrh 

na nájom nebytových priestorov na Jasovského 4, Jasovskej 

4, kataster Petržalka formou verejnej obchodnej súťaže.  

Otváram diskusiu bez úvodného slova. 

Do ktorej sa hlási pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ide o podobnú úpravu v bode osem, rekonštrukcia 

predmetu nájmu. Počas rekonštrukcie nebytového priestoru 

nájomcu miesto slovíčka nebude sa mení na bude prenajímateľ 

dodatočne poskytovať zľavu z nájomného. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Pätoprstá, aby ste to nemuseli písať, túto zmenu 

si môžme za predkladateľa aj autoremedúrou osvojiť, aby sme 

to zakaždým. Vy to navrhnete, my si to osvojíme a tým pádom 

ide to ďalej. dobre?  

Dobre. A keď už to máte vypísané, nemám problém. Ja 

som chcel urýchliť proces. Okej.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Okej. Dobre. 

Takže.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Na návrh pani poslankyne Pätoprstej autoremedúrou si 

berieme túto zmenu, do materiálu vypúšťame slovo nebude, 

nahrádzame ho slovom bude.  

Poprosím návrhovú Prosím návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Takže, hlasujeme o aktuálnom návrhu uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje nájom nebytových priestorov vo for 

formou obchodnej verejnej súťaže s tou opravou toho slova 

nebude na bude v bode osem. 
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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 poslancov. 

Dvadsaťdva sa vyjadrilo za. 

 

 

BOD 82 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
VO VÝMERE 51,06 M² NA PRIBIŠOVEJ 8 
V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, 
FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie k bodu číslo osemdesiatdva, je to 

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 

päťdesiatjedna celé nula šesť metra na Pribišovej 8, 

kataster Karlova Ves formou verejnej obchodnej súťaže.  
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Otváram diskusiu bez úvodného slova. 

Pán Pilinský sa hlási. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ako, ja by som sa len chcel spýtať, neviem či sa niečo 

stalo, ja som si to už dávnejšie všimol a som zabudol 

povedať, nejak, nejak zle je vidieť tie, tie obrázky. 

Predtým to bolo lepšie. Neviem či je niečo nasvietené inak 

alebo za zajtra keby sa na to mohli vaši technici pozrieť.  

A ešte, a ešte keď sme teraz schvaľovali ten 

predchádzajúci materiál, tak ja som myslel, že ako navrhla 

pani Plšeková, že teda to nebude sa nahradilo na bude, 

takže sa to bude automaticky dávať do každého toho 

materiálu, preto ma teraz trošku ako tak udivuje, že títo 

majú, títo nemajú.  

Ja možnože by som sa chcel spýtať Elenky, ako 

odborníčky na hyper super transparentnosť, či to je 

v poriadku, že takýmto spôsobom to nejako selektujeme. Ja 

si myslím, že tie podmienky by mal mať asi každý rovnaký. 

Všetko sú to neobývateľné, respektíve neobývané priestory, 

do ktorých sa bude musieť investovať vlastný finančný pro, 

vlastné finančné prostriedky, ja si myslím, že tie kritériá 

by mali byť asi pre každého rovnaké a nie že pre Petržalku 

áno a pre iné mestské časti nie.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Súhlasím. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

No, ani pre tú Petržalku to neni rovnaké, lebo tá 

Jasovská 6 to nemala, tam som sa preto zdržal a Jasovskej 4 

sa to doplnilo, tam som bol za.  

Čiže, ja sledujem, či to upravuje predkladateľ, 

neupravuje, keď neupravuje, tak. ale iba v Jasovskej 6 sme 

to upravili, v štyrke sme to ne. Nie, neupravili sme to.  

Ale, či by mali byť rovnaké? Tak, každý, každé sa 

posudzuje individuálne, ale nevieme v akom stave sú tie 

priestory presne. A my si vieme nadefinovať tie podmienky 

obchodnej súťaže ako chceme. Ideálne by bolo, keby bolo 

rovnaké, ale neviem či ste to u všetkých materiálov 

zmenili. Mne sa zdá, že nie. Iba u niektorých. Veď aj pán 

Pilinský si to všimol.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 
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Ja, ja som, ja som poslanec za mestskú časť Petržalka, 

poznám ten priestor, viem, že obyvatelia aj miestni 

poslanci ma poprosili, aby sa to urýchlilo. To znamená, ja 

som zlepšila tie podmienky svojim vlastným návrhom aj v tej 

štyrke, aj v tej šestke na Jasovského. To, že si to pán 

predkladateľ akceptoval, to mu ďakujem, ušetrilo to mne 

robotu. Ale veď to môžte urobiť aj v iných mestských 

častiach.  

A ja si myslím, že by to naozaj, tak ako hovorila pani 

Kimerlingová, sa ten mar, tie podmienky mali normálne 

spracovať pre všetkých, aby to bolo, aby to bolo, naozaj, 

rovnaké pre všetkých.  

Ale, momentálne som sa, prepáčte, starala o mestskú 

časť Petržalka.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za vysvetlenie. 

Ďalej diskutuje pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem. 

Ja chcem len upozorniť, že tento priestor nie je síce 

veľmi veľký, ale je tu tretíkrát v tomto volebnom období na 
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verejnú obchodnú súťaž. Pôvodne tam bola čistiareň, dnes 

tam nie je nič. Čiže, niekde musí byť chyba.  

Takže, poprosila by som tiež, že by ste autoremedúrou 

aspoň opravili túto podmienku a dúfajme, že sa niekto 

prihlási.  

Ale ja to nemôžem podporiť, pretože princípy majú byť 

pre všetkých rovnakých. A minimálne tie prvé verejné 

obchodné súťaže boli bez toho bude a zostalo tam nebude.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Keď to navrhnete, tak si to môžem osvojiť.  

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

Navrhujem to, samozrejme. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Takže, si to osvojujem túto zmenu. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa chcem spýtať, lebo ja si tiež myslím, pani 

starostka, teraz reagujem na vás.  

Pani starostka Čahojová. Pani starostka, na vás 

reagujem. 

Prosím, chcem sa spýtať, lebo my sme s Elenkou 

Pätoprstou hovorili, že požiadame Petržalku, aby keď robíme 

takýto prenájom v Petržalke, aby aj ona na svojej stránke 

to zverejnila, lebo často ľudia nepozerajú len na mestskú 

stránku, ale na mestskočastnú skôr.  

Chcem sa spýtať, či aj vy môžte, alebo či to robíte, 

že aj na svojej stránke zverejňujete? Lebo čím viac ľudí sa 

o tom dozvie, tým lepšie.  

A hľadajme všetky cesty k tomu, aby sme prenajali 

tieto priestory, ktoré je škoda, keď sú, samozrejme, 

prázdne.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

V minulosti zastupiteľstvo prijalo Zásady vypisovania 

verejných obchodných súťaží. Bolo by dobré tie zásady 
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vyhľadať, opraviť ich, zastupiteľstvo nech ich, teda 

v komisiách samozrejme najprv prerokovať a zastupiteľstvo 

nech ich nanovo schváli so správnymi podmienkami 

pripravenými na všetky tie situácie, ktoré sa môžu 

vyskytnúť a potom môžeme obchodné verejné súťaže 

schvaľovať. Takto to nejde. Nemôžeme to tu tvoriť na 

kolene. To, jednoducho, takto sa nerobí. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová ďalej diskutuje. 

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

Tam na otázku pani viceprimátorky. Na nás sa mnohí 

žiadatelia priamo dotazujú, či nemáme nejaké vhodné 

priestory. Na tieto ich vždy odkazujem, ani neviem či bola 

verejná obchodná súťaž úspešná, alebo nie. A navyše ešte aj 

v našich dostupných informačných kanáloch, všeobecne, 

napríklad, keď je vypísaná verejná obchodná súťaž na 

webovej stránke mestskej časti, zverejňujeme, samozrejme. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme za informáciu.  

Posledný prihlásený. 
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Slovo má návrhová komisia. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Áno, zmenu ktorú navrhla pani starostka Čahojová 

autoremedúrou si osvojujem, to znamená, v článku osem slovo 

nebude sa nahrádza bude.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o aktuálnom návrhu uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje  nájom nebytových priestorov 

formou obchodnej verejnej súťaže, tak ako je to uvedené. 

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 pätnásť poslancov. 
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BOD 83 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
VO VÝMERE 458,04 M² NA PRIBIŠOVEJ 8 
V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, 
FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie bodu číslo osemdesiattri, Návrh na 

nájom nebytového priestoru vo výmere štyristopäťdesiatosem 

celé štyri stotiny metra na pri, počkajte, áno, na 

Pribišovej ulici, kataster Karlova Ves. Formou verejnej 

obchodnej súťaže.  

Bez úvodného slova otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pani starostka Čahojová. 

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

Poprosím, pán viceprimátor, aby ste si tiež osvojili. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za návrh. Osvojujem si.  

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 
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To nie, že zmizne.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nikto ďalší sa nehlási. 

Poprosím návrhovú komisiu s úpravou textu 

autoremedúrou. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

To osvojenie máme myslieť na to slovo nie?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, článok osem. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Na áno. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nebude, bude.  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Dobre. 

Takže, budeme hlasovať o aktuálnom návrhu uznesení, 

tak ako je nám písomne predložené, mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu schvaľuje nájom nebytového 

priestoru formou obchodnej verejnej súťaže s osvojením 

autoremedúrou opravu v podmienkach číslo osem slovo nebude 

sa nahradí slovom bude.  

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 poslancov. 

Za sa vyjadrilo devätnásť. 

 

 

BOD 85 INFORMÁCIA O ÚČASTI ČLENOV - 
NEPOSLANCOV NA ZASADNUTIACH KOMISIÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
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MESTA SR BRATISLAVY ZA OBDOBIE OD 
1.1.2017 DO 31.12.2017 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Na rade je bod číslo osemdesiatštyri, je to Návrh na 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemky v obytnom 

dome. Jednotlivé ulice.  

(poznámka:  je počuť slová „nemáme osemdesiatštvorku, 

osemdesiatpäťku máme“) 

Ja tu mám os. Aha, pardon, to mám zle zaradený 

materiál. To už bolo minule.  

Takže je to osemdesiatpäťka, Informácia o účasti 

členov - neposlancov na zasadnutí komisií mestského 

zastupiteľstva. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Ja som v komisii školskej, teda má dlhší názov, ale 

musím pochváliť prácu neposlancov v našej komisii, pretože 

naozaj sú to odborníci, ktorí sa vyznajú v problematike 

a sú v komisiu už viacej volebných období a veľmi pomáhajú 

pri tej práci.  
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Takže, aj komisiám, ktoré nemajú neposlancov by som 

odporučila, aby prijali neposlancov do komisií, hovorím 

teda už o budúcom volebnom období, pretože sú naozaj 

prínosom a často v komisiách udržiavajú uznášaniaschopnosť 

komisie.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej.  

No, faktickou reaguje aj pani poslankyňa Plšeková.  

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa len chcem spýtať, že kto je pán Hrabko v komisii 

dopravy, lebo naozaj, tam je len samá ospravedlnenka. Či mi 

niekto vie povedať?  

Pán Hrabko. V komisii ká dé i es (KDIS). 

To je ministerstvo dopravy? Lebo má samé absencie, 

takže.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nemá čas. Aha.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 791

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Veľmi pekne. 

Ja tiež, podobne, ako pani Kimerlingová, v našej 

komisii kultúry a ochrany historických pamiatok máme 

siedmich neposlancov odborníkov. Sú to všetko odborníci, 

ktorí tam, jednak aj nominovali jednotlivé kluby, ale sú to 

odborníci a vďaka nim naša komisia je často krát 

uznášaniaschopná, pretože keby sme mali iba s poslancami, 

tak môžeme hneď na ani neotvoriť komisiu a hneď sa rozísť, 

lebo veľmi často je, by bola neuznášaniaschopná. Takže 

vďaka tým neposlancom odborníkom môže naša komisia 

fungovať.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za slovo.  

Pán Drozd chce reagovať na pani námestníčku.  

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

Ja by som zareagoval. 
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Pán Hrabko je poslanec mestskej časti Ružinov 

a zamestnanec ministerstva dopravy. Dopravný inžinier, 

preto sa asi prihlásil. Ale budem komunikovať túto výtku. 

A keď teda nemá čas, tak nech sa vzdá zastúpenia v tejto 

komisii. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To by bolo korektné.  

Návrhová komisia dostáva slovo. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

v časti A berie na vedomie Informáciu o účasti členov 

neposlancov a tak ďalej, v časti Bé odporúča predsedom 

komisií a tak ďalej ako je to tam uvedené písomne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťpäť. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťpäť poslancov. 

 

 

BOD 86 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 
INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo osemdesiatšesť, 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem pekne. 

Tak, ja si myslím, že je hodno sa zaoberať odpoveďou 

na moju interpeláciu, ktorou som sa pýtala pána primátora, 
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aby mi vysvetlil na základe čoho boli rozdiel, vydané dve 

rozdielne záväzné stanoviská k investičnej činnosti 

v prípade garážového alebo parkovacieho domu na Vavilovovej 

v Petržalke pre spoločnosť vé arms (V-arms), ktorú sme aj 

dnes zmieňovali.  

Myslím si, že sa oplatí zaoberať touto odpoveďou na 

moju interpeláciu aj v súvislosti s tým, že sa údajne 

pripravuje nový rokovací poriadok tohto zastupiteľstva. 

Lebo stručná odpoveď pána primátora na moju inter 

interpeláciu vzbudzovala u nás na úrade všeobecné veselie. 

Znela:  

Vážená pani poslankyňa, interpelovali ste ma na 

zasadnutí mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy konaného 20. 11. 2017 vo veci vydania záväzných 

stanovísk, dvoch rozdielnych, k stavbe garážový dom 

Vavilovova Petržalka v katastrálnom území Petržalky. Článok 

11 odsek 1 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy ustanovuje, že poslanci majú 

právo interpelovať primátora a členov mestskej rady vo 

veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Na základe 

uvedeného nie je možné vašu otázku považovať za 

interpeláciu smerovanú k výkonu mojej práce.  S pozdravom 

pán primátor.  

Takže, keď vydávanie záväzných stanovísk hlavného 

mesta nie je náplňou práce, alebo sa dištancuje od toho pán 

primátor, tak myslím si, že by sa mal iž dištancovať od 

viacerých kompetencií, ktoré toto hlavné mesto má zverené  

a mnoho vecí by bolo v lepšom poriadku ako dnes je. 

Prípadne by mohol aj rýchlejšie ukončiť svoje pôsobenie vo 

funkcii primátora.  
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Ďakujem za vašu pozornosť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som sa nestihla prihlásiť. Neviem, či 

v interpeláciách platí tá jedna minúta? No asi, asi sa 

nedozviem. 

Ja mám, ja som mala presne túto istú skúsenosť 

a týkalo sa to vyžiadania si faktúr a myslím si, že 

vyžiadanie faktúr poslancom, naozaj, je v kompetencii pána 

primátora, pretože nakladanie s majetkom obce je za, je to 

za to zodpovedný. 

Ale chcem ešte kolegom povedať, dúfam, že mi to 

predĺži pán, pán na pán viceprimátor, pretože, podľa mňa, 

v interpeláciách neplatí ten jednominútový, minútový tá 

rezerva.  

Čiže, ja som si žiadala, aby mi pán primátor zaslal 

list podpredsedovi vlády Slovenskej republiky  a odpoveď 

bola, že podpredsedovi vlády republiky žiaden list nikdy 

(gong) nebol zaslaný.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Neevidujem žiadneho ďalšieho prihláseného k tomuto 

bodu, preto slovo odovzdávam návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu berie na vedomie Informáciu 

o vybavených interpeláciách poslancov a tak ďalej. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Z dvadsaťpäť prítomných, 

Pätnásť sa vyjadrilo poslancov za. 
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BOD 87 INTERPELÁCIE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo osemdesiatsedem, to sú Interpelácie 

poslancov. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Chcem interpelovať pána primátora s textom, že 

vážený pán primátor, 

odpovedali ste mi na moju interpeláciu zo dňa 20. 11. 

2017 spôsobom, ktorý neuspokojil moju zvedavost a otázku: 

Aké boli dôvody vo veci vydania rozdielnych záväzných 

stanovísk k stavbe Garážový dom Vavilovova Petržalka 

v katastrálnom území Petržalka sa vraciam a opätovne žiadam 

odpoveď. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší v poradí je pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 
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Interpelujem pána prvého námestníka primátora ako 

člena mestskej rady vo veci výkonu jeho funkcie. 

A konkrétne mi ide o spôsobom akým sa mení program na 

zasadnutí zastupiteľstva, pretože sme tu mali, dostali 

vysvetlenie, že nie je možné sťahovať body z programu 

rokovania, je možné sťahovať materiály a tým pádom bod 

programu ostane, akurát sa o ňom nerokuje.  

No, máme na webovej stránke hlavného mesta zverejnený 

aktuálny program rokovania prebiehajúceho zastupiteľstva 

a body dvadsaťtri a dvadsaťštyri, ktoré sa týkali Karlovej 

Vsi a boli stiahnuté, sa tam nenachádzajú v programe. Čiže, 

čiže, boli stiahnuté aj z programu rokovania. Neboli 

stiahnuté len materiály.  

Tak, ja si myslím, že toto je jedna z vecí, ktorú, 

ktorú by sme si mali ujasniť definitívne asi až zmenou 

rokovacieho poriadku, ale do zajtra to nehrozí. 

Čiže, chcem sa spýtať, či platí to, že siahnuť možno 

bod programu, a tým pádom zmeniť, zmeniť rozhodnutím 

predkladateľa program rokovania, alebo sa sťahuje iba 

materiál a bod programu ostáva a v tom prípade, v tom 

prípade to zmeniť na webovom sídle a vrátiť tam tie body, 

ktoré boli stiahnu, ku ktorým boli stiahnuté materiály, ale 

body neboli stiahnuté. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Ďalej pokračuje v diskusii pani poslankyňa 

Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcela interpelovať pána primátora.  

Táto interpelácia tu už bola asi pred tromi rokmi, ale 

nedostala som na ňu dob uspokojivú odpoveď. 

Interpelujem znovu pána primátora a žiadam 

o informáciu o všetkých neukončených súdnych sporoch, 

v ktorých je hlavné mesto žalobcom a v ktorých je hlavné 

mesto žalovaným v rozsahu trvania súdneho sporu a predmetu 

sporu.  

Toľko k mojej interpelácii.  

Len dúfam, že nedostanem znovu takú odpoveď, ako som 

dostala dnes k vyb k vybaveniu mojej interpelácie, že 

primátor nemôže konkrétne odpovedať. Sú to, viem, že podľa 

infozákona neukončené súdne spory, na to nemáme právo. Ale 

ja si tu neprosím materiály z tých súdnych sporov, len 

informáciu koľko je tých súdnych sporov a ako dlho trvajú 

jednotlivé súdne spory a o čom sú, kde je hlavné mesto 

žalobcom. A ďalšie, všetky, kde je hlavné mesto žalovaným.  

Dúfam, že dostanem uspokojivú odpoveď. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej pokračuje pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja mám interpeláciu na pána primátora.  

Najprv vysvetlím pár viet.  

Čítala som si včera materiál, ktorý bude zajtra pod 

bodom jedna a to je Informácia o plnení uznesení mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta splatných k 28. 2.  a k 31. 

3. a tam je šesťdesiatdeväť strán a našla som si tam aj 

možnosť, alebo hovorilo sa tam o bilbordoch (bilboardoch). 

A ja si pamätám, že v roku 2013 na mestskej rade bol 

stiahnutý materiál Koncepcia reklamných zariadení a vtedy 

to skrečoval pán terajší primátor Nesrovnal. Vtedy pán 

primátor Ftáčnik sľúbil, že také niečo v minulom volebnom 

období predloží, nestalo sa. Keď nastúpil tento pán 

primátor, tiež sľuboval, nestalo sa. A mám vedomosť, že 

v roku 2013 končili nájomné zmluvy mnohým reklamným 

spoločnostiam. 

A teraz sa chcem spýtať. Ja potom naformulujem, že 

vlastne, nájomné zmluvy všetky musia ísť do mestského 

zastupiteľstva. Ja si asi dosť pamätám, ale ja od 

dvetisíctrinásteho som tu žiadnu na stole nevidela.  

Takže, moja interpelácia znie: 
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Žiadam odpoveď na interpeláciu, a to, uviesť nájomné 

zmluvy jednotlivých reklamných spoločností, názov reklamnej 

spoločnosti, platnosť zmluvy od-do, počet reklamných 

zariadení daných, daných reklamných spoločností, príjem od 

reklamných spoločností jednotlivo a všetky tieto informácie 

žiadam za roky 203, 14, 15, 16 a 17. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej pokračuje pani poslankyňa Svoreňová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcela interpelovať pána primátora vo veci 

otázky ako je na tom ten, tá naša budova v Mlynskej doline, 

ktorá teda bola postavená za účelom prevádzky záchytky. Či 

je nejakým spôsobom využívaná? Či sú tieto priestory 

prázdne. A takisto, či by bolo možné pre poslancov, ktorí 

by mali záujem o tom na vlastné os oči presvedčiť ako to 

vyzerá, zorganizovať poslanecký prieskum.  

Prečo otváram túto otázku. Je tu viacero 

aktualizačných momentov. Pos, niektorí poslanci z esenes 

(SNS) a z MOSTu-HÍD v národnej rade otvorili opäť ten zákon 

o záchytkách a je teda šanca, že sa bude meniť 
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a zriaďovateľom bude môcť byť nielen ministerstvo 

zdravotníctva.  

A takisto, pokiaľ viem, v programovom vyhlásení župy 

na najbližších päť rokov je táto téma a je tam deklarovaná 

vôľa sa, prípadne, na takomto zariadení spolupodieľať.  

Takže, možno by bolo fajn, keby sa poslanci 

informovali o tom, v akom stave, teda, táto budova je a či 

by možno mesto sa vedelo spolupodieľať na nejakom projekte 

obnovenia záchytky tým, že, vlastne, dá tieto priestory 

k dispozícii.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja mám tri interpelácie.  

Jedna sa týka, aké opatrenie urobilo hlavné mesto vo 

veci informovania verejnosti vo Vrakuni o kontaminácii pôdy 

v lokalitách, kde obyvatelia využívali pôd, vodu zo studní 

na zalievanie záhrad až do informácie MŽP, že sa voda zo 

studní nesmie využívať na zalievanie? 
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Druhá je, ako sa vysporiadalo mesto s informáciou 

dozornej rady OLO a z médií, že OLO vyváža škváru a to jest 

nebezpečný odpad na nelegálnu skládku v Podunajských 

Biskupiciach?  

A posledné sa týka, ako sa vysporiadalo mesto, aké 

opatrenia urobil pán primátor na základe dozornej rady 

Bratislavskej v, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, že 

Bratislavská vodárenská spoločnosť nevie predložiť 

relevantný dokument, ktorý potvrdí, že má autorské práva na 

laboratóriá Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 

a Infraservisis (Infraservices) nemá práva na 

prevádzkovanie a na spravovanie vodovodu na.  

Ja to doplním a dám to, je to na dlhšie.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nasleduje pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcela interpelovať spolu s poslancom Mrvom 

pána primátora, prečo mesto použilo priame rokovacie 

konanie pri verejnom obstarávaní súťaží starostlivosti 

o zeleň subjektu Martin, čo to je? aké to je? subjektu 
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Karni, Karniher a odôvodnilo to s tým, že ide o mimoriadnu 

udalosť. Tak sa pýtam, že či príchod jari je mimoriadna 

udalosť?  

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aj na príchod jari odpovieme. 

Nasleduje pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Áno.  

A ja by som sa chcel spolu s poslankyňou Štasselovou 

spýtať pána primátora na vonkajšiu reklamu, lebo je z neho 

veľký bojovník proti vonkajšej reklame, už tu máme prijaté 

dve uznesenia, ktoré ale on nekoná, a preto sa chcem 

spýtať, prečo ešte nezačali prípravy písomnej časti 

územného plánu na relug regulovanie vonkajšej reklamy popri 

magistrátnych cestách, tak ako to žia, o to žiadalo mestské 

zastupiteľstvo v svojich uznesenia od poslancov Mrva, 

Štasselová. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Tak, zdá sa, že sme celý bod vyčerpali. Však?  

 

 

BOD 88 RÔZNE 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže sa presunieme rovno do ďalšieho bodu, bodu 

osemdesiatsedem, nové interpelácie. 

Nech sa páči. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Jaj, to už boli, teraz?  

Takže Rôzne. Dobre. Osemdesiatosem.  

Otváram bod Rôzne. Nech sa páči, prihláste sa. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Vážení kolegovia,  

prípadne poprosím o predĺženie, ak by som prekročila,  
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chcem vás veľmi pekne poprosiť o veľmi zvláštny návrh 

na uznesenie, ale petržalskí poslanci sú už trošku zúfalí 

z toho, že mestská časť Petržalka vyčlenila v rozpočte 

financie na vybudovanie ihriska pre hendikepovaných vo 

výške stopäťdesiattisíc ešte minulý rok a požiadala 

o zverenie pozemku hlavné mesto. Do dnešného dňa sa to 

nedostalo, napriek tomu, že to všetky, všetky oddelenia 

odsúhlasili, stále sa to nevie posunúť a zaradiť na 

zastupiteľstvo. 

Ja som si dneska všimla, že mnohé kontraverzné 

majetkové veci a predaje, myslím si, že to bolo v Ružinove, 

tá zelená plocha, bola neskôr podaná, napriek tomu bola do 

zastupiteľstva posunutá. 

Čiže, ide len o prosbu, alebo teda žiadosť, čiže nie 

ne nejdeme teraz odsúhlasovať žiadne zverenie, ideme len 

odsúhlasovať zaradenie na prerokovanie do komisií.  

Čiže, ja to prečítam: 

Žiada, mestské zastupiteľ žiada primátora hlavného 

mesta zaradiť na prerokovanie do komisií a na májové 

zastupiteľstvo 2018 zverenie pozemku hlavného mesta 

Bratislavy, list vlastníctva 4833 parcela 527 pre 

vybudovanie verejného ihriska pre hendikepovaných občanov 

na Blagoevovej ulici, o ktorý požiadala mestská časť 

Petržalka ešte v lete 2017. 

Veľmi vás prosím o podporu tohto uznesenia. 

Myslím, že sa hlasuje hneď.  
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ja by som kolegyňu doplnil, alebo na začiatok teda 

podporil, lebo je to, naozaj, záležitosť, ktorou sme sa 

a zaoberáme sa intenzívne ňou tak v petržalskom 

zastupiteľstve, ako aj viacerí poslanci, ktorí sú tu na 

meste.  

V petržalskom rozpočte sa vlastne na tento rok na 

tento konkrétny projekt vyčlenilo, myslím že, okolo 

stotisíc eur, ak sa nemýlim. Sto alebo troška viac ako 

stotisíc, s tým, že viem, že aj pán starosta Petržalky pán 

Bajan o tom teda hovorí s pánom primátorom rokuje, pani 

poslankyňa teraz predkladá to, toto uznesenie, pretože sa 

vec nehýbe.  

Takže, ak, ak by to malo veci pomôcť, asi pomôže, že 

to bude signalizovať, že je to vec, ktorú treba čo najskôr 

poriešiť, tak má to asi zmysel, aj tak, takto deklaratórne 

to voči pánovi primátorovi povedať.  

A preto by som aj ostatných kolegov, kolegyne 

poprosil, že nech to podporia, nech, nech si to všimnú aj 

na vedení, že, že treba to, treba to dotiahnuť do konca, 

lebo je to už, je to už rozpracované tak, že sa to dá 

dotiahnuť do konca.  
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Čiže, teraz by sme mali o tom návrhu hlasovať?  

Organizačné, mám iba jednu. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ako?  

Jeho sa mám spýtať?  

Pán Minčič. Keď sme pripravovali toto zastupiteľstvo, 

keďže sme nemali materiál ohľadom nového rokovacieho 

poriadku, boli sme upozornení, že v bode Rôzne sa nemôžu 

prijímať uznesenia. Je to tak?  Lebo máme tu teraz návrh na 

uznesenie, preto sa kvôli tomu pýtam, aby sme nedošli do 

kolízie, tak radšej sa pýtam pred hlasovaním, pred 

spustením hlasovania.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Poprosím pána Minčiča. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

JUDr. Vladimír   M i n č i č ,PhD., riaditeľ sekcie právnych 

činností: 
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Ďakujem. Ďakujem za slovo. 

Samozrejme, keďže hovoríme o výklade právnych 

predpisov, tak musíme sa držať jasne stanovených pravidiel 

pri výklade.  

Ja som už spomínal, že používame výklad, ktorý sa 

nazýva gramatický. A v tomto znení, naozaj, mám za to, 

alebo teda sekcia právnych činností má za to, že pokiaľ nie 

je v bo, v rámci návrhu programu schválený riadny bod 

nadpolovičnou väčšinou, teda od 1. 4. nadpolovičnou 

väčšinou všetkých poslancov, tak nie je možné tento bod 

nejakým spôsobom prejednávať.  

Pokiaľ sa hov, pokiaľ, teda hovoríme o dnešnom 

zastupiteľstve, kde už program bol schválený ešte pred 

účinnosťou tejto novely, tak mám za to, že ani dnes už 

nebolo možné zaraďovať do programu čokoľvek.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Veď áno, áno, ja rozumiem. Aj v rámci bodu Rôzne, 

pokiaľ hovoríme o materiáloch, ktoré by mali nejakým 

spôsobom ich výsledkom by malo byť hlasovanie a prijatie, 

napríklad, uznesenia, tak v zmysle právnej istoty by malo 

byť o tom rozhodnuté na začiatku pri, samozrejme, pri 

schvaľovaní samotného návrhu programu.  

Bod Rôzne, aj na základe teda inštrukcií, alebo teda 

výkladov ministerstva vnútra, by mal slúžiť len na nejaké 

informačné, ani nie že materiály, ale len, naozaj, na 

diskusiu v pos, medzi poslancami o konkrétnych, 
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o konkrétnych skutočnostiach, veciach, bodoch, s tým, že by 

sa tam mali uzhodnúť.  

Ale, samozrejme, toto už je, toto už je výklad. Teraz 

ja to akože nechcem do to do tohto. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To v žiadnom prípade nechcem, akože, do toho ísť. Ja 

len hovorím, že pokiaľ to nebolo schválené v rámci programu 

ako riadny bod, ale ako bod Rôzne, kde nevieme a nemáme 

istotu čo bude v predmete v bode Rôzne, tak mám za to, že 

nie je možné to zaradiť do už schváleného programu. 

Samozrejme, je to len o gramatickom výklade momentálne 

účinného zákona o obecnom zriadení. Takže, kým nebudú, kým 

nebudú nové, kým nebude nový rokovací poriadok, ktorý bude, 

samozrejme, v súlade, alebo teda, ktorý by mal byť 

schválený v súlade so zákonom o obecnom zriadení, je možné 

sa opierať, naozaj, len o výklad právneho predpisu a jediný 

kto je oprávnený v Slovenskej republike dať relevantný 

výklad nie je ani dokonca tvorba, tvorca zákona, ale jedine 

súd.  

Čiže, ja zastávam takýto názor. Pokiaľ si ho osvojíte, 

budem rád, pokiaľ nie, tak to už, samozrejme, nie je, nie 

je predmetom, predmetom mojej otázky.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 
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námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Reaguje najskôr pán Vetrák.  

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

Počujte, toto bola taká znôška, no, nebudem hovoriť 

čoho. Ja, ja sa tomu budem venovať asi, ešte keď som 

prihlásený do bodu Rôzne, lebo to nestihnem v tejto jednej 

minúte, ale.  

Ako, ja by som, skutočne požiadal ľudí z magistrátu, 

aby, aby si nevymýšľali ďalšie a ďalšie dôvody, ktoré 

bránia poslancom uplatňovať ich mandát. Lebo momentálne to 

tak robia. Ja potom v tom bode Rôzne vysvetlím, že prečo 

takmer nič z toho čo bolo povedané, jednoducho, nie je 

pravda. A je to, alebo nie že nepravda, je to jednoducho, 

nezmyselný výklad toho, čo tu bolo povedané. A magistrát je 

tu servis pre poslancov a nie nadriadený orgán poslancom. 

Čiže, takéto názory ak majú zamestnanci magistrátu, 

tak si ich majú nechať pre seba, pretože to nie sú, to nie 

sú pre nás záväzné stanoviská. A keď ich chcete takýmto 

záväzným stanoviskám dávať priestor, tak urobme to niekde 

v mezaníne v rámci voľného času, lebo zdržujeme sa tu tým.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Po pravde, keby som v roku 2006 počula tento výklad 

zákona, tak by som sa potešila ako, ako aktivista a vonku 

v mezaníne, alebo niekde v tejto miestnosti, pretože v bode 

Rôzne sa také katastrofálne veci schvaľovali aj majetkové, 

že my sme tu s Katkou Šimončičovou si trhali vlasy.  

Čiže, rozumiem tej právnej istote tak, že to vlastne 

chránite obyvateľov pred tým, aby si poslanci nevymysleli 

niečo, čo vôbec nie je v bode programu. Toto, to, takýto 

výklad zákona by som akceptovala a rešpektovala by som aj 

isté obmedzenia, obmedzenia poslancov.  

Otázka je ale moja taká, že doteraz sme tento bod 

Rôzne bežne používali na mnohé uznesenia, ktoré sa netýkali 

rozpočtu, pretože tak bolo v rokovacom poriadku. A teraz už 

neplatí ten rokovací poriadok? (gong) 

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: 
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Pokiaľ sa zmenil zákon a rokovací poriadok by sa 

dostal do rozporu s novým znením zákona, tak má prednosť, 

samozrejme, zákon, nie starý rokovací poriadok. 

Nový zákon, alebo novela zákona však nijako neupravuje 

špeciálne bod Rôzne. Tento bod Rôzne bol zaradený do 

programu a v rámci, v rámci úpravy, ktorú máme my 

v rokovacom poriadku, je možné predkladať takéto návrhy. 

Rôzne zastupiteľstvá majú rôznym spôsobom upravený bod 

Rôzne. Niektoré v rámci bodu Rôzne, napríklad župné 

zastupiteľstvo vôbec neumožňujú prijímať uznesenia, je to 

tak v rokovacom poriadku. V iných zastupiteľstvách je možné 

v rámci bodu Rôzne predkladať akékoľvek návrhy. My máme 

v našom rokovacom poriadku úpravu, že možno predkladať 

návrhy, ktoré nemajú dopad na rozpočet hlavného mesta.  

Uznesenie, ktorým zastupiteľstvo žiada primátora, aby 

niečo predložil do zastupiteľstva nemá dopad na rozpočet. 

Dopad na rozpočet môže mať, prípadne, schválenie tých 

materiálov, ale nie samotné takéto uznesenie. Takže, tie 

návrhy sú (gong) úplne v poriadku a možno o nich hla 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán hlavný kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 
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Ďakujem za slovo. 

Súčasne platný rokovací poriadok je v niektorých 

veciach v rozpore s novelou zákona, ktorá bola prijatá 

a v tých častiach nie je možné ho aplikovať. V časti 

rokovania o bode Rôzne nie je v rozpore s novoprijatým 

zákonom, lebo novoprijatý zákon len upresňuje kvórum 

a sprísňuje ho z obyčajnej väčšiny poslancov schvaľujúcich 

program na kvalifikovanú, pardon, na nadpolovičnú všetkých.  

Ja tam nevidím absolútne žiadnu zmenu, ktorá by bola 

ovplyvnila bod rokovacieho poriadku Rôzne. 

Čiže, pokiaľ pán riaditeľ Minčič to chce týmto 

spôsobom interpretovať, tak to dám prokuratúre.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Ideme ďalej. 

Pani poslankyňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa chcem spýtať, že či sme štát v štáte. Včera som 

bola na miestnom zastupiteľstve a tam kludne v bode Rôzne 

podľa nového zákona sa prijímali aj uznesenia aj všetko. 
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Čiže, ako, prosím vás pekne, neviem, skúste si to 

naštudovať.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Keďže sme tu mali návrh od pani poslankyne Pätoprstej, 

ja poprosím návrhovú komisiu, dáme hlasovať o tomto 

uznesení, s tým, že môže sa stať, že pán posl, pán primátor 

ho nepodpíše, lebo uzná že je v rozpore so zákonom, ale ja 

v tejto chvíli, keďže je tu taká väčšina, ktorá asi zrejme 

má za to, že je platný existujúci rokovací poriadok, tak 

dám hlasovať o tomto uznesení. 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tak dostali sme ten návrh uznesenia, ktorú pani 

Pätoprstá prečítala. Nebudem ho ešte raz čítať, lebo je to 

dosť dlhý. Takže, sme počuli teraz čerstvo, tak hlasujme 

o tomto, čo bolo podané. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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A otváram hlasovanie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujeme, aby sme neboli neuznášaniaschopní, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem. 

Prítomných dvadsaťštyri. 

Za dvadsaťštyri. 

Takže, uznesenie bolo prijaté. 

 

Pokračujeme ďalej. 

Prihlásená je pani poslankyňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja mám štyri veci, čo by som rada dostala na to 

odpoveď.  

Po prvé, chcela by som sa opýtať, že či ešte vôbec 

funguje, alebo aký je stav Spoločnosti pre rozvoj bývania. 

Táto spoločnosť bola založená niekedy aj so sporiteľňou 

spoločne, aj miestny, teda mestský magistrát.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 817

Som členkou dozornej rady od roku 2011 a vtedy ešte 

bol pán Kolek predsedom dozornej rady, potom to údajne 

prebral pán Kríž. Preto to hovorím, že údajne, lebo za tých 

osem rokov bola som dvakrát pozvaná na rokovanie tohto, 

tejto neziskovej organizácie, ak je to tak pravda. Nikto mi 

nič nepovedal, či vystúpil odtiaľ, či odišiel odtiaľ, kto 

je teraz predsedom dozornej rady.  

Viem, že tu sa pokúš pokúšalo o tom, pani Tvrdá, že to 

máme zrušiť, lebo to nie je účinné. V tejto veci sa nič 

neudialo. Takže, potrebujem zodpovedať čo s tým, lebo 

ostala som tam asi sama v dozornej rade, alebo neviem kto 

tam je ešte, ale neviem či vôbec toto existuje, čo robia 

konatelia, alebo či tam majú ešte zamestnanca, alebo ako sú 

platení, alebo nie sú, neviem. Tak toto by som rada počula 

na toto odpoveď... 

Ďalšia vec. 

Chcela by som sa opýtať pána Helda, kedy sa začne 

oprava chodníka na Popradskej ulici v Podunajských 

´Biskupiciach. Pokračovanie výstavby tohto chodníka sa má 

uskutočniť z tých poslaneckých priorít, ktoré nám boli 

prisľúbené. Chcela by som vedieť, kedy sa s tým začne.  

A mám tu jednu reklamáciu na vybudovaný chodník. 

Doniesla som aj fotky z toho. To je asfaltový chodník, 

ktorý kvitne. Preráža tam tráva, takto zozeleňala tá, tá 

asfaltová cesta, teda asfaltový chodník. Ja mám za to, že 

tí, ktorí to robili, ktorí boli na to vysúťažení, neurobili 

riadny podklad.  
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Žiadam oddelenie pána Helda, aby uskutočnil reklamáciu 

toho a nech to opravia. Lebo takto to nemôže ostať. Tá 

v celej dĺžke takto to bude vyzerať, lebo to nemá okraj od 

od te tej hornej časti. Je to na Krajinskej ulici 23, 25. 

Zatiaľ. Ale môže byť aj ostatné. 

Po štvrté. 

Chcela by som sa poďakovať za to, že promptne bola 

urobená cesta Krajinská pred domom 57, kde bol prepad 

a bola reklamácia. Tak to tento týždeň, vlastne, koncom 

minulého týždňa to opravili. Dúfam, že to už je naisto 

opravené. 

Takže, tieto veci by som poprosila zodpovedať.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slo za slovo. Až tak som nechcel zakričať, 

pardon.  

Pani poslankyňa, 

chcem ťa informovať, že kontrola tejto neziskovej 

organizácie, o ktorej hovoríš, práve finišuje. Ja sa tejto 
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kontroly nezúčastňujem, ale nakoľko vám ju budem 

predkladať, tak som sa s ňou práve tento týždeň oboznámil. 

Prečítal som si ju. A o veciach, ktoré tam ešte nie sú 

uzavreté, nemôžem vás informovať, ale veľmi pekne by som 

poprosil všetkých existujúcich členov správnej rady 

a dozornej rady, keby sme si našli spoločný termín na 

stretnutie, lebo však ste, teda, štatutárni zástupcovia 

tejto neziskovej organizácie. A možno by bolo fajn, keby 

som vás oficiálne, ako osoby zainteresované, informoval 

o zisteniach, ktoré sa v tej správe nachádzajú a dohodol 

sa, že vôbec s kým sa takáto kontrola dá prerokovať. Lebo 

by som ju mal prerokovať so štatutárom. Ale správna rada 

ako štatutárny orgán (gong) nie je uznášaniaschopná. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Áno. S prvým viceprimátorom Černým sme tam ako jediní, 

ktorí sme ešte zostali členovia správnej rady.  

Pani konateľka, riaditeľka požiadala pred tromi rokmi 

o uvoľnenie, ale zatiaľ nemám vedomosť, že by sa tak stalo. 

Hoci spoločnosť nefunguje, pretože, jednoducho, 

nadpolovičnou väčšinou to nebolo schválené.  

V tomto zastupiteľstve sme niekoľkokrát žiadali, 

myslím si, že aj Oliver Kríž už to nevydržal, keďže sa 
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žiadne kroky nediali, tak odstúpil ako predseda správnej 

rady.  

Jednoducho, sme žiadali zlikvidovať túto spoločnosť 

pred dvoma, dva a pol rokmi. Proste, mesto nekoná. Nekoná 

v tejto spoločnosti.  

Takže, ja prídem za pánom kontrolórom a poviem, si 

prečítam tú správu ako to vyzerá. Čiže, asi toľko.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Mrva.  

Ja som sa chcel len krátko. Sme tu poslanci a pýtame 

sa pána primátora, námestníčky, ale aj odborných 

pracovníkov úradu a neodpovedajú nám, tak jak, možno, pred 

piatimi hodinami mi pán Černý povedal, že plačem na cudzom 

hrobe, lebo som chcel vedieť niečo, čo my mal on povedať, 

alebo zabezpečiť ten úradník.  

Takže, možnože ty môžeš zavolať niekoho, tuná pána 

Helda, alebo niekto, kto by tu mal sedieť na každom 

miestnom zastupiteľstve sedia kompetentní pracovníci a ja 

ako starosta tiež neviem odpovedať. Nech sa páči, poviem, 

pani vedúca stavebného oddelenia, odpovedzte vy. Tak pán 

Held by tam mal sedieť a pekne by mal odpovedať. Mne mal 
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takisto nie odpovedať Černý, ale nejaký kompetentný 

pracovník z toho. 

Čiže, ja nechápem. Toto je najväčší orgán mesta, 

najväčší úrad s päťstosedemdesiat ľuďmi a a nenám nemá nám 

kto kompetentne odpovedať?  

Ja sa tiež pýtam, že kedy začnú opravovať ulicu Pri 

mlyne a Roľnícku vo Vajnoroch. Furt mi píšu, že neni 

harmonogram.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta,  

máš iste pravdu. Nie je tu žiaden orgán.  

Budeme pokračovať ďalej. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Ak by mi nestačili štyri minúty, poprosím 

o predĺženie. 

Mojou témou tohto bodu Rôzne sú depozitáre. 

Možno si pamätáte, že zakaždým odzačiatku od kedy som 

sa stala predsedníčkou komisie kultúry a ochrany 
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historických pamiatok, otváram tému nutnosti mať nové 

depozitáre, minimálne pri každej zmene rozpočtu, alebo pri 

návrhu rozpočtu. Takisto v komisii kultúry to máme skoro 

zakaždým túto tému. 

Problém je ten, že keď sme zistili na našej 

novovzniknutej komisii kultúry a ochrany historických 

pamiatok, že v akom stave sú zbierky, boli sme sa pozrieť, 

zistili sme plechové sklady, ktoré sú boli absolútne 

nevyhovujúce.  

Dostali sme informáciu o od mesta, že pripravuje sa 

prestavba bývalej Základnej školy na Plickovej v Rači. Už 

tam bol urobený statický posudok. Škola vyhovuje na 

uloženie zbierkových predmetov.  

Potom prišli znovu nejaké iné informácie, že by sa to 

mohlo riešiť možno nejakým prenájmom nejakých priestorov, 

ale bolo rozhodnuté vo vedení mesta, minulého roku, že má 

rozhodnúť komisia kultúry či pokračovať v Plickovej alebo, 

alebo nejaký iný spôsob nájsť. Naša komisia, ktorá zasadala 

10. mája 2017 jednoznačne odsúhlasila pokračovať 

v rekonštrukcii Plickovej na takzvané účelové kultúrno-

vzdelávacie zariadenie, kde by bola aj bádateľňa a galéria 

malá a tak ďalej, pre Galériu mesta Bratislavy a pre Múzeum 

mesta Bratislavy.  

Na to boli schválené finančné prostriedky, ďalej bola 

Generálny investor Bratislavy mal za úlohu vysúťažiť 

projektovú dokumentáciu na prestavbu Plickovej, to sa 

udialo, začiatkom januára tohto roku podpísal zmluvu na 

projektovú dokumentáciu, vo februári riaditeľ GIBu 
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predložil harmonogram prestavby Plickovej, kde na konci 

bolo október 2020 odovzdané priestory pre obidve tie 

galériu a pre  múzeum, obidve inštitúcie.  

Potom sme sa neskôr dozvedeli, že šesť dní na to už 

ale riaditeľ GIBu poslal list na magistrát, že možno to 

bude dlhšie trvať, o dva mesiace keď sme sa ho na to pýtali 

na našej komisii kultúry, že ako to myslel, tak povedal 

ešte horšie veci, že ten statický posudok, ktorý tvrdil, že 

unesie tie zbierky, lebo je to poschodová budova, takže ten 

statický posudok bol urobený zle, že to vôbec neunesie, 

priestory sú nízke, ktoré tam nemôžu byť na to použité.  

Je možné, vyzerá to tak, že celá tá budova na 

Plickovej sa bude musieť celá prerobiť, priečky zbúrať, 

možno celá budova zbúrať. Čiže, ďalej sa posúva termín 

rekonštrukcie a dokončenia Plickovej. 

Medzitým ale riaditelia múzea aj galérie žiadali, aby 

bola daná výzva na na to, kto nám prenajme vhodné 

priestory, kým tá Plickova nebude dokončená. Bola vytvorená 

pracovná skupina, v ktorej boli zástupcovia za poslancov, 

za finančnú komisiu pán Kolek, za kultúrnu som bola ja, 

potom tam bol zástupca, teda, pán Kasander za oddelenie 

financií, dvaja z galérie, dvaja z múzea, ešte tam bol 

nejaký odborník zo Slovenského národného múzea. Táto 

skupina sa oboznámila s výzvou, ktorá mala byť zverejnená 

v vo viacerých periodikách, v denníkoch možno a text, obsah  

tej výzvy bol, kto prenajme na tri roky priestory (gong) 

v rozsahu štyritisíc metrov štvorcových, cena tam bola 

určená tak, jak bola schválená v rozpočte na tento rok 
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štyristopäťdesiattisíc, alebo štyristotridsaťtisíc 

s výhľadom na ďalší rok, aj do roku 2020. 

Medzitým ale pracovná skupina sa mala stretnúť, ale sa 

nestretla, ale bola zmenená táto výzva zásahom zhora na 

päťtisíc metrov štvorcových na päť rokov prenájmu s opciou 

na ďalšie tri roky, čo sme my dvaja poslanci, keď sme sa to 

dozvedeli, až potom, keď bola zverejnená táto výzva, že sa 

to bez konzultácie pracovnej skupiny zmenilo, trvali sme 

teda na tom, že na to nemáme finančné krytie, lebo máme len 

na tri roky. Proste, bola zverejnená výzva. Nakoniec prišli 

dve obálky, teda tri, ale dve sa otvorili, kde obidve 

ponuky boli s takou sumou, ktorá viac ako dvojnásobne 

prekračovala tú našu orientačnú cenu tých 

štyristotridsaťtisíc zhruba okolo deväťstotisíc obidvaja, 

s tým, že aj jedna, aj druhá ponuka bola o tom, že postavia 

obidvaja za osem mesiacov tieto depozitáre pre naše potreby 

podľa požiadaviek obidvoch riaditeľov galérie aj múzea.  

Keďže prekročili túto sumu požadovanú, tak zápisnica 

znela celej pracovnej skupiny, že nebola, neboli splnené 

podmienky, a preto končíme túto časť súťaže.  

Na  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje pani poslankyňa Farkašovská, pani námestníčka.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 825

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , námestníčka primátora 

a poslankyňa MsZ:: 

Ja som chcela len povedať, že tie naše obrazy majú 

obrovskú hodnotu. Katka Šimončičová to dobre vie. Je to 

tristo až päťsto miliónov eur, odhadom. A o tom hovoríme, 

že, že potrebujeme, naozaj, urýchlene tú situáciu vyriešiť. 

A keď budeme hľadať nejaké ďalšie náhradné riešenia, tak to 

sa, jednoducho, v tomto volebnom období nestihne.  

Takže, ja neviem, kto si chce zobrať na svedomie, že 

sa to teda môže nestihnúť a že tie obrazy zostanú tam, kde 

sú.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne. 

Neviem, Katka, či si spomenula, že vlastne bol 

poslanecký prieskum, na ktorý sme sa, neviem, štyria, 

piati, zúčastnili, jednak v Devínskej Novej Vsi 

a v Dúbravke, takže sme videli v akom je to stave. Ale 

zároveň tam sme to videli inak a potom už keď tá súťaž 

prišla ako taká, tak to vidíme tiež inak. 

To bola jedna poznámka.  

A druhá poznámka. 
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Kolega Mrva.  

Nemohla som už na teba reagovať. Ty by si chcel, aby 

tu bol pán Held. No, ja by som chcela, aby tu bol pán 

Maruška. On tu tiež nie je. Takže, prosím ťa pekne, keď tu 

neni riaditeľ, tak čo by tu jeho podriadení robili?  

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

K tomu čo tu odznelo možno sa sluší zatiaľ len 

podotknúť jedno, jednu skutočnosť, že komisia bola najskôr 

osemčlenná a potom sa rozšírila o ďalších dvoch, aby sa 

získala prevaha z ľudí, ktorí budú konať v zmysle 

predpokladaného dobrého výsledku, hej? Napriek tomu sme 13. 

apríla 2013 mali zasadanie tejto pracovnej skupiny, kde sme 

vyhodnocovali ponuky. A prečítam bod uznesenia:  

Pracovná skupina sa uzniesla na tom, že ani jeden 

z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy.  

Zahlasovali všetci prítomní členovia.  

Problém bol jedine v tom, že takéto stanovisko bolo 

zlé, a preto, a zase poviem, zhora bolo iniciované, že sa 

nejakým spôsobom argumentovalo, že toto uznesenie je 
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protizákonné a bolo zvolané znova, bola zvolaná znova 

pracovná skupina, kde už, samozrejme, výsledok bol iný.  

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 pekne. 

Chcem reagovať, teda, na faktickú poznámku pani 

viceprimátorky Farkašovskej. 

Áno, je to niekoľko desiatok až stovák miliónov 

hodnota tých zbierkových predmetov. 

Preto ja o tom hovorím už štyri roky. Preto mi nie je 

jedno, čo sa s tým bude robiť. A preto si potom pozorne 

vypočujte návrh, ktorý predloží pán Kolek, ktorý, 

uznesenia, ktorý máme spoločný, lebo spoločne sme ho 

tvorili, len sme si to rozdelili, že ja začnem a on 

dokončí, lebo je jasné, že táto téma sa ani za šesť minút 

nedá povedať, lebo to je téma štyroch rokov. 

Takže, ďakujem pekne. 

Potom vstúpim ešte k pánu Kolekovi.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 
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námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Slovo má pán poslanec Kolek.  

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

Poprosím o predĺženie, pravdepodobne to budem 

potrebovať.  

Takže, naozaj, sme svedkom toho, že dobrý úmysel môže 

dospieť k zlému výsledku. 

To, čo pani kolegyňa povedala, že to jej úsilie bolo 

vždy smerované k tomu, aby sa predmetné zbierky dostali do 

priestorov, ktoré im zabezpečia to, že sa nebudú 

znehodnocovať, je evidentné, to si pamätáme všetci. 

A teraz teda k tej predmetnej snahe, ktorá vyústila do 

tejto súťaže.  

Súťaž bola stanovená tak, jako bolo povedané, najskôr 

sa chcelo vysúťažiť štyri metre, štyritisíc metrov 

štvorcových, potom a to citujem, to čo mi bolo pánom 

Jančárom napísané: 

Po stretnutí štvornásobnom u pána riaditeľa ma 

magistrátu som zmenil podmienky so štyroch tisíc sa stalo 

päť a z troch rokov nájmu sa stalo päť rokov nájmu,  pričom 

zostali tri roky opcie, tak jako bolo aj v tom pôvodnom 

návrhu.  
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Takéto podmienky boli zverejnené, nepýtajme sa akým 

spôsobom, či dobrým, zlým, to je jedno, došlo, podmienky si 

vybralo šesť žiadateľov, došli tri odpovede, jeden nedal 

kauciu, tam sme sa rozhodli, že obálku vôbec nebudeme 

otvárať, otvorili sme dve obálky. Čiže, tam boli dvaja 

uchádzači. Jeden je, pretože už je komisia ukončená 

s prácou, jeden je el pé real end konzultink (LP Real & 

Consulting), druhý je Korporátne služby, s. r. o. Hej? 

V jednom, v jednom tom podaní, ani v jednom, ani 

v druhom nebola zabezpečená relevantná suma za nájom, 

respektívne, ponúknutá suma za nájom, ktorá sa zhodovala 

s predl, s predloženou pon požiadavkou, hej? Jedna zm, 

prečítam to:  

El pé real (LP Real) ponúkol cenu jedenásť celé 

deväťdesiat eura za meter štvorcový, čo je 

stodeväťdesiatosem percent, o stodeväťdesiatosem percent 

vyššia ako predpokladaná cena. Korporátne služby ponúkli 

sumu štrnásť metrov, štrnásť euro za meter štvorcový, čo je 

o dvestotridsaťtri percent vyššia. 

Čiže, na základe takto otvorených obálok sme povedali, 

že ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky, povedal som, 

všetci zúčastnení ôsmi sme za to zahlasovali.  

Na, toto bolo 13. 3. 

Pred dvoma týždňami bola zvolaná znova komisia, lebo 

vzniklo podozrenie, že výsledok zápi, teda ktoré bolo 

v zápisnici nejakým spôsobom dokladovaný, je v nesúlade so 

zákonom. Iniciáto iniciatívkou bola pani námestníčka, aspoň 

tak nám to bolo povedané. Pani námestníčka, keďže bola 
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prítomná na zasadaní tejto komisie, povedala, že po 

prečítaní tej zápisnice, tam nevidí, nevidí dôvod 

nezákonného a pred hlasovaním odišla, aby nerobila nejakým 

spôsobom nátlak, respektívne neovplyvňovala hlasovanie.  

Hlasovanie dopadlo tak, že my dvaja poslanci sme boli 

proti, zástupcovia Mestského múzea sa zdržali a zástupcovia 

magistrátu hlasovali za.  

Čiže, vyhodnotili ponuku, ktorá v prvom kole bola 

vyhodnotená ako nepriaznivá, respektívne neprijateľná, 

víťazom sa stala spoločnosť el pé real konzulting (LP Real 

consulting) s cenou o stodeväťdesiatosem percent 

presahujúcu predpokladanú sumu.  

Ja prečítam ten návrh, návrh uznesenia, aby mi náhohou 

neostal, neostal neprečítaný: 

Bod Rôzne, Informačný materiál o zabezpečení 

priestorov depozitárov pre gá gé em bé a em em bé (GMB 

a MMB).  

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s informáciou 

žiada primátora 

za a, aby ako zriaďovateľ gé em bé a em em bé (GMB 

a MMB) zabezpečil nepokračovanie ukončenej súťaže na 

základe výzvy vyhlas vyhlasovateľov gé em bé a em em bé 

(GMB a MMB), to jest, aby nebola uzavretá (gong) zmluva 

o nájme; 

za bé, zabezpečiť zmenu využitia rozpočtových 

finančných prostriedkov o roz, v rozpočtovom roku 2018 
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určených na nájom depozitárov a to na účel konzervovania 

znehodnotených exponátov galérie a múzea; 

za cé, predložiť informáciu na rokovanie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy najneskôr na 

májovom termíne o reálnych možnostiach adaptácie bývalej 

Základnej školy na ulici Plickova na účel uloženia 

zbierkových predmetov galérie a múzea, respektívne, sa 

respektívne návrh na prípravu obchodnej verejnej súťaže na 

zakúpenie depozitárov pre gé em bé a em em bé (GMB a MMB). 

Podpísaní sme obidvaja, odovzdám.  

V rámci toho, že sme v Rôzne, prečítam návrh na ďalšie 

uznesenie, to bolo predmetom minulého zastupiteľstva.  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia 

mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava číslo 

1006/2017 zo dňa 8. 12. 2017 a znenie je také, jaké bolo. 

Dotýka sa to rozpočtu. Nahradenie zmeny, znenia bodov číslo 

dva a číslo štyri v časti Dé. 

Text splnomocňuje a bod dva sa mení na nasledujúci: 

V prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny 

účel a darov neprevyšujúcich čiastku päťtisíc v každom 

jednotlivom prípade, lebo tam bola suma vyššia,  

bod štyri, vykonať presun rozpočtových výdavkov medzi 

programami, respektívne prvkami, respektívne položkami 

v rámci jedného programu v maximálnej výške stotisíc za 

celý rozpočtovaný rok. Presun môže byť realizovaný iba 

v rámci jedného druhu výdavkov, to znamená, iba bežný 

(gong) medzi bežnými 
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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. 

Čo sme nestihli povedať a čo je súčasťou nášho 

uznesenia je to, že obidvaja uchádzači, ktorí reagovali  na 

výzvu, obidvaja chceli začať stavať tie depozitáre po 

podpise zmluvy, že do osem mesiacov postavia.  

Čiže, obidvaja po, majú svoje pozemky a postavia to 

osem mesiacov a tá suma, ktorá tam vychádzala, že postavia 

jeden za sedem celá šesť milióna, druhý za osem celé dva 

milióna, nás viedlo k tomu návrhu, že ak to súkromník 

dokáže postaviť za osem mesiacov a náš Generálny investor 

Bratislavy to bude stavať päť rokov, ja nemám nič proti 

Generálnemu investorovi Bratislavy, ale zrejme sú tu tuto 

v meste tak dlhotrvajúce procesy, ktoré neumožnia to 

postaviť skôr, súkromník to môže postaviť za osem mesiacov, 

preto je tam ten návrh uznesenia, verejná obchodná súťaž, 

nech to postavia, predá nám to. (gong) 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Pani námestníčka Farkašovská. 

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , námestníčka primátora 

a poslankyňa MsZ:: 

Ďakujem za slovo. 

Všetci dobre vieme aký je to vážny problém a že naozaj 

ho roky chceme riešiť. Ale práve tu zaznelo, že Plickova to 

asi nebude, a že chceme ešte celé riešenie natiahnuť 

obchodnou verejnou súťažou?  

Kolegovia a kolegyne,  

myslíte si, že sa to dá stihnúť v tomto volebnom 

období? Ja si myslím, že sa to stihnúť nedá, že je to nie 

celkom zodpovedný prístup a že naozaj ohrozíme obrovské 

dedičstvo, ktoré tu máme, obrovské milióny v v tých 

obrazoch, ktoré tu máme, keď tu súťaž zrušíme a keď teraz 

budeme vymýšľať ďalšie riešenia.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ja chcem k tomu povedať, že úplne zbytočne tu 

zaznievajú nejaké emocionálne nejaké vyjadrenia, že, že 

nestihneme a ohrozíme. Raz keď bola vypísaná súťaž 

a komisia, jednoducho, sa uzniesla, že žiaden zo záujemcov 
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nesplnil vopred stanovené kritériá, tak my teraz vlastne si 

to ideme nejako prispôsobiť lebo to nestihneme? Ako, tak, 

treba, bol tam prijatý návrh, aby bola vypísaná nová súťaž, 

všetci členovia komisie súhlasili s tým. Samotná, potom, ak 

by bola vyhodnotená, to čo Katka predo mnou, Šimončičová, 

hovorila, by znamenalo, že sa to urýchli významným 

spôsobom, ja nechápem ako si môžme dovoliť my tuná povedať, 

že štandardne prebiehajúci proces poďme teraz rýchlo 

nejakým spôsobom obísť a znegovať.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Zareagujem na to, čo tu odznelo. 

To by sme nemohli, pani, pani námestníčka, poprosím 

o pozornosť, to by sme nemohli mať na svete ani verejné 

obstarávanie osvetlenia v Bratislave, lebo to 

zastupiteľstvo neschvaľovalo. Čiže, bolo vyhlásené. Čiže, 

tento problém je akože, teda skôr účelovo použitý, že by 

sme tým sa zdržali. 

Plickova naďalej beží. Čiže, v tomto smere sa 

zabezpečuje. Nikto z kompetentných zatiaľ nereagoval na 
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túto situáciu. Žiadali sme vyhlasovateľov výzvy, aby boli 

aktívni, nemáme informáciu, že takto urobili.  

Čiže, to je druhá vec. Preto naozaj, túto pozornosť 

treba tomuto materiálu venovať.  

A to uznesenie je dobré v tomto smere. Je dobré. 

Prinesie jasný prehľad o tom, čo sa môže a čo sa nemôže. 

Tých osem mesiacov ani jeden z tý, ani jeden z tých 

poskytovateľov nemá, nemá zatiaľ tie priestory. 

A podotknem ešte jedno, že overovacia listina, 

doložka, je robená tou istou advokátskou (gong) kancelá 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No dobre.  

Takže, návrhová komisia má návrhy uznesení?  

Pani poslankyňa Jégh? Máme? Môžme? Návrhy uznesení 

k tomuto.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Áno. Pán Kolek tu sa snažíme z toho vysomáriť, 

s prepáčením za výraz.  
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Tu sú dve uznesenia.  

Prvé je, prvé je čo sa týka, mestské zastupiteľstvo po 

oboznámení sa s informáciou žiada primátora 

po a, aby ako zriaďovateľ GMB a MMB zabezpečil 

nepokračovanie ukončenej súťaže na základe výzvy 

vyhlasovateľov GMB a em em bé (MMB), to jest, uzavretá 

zmluva o nájme, teda, aby nebola uzavretá zmluva o nájme; 

po bé, zabezpečiť zmenu využitia rozpočtových 

finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2018 určených na 

nájom depozitárov, a to na účel konzervovanie 

znehodnotených exponátov týchto zariadení; 

po cé, predložiť informáciu na rokovanie mies 

mestského zastupiteľstva najneskôr na májové zastupiteľstvo 

o reálnych možnostiach adaptácie bývalej ZŠ na Plickovej na 

účel uloženia zbierkových predmetov týchto inštitúcií, 

respektíve sa pripraví na zakúpenie depozitárov o vé es 

(OVS) na zakúpenie depozitárov pre týchto inštitúcií. 

Toľko tohto uznesenia.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Pán Kolek,  

vy ste mi niečo naznačovali o samostatnom hlasovaní? 

Jaj? Že sú ešte dve. Čiže, toto. Dobre.  
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Takže, poprosím hlasovanie.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

On povedal, že to sú, to sú dve uznesenia. Ja som 

povedala, že to má rozpo, teda, dopad na rozpočet, lebo tu 

sa presúva a pán Kolek povedal, že toto nemá dopad na 

rozpočet a že sú to dve uznesenia. Samostatne.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Toto nie. Ale to druhé, tam sa hovorí o rozpočte.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tuto je podpísaná Šimončičová, Kolek a na druhom 

(poznámka:  nezrozumitelné slovo) Kolek. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím ešte pani poslankyňu Šimončičovú zapnúť.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ten bod bé je, aby tie prostriedky, ktoré boli 

schválené na tento rok, aby sa prípadne, že sa vie, že sa 

nepoužijú, bez ohľadu na to, čo sa bude diať, tak aby 

neboli použité na nič iné, iba na to, aby sa už použili iba 
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na tie zbierkové predmety na nejaký spôsob konzervovania. 

Buď na urýchlenie Plickovej, alebo nájdenie nejakých iných 

priestorov zatiaľ. Čiže, na nič iné. To nemá vôbec žiaden 

vplyv na rozpočet, lebo to zostáva tam a nepoužiť na nič 

iné.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Procedurálny návrh má ešte pani námestníčka 

Farkašovská.  

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , námestníčka primátora 

a poslankyňa MsZ:: 

Ja by som práve chcela poprosiť o samostatné 

hlasovanie o jednotlivých bodoch uznesenia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ba, zatiaľ som prečítala to prvé, čo dala pani 

Šimončičová aj s pánom Kolekom.  

Tuto má tri body. Toto uznesenie jedno čo má tri body. 

A podľa toho, čo hovorila pani námestníčka Farkašovská, 

o týchto troch bodov navrhuje samostatné hlasovanie 

v tomto. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Ale môže navrhnúť jednotlivé hlasovanie.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Toto nie je. To je procedurálny návrh o hlasovaní 

o týchto troch bodoch.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Takže, keďže (poznámka:  nezrozumiteľné, hovoria 

naraz predsedníčka návrhovej komisie aj predsedajúca) 

o forme hlasovania, musíme sa riadiť ním.  

Slovo má ešte teda návrhová komisia.  

Hlasujeme o samostat, samostatne o každom z tých troch 

bodov. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Navrhujem hlasovať o, teda navrhujeme, ak s tým 

súhlasíte kolegyne? Áno. Prikyvujú (poznámka: ostatné dve 

členky návrhovej komisie), samostatné hlasovanie o týchto 

bodoch v tomto uznesení.  

Takže, hlasujeme o tomto, čo sme navrhli. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 
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námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Takže, hlasujeme o prvom z týchto bodov.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nie, nie, nie.  

O tom hlasovať, že sme navrhli jednotlivé hlasovanie 

o týchto bodov. To je procedurálny návrh.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Či súhlasíme o hlasovaní o každom bode. O tom teraz 

momentálne hlasujeme.  

Dobre. Nech sa páči, spúšťam hlasovanie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

O procedúre, to som povedala.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

No, páni poslanci, dámy poslankyne,  
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dostali sme sa do situácie, ktorá nie je veľmi 

príjemná v bode Rôzne, lebo zase budeme mať asi 

neuznášaniaschopné zastupiteľstvo a neviem, či ho 

dokončíme.  

Takže, pätnásťminútová prestávka.  

Choďte sa občerstviť a príďte naspäť, prosím.  

Pätnásť minút.  

 

(poznámka:  mestské zastupiteľstvo je 

neuznášaniaschopné) 

(prestávka od 18.51 do 19.06 

 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

Máme teda. Neviem koľkí sme tu. 

Vyhlasujem teda prezenčné hlasovanie.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Poprosím spustiť prezenčné hlasovanie.  

(Prezentácia.) 

Tak, sme neuznášaniaschopní, bohužiaľ. 

Ja som naháňala aj dolu ľudí. Ja proste.  

Vrava. 

Dobre.  

Takže, ďakujem za spoluprácu, vidíme sa zajtra.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, máme ale jedno 

platné uznesenie, že každé zastupiteľstvo do devätnástej.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

No, lebo sme mali prezenčné hlasovanie po pätnástich 

minútach. Čiže, teraz kľudne povedzte, ak chcete, môžme si 

odhlasovať, že hla. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22 februára 2018 s pokračovaním 15. marca 2018 a 25. apríla 2018 

 843

(poznámka: porada poslancov k pokračovaniu 

zastupiteľstva) 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Páni poslanci, dámy poslankyne, chcete rokovať, 

napriek tomu, že bola devätnásta hodina, v ďalšom 

zastupiteľstve?  

Mám otvoriť ďalšie zastupiteľstvo? Je ochota a vôľa 

zúčastniť sa ďalšieho pokračujúceho zastupiteľstva?  

Nemôžem. To je ukončené.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja viem. Ale už nemôžem ho otvoriť, dvakrát sme 

hlasovali, dvakrát sme boli neuznášaniaschopní.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Keďže je apel zo strany niektorých poslancov, že chcú 

otvoriť ďalšie z pokračujúcich zastupiteľstiev, prosím, aby 

ste si posadali a urobíme prezenčné hlasovanie. Ak nás bude 

dostatok, budeme pokračovať novým zastupiteľstvom.  

(poznámka:  vrava a piskot v rokovacej sále) 

Takže poprosím, ideme urobiť prezenčné hlasovanie pred 

tým, než spustíme nové ďalšie zastupiteľstvo.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno, lebo ja potom musím dať pokyn, aby prestavili, 

vlastne, zariadenia hlasovacie na to nové zastupiteľstvo. 

To je ten problém. To je pätnásť minút zase.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Preto potrebujem vedieť, či tu budeme dostatoční.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pani starostka, máme schválené uznesenie, že sú 

prestávky o jedenástej, o trinástej, o osemnástej máme 

uznesenie spred dvoch zastupiteľstiev, že končievame 

o devätnástej. Preto teraz chcem prezenčné hlasovanie. Nič 

iné, a potom nám prestavia zariadenie na ďalšie 

zastupiteľstvo. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ešte raz. Robíme prezenčné hlasovanie. Nič viac. 

Poprosím spustiť prezenčné hlasovanie a poprosím 

hlasovať.  

(Prezentácia.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia pokračuje.) 

Stačí rukami, naozaj.  
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Spočítavate?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Poprosím, pokoj v sále.  

Máme spočítané?  

Organizačné, sme spočítaní?  

Ďakujem, čiže, sme uznášaniaschopní. Poprosím 

prestaviť zariadenie. 

(poznámka: 19.20 h prerušené rokovanie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 

25. 4. 2018 – tretí deň rokovania) 

(Ukončenie o 18.01 h) 

X X 
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