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OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 
A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie o 08.57 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

...informáciu, že počet poslancov dosiahol potrebný 

počet pre zahájenie rokovania mestského zastupiteľstva 

o bode osobitý zreteľ. 

Teda otváram zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorom vítam poslancov 

mestského zastupiteľstva, starostov mestských častí 

a ostatných prítomných.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím, zaujmite svoje miesta, aby sme mohli začať.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sály, poslanci sa 

usadajú na svoje miesta) 

Z prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná väčšina. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále pokračuje) 

Prosím, zaujmite svoje miesta. Pán poslanec Buocik, 

Uhler, pani námestníčka. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále pokračuje) 
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Je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, 

preto konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí požiadali 

poslanci Augustinič, Borguľa, Bajan, Pekár a Jambor. 

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť pána poslancov 

Greksa, Han, pána poslanca Greksu, pána poslanca Hanulíka 

a pani poslankyňu Šimončičovú.  

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, prosím, hlasujte o tomto predloženom návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťpäť za.  

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

overovateľov zápisnice. 

 

Do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť pani poslankyne Jégh, Pätoprstú a Kimerlingovú.  

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, prosím, hlasujte o tomto návrhu. 
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(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťseden prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

A poprosím, keby ste skontrolovali hlasovacie 

zariadenie pána poslanca Greksu, lebo sa mi zdá, že 

nepracuje správne.  

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu. 

A prosím návrhovú komisiu, aby zasadla na vyhradené 

miesta a priebežne spracúvala návrhy uznesení mestského 

zastupiteľstva. 

Dámy a páni,  

Dovolem, dovoľujem si vám ďalej oznámiť, že poslanecký 

klub Most-Híd sa premenoval na Poslanecký klub nezaradených 

poslancov. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: potlesk) 

Čiže, poslední mohykáni, ktorí sa nehanbili za svoju 

politickú príslušnosť, sa začali.  Ten, tento postoj 

opustili. (predsedajúci sa zasmial) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Hej, hej, hej, hej. 

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

návrh programu rokovania ste obdŕžali na pozvánke.  

(poznámka:  

Návrh programu 

1. Návrh na schválenie nájmu priestorov Zimného štadióna 
O. Nepelu v Bratislave a časti pozemku Kúpaliska 
Tehelné pole na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 
2019 pre Slovenský zväz ľadového hokeja ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

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

 

Informačné materiály 

a) Zmluva o vzájomnej spolupráci pri usporiadaní a 
organizovaní Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 
v Slovenskej republike (Host city agreement) 

 
koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Samozrejme, môžte pokračovať v predkladaní návrhov 

a pripomienok k takto predloženému programu rokovania, len 

poprosím, ak by sme prípadné návrhy, ktoré máme, viem že 

pani poslankyňa Pätoprstá má, aby sme ich smerovali až 
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za nájomnou zmluvou o štadión, pretože tam potrebujeme 

dvojtretinovú päčinu, väčšinu a som samozrejme rád, aj 

budem rád diskutovať o tom, čo predložila pani poslankyňa 

Pätoprstá, len prosím, dajme si to až, až za týmto bodom.  

Čiže prosím, kto navrhuje ešte doplniť program?  

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Dovoľujem si vám, vážení kolegovia, zaradiť bod 

Realizácia cyklotrasy na nábreží Dunaja tak, ako som vám 

poslala podklady v prílohe a tak, ako to schválila v tom 

istom znení, ako to schválila Komisia územného plánu s 

strategického plánovania, životného prostredia na svojom 

zasadnutí.  

Ďakujem za podporu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A navrhujete to ako bod 1A. 

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

poslankyňa MsZ: 

Bude to za, ako 1A. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem pekne.  

Prosím, hlasujte o tomto návrhu pani poslankyne 

Pätoprstej.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Po návrhu na schválenie nájmu. Po štadióne.  

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Čiže, bod 1A je návrh pani poslankyne Pätoprstej.  

 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Čiže, ten program bude vyzerať tak, že začíname 

Rôznym, potom ide nájom a potom ide cyklotrasa.  

Ja som to chcel predradiť, ale, tak sa prispôsobím, 

keďže sa už hlasovalo.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie. Začíname bodom jedna, návrh na schválenie nájmu, 

potom ide cyklotrasa a potom Informácia o vybavených 

interpeláciách. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne pán primátor. 

Ja by som chcel dať procedurálny návrh, aby sme o tom 

nájme hlasovali v presne stanovenú hodinu, lebo je nás 

dvadsaťosem prítomných, na to treba dvadsaťsedem poslancov, 

tak aby sa nestalo, že kvôli jednému, dvom hlasom, že bude 

niekto zrovna niekde odbehnutý na káve, alebo na vecku 

alebo niečo, takže by som dal návrh procedurálny, aby sme 

hlasovali presne o jedenástej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Čo znamená pred začiatkom prestávky vlastne. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Lebo o jedenástej sa (poznámka:  nezrozumitelné slová) 

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

pred začiatkom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vtedy tu všetci budú.  

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

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujte, prosím, o procedurálnom návrhu pána poslanca 

Kuruca, hlasovať o jedenástej hodine. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

O jedenástej. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Áno o štadióne. O nájme šta, o nájme štadiónu 

hlasovať. O jedenástej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V bode jedna  sa hlasuje o jedenástej. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťjedna za.  

Uznesenie prijaté. 

Čiže, o bode budeme hlasovať presne o jedenástej 

hodine. 

 

Ďalšia prihlásená bol pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Navrhujem ako bod tri Interpelácie a bod štyri, bod 

Rôzne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o pani pos, návrhu pani poslankyne 

bod tri a bod štyri. 

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

Bod tri a bod štyri. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod šty tri Interpelácie, bod 4 Rôzne.. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Tridsať za.  

Uznesenie je prijaté. 

 

A teraz hlasujeme o návrhu. 

Á, pán poslanec Bulla ešte faktickou. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa ešte raz chcel spýtať. 
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Je deväť hodín, chceme hlasovať o tom štadióne 

o jedenástej? Prečo o jedenástej? Ako, prečo nemôžeme 

zahlasovať deväť tridsať, alebo niečo takéto? Však, ako, 

ide teraz ten bod o štadióne. Čo plánujeme tri hodiny 

diskutovať k tomu, alebo koľko? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ja rozumiem tomuto, máte pravdu. Ak bude vôľa 

v zastupiteľstve hlasovať skôr, tak budeme hlasovať skôr. 

Ale to bolo skôr taká ako poistka preto, aby tí, ktorí 

do tej doby odbehnú, potrebujú si niečo vybaviť, aby 

vedeli, že najneskôr o jedenástej sa bude hlasovať.  

Keď predsedovia poslaneckých klubov, alebo keď sa 

dohodneme, že budeme hlasovať skôr, a je nás tu potrebná 

väčšina, tak, samozrejme, môžme ten, to hlasovanie urobiť 

skôr. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ja neviem. Neviaže nás teraz to hlasovanie pevným 

termínom? Tak navrhnite to zrušiť alebo. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 



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

 14

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Odsúhlasili sme si o jedenástej. Odsúhlasili lsme si 

o jedenástej.  

Ale hovorím, že keď si. môžete si behom, behom 

rokovania odsúhlasiť, že sa jedenásť posúva na desiatu, 

napríklad. Aj to. Ale platí o jedenástej. 

Hlasujte, prosím, o takto doplnenom programe, to 

znamená bod jedna ná návrh na nájom, bod dva, jedna A  

Cyklotrasa, dva Informácia o vybavených interpeláciách, tri 

Interpelácie, štyri Rôzne.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsať za.  

Uznesenie je prijaté. 

Máme schválený návrh a program dnešného rokovania. 

 

(poznámka:  

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA 22. 3. 2018: 

 
1. Návrh na schválenie nájmu priestorov Zimného štadióna 

O. Nepelu v Bratislave a časti pozemku Kúpaliska 
Tehelné pole na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 
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2019 pre Slovenský zväz ľadového hokeja ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

1A Realizácia cyklotrasy na nábreží Dunaja 

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

3. Interpelácie 

4. Rôzne 

 

Informačné materiály 

a) Zmluva o vzájomnej spolupráci pri usporiadaní a 
organizovaní Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 
v Slovenskej republike (Host city agreement) 

 
koniec poznámky) 
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BOD 1 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU PRIESTOROV 
ZIMNÉHO ŠTADIÓNA O. NEPELU 
V BRATISLAVE A ČASTI POZEMKU 
KÚPALISKA TEHELNÉ POLE NA 
MAJSTROVSTVÁ SVETA V ĽADOVOM HOKEJI 
2019 PRE SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO 
HOKEJA AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO 
ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dámy a páni, 

prechádzame k bodu jeden, a to je Návrh na schválenie 

nájmu priestorov zimného štadióna.  

Ak dovolíte, ja budem mať krátke úvodné slovo. Potom 

poprosím pána riaditeľa STARZ-u, pána Vojtka, o 

predstavenie materiálu, a ak dovolíte, tak potom poprosím 

aj pána prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Kohúta 

o úvodné slovo a potom otvorím diskusiu. 

Dámy a páni,  

Bratislava má opäť možnosť uchádzať sa o významné 

športové podujatie, o sviatok hokeja a tým sú Majstrovstvá 

sveta v ľadovom hokeji v dvetisícdevätnástom. Táto správa 

ma potešila nielen ako Bratislavčana, ale aj ako primátora, 

ale aj ako fanúšika ľadového hokeja.  

Informácia so sebou priniesla množstvo otore 

otvorených otázok aj finančného charakteru, a aj preto som 

rád, že vy ako mestské zastupiteľstvo ste schválili návrh 
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na kontrolu stavu mestského štadióna Ondreja Nepelu, ktorá 

prebehla a som rád, že pán kontrolór vykonal perfektnú 

prácu, za ktorú mu takto ešte raz ďakujem a tie pôvodné 

chmúry, alebo tie pôvodné obavy, ktoré sme mali, sa 

rozptýlili a situácia sa aj finančne vyjasnila.  

Zmluva, ktorú vám predkladáme, je výsledkom 

intenzívnych rokovaní hlavného mesta a Slovenského zväzu 

ľadového hokeja, ktoré za hlavné mesto viedol tím na čele 

s riaditeľom STARZ-u pánom Petrom Vojtkom, ktorú on Vám tú 

zmluvu aj v detaily predstaví. 

Ja mu chcem poďakovať za jeho prácu, pretože výsledkom 

jeho rokovaní je, že oproti roku 2011 sa podarilo významne 

vylepšiť postavenie a pozície mesta voči nájomcovi. To z,  

a to tak, že príjem mesta môže byť až osemstotisíc eur. 

Nájom je viac ako pol milióna eur oproti nula eur v roku 

2011. Čiže, toto je čistý príjem.  

Chcem Vás aj informovať o tom, že hlavné mesto má 

povinnosť poskytnúť, poskytnúť tento štadión ministerstvu, 

respektíve, pre ú, pre účely reprezentácie, povinnosť, 

ktorú podpísal, ktorá vznikla podpisom zmluvy 

s ministerstvom kultúry, ktorú podpísal môj predchodca a tá 

povinnosť je, žiaľ, zadarmo. Nám sa podarilo ale významne 

vylepšiť túto, toto postavenie mesta a ako som povedal 

vyjednať vysoké, alebo teda vysoké, ale nájomné viac ako 

pol milióna eur oproti nájmu, ktoré bolo v roku 2011 a 

ktoré bolo nula.  
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Chcem Vás poprosiť o podporu a hlasovanie za tento 

materiál, aby sme slovenským fanúšikom umožnili vychutnať 

si tento športový sviatok. 

Chcem sa poďakovať aj pánovi prezidentovi Kohútovi 

za férové rokovania, ktoré neboli jednoduché, ale nakoniec 

vyústili v tento návrh, kompromisný návrh, ktorý ale, 

myslím si, že je výhodnejší pre mesto ako ten 

predchádzajúci, a preto chcem aby, alebo Vás poprosím, aby 

ste ho schválili.  

To je z mojej strany všetko. 

A teraz poprosím pána Petra Vojtka, riaditeľa Správy 

telovýchovných a rekreačných zariadení, aby uviedol krátko 

tú zmluvu. 

Ing. Peter   V o j t k o ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Vážené mestské zastupiteľstvo,  

niektoré veci, ktoré som mal nachystané do úvodného 

slova pán primátor už spomenul, tak sa ospravedlním, ak to 

budem nie, nie, opakovať, ktoré už teda odzneli z úst pána 

primátora. 

Ale vrátim sa k histórii.  

V roku 2011 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu už 

majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji prebehli. Týmto 
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majstrovstvám sveta predchádzala rozsiahla rekonštrukcia 

zimného štadióna, do ktorej vložil nemalé finančné 

prostriedky, viac ako štyridsať miliónov eur aj štát 

prostredníctvom ministerstva školstva.  

Tieto prostriedky boli vložené do rekonštrukcie 

formou, alebo prostredníctvom zmluvy, ktorá zakotvila 

povinnosť hlavného mesta ako vlastníka zimného štadióna, 

poskytnúť zimný štadión na usporiadanie majstrovstiev sveta 

v roku 2011 bezplatne s výnimkou úhrady za prevádzku 

a prevádzkové náklady zimného štadióna.  

Pre vašu informovanosť náklady na prevádzku zimného 

štadióna v roku 2011 počas majstrovstiev sveta v ľadovom 

hokeji boli dvestotridsaťdvatisíc eur.  

V roku 2014 sa rozhodol Slovenský zväz ľadového hokeja 

opäť kandidovať na usporiadanie majstrovstiev sveta 

v ľadovom hokeji v roku 2019. Túto jeho kandidatúru 

podporil aj vtedajší primátor pán Ftáčnik, ktorý písomne 

uviedol alebo poskytol záväzok mesta na majstrovstvá sveta 

v roku 2019 poskytnúť zimný štadión za obdobných podmienok, 

ako boli v roku dvetisíc, 2011.  

Kandidatúra Slovenského zväzu ľadového hokeja bola 

úspešná a na svojom kongrese v Prahe v roku 2015 

Medzinárodná hokejová federácia pridelila právo usporiadať 

majstrovstvá sveta v roku 2019 práve Slovensku v mestách 

Bratislava a v meste Košice.  

Na základe toho v októbri minulého roku požiadal 

Slovenský zväz ľadového hokeja o prenájom zimného štadióna 
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právne pre potreby usporiadania majstrovstiev sveta v roku 

2019.  

V mesiacoch december a január, teda december minulý 

rok a január tohto roku, prebiehali naozaj intenzívne 

rokovania o podmienkach nájomnej zmluvy, ktorých výsledkom 

je samozrejme, ten obsah a tá forma, ktorú Vám dneska 

predkladáme na schválenie.  

Výsledný návrh, ktorý bol v decembri a v januári 

prerokovaný bol, samozrejme, predložený na pripomienkovanie 

jednak pracovnej skupine, ktorú spomínal pán primátor, 

ktorá bola zostavená zo zástupcov súvisiacich odborných 

útvarov magistrátu, samozrejme, z hľadiska finančných 

vplyvov na rozpočet aj s finančnou sekciou. Tieto 

pripomienky boli do zmluvy zapracované a následne nová 

verzia so zapracovanými pripomienkami bola predložená 

na odsúhlasenie Slovenskému zväzu ľadového hokeja, ktorý ju 

akceptoval. 

Čiže, tam ten výsledný návrh máte dneska na stole.  

Podľa predloženého návrhu sa zimný štadión pre potreby 

usporiadania majstrovstiev sveta prenajíma za komerčne 

nájomné. To znamená, za štandardných podmienok, ako keby sa 

uskutočňovalo akékoľvek iné podujatie obdobného charakteru 

na zimnom štadióne.  

To nájomné počas doby trvania nájmu, teda aj 

s prípravou pred majstrovstvami sveta samotnými, je vo 

výške päťstošestnásťtisíc štyridsaťšesť celých nula deväť 

eura.  
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Zároveň Slovenský zväz ľadového hokeja sa zaviazal, 

samozrejme, a to aj musel, uhradiť všetky prevádzkové 

náklady počas trvania doby nájmu, čo je minimálne 

tristotisíc eur. Samozrejme, presná suma bude známa až keď 

budeme vedieť skutočné odbery elektrických a ostatných 

energií, za ktoré, za ktoré zaplatí.  

Čiže, keď to zosumarizujeme, nájomné a úhrada 

prevádzkových nákladov je spolu viac ako osemstotisíc eur, 

čo predstavuje viac ako tridsať percent z výnosov, 

celoročných výnosov zimného štadióna, ktoré sa pohybujú 

okolo dve celé tri milióna eur.  

Keď si to prepočítame na dobu alebo na mesiace, je to 

ako keby sme inkasovali nájom za štyri mesiace prenajatého 

zimného štadióna, pričom nájom (gong) trvá, nájom trvá 

dokopy štyridsaťštyri dní.  

Zmluva obsahuje, samozrejme, možnosť takú istú, tiež 

štandardnú pri nájomných zmluvách, ak sa vložia do zimného 

štadióna investície, teda ak ich vloží nájomca, ktoré 

zhodnocujú stav zimného štadióna, respektíve, vylepšujú 

jeho prevádzkové schopnosti, je možné ich započítať voči 

nájomnému v časti alebo vo výške, ktorá bude, samozrejme, 

dohodnutá.  

Výška investícií bude podmienená tým, že realizácia 

alebo realizátor investície do zimného štadióna musí byť 

vybratý postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní 

a samozrejme, zápočet by bol robený len na základe dodá 

dodávateľskej faktúry, ktorá, samozrejme, by bola 
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predložená zo strany nájomcu v čase, ktorý je v zmluve 

dohodnutý.  

Zároveň čo som ešte samozrejme, na čo som chcel 

upozorniť, zmluva obsahuje prísne sankcie za nesplnenie 

niektorých povinností, ktoré sme na nájomcu preniesli, 

ktoré sú v nájomnej zmluve podrobne uvedené. Za každé 

porušenie hrozí pokuta až tisíc eur.  

Posledné, na čo som chcel upozorniť, je dohodnutá, 

dohodnutý preddavok na úhradu prevádzkových nákladov, ktorý 

nájomca zaplatí najneskôr do 30. apríla vo výške 

šesťdesiattisíc eur, aby STARZ nemusel znášať náklady na 

úhradu energií počas trvania nájmu.  

Vážené mestské zastupiteľstvo,  

to bol taký stručný prehľad o tom, čo nájomná zmluva 

obsahuje.  

Ďakujem Vám za pozornosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán prezident, 

chcete ísť za rečnícky, za rečnícky pult?  

Nech sa páči, máte slovo. 
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Ing. Martin   K o h ú t ,     

prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) 

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni 

poslanci, 

veľmi pekne ďakujem, že mám možnosť ako prezident 

Slovenského zväzu ľadového hokeja tu pred vami vystúpiť.  

Chcel by som Vás požiadať o podporu tohto návrhu 

na organizáciu, na zmlu, na prenájom Zimného štadióna 

Ondreja Nepelu na majstrovstvách sveta, ktoré by sa mali 

uskutočniť v budúcom roku, a to v termíne od 10. mája 

do 25. mája 2019.  

Pre organizáciu a prípravu týchto, tohto podujatia je 

ale potreb potrebné prenajať si tento štadión od mesta 

na obdobie od 15. apríla do 28. mája 2019.  

Na Slovensko by malo prísť šestnásť najlepších tímov 

podľa aktuálneho svetového rebríčka po skončení svetového 

šampionátu, ktorý sa uskutoční v máji tohto roku v Dánsku. 

Mali by byť rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina 

by bola v Bratislave, druhá v Košiciach, po osem skupín. 

Celá základná časť by sa hlala vy, by sa hrala systémom 

každý s každým a vyraďovacia fáza by bola, vlastne, okrem 

dvoch štvrťfinálovým zápasov, už celá v Bratislave.  

Viem, že Slovenský zväz ľadového hokeja nemá tú 

najlepšiu povesť pri komunikácii z mesta v minulosti. Viem, 

že veľa vecí, ktoré sa tu odohrali neboli také, ako by ste 

možno mali všetci ten názor, že by mali byť, ale chcel by 

som to zmeniť a tu by som chcel poďakovať, že, skutočne, tá 
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komunikácia, ktorá bola dneska nastavená s mestom 

a s tímom, ktorý pán Nesrovnal vymenoval na komunikácii, aj 

s vami ako poslancami, keď som sa zúčastňoval jednotlivých 

komisií, bola veľmi korektná a konštruktívna a chcel som sa 

Vám za to poďakovať.  

Chcel by som Vás aj poprosiť, aby, aby táto diskusia, 

ktorá bude pri schvaľovaní, sa nezmenila na priestor 

na politický boj, ale aby, vlastne, bola len začiatkom toho 

procesu, ktorý nás čaká v najbližšom období. Ak pristúpime 

k tomu prenájmu tej haly, tak nás čaká celý rok práce 

na tom, aby sme majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 

v budúcom roku v Bratislave a v Košiciach zorganizovali 

tak, aby boli na prospech občanom Bratislavy a na prospech 

občanom celého Slovenska.  

Aj preto som sa tu dnes pred vám pred vás postavil a, 

samozrejme, som pripravený odpovedať aj dnes na všetky vaše 

otázky.  

Ďakujem za pozornosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Veľmi pekne ďakujem, pán prezident, za vaše slová. 

A otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Pán poslanec Jenčík. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ja by som si dovolil, hneď na úvod by som chcel 

požiadať ctených koleg, ctené kolegyne a kolegov, aby sme 

si odhlasovali, alebo teda, ináč to poviem, procedurálny 

návrh dávam, aby sme hneď hlasovali o tom, beriem to ako 

kontrolné hlasovanie, kto je za, aby majstrovstvá sveta 

v ľadovom hokeji v roku 2019 sa konali aj v Bratislave.  

Odôvodním to tým. Ak je podpora, ja tu budem aj 

do večera, len aby sme urobili nejakú dohodu. Ak tá podpora 

nie je, tak sa na to vykašlime a poďme domov. 

A druhý problém je, zachytil som, šíria sa také rôzne 

názory, aj tu v zastupiteľstve, že nám je to jedno či sú, 

či tu budú tie majstrovstvá, nám je úplne jedno, či sa to 

bude hrať aj v Bratislave a podobne. Tak teda, ja by som 

vtom chcel mať jasno a bol by som rád, keby sme si teraz 

odhlasovali tento návrh. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže to je procedurálny návrh. Hlasovať teraz či sme 

za, teda, či sú poslanci za to, tak ako to. 

Tak o tomto procedurálnom návrhu dávam hlasovať.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Či je mestské zastupiteľstvo. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No, takto to, označil to pán poslanec ako procedurálny 

návrh. Dal návrh, aby sa hlasovalo o tom či mestské 

zastupiteľstvo je za, aby majstrovstvá sveta v ľadovom 

hokeji boli v máji 2019 v Bratislave.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Aj v Bratislave. Tak. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Označil to ako procedurálny návrh, tak ja potom 

neviem.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Návrhová. 

No, hlasujte o návrhu pána poslanca Jenčíka.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia, nech sa páči. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Toto, toto nie je procedurálny návrh, však to sa týka 

niečoho úplne iného, jak rokovací poriadok nám to určuje. 
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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 na položené otázky predrečníka kolegu 

Jenčíka povedal, že ja som za majstrovstvá sveta v hokeji 

v Bratislave, avšak nie za podmienok, aké boli 

v dvetisícjedenástom, že aby sme si nespravili hanbu 

a následok, alebo účet za nespravenie si hanby bol tridsať 

miliónov eur dlh, ktorý hlavné mesto momentálne spláca. 

Čiže, všetky nedostatky, ktoré máme, že nestíhame, 

nerobíme, tak je to preto, že sme si neurobili hanbu a mali 

sme majstrovstvá sveta v hokeji, lebo sme podpísali zmluvu, 

kde štát dal nejakú dotáciu, my sme to zrealizovali 

za ďaleko väčšiu cenu a ten rozdiel znášalo toto mesto. 

Čiže, som za, avšak nie za akýchkoľvek podmienok 

a nech to stojí čo to stojí, len aby sme v hanbe neostali. 

Lebo to už sme tu raz mali a ten účet, len aby sme v hanbe 

neostali, sa platí dodnes. Je veľký.  

A teda, to je pre mňa dosť dôležité, že aké budú tie 

podmienky a ako to bude, naozaj, mesto z toho byť, aby zase 

sme si vďaka hanbe sa na ďalších, neviem, päť rokov, si 

neurobili dlh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Len zaznel tu návrh pána poslanca Jenčíka a mali by 

sme sa s tým vysporiadať.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia, že to nie je procedurálny návrh, ale 

bol to návrh na hlasovanie, tak proste.  

Pán poslanec Jenčík.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Slovo má pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Podľa môjho názoru je to procedurálny návrh, 

ovplyvňuje to ďalšie rokovanie. Upravu, upravuje proces. Je 

to procedurálny návrh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Prosím, hlasujte o tom 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Presne o tom hovorím, že jednoducho, ak je vôľa 

a chceme tu majstrovstvá, ja tu budem aj do polnoci, len 

aby sme sa dohodli, mne je jedno ako.  

Ale ak nie je vôľa, lebo všetci budú hovoriť ja som 

za, ale, ja som tiež za, ale, no tak poďme to kreovať, len 

povedzme si, chceme to tu alebo nechceme?  

Lebo ja hovorím, niekoľkokrát som tu zachytil, nám je 

to úplne jedno, nech si to dajú aj do Prahy. No tak to 

chcem počuť. Vidieť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Prosím, vyjadrite sa hlasovaním. Musíme to nejak 

vyriešiť túto situáciu.  

Hlasujte o návrhu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Vyjadrite sa hlasovaním.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Časť poslancov chce hlasovať, časť sa tvrdí, že nie, 

tak, prosím, dávam o tom hlasovať. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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To, čo predniesol pán poslanec.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak dobre, ideme hlasovať o tom, či ideme o tom 

hlasovať. Tak. To je podľa rokovacieho poriadku. 

 Hlasujte, prosím, o tom, či sa hlasuje o návrhu pána 

Jenčíka. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťpäť je za to, aby sa hlasovalo o návrhu pána 

poslanca Jenčíka. 

Čiže, teraz ideme hlasovať o návrhu pána poslanca 

Jenčíka tak, ako ho navrhol. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťsedem 27 za. 

To znamená. že pán poslanec Jenčík navrhol uznesenie, 

ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo, že je za konanie 

majstrovstiev sveta.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Je to návrh, ktorý bol schválený. 

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

Pán primátor,  

ja len s úsmevom sa musím pozerať na toto hlasovanie, 

lebo ja si myslím, že každý poslanec, ktorý tu je, tak isto 

jak povedal aj Jano Hrčka, je za to, aby tie majstrovstvá 

sveta boli v Bratislave. Ale neska sme, ale dneska sme sa 

tu prišli baviť o podmienkach. 

Čiže, ja nerozumiem o hlas, o hlasovaní, teda všetci 

poslanci sem prišli sa vyjadriť k tomu, ako to má byť, 

a sa, ja si nemyslím, že sme sem prišli sa vyjadriť o tom, 

že či vôbec to má byť.  

Takže, toto hlasovanie je úplne bezpredmetné. Ale ja 

som zahlasoval za, aby mal pokoj v duši. 

Ale keď už sme teda pri tom, že chcel byť do večera tu 

Rado, ja Rado, keby si mohol byť do večera aj niekde inde, 

ja ti potom poradím, že kde, aby sa tu zlepšili podmienky 

na tom zimnom štadióne. 

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. 

Ja si dovolím nesúhlasiť aj s mojim predrečníkom 

a chcem podporiť Rada Jenčíka.  
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Naozaj, ide o principiálnu otázku, a ktorá, možno, 

dneska ešte nebola úplne jednoznačná.  

Ako politici, samozrejme, musíme riešiť aj, aj tie 

konkrétne detaily, a o tom asi bude široká diskusia neskôr, 

ale úplne najpodstatnejšie je riešiť princípy. A bez toho, 

aby sme mali jasnú vôľu, že takéto majstrovstvá budúci rok 

chceme v Bratislave, tak nemá žiadny zmysel sa baviť o, 

o nejakých technických detailoch.  

To znamená, že my sme teraz dali veľmi jasne najavo, a 

ja ďakujem všetkým, ktorí hlasovali za, že sa o toto 

uchádzame, a samozrejme, sú rôzne názory na to, za akých 

podmienok a o nich sa poďme teda baviť, ale tá základná 

vôľa je najpodstatnejšia. Čiže, ja som veľmi rád. 

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. 

Som rada, že si rád, ale takýto návrh, ako dal kolega 

Jenčík, tak to som ešte v tomto zastupiteľstve za osem 

rokov teda nepočula.  

Ja neviem, ja si myslím, že už keď sem prídem, venujem 

sa tomu na komisiách, čítam si to v domácom prostredí, tak 

som tu preto, že chcem o tom rokovať.  
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A ja teda hokej môžem odmalička. Som rada, že 

majstrovstvá budú na Slovensku, ale som tu preto ako 

mestský poslanec, aby tie podmienky pre to mesto 

a pre STARZ boli čo na najprijateľnejšie. Preto som tu. 

A preto o tom chcem rokovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor.  

Myslím si, že asi všetci sme tu preto, lebo chceme 

rokovať, aj hlasovaním sa teda, sme si nejak uzrejmili, že 

chceme, aby tie majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji boli 

budúci rok v Bratislave. Ja som veľmi rád, takisto mám 

hokej rád odmalička, aj som chvíľu hrával a teraz už skôr 

len hokejbal, ale, proste, myslím si, že, naozaj, mali by 

sme vyvinúť maximálne úsilie k tomu, aby sme našli 

riešenie, aby boli všetky zúčastnené strany spokojné. 

To znamená, aby hlavné mesto z toho malo nejaký prím, 

STARZ aby malo, aby na to nedoplatil, samozrejme, Slovenský 

zväz ľadového hokeja, a hlavne obyvatelia, či už Bratislavy 

alebo Slovenska. Samozrejme, v nemalej miere určite aj naši 

hokejisti, ktorým držím palce, aby sa umiestnili čo 

najvyššie.  
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K tomu, aby sme sa k takejto dohode dopracovali, musia 

byť, teda, zúčastnené obidve strany, to znamená, my, 

na jednej strane hlavné mesto a so STARZ-om a na druhej 

strane Slovenský zväz ľadového hokeja.  

Ja veľmi som rád, že je tu aj pán prezident, lebo on 

nám na veľa vecí môže zodpovedať, ktoré, možno, neboli 

úplne všetky povedané. 

Ale ja mám nejakú jednu otázku, lebo o tom sa tu 

hovorí, ale nevidím tu žiadneho zástupcu dopravného podniku 

napríklad, a bolo to povedané aj na finančnej komisii, aj 

na rade, že uvažuje sa, alebo je dohoda o tom, že počas 

majstrovstiev sveta budú mať tí, ktorí budú mať zakúpený 

lístok na zápas, budú mať zada zadarmo emhádé (MHD).  

Chcel by som vedieť, ako, v akej je to, lebo však 

vieme, že asi mesto to bude musieť zaplatiť, alebo niekto 

to, proste, bude musieť zaplatiť, tak chcel by som vedieť, 

aké sú predpokladané náklady na to, že bude to emhádé (MHD) 

zadarmo.  

Lebo bude treba vypraviť asi mimoriadne linky. Či to 

emhádé (MHD) bude hodinu pred zápasom, hodinu po zápase 

zadarmo? Či budú špeciálne linky len zadarmo, niektoré 

vybraté, alebo bude to v celej Bratislave? A hlavne koľko 

bude náklad na toto všetko, lebo niekto to zaplatiť musí. 

Keď to bude musieť zaplatiť dopravnému podniku hlavné 

mesto, tak hlavné mesto tie peniaze bude musieť niekde 

v rozpočte nájsť.  
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Tak sa pýtam, či peniaze v rozpočte budú, teda, z daní 

obyvateľov, alebo to bude, alebo to, teda bude z prenájmu 

toho štadióna? Potom sa môžme baviť aj o nejakých iných 

výškach toho nájmu.  

Alebo, napríklad, bolo tu aj povedané, že počas 

majstrovstiev sveta by bolo možné na zváženie, zvážiť 

zvýšenie dane z ubytovania na ten jeden mesiac. 

Predpokladám, že moja kolegyňa za komisiu cestovného ruchu 

takýto návrh predloží, lebo všetci počas majstrovstiev 

sveta budú zvyšovať ceny, či už nápojov, jedla, ubytovania 

a podobne. Takže všetci podnikatelia v Bratislave zarobia 

a jedine hlavné mesto bude na tom stratové.  

Takže, aj o tomto sa treba pobaviť. A možno treba 

povedať, že, naozaj, odkiaľ dopravný podnik zoberie 

finančné prostriedky na toto. A na toto by som rád vedel 

odpoveď z dopravného podniku, a som smutný, že tu, teda, 

dopravný podnik nie je. Lebo zástupca STARZ-a tu je, 

zástupcovia mesta tu sú, sme tu my všetci poslanci, je tu 

zástupca Slovenského zväzu ľadového hokeja a bavíme sa 

o niekom, kto nám nevie k tomuto nič povedať.  

My sme to už pýtali na finančnej komisii, len zatiaľ 

som túto odpoveď nemal. 

Takže, ja by som rád bol, aspoň, teda, vyčísliť 

približne koľko to je a kde to, teda, v rozpočte na to 

nájdeme.  

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,  

samozrejme, dostaneš aj otázku na toto, len podotýkam, 

že predtým, než sa začnú akékoľvek rokovania s dopravným 

podnikom, treba mať nejakú bázu.  

Čiže, riadne rokovania nie sú, nebolo o čom rokovať, 

pretože nie je schválený vôbec ten základný postup.  

V nájomnej zmluve, alebo v tých vedľajších zmluvách, 

je toto uvedené ako možnosť, ktorá bude výsledkom rokovaní, 

ktoré sa začnú, keď budeme vedieť, že do toho ideme. 

A potom, samozrejme, budeme riešiť všetky otázky, ktoré si 

načrtol, kto to zaplatí, ako to zaplatí a tak ďalej. Ale 

teraz tam nie sme.  

Pretože, a preto tu ani nie je zástupca dopravného 

podniku, pretože teraz riešime úplne ten krok nula. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Tiež si myslím, že najskôr sme si mali položiť otázku, 

že či chceme alebo nechceme.  

Keď sme sa rozhodli, že chceme tie majstrovstvá sveta, 

vtedy si máme klásť otázku, že čo k tomu bude treba. Bude 

treba, možno, zadarmo tie lístky.  
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Ja veľmi podporujem tento návrh kolegu Kuruca, že 

treba, aby tá Bratislava sa prezentovala nielen tým, že 

bude mať tie vyššie ceny, ale, naozaj, bude mať lepší 

servis a spraví všetko pre to, aby tie majstrovstvá sa 

zdarili.  

Viete, nebudete tomu veriť, ale keď sú majstrovstvá 

sveta, tak po majstrovstvách sveta bez ohľadu na to, ako 

naši zahrajú, je záujem mladej generácie štyrikrát násobne 

vyšší hrať hokej, a to je, možno, budúcnosť toho, aby sme 

nehrali na tom dvadsiatom až štyridsiatom mieste, ale aby 

sme sa dostali zase do svetovej spičky.  

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 rád, odteraz budem praktizovať, že 

pred začiatkom každého bodu dám procedurálny návrh, že či 

sme za to, aby tento bod prešiel, a teda, aby sme sa 

nebavili zbytočne o bodoch, lebo to pri tých majetkových 

a rôznych ďalších bude mať určite veľký význam a ušetrí nám 

to kopu času.  

Druhá vec. 
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Naozaj, kolegovia, vy si neuvedomujete, že robíte 

precedensy, a, a to bude mať, samozrejme, vplyv. Lebo, ako, 

vám to teraz v tomto momente príde, príde ako dobrý nápad, 

ale ono ako dobrý nápad to môže byť vo všetkých iných 

možných veciach.  

Ja by som preto chcel dať procedurálny návrh kto je 

za to, aby sme vyhrali majstrovstvá sveta v hokeji. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak o tomto návrhu hlasujeme. O tomto návrhu 

hlasujeme. 

Hlasujte o procedurálnom návrhu pána poslanca Hrčku. 

Kto je za to, aby Slovensko vyhralo majstrovstvá sveta? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Alebo dobre, ide sa najprv hlasovať o tom, či sa ide 

o tom hlasovať. Tak. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie. Ta takýto návrh dal, tak je to pod 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ale veď, pán poslanec Hrčka dal procedurálny návrh. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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(poznámka:  počuť slová „to nie je procedurálny 

návrh“) 

Povedal to., dal procedurálny návrh. A, a podľa 

rokovacieho poriadku ideme hlasovať o tom, či o tom ideme 

hlasovať. 

Takže, hlasujte o tom, či o tom budete hlasovať.  

(poznámka:  počuť slová „to nie je procedurálny 

návrh“) 

Tak sa vyjadrite hlasovaním. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tak prerušujem hlasovanie. 

Návrhová komisia ešte nech sa vyjadrí. 

Nech sa páči.  

Prerušujem hlasovanie.  

Návrhová komisia má slovo.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Má slovo návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Prepáčte, ale robiť si srandu z celého zastupiteľstva 

a zo všetkých poslancov, ktorí riadne tu chcú rokovať, tak 

to je už ozaj vrchol drzosti. Nehnevajte sa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No neviem, to bolo vyjadrenie k procedurálnemu návrhu? 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nie, to je, to je názor na to, a ako sa hlasuje. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, tak takýto návrh tu zaznel a ja s, a vy ma vždycky 

vyzývate, aby som dodržoval rokovací poriadok. Ja ho 

dodržujem. 

Takže, hlasujeme o tomto návrhu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prerušil som hlasovanie. 

Hlasuje sa ešte raz o tom, či sa bude hlasovať 

o návrhu pána poslanca Hrčku.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Prosím?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Hlasujte o tom, či sa hlasuje o návrhu pána Hrčku. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tak, mestské zastupiteľstvo nie je uznášania schopné.  

Dámy a páni, 

predvádzate krásny obraz tohoto, ako pracuje toto 

zastupiteľstvo.  

Vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku. 

 

(Prestávka od 9.35 do 10.04 h) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Pani Kiczegová, kde je ešte? Bežala von, hej? 
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(poznámka:  pracovníčka organizačného oddelenia išla 

pre poslancov, aby sa vrátili do rokovacej sály, pretože je 

už po prestávke) 

...páni, 

sme v hlasovaní musíme ho dokončiť. 

(poznámka:  počuť slová „prezenčné hlasovanie“) 

Musíme dokončiť toto hlasovanie, potom môžme hlasovať 

o ďalších veciach.  

Upo, pripomínam, že ak nebude mestské uznáš, 

zastupiteľstvo uznášaniaschopné, zastupiteľstvo končí. 

Čiže, máme iba jeden pokus. 

Takže hlasujeme. Vraciame sa do hlasovania, kde sme 

stratili uznášaniaschopnosť. 

A prosím, hlasujte o tom návrhu.  

Hlasujeme o tom či budeme hlasovať o návrhu pána 

poslanca Hrčku. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Za päť. 

To znamená, že uznesenie nebolo prijaté a o návrhu 

pána poslanca Hrčku, či Slovensko vyhrá, hlasovať nebudeme.  
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Vraciame sa do diskusie. 

Slovo má poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja si myslím, že nebudem hovoriť iba sám za seba, ale 

dneska sme sa zase dostali da, do určitej extrémnej 

situácie, pretože procedurálny návrh je určitým spôsobom 

definovaný v rokovacom poriadku a nie všetko, čo sa 

navrhne, je procedurálny návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

prosím vás, hovorte k veci. 

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

Hovorím k ve, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

... reagujte  

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

Hovorím k veci, lebo 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

na svojho predrečníka. 

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

Ho, hovorím k veci, lebo to, o, to sa týka aj toho, či 

chceme alebo nechceme, aby tu boli majstrovstvá.  

My to, či chceme alebo nechceme, jednak to čiastočne 

nezávisí od nás, a jednak my sa k tomu budeme vyjadrovať 

v hlasovaní spolu s podmienkami, za akých to chceme.  

Čiže, tuná je veľa ľudí ktorí chcú, ale chcú upraviť 

tie podmienky.  

A teraz k tomu hlasovaniu.  

Pán primátor,  

vy ste dneska zase porušili rokovací poriadok. 

Návrhová komisia je tu od toho, aby rozhodovala, či je 

niečo procedurálny návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ale platí, že v pochybnostiach potom rozhoduje 

zastupiteľstvo. 

A tak sa do, toho domáhate inokedy, tak tak sme to 

spravili aj dnes.  

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

Ďakujem. 

Ja by som sa vrátil k meritu veci a to, čo povedal pán 

poslanec Kuruc ohľadom dopravy.  

Hokej, ako aj iné športy, sú aj spoločenská udalosť 

a myslím, že toto je dobrý počin mesta, že bude apelovať 

na to, poprípade vyrieši bezodplatné, bezodplatnú dopravu 

pre majiteľov lístkov.  

To, čo, kto, kto to zaplatí, to bude v neskoršom 

riešení, keď sa podpíše zmluva. Ale myslím, že toto je 

dobrý počin, lebo na spoločenskú udalosť by sa nemalo 

chodiť autami, aj vzhľadom na to, že v blízkosti zimného 

štadióna sú obytné štvrte, či už v Ružinove alebo v Novom 

Meste, ktoré by boli, v podstate, počas zápasov zahltené 

autami. 

Čiže, ja tento krok podporujem (gong) a samozre 

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,  

naozaj chcem reagovať na poslanca Kuruca a chcem 

povedať, že to je naozaj vážna téma, aby sme sa bavili 

o tom, kto zaplatí tú emhádé (MHD) zadarmo, Pretože pri 
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minulých majstrovstvách najprv, možno to nevedia poslanci, 

ktorí tu vtedy boli. Najprv sa hovorilo o tom, že, že to sa 

refunduje dopravnému podniku a nakoniec to zostalo 

na pleciach dopravného podniku. Nie z mestského rozpočtu. 

Na pleciach dopravného podniku to bolo. 

Takže, s týmto ja nemôžem súhlasiť. Treba dopredu 

vedieť, ak dáme zadarmo emhádé (MHD), kto to zaplatí, na 

koho pleciach tá záťaž zostane.  

Rozhodne si myslím, že by to nemalo byť na pleciach 

dopravného podniku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka Plšeková. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja len krátku poznámku.  

V tejto zmluve nie je riešená doprava. Nie je riešené 

bezplatné cestovanie. Či už návštevníkov, alebo samotných 

hokejistov a tých tímov, toto, naozaj bude samostatná 

nejaká dohoda s dopravným podnikom, možno aj so slovenským 

zväzom. Táto zmluva toto konkrétne nerieši. 

Ale áno, je toto naozaj veľmi dôležitá vec, ktorú 

treba samostatne vyriešiť.  
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Prvým krokom, ako povedal pán primátor, je táto dnešná 

zmluva, ktorú máme na stole. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

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

Ja som chcela len.  

Tým, že pán poslanec Kuruc hovoril, že zrejme k tomu 

budem mať návrh, budeme, len nemôžem ho prednášať 

vo faktickej poznámke. Takže až potom v riadnom diskusnom 

príspevku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Hanulíková. 

(poznámka:  počuť slová „odišla do“) 

Pán poslanec Buocik. 

(poznámka:  počuť „Humpolca“) 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor.  



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

 48

Ja chcem kolegov upozorniť na to, že tá doprava sa 

rieši nie v nájomnej zmluve, ale v zmluve o vzájomnej 

spolupráci pri usporiadaní a organizovaní majstrovstiev 

sveta, a tam sa v článku  4 v odseku 2 hovorí o tom, že 

hlavné mesto bude iniciovať rokovania s prevádzkovateľom 

mestskej hromadnej dopravy v Bratislave za účelom 

zabezpečenia zľavneného stopercentného využívania mestskej 

hromadnej dopravy v Bratislave. A tak ďalej. 

To znamená, že dnes ja toto nevnímam ako záväzok 

mesta, že bude sa tu jazdiť zadarmo, ale súčasne jedným 

dychom dodávam, že keď takýto návrh príde a budeme vedieť 

jeho finančné dopady, tak ako ružinovský poslanec sa budem 

uchádzať o to, aby pre boha to bolo zadarmo. Pretože tí 

ľudia, ktorí bývajú v celej tej zóne, dovoľte za Ružinov 

povedať, Starého Ružinova okolo Jégeho ulice, tak sa za tie 

dva týždne zbláznia. Pretože tam bude, tam, tam sa nebude 

dať vôbec že pohnúť. Už sme to raz zažili v roku 2011. 

Takže, tie náklady, ktoré to bude dopravný podnik, 

prípadne, stáť, za to stoja.  

Ďakujem pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

A vopred, ak by som náhodou prešvihla tri, tri minúty, 

prosím o predĺženie.  

Je, podľa mňa, dobré, že Bratislava už niekoľko rokov 

hostí významné športové podujatia. Hostili sme Majstrovstvá 

Európy v krasokorčuľovaní, hostili ste, sme Majstrovstvá 

Európy v petangu, hostili sme Majstrovstvá Európy v 

basketbale v poslednom roku, tak isto florbalové 

medzinárodné podujatia, bežecké a iné.  

Fandíme Slovenskému zväzu ľadového hokeja, pretože tak 

isto prechádza transformáciou a zmenami, fandíme našim 

hokejistom a športovcom a je našou povinnosťou urobiť 

pre nich dobré podmienky.  

Súhlasím ale s tým, že nemôže všetko vždy byť len 

na pleciach samosprávy a že tá samospráva musí ťahať vždy 

za kratší koniec a že všetky náklady má znášať a podobne.  

Chápem teda oprávnené požiadavky poslancov, ktorí 

chcú, aby mesto bolo na tom, ak nie na nule, tak naozaj 

tak, aby nedoplácalo na športové podujatia.  

Chápem aj prečo Rado dal ten návrh, o ktorom sme 

hlasovali, pretože po posledných majstrovstvách sveta 

v hokeji, ktoré tu boli, bolo veľmi veľa diskusií, a áno 

Rado, dávam ti za pravdu aj pred týmto zastupiteľstvom, že 

mesto na všetko dopláca. Že iní sa nabalia, že slovenský 
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zväz, televízie, ktoré prenosy robia, hoteliéri, všetci 

možní a že jediný, kto z toho má mínus, je mesto, čiže 

samospráva. Čiže, chápem, prečo si toto navrhol.  

Ale hovorím tiež, že táto zmluva bola veľmi precízne 

a dobre pripravovaná. Že ten tím naozaj rokoval a tie 

rokovania boli vecné, a že napríklad, otázky tej dopravy sú 

riešené osve, ako to Janko Buocik už pred chvíľočkou 

citoval. A preto si myslím, že schváliť túto zmluvu by sme, 

naozaj, mohli v krátkom termíne, v krátkom čase, bez 

zbytočných diskusií, čo od nás očakávajú, podľa mňa, aj 

obyvatelia tohto mesta.  

To, čo ale my chceme, aby sme nemali z toho veľký 

mínus, nemali by sme sa snažiť získať od Slovenského zväzu 

ľadového hokeja, ale od tých, ktorí, naozaj, v tom čase 

vedia zarábať na návštevníkoch mesta.  

O chvíľočku zaznie jeden podnet, s ktorým úplne 

súhlasím, prednesie ho Soňa Svoreňová, že teda tí, ktorí 

na tom extrémne zarábajúci, sú, napríklad, Hotelieri. Ktorí 

v tom čase zvyšujú ceny pobytov o päťdesiat a viac percent. 

Preto zaznie tu jeden návrh, s ktorým ja sa stotožňujem, 

zvýšiť na ten mesiac daň z ubytovania. A toto je ten 

spôsob, ako mesto môže získať viac peňazí. A, samozrejme, 

z reklám, alebo z niečoho iného.  

Ale nesnažme sa získať peniaze od tých, ktorí 

evidentne na to nemajú, čiže Slovenský zväz ľadového 

hokeja. A to, čo nám ponúka, je, podľa mňa, veľmi seriózna 

dohoda.  



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

 51

Takže, ja za takýto materiál hlasovať budem a chcem 

Vás poprosiť takisto o podporu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ja len nadviažem na, na pani námestníčku, ale aj 

na Slava Drozda, čo sa týka tej dopravy.  

Ja si myslím, že nech dáme aké akékoľvek lacné, lacnú 

dopravu, aj zadarmo, tak stále sa tam do tých štvrtí 

navalia tie autá, lebo tam príde veľa ľudí aj z mimo 

Bratislavy. Čiže, nebudú chodiť, aj tí Bratislavčania 

nechodia autobusmi, aj keď to majú zadarmo. Proste, prídu 

aj s autami.  

My vôbec nemyslí, nemyslíme na tých, na tých ľudí 

z tých obytných štvrtí, ktorí sú pri štadióne, že teda, 

budú chodiť domov z práce a budú tam mať na svojich 

parkoviskách autá a nebudú môcť zaparkovať.  

Ja už tu štyri mesiace, pán primátor, mám na túto 

obytnú štvrť podané, a dokonca aj dopravnou operatívnou 

komisiou schválené, rezidenčné parkovanie. Viete mi 

povedať, prečo ste to nepodpísal?  
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Štyri mesiace. 28. 11. to prešlo operatívnou komisiou. 

Opýtajte sa aj vašich ľudí, že prečo to do dneska nie je 

toto vybavené? Ako tam tí ľudia budú existovať? Cez tie 

majstrovstvá? 

A to 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pozriem sa na to, samozrejme, ale neviem.  

Pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Mne sa zdá, že sa dostávame zase trošku mimo tému, sa 

tu bavíme o nájomnej zmluve. 

A čo sa týka tých financií.  

Ja si myslím, že by sme mali skôr rozmýšľať, neviem, 

či my poslanci, asi skôr mesto, o tom, jak na tomto celom 

podujatí by malo mesto zarobiť. Ako, sú mestá, ktoré 

zarábajú na takýchto podujatiach, žijú z toho, napríklad 

Kán (Cannes) žije len z festivalov a tomu mestu to 

prichádza veľký profit. 
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Čiže, keď máme investovať, ja neviem milión päťsto 

päťstotisíc, tak rozmýšľajme o tom, jak z toho dostaneme 

dva milióny.  

Ja si myslím, že je to stále riešiteľné. Je to len o 

práci. 

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 asi majstrovstvá sveta sú takým tým 

najväčším sviatkom pre všetkých športovcov. A organizovanie 

v Bratislave takýchto majstrovstiev sveta je do istej miery 

aj otázka prestíže.  Tá. 

A samozrejme, okrem kultúrneho zážitku, a športového 

pre milión alebo tisíce obyvateľov, či už  Bratislavy, 

z Bratislavy, alebo mimo Bratislavy, celého Slovenska.  

Ja neočakávam od toho, že práve tak, ako šport alebo 

kultúra, že na každom kroku by mala byť zárobočinná 

a zakaždým je potreba z toho vytrieskať nejaký balík. 

Jednoducho, je to aktivita a akcia, ktorá pre tých ľudí 

prináša aj nejaký tretí rozmer, ako možno stretnúť sa, 

zabaviť sa, odreagovať sa a jedno s druhým. 

Takže, myslím si, že z tohto hľadiska neni zakaždým 

potrebné to podmieňovať iba nejakými ziskami a príjmami.  
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To je dôležité, čo som chcel povedať.  

Za ďalšie, čo som chcel, a to už asi nestihnem, takže, 

v ďalšom príspevku. (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: 

Pár poznámok.  

Pani Plšeková spomínala to zvýšenie dane z ubytovania, 

teda, na, na to dočasné obdobie.  

My sme sa o tom aj rozprávali, najmä členovia komisie 

pre cestovný ruch. Ja, ja ten návrh podporím.  

Teraz hovorím za seba. 

Takže, som rád, že, že aj o tomto sa diskutuje, lebo, 

ono, to všetko so všetkým súvisí. Keď chceme niekde 

upravovať podmienky, znižovať náklady, (poznámka:  

nezrozumitelné slová) zvýšiť, tak, tak prečo nie.  

Potom, pokiaľ ide o tie, o tú emhádé (MHD). 

Ja dúfam, že si budeme ve vedieť veci vydiskutovať 

ešte niektoré aj na dozornej rade dopravného podniku, kde 

niektorí z nás sú, teda, vrátane mňa, tak nebudem o tom 

teraz hovoriť.  

A posledná poznámka. 
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Keď pani Plšeková chápe ten návrh pána Jenčíka, no ja 

ho nechápem, lebo to nebol procedurálny návrh v zmysle 

rokovacieho poriadku. Procedurálny návrh je o spôsobe a 

forme, nie o matérii. A aj tak sme sa z toho hlasovania nič 

nedozvedeli, lebo dôležité je, za akých podmienok tú tie 

majstrovstvá budú, nie to, či budú, či nebudú. To, či budú, 

asi chceme všetci. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Ja podobne, ako kolega Vetrák, to vnímam tak, že to 

prvé hlasovanie bolo nezmyselné, a teda môžme hlasovať aj 

o tom, že či chceme, aby bolo dobre, alebo aby vyšlo slnko, 

ale nie je celkom toto v našej kompetencii, a máme sa baviť 

o podmienkach, a máme sa baviť o podmienkach vo všetkých 

súvislostiach, preto by som nesúhlasil, aby sme redukovali 

diskusiu, a ak, ak niečo náhodou nesúvisí priamo, alebo 

teda, netýka sa priamo tej zmluvy, ktorú máme na programe, 

tak povieme, že, že, o tom sa nemáme baviť, o tom, o tom 

budeme diskutovať neskôr, lebo viaceré z tých vecí sú také, 

že, že my tu teraz odsúhlasíme zmluvu a potom už 

zastupiteľstvo nebude mať na ne žiadny vplyv, lebo to, 

trebárs, rozhodne sám, sám primátor, alebo pôjde to, pôjde 

to úplne mimo zastupiteľstva.  

Čiže, aj keď tomu, možno, budeme dnes venovať viacej 

času, ako sme pôvodne mysleli, myslím si, že je správne, 
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aby sme vo všetkých súvislostiach (gong) túto tému 

rozdiskuto 

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: 

Budem diskutovať o tých reakciách, ktoré boli.  

Pán Mikulec má pravdu, ale myslím si, že doprava sa 

rieši samostatnými opatreniami.  

To, že predchádzajúce majstrovstvá neboli v tomto 

pripravené, vieme všetci. Nebolo to zvládnuté.  

Toto sa dá riešiť, máte pravdu, ten váš materiál tu je 

a určite sa k nemu vrátime.  

Čo sa týka, napríklad, aj toho, že v minulosti tie 

majstrovstvá boli veľkou hanbou, ten podchod na Trnavskom 

mýte, ja pevne verím, že už sa za také veci nebudeme mô, 

musieť hanbiť, a je to vďaka vám, ktorí ste podporili zmenu 

tohto Trnavského mýta.  

A čo sa týka toho návrhu Rada. 

Ešte raz poviem. Vieš Ondro, po tej finančnej komisii, 

kde sa diskutovalo o všetkom možnom a je aj varianta, že 

majstrovstvá môžu byť v Prahe za lepších podmienok, ja 

chápem prečo ten návrh bol, a preto som ho aj podporila. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia,  

ja by som povedal, že čo viac milujeme ako hokej 

na Slovensku. Čo viac?  

Možno milujeme viac vlasť. Ale tá vlasť, to sa rovná 

hokej. Hokej. Vtedy sa prejavíme.  

Vyhráme majstrovstvá sveta, proste neviem, či si to 

pamätáte, ale to bolo, proste, to bol taký ošiaľ, ani keď 

sme druhú svetovú vojnu vyhrali, tak to nebolo podobné, 

hej?  

A kto má hokej na číslo jedna? Hokej číslo jedna má 

krajina, čo sa volá Kanada. Kanada, ktorej závidíme tie 

úspechy, závidíme všetko. Nebudem vám hovoriť o podpore 

Kanady, prečítajte si, to, to sú neuveriteľné peniaze, čo 

mestá dávajú do svojich klubov.  

Ale jednu takú veľmi dôležitú, ako na to názor majú aj 

politici v tej Kanade.  

V roku 2004/2005 bola tá celosezónna výn výluka 

v Kanade, kedy enháel (NHL) sa nehralo. A vtedy sa 

kanadského premiéra, zhodou okolností otca terajšieho 

premiéra Džastina Trudó (Justina Trudo), ktorý sa volal 
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Pier Trudó (Piere Trudo), sa ho pýtali, že čo si o tom 

myslí? Či sú požiadavky hráčov opodstatnené? Lebo vtedy 

žiadali hráči také vysoké platy, že keď ich nedostanú 

nepôjdu hrať. A on na to povedal, že súhlasím s hráčmi, 

držím im palce. Ale čo my, Kanaďania, budeme v sobotu večer 

robiť?  

Proste, to je to, že čo my budeme robiť, keď budú tie, 

nebudú tu majstrovstvá sveta? Však to je sláva, slávnosť 

pre celú našu krajinu.  

Ja si myslím, že si tie majstrovstvá sveta zaslúžime 

nielen kvôli tomu, že máme hokej radi, že vychovávajú tu 

mladú generáciu k tomu, aby mala svoje ciele, aby šport, 

ktorý najviac milujeme, ktorý je schopný naplniť štadióny 

v čom, v ničom inom nenaplníme.  

Ale poviem Vám takú vec.  

Že každé mesto, keď nejaký šport podporuje, tak vidno 

tie výsledky. Prievidza je mesto, ktoré by si nikto, možno, 

športovo ani nevšimol, stačí, že podporuje hokej, 

basketbalistov, basketbal je na najvyššej úrovni.  

Je to Liptovský Mikuláš, ktorý podporil nejaké kajaky 

alebo čo. Všetci sú odtiaľ z Liptovského Mikuláša.  

Sú to často malé dediny, kde podporí, kde mesto 

podporí ten fotbalový klub a je to, zrazu hrajú v prvej 

lige. Sú tam aj také, také.  

Takže, ja si myslím, že dať podmienky, že áno chceme, 

ale dajme im podmienky také, ktoré nie sú, vlastne, 
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pre nich prijateľné, to vlastne nechceme, hej? Môžme 

povedať, že chceme, ale nech dajú padesát miliónov mestu a 

potom si môžu hrať, tak to asi nechceme, hej?  

Čiže, tá hranica je (poznámka:  nezrozumitelné slovo) 

únosnosť.  

My by sme mali spraviť všetko pre to, aby sme tie 

podmienky pre nich vytvorili.  

A to, ako tu párkrát zaznelo, spraviť to, že 

menežérsky sa postarať, aby sme to, možno, nie v plnej 

miere, ale sa niečo vrátilo.  

Čo sa týka parkovania. 

Kedysi, keď boli takéto akcie, polícia určite tam 

bude. Každého pustili do zóny, iba kto mal trvalý pobyt 

s autom. Kto nemal, tam nešiel. Bolo to vyriešené. Však tie 

majstrovstvá budú dva týždne. No tak, policajti majú nových 

šéfov, tak budú troška viac makať. Tak tam budú stáť, pozrú 

občiansky, nemá tu čo hľadať, ide preč. Vyriešené. Všetci 

sú spokojní. Ešte si, možno, niekto prehlási aj trvalý 

pobyt.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ja ale musím zareagovať na teba Peťo, že v Kanade je 

asi tak niekoľko desiatok násobne viac štadiónov, ako 

u nás, ale aj tie mestá tam asi nejak inak hospodária, jak 

my tu hospodárime na Slovensku, tak preto majú aj tie 

peniaze na to, aby, aby tam mohli podporovať ten hokej. Ale 

my ho chceme podporovať. 

A zabaviť sa môžeš aj keď to podporíš tak, že vyjednáš 

dobré podmienky pre mesto.  

Ja si nemyslím, že toto bude stratové pre SZĽH. Ja sám 

navrhnem nejaký kompromis na to, aby obidve strany boli 

spokojné a aby sme to uzavreli tak, že ten hokej tu budeme 

mať v tej Bratislave. 

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 Hanulík, 

ja s vami súhlasím. Naozaj, hokej je niečo, čo hýbe 

Slovákmi, akurát pokiaľ by ten váš hlas reprezentoval 

všeobecne postoj Slovákov, tak ja sa voči nemu ohradzujem.  

Čo my budeme robiť, keď nebudú majstrovstvá sveta 

v Bratislave? No ja budem mať, čo robiť, nevyroním slzu, 
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hej? Tým nechcem povedať, že nie som za to, aby 

majstrovstvá sveta boli.  

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: 

Ja si myslím, že v súvislosti s tým, že ten štadión už 

má nejaké obdobie, je prirodzené, že si žiada aj nejaké 

investície, ktoré, možno, sa javí, javí že sú, súvisia 

s s týmto sviatkom majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, 

ale ja to považujem, sú to majstrovstvá, skončia, a to 

zhodnotenie toho objektu, ktorý tam je, a ktorý používame 

každý deň, mnoho ľudí ho používa, konajú sa tam rôzne 

kultúrno-spoločenské akcie, si myslím, sa ďalej uplatní. To 

nie je niečo, čo je čisto strata, preto aj investovať 

do vlastného majetku, to pre mňa neznamená, že sme niekde 

prerobili.  

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. 
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Viete, to je taký pohľad, že kolega Kolek nevyre 

nevyroní slnu, slzu, keď tu nebudú majstrovstvá sveta.  

Ja zase vyroním slzu, keď spravíme úspech. Keď získame 

medailu alebo dobre dopadneme. Ja vyroním. Ja asi preplačem 

pritom televízore, pre mňa je to tak emotívne, že proste, 

stojí mi to, ako Kanaďanom, nepoch, pochybujem, že 

pri hokeji sa správajú ekonomicky.  

Hokej je v Kanade vášeň. To je úplne tak, že za hokej 

dajú všetko. Neverím tomu. Nemám štatistiku, ale Kanaďania 

musia za hokej obetovať. Vyženie ženu z domu, ale hokej 

bude pozerať.  

Ďakujem.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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,  

ak by som nestihol, tak poprosím o predĺženie môjho 

príspevku.  

No, myslím si, že tá diskusia vedie k tomu, že väčšina 

poslankýň a poslancov je nadšená touto myšlienkou, aj Rado, 
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a víta, tak, ako aj ja, že budúci rok tu budeme mať, 

dúfajme teda, majstrovstvá. A ako sme povedali na začiatku, 

musíme sa ešte pobaviť o tých technikáliách.  

Určite si všetci uvedomujeme, že to nenie neni len 

o tom, že je tu nejaká športová udalosť, neni to len zábava 

pre nejakých fanúšikov. Na takéto podujatie príde množstvo 

zahraničných hostí, ktorí tu, samozrejme, nechajú financie.  

Tak isto je to výborná reklama nášho mesta 

v medzinárodných médiách. Odtiaľ, z takýchto, z takýchto 

podujatí sú záznamy, alebo, teda, priame prenosy, ľudia, 

ktorí možno ani netušili, že Bratislava existuje, tak sa to 

dozvedia. Možnože práve to ich bude motivovať, aby aj 

v nejakom inom termíne si naše mesto vyhľadali a a ho 

navštívili.  

Čiže, asi všetci vieme, netreba to opakovať, že takéto 

podujatie medzinárodného charakteru má množstvo, množstvo 

ďalších multiplikačných, multiplikačných efektov.  

My sme o tom veľmi krátko rozprávali už dnes ráno ako 

členovia, členovia komisie cestovného ruchu a je tu ten 

návrh, o ktorom už, už ho spomenula pani námestníčka 

Plšeková. Mala ho pôvodne predkladať naša pani predsedníčka 

Soňa Svoreňová, ale keďže ja som v debate skôr prihlásený, 

tak, aby ten návrh už odznel, tak sme sa dohodli, že ja ho 

prečítam.  

Overovali sme si túto možnosť na ministerstve 

financií, a áno, je možné zvýšiť daň z ubytovania na isté 
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obdobie, povedzme jeden mesiac, tak keď teda sa jedná 

o nejaké zaujímavé podujatie. Robia to mestá úplne bežne.  

Za týmto účelom, však, my budeme musieť zmeniť naše vé 

vézetenko (VZN), ktoré hovorí o dani z ubytovania, čiže 

pokúsili sme sa naformulovať túto myšlienku, ktorá, myslím 

si, že je jasná. 

A prečítam. 

Žiada primátora hlavného mesta Bratislavy, aby 

pripravil návrh všeobecno záväzného nariadenia o ubytovaní 

tak, aby vznikla možnosť pre mestské zastupiteľstvo zvýšiť 

daň z ubytovania počas mesiaca máj 2019.  

A asi všetci viete, že momentálne tá daň je na výške 

jedna celá sedem eura, a naša predstava, teda predstava 

komisie, o ktorej môžme, samozrejme, debatovať, je 

navýšenie na tri eura. Tri eura počas, počas mesiaca máj 

2019. 

Čiže, vieme si aj plus, mínus vykalkulovať, koľko 

financií navyše získa, teda, hlavné mesto.  

Myslím si, že aj hoteliéri s týmto budú, budú, možno 

nie všetci nadšení, ale budú určite tomu otvorení diskusii, 

pretože, pretože oni tiež sa budú pripravovať na oveľa 

väčší nával turistov, a tí turisti, jednoducho, budú aj 

akceptovať to, že počas takéhoto podujatia tá daň 

z z ubytovania je o niečo vyššia.  



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

 65

Pod tento poslanecký návrh sa podpísala pani 

poslankyňa Svoreňová, Kríž, Korček, Drozd, Černý 

a Hanulíková nateraz.  

Ja ho, teda, odovzdám samozrejme písomne a pevne 

verím, že dostane to vašu podporu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len možno, tento návrh treba chápať tak, že je to 

jeden z príkladov, ktorým istým spôsobom dávame najavo, ako 

môže aj mesto zvýšiť svoje príjmy z majstrovstiev sveta 

v hokeji. Treba ho možno brať ako takú inšpiráciu, že toto 

je jedna z ciest, ale samozrejme tak, ako povedal kolega 

Kaliský, ja si myslím, že tých možností je tu oveľa viac 

a mali by sme rozmýšľať aj trošku v takom väčšom meradle, 

že, jednoducho, ako, ako jednoducho, na takomto podujatí 

nebyť v mínuse, ale nebyť v pluse.  

Takže, toto je len taká, povedala by som, prvá 

lastovička a niečo, čím by sa diskusia mala začať.  

Aby sme ale vedeli, od čoho sa odrážame, od akých 

čísel sa odrása, odrážame, tak ja ešte doplním, že, 
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vlastne, naposledy, keď sme mali majstrovstvá sveta 

v ľadovom hokeji v roku 2011, tak počet prenocovaní 

v Bratislave za mesiac máj, v ktorom sa vtedy majstrovstvá 

sveta v hokeji konali, bol stopäťdesiatdvatisíc 

štyristošesťdesiatdeväť. Takže, o takomto čísle sa bavíme 

počas celého toho mesiaca.  

Samozrejme, nie je to len zásluhou je, nie je to len 

týchto majstrovstiev, je to, tých stotisíc by v tom máji, 

pravdepodobne, bolo tak či tak, pretože je to silný 

turistický mesiac, ale stále sa tam bavíme o 

päťdesiatpercentnom náraste ubytovania, približne, zásluhou 

tohoto podujatia. 

Čiže, hej, krát tri, treba si to vynásobiť. Čiže, 

o takomto, o takomto čísle sa približne bavíme, že by, 

teda, pribudlo do mestskej pokladnice zásluhou tohoto nášho 

vézetenka (VZN).  

Naozaj, je to podnet do diskusie.  

Samozrejme, samozrejme,  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Aha, tak o. Už budem končiť. 

A samozrejme, takýto návrh vézeten (VZN) musí byť 

prerokovaný so zástupcami z brandže a tak ďalej. A myslím 

si. 
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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: 

Ďa ďakujem pekne. 

Viete, veľmi dôležité je to, že tu Bratislavu 

navštívia takí ľudia, ktorí nikdy v živote by Bratislavu 

nenavštívili. A možno nenavštívili z nejakého fínskeho 

zapadákova. 

A ešte je tam aj ten predpoklad, že teraz príde tá 

prvá vlna, ktorá obsadí tie hotely, krčmy, opijú sa tu 

a potom, možno, sa im tu zaľúbi a prídu tu s rodinou. 

Čiže, to nie je len ten efekt v tom momente, že prišli 

a minuli tu dosť peňazí. Ale je to možno efekt, že tú 

Bratislavu budú poznať, prídu, prídu o pár rokov s rodinou 

a ich rodina potom dorede, donesie rodinu.  

Tak ako to funguje v Prahe, vo Viedni, z ktorých si 

stále bereme ako príklad, koľko dokážu turistov obslúžiť, 

aké podmienky pre nich dokážu vytvoriť. A my hľadáme už 

teraz, ako tých turistov dať také podmienky, aby vlastne 

neprišli.  

Ďakujem. 
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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 za slovo. 

Tento návrh podporím, ale zároveň bolo povedané, že 

treba otvoriť vézetenko (VZN)VZN o ubytovaní a rada by som, 

aby v máji 2019 tí, ktorí sú tu za prácou, to znamená, že 

tí, ktorých sme znevýhodnili a keď sme dali daň 

z ubytovania z jedna šesťdesiatpäťna jedna sedemdesiat, tak 

sme ich zahrnuli do toho balíku a nedali sme im výnimku 

tak, ako to bolo dovtedy. To znamená, že tí, ktorí nám sem 

chodia robiť, tak tí, aby platili jedna sedemdesiat, 

predtým bola nula, a teraz by sme im to chceli zvýšiť na 

tri? Tak ja budem hlasovať za to, aby títo mali výnimku.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som len chcel, teda, upozorniť, že aby sme to 

vézetenko (VZN) spustili čo najskôr, pretože nebolo by 
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určite dobré, aby sme sa k nemu dostali niekedy v decembri 

2018 a začalo platiť od od januára. Vtedy pravdepodobne už 

budú všetky hotely zabukované. A ja si myslím, že je to 

také nefér voči tým, ktorí si ten hotel bukujú, že majú to 

dohodnuté za istú sumu, ktorá bude na nakoniec iná.  

Bola tu historická súvislosť. Keď boli nejaké 

majstrovstvá, myslím, že Európy v stolnom tenise, a a práve 

v tom období, kedy došlo k zmene tejto, tejto dane, všetky 

tie navýšenia musel znášať náš stolnotenisový zväz. 

Takže, avizujeme to tým hotelierom čo najskôr. Pustime 

sa do tej zmeny vézetenka (VZN), čo najskôr, aby tie 

prípadné rezervácie, ktoré sú už dneska na ten termín máj 

2019, rátali s touto zvýšenou sumou.  

A ešte ďakujem Peťovi Hanulíkovi za jeho príspevky 

v dnešnom dni. (gong) To je také trošku o 

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. 

Ja zhrniem tie podnety, ktoré vzišli z faktických 

poznámok.  

Áno, samozrejme, je dôležité, aby sme to urobili čím 

skôr, preto by som tam rád doplnil ešte termín plnenia. 
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Dajme, najlepšie by bolo asi jún tohto roka, keby sme sa 

k tomu vézetenku (VZN) dokázali dostať. Najneskôr, dúfam, 

že najneskôr, naozaj, september, ale ten jún by bol asi 

objektívny, po prvé.  

Po druhé. 

Áno, tým, že otvoríme to vézeten (VZN), tak neni tam 

možná kategorizácia tých zariadení, ale teoreticky je tam 

možné navrhnúť, pani poslankyňa Tvrdá, pri ubytovniach 

za prácou, je tam možné navrhnúť nejakú zľavu. 

Čiže, takáto zákonná možnosť je. Kategorizácia nie. 

Ale v istých prípadoch je možné, práve opačne, z tej, z tej 

sumy môžme dať zľavu na teda tú štandardnú jedna ce sedem, 

ktorá je počas celého roka.  

No a tú poslednú informáciu, ktorú chcem povedať je, 

že ten výnos plus, mínus, keby sme rátali s tým 

prenocovaním, ako to bolo pred tými ostatnými rokmi, keď tu 

boli majstrovstvá, tak ten výnos za ten jeden mesiac by bol 

(gong) okolo pol milió pol 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

K tomuto celému procesu, ktorý mohol byť skončený 

za pár minút, by som chcel pár poznámok. 
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Prosím aj o prípadné predĺženie príspevku.  

Zisky, straty a celkové nazvime to záujmy mesta, by 

mal poslancom predložiť pán primátor. To, čo sme tu nútení 

robiť, že jeden začne diskutovať o dopadoch na dopravu, iný 

o bezpečnosti, ďalší o príjmoch z turistického ruchu, to 

pri takejto zmluve malo byť pripravené aparátom magistrátu.  

Pán primátor nám mal predložiť skúsenosti a výsledky 

a hlavne aj chyby a nedostatky z tých minulých 

majstrovstiev.  

Nikdy v živote mesto, čo ja si pamätám, a 

pravdepodobne, teda, od novembra neprišlo k takému utráť 

utrácaniu peňazí neefektívnemu, ako v prípade minulým 

majstrovstiev v hokeji. Mesto zamieňalo chybne pozemky, 

stratilo najlukratívnejší majetok a napokon, budovalo, 

budovalo zimný štadión v stabilizovanom území zabývanej 

štvrte, hoci mohlo mať dva zimné štadióny, lebo tento 

pôvodný štadión Ondreja Nepelu úplne zbúralo predstierajúc 

navyše, na, na hrane zákona, že ide o rekonštrukciu.  

Celý ten proces bol, teda, sprevádzaný rôznymi druhmi 

podfukov, strácania peňazí, išli sme do spoločného hotela 

s pánom Širokým, o ktorý sme potom prišli za komické 

peniaze.  

Jednoducho, zlé, katastrofa, výstražný príklad.  

Pán primátor nám mal predložiť nie iba tieto 

skúsenosti a rekapituláciu aj tých bežných nákladov, 
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napríklad Teda, na bezplatnú dopravu, čo na to tí turisti 

hovorili, ako sa vyvíjali zisky hotelov.  

Na, mal nám predložiť aj návrh, ako chce do budúcna 

využiť tieto majstrovstvá pre finančné a nefinančné zisky 

Bratislavy a Bratislavčanov.  

Dávno mal existovať pred predložením takejto zmluvy, 

mali existovať dokumenty, ktoré to vyčísľujú.  

My to tu, prosím Vás, ani keby sme sedeli dva dni, 

sami nevyčíslime. Tu je aparát takmer šesťsto zamestnancov, 

ale jediné, čo primátor predložil je zmluva, ktorá hovorí, 

čo má mesto dať zväzu ľadového hokeja. Nič o tom ako chce 

využiť majstrovstvá sveta pre záujmy Bratislavčanov a ako 

chce predísť nešťastným dopadom, ktoré takéto majstrovstvá 

budú mať na štvrť, ale aj na okolie a na celé mesto.  

Ja by som očakával harmonogram budúcich krokov mesta, 

čo sa urobí kedy, aby do dňa majstrovstiev sme nefinišovali 

so žiadnou potemkiniádou, ako sa finišovalo minule. Aby sme 

vedeli, že keď mesto prispeje konaniu majstrovstiev, tak, 

naozaj, bude na ne pripravené a naozaj sa nebudeme musieť 

hanbiť a ľutovať, že sme sem vôbec niekoho pozývali.  

Pán primátor nebol schopný predložiť nič, iba zmluvu. 

Podľa tej mesto zaplatí všetky potrebné opravy zimného 

štadióna, aj tie, ktoré sú vyvolanými nákladmi, a ktoré 

súvisia, súvisia len čiste s majstrovstvami.  

Pán primátor, teda, nebol schopný, alebo možno nebol 

ochotný odviesť prácu, ktorú mal odviesť. V tom je problém, 
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preto diskutujeme tak, ako diskutujeme (gong) a 

polemizujeme tak, ako polemizujeme.  

Á, ďakujem. 

Záverom, záverom snáď iba toľko.  

Mnohé z tých podnetov, ktoré poslanci hovorili boli 

na mieste a upozorňovali na tie jednotlivé segmenty, 

ktorých sa Bratislavčania pri takýchto podujatiach 

oprávnene obávajú.  

Ale to, že tu nie je ani dopravný podnik, 

predstavitelia dopravného podniku, aby sa vyjadrili, že tu 

je, naozaj, tlak len na to, že podpíšte vopred bianko 

zmluvu. Ten pán poslanec, ktorý dokonca navrhol, aby sme vo 

vopred biank,o vlastne, zrušili aj toto, túto diskusiu, to 

tak trochu nechtiac zarámoval.  

Jednoducho, poďte najprv od konca. Podpíše zmluvu, že 

päťstotisíc, ktoré budú symbolickým nájmom, sa minú nevieme 

ako, pravdepodobne, na vynútené náklady súvisiace 

s majstrovstvami a ostatok sa topí v hmle.  

Žiadne, žiaden koordinačný orgán, žiaden harmonogram 

krokov, žiadne vyčíslenie skúsenosti z minulých 

majstrovstiev sveta. Jednoducho, poslanci sú hlupáci.  

Pán primátor arogantne dáva najavo, že on môže poruko 

porušovať aj rokovací poriadok. Poslanci sú idioti, ktorým 

sa podhodí zmluva, preto je to zákon vyžaduje. Nedajú sa im 

informácie. A jednoducho, tým všetko zostane v rukách 

vedenia mesta.  
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Myslím si, že, hoci je to obvyklý postup ako primátor 

preukazuje pohŕdanie poslancami, treba to v tejto chvíli 

podčiarknuť, ide o závažné, závažnú medzinárodnú udalosť 

na pôde mesta, na ktorú pán primátor vôbec nepripravil 

podklady. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

žiadam vás, aby ste neurážal svojich kolegov 

vulgárnymi výrazmi idioti a hlupáci, lebo vám nabudúce 

zoberiem slovo.  

Pán poslanec Kolek. 

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

Nadviažem na to, čo pán kolega povedal. 

Naozaj, ten proces prípravy tohto materiálu mohol byť 

ďaleko transparentnejší, lepší, s výsledkom, že by sme tu 

nesedeli nad tým, čo, v podstate, všetci chceme schváliť.  

Ja len zopakujem fakty.  

Žiadateľ podal žiadosť v októbri 2017 s požiadavkou, 

aby zmluva bola uzavretá do konca roka, lebo v januári 2018 

ju musí predložiť na nadriadený orgán.  

Vážení, čo sa stalo? Väčšina z vás a teda včetne mňa, 

lebo ja som ale na finančnej komisii ten materiál už mal, 

sa o týchto zmluvách, o tejto podmienke, o tom, za akých 

podmienok máme prenajať tento priestor, dozvedáme dnes. A 
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pán primátor sa ohradí voči tomu, že sa nestavia takýmto 

materiálom k nám ako tí, ktorí majú inteligenciu len na to, 

aby stlačili gombíček.  

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: 

Chcem sa pripojiť k predrečníkom. 

Ja som nevedel presne, že kedy to došlo, ale pán 

prezident bude vedieť. To možnože dva-tri roky vieme, že 

majstrovstvá sveta budú v dvetisícdevätnástom na Slovensku. 

Dva roky je to? Tri roky známe?  

Vy ste písali v októbri 2017, do konca roka ste te to, 

ste to chceli mať vyjadrené, len zatiaľ, ja neviem, čo sa 

stalo tuná na magistráte a je to trestuhodné, že my sa 

zase, tak ako pékáó (PKO), dozvedáme veci na poslednú 

chvíľu. Už aby to bolo ako pékáó (PKO), to by znamenalo, že 

v desiatej minúte rokovania o tomto bode by sme mohli 

dostať teplý materiál, však? Ale, teda, je to o kúsok 

lepšie, lebo to dostali poslanci, možno, dva-tri dni 

predtým.  

My sme chceli aj na tej komisii, a ja som myslel, že 

to dneska bude spracované, vedieť dôsledky, čo to ešte 

mesto bude stáť? Aby sme vedeli potom preze verejnosti 
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povedať, áno, mesto za to dostane takýto nájom, ale stojí 

ho to  päťstotisíc na cestovných lístkoch. Alebo na niečom 

inom. Ale nič takého neni pripraveného. 

Takže, magistrát si neurobil svoju robotu, a preto je 

toto rokovanie také, aké je. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

keby si si nesedel na ušiach, tak by si poznal 

odpovede aj na tu, na to cestovné. Niekoľkokrát sme sa 

k tomu vyjadrili. 

Pán námestník Černý. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Chcem zareagovať na predrečníka. Teraz myslím toho 

pôvodne diskutujúceho.  

Môžem Vás ubezpečiť, pán Budaj, že ja sa jak idiot 

necítim. Je mi ľúto, ak vy áno, alebo ak kolegovia vášho 

klubu sa tak cítia. Pretože ich takto označujete. To je 

prvá vec.  

Musím povedať, že za tie štyri roky, alebo osem, čo 

vás, vlastne, poznám, som sa veľa od vás naučil. Veľa toho, 

ako sa dá prekrúcať, ako sa dá, to, čo je dobré, stavať 

do toho zlého svetla, to čo je zlé, stavať do toho dobrého.  
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A ja by som chcel zažiť ešte jednu situáciu, aby ste 

sa možno za tých osem rokov, aj napriek vašim skúsenostiam, 

skúsili ešte niekam posunúť, mám na mysli mentálne, aj 

v tom, že nebyť ten revolucionár, ktorý zakaždým musí nájsť 

iba toho, do ktorého strieľa. Lebo zatiaľ takýto obraz 

o vás ide. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážený pán Budaj,  

s tou prvou polovicou vášho príspevku, kde ste 

hovorili o posledných majstrovstvách sveta v hokeji, 

o problémoch, ktoré tam vznikli, úplne súhlasím a 

stotožňujem sa. Mrzí ma však, že napriek všetkej tejto 

kritike, vo vašom takmer päťminútovom vystúpení, ste, teda, 

dali dobrú kritiku, ale ako jeden z najsilnejších mužov 

tohto mesta, predseda finančnej komisie, ste nedo 

nedokázali prísť so žiadnym riešením. So žiadnou 

alternatívou, so žiadnym návrhom, ako teda zamedziť tomu 

a čo urobiť.  

Ale beriem si, teda, naozaj, z toho, čo ste povedali 

všetko dôležité. A keďže mám ďalší diskusný príspevok, tak 

jedna z vecí, ktoré na základe aj vášho príspevku určite 

urobím, bude pozmeňujúci návrh, kde sa pokúsim požiadať 
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pána primátora, aby nám dával na každé zastupiteľstvo 

pravidelné informatívne správy o tom, ako sa vyvíja 

spolupráca hlavného mesta a pri príprave majstrovstiev 

sveta v hokeji 2019. 

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: 

Začnem pánom Chrenom. Č 

Pán Chren,  

keby ste si plnili poslanecké povinnosti a chodili 

na finančnú komisiu, v ktorej ste členom, tak by ste 

v tejto chvíli vedeli, že návrh existuje a že bude 

prednesený. Verím, že by ste zaňho aj hlasovali. Ale 

nechodíte tam pracovať, lebo to je priestor, kde treba 

pracovať.  

Teraz k tým vystúpeniam pána Černého. 

Ten mi nestojí za to. 

Ale k pánovi primátorovi som povinný povedať, že znovu 

porušil rokovací poriadok, pretože bez prihlásenia 

komentoval moje vystúpenie. A komentoval aj vystúpenie 

ďalšieho poslanca.  

Porušovanie rokovacieho poriadku, ktoré predvádza 

od začiatku, kde protestovala aj návrhová komisia, je 

dostatočným dôvodom na to, aby neviedol toto 
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zastupiteľstvo, lebo vedie ho k tomu, že urážaním, 

rozbíjaním rokovania zmarí napokon aj to, že poslanci sem 

prišli (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

vy ste nazval kolegov idiotmi a hlupákmi, nie ja. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón, krik poslanca Budaja) 

A minulé zastupiteľstvo ste flagrantne porušovali 

rokovací poriadok.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón, krik poslanca Budaja) 

Ja môžem. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón, krik poslanca Budaja) 

A minule vám to nevadilo, keď ste to robili vy? Minule 

vám to nevadilo?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón, krik poslanca Budaja) 

Tak nabudúce buďte spravodlivý aj k svojim členom.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón, krik poslanca Budaja) 

Slovo má pán poslanec Chren. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón, krik poslanca Budaja) 
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak by som náhodou tie určené minúty presiahol, tak 

prosím o automatické predĺženie času.  

Musím povedať, že mrzí ma 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón, krik poslanca Budaja) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Povedal, že si myslí, že nemám viesť, ale nie žiadny. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón, krik poslanca Budaja) 

Tak prosím záznam.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón, krik poslanca Budaja) 

Záznam. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón, krik poslanca Budaja) 

Návrhová komisia. 

(porada návrhovej komisie) 

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

Takže, ja v tomto prípade s pánom Budajom nesúhlasím, 

pretože zákon neumožňuje, aby zastupiteľstvo zbavilo 

vedenia a akýmkoľvek spôsobom rozhodlo. 

To je, podľa mňa, protizákonný návrh, takže o ňom ani 

nemôžme, podľa môjho názoru, hlasovať aj keby bol akokoľvek 

procedurálny. Tam je zákon úplne jednoznačný. 

Zastupiteľstvo vedie primátor, starosta, a len on môže 

niekoho poveriť a stráca, len keď poruší zákon, nie keď 

poruší rokovací poriadok. 

Čiže, podľa mňa, bez urážky, napriek tomu, že som 

členom tohto klubu a napriek tomu, že si vážim pána Budaja, 

tak o tomto návrhu nemá absolútne zmysel, podľa môjho 

názoru, akýmkoľvek spôsobom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrhová komisia. Stotožňujete sa. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Je to tak, jak hovoril pán Hrčka. 

Je to v článku 5 rokovanie mestského zastupiteľstva 

bod 3, rokovanie, mestského zastupiteľstva vedie primátor. 

Len počas jeho neprítomnosti vedie rokovanie mestského 

zastupiteľstva 1. námestník primátora, prípadne iný 

poverený námestník primátora. 
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Takže, vedie. Nemožno o tom hlasovať. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Slovo má pán poslanec Chren. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón - Budaj) 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážené, vážený pán primátor, vážený pán Budaj,  

prosím aj, teda, o následné skompenzovanie toho 

strateného času.  

Ctené kolegyne, ctení kolegovia, vážený pán predseda 

Slovenského zväzu ľadového hokeja,  

no musím na začiatok povedať, že sa hanbím. Hanbím sa 

za priebeh tohto dnešného rokovania, hanbím sa v mene 

obyvateľov Bratislavy za to, akým spôsobom to tu dnes 

prebieha a aké divadlo sa tu dnes opäť predvádza. Naozaj ma 

to veľmi mrzí a chcem sa všetkým obyvateľom nášho hlavného 

mesta Slovenskej republiky ospravedlniť za to, ak náhodou 

urobili tú obrovskú chybu a posledné dve hodiny venovali 

sledovaniu záznamu z tohto zasadnutia mestského 

zastupiteľstva.  

Dovoľte mi ešte úplne predtým, než začnem, vyjasniť aj 

jednu vec pre pána kolegu Budaja.  
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Ja som vynechal jedenkrát zas, rokovanie finančnej 

komisie, to bolo tento pondelok. Ra riadne som sa 

ospravedlnil, pretože som od soboty trpel virózou a nechcel 

som nakaziť svojich kolegov, čo som mu aj napísal ako 

predsedovi komisie v imejly (e-maily), na ktorý sa ani 

neunúval odpovedať.  

Ďakujem veľmi pekne.  

A teraz poďme, teda konečne dúfam, k veci. 

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Bratislave sú, 

podľa mňa, naozaj veľká vec. A priznám sa, že som očakával, 

že dnešná rozprava bude zaujímavá možno miestami aj vtipná, 

veď majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sú jedna 

z najväčších udalostí, aké v našej Bratislave máme, avšak 

naozaj som nečakal, že sa vôbec dostaneme k tej debate, že 

či sa vôbec majú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 

v Bratislave konať.  

Všetky veľké moderné hlavné mestá v celej Európe 

do veľkej miery žijú z turizmu a z cestovného ruchu. 

A z návštevníkov, ktorí do týchto miest chodia. Neďaleká 

Viedeň sa stáva jedným z hlavných miest kongresového 

turizmu na celom svete. Je to ich priamo stratégia.  

My tu na meste schvaľujeme koncepcie rozvoja turizmu, 

debatujeme tu celé hodiny aj na komisiách, aj 

na zastupiteľstvách ako pritiahnuť viac návštevníkov 

do nášho hlavného mesta, snažíme sa prilákať, dostať 

do Bratislavy čo najviac ľudí a dostať Bratislavu čo 

najviac na mapu sveta. A keď máme potom príležitosť 
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desaťročia, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, tak zrazu 

ako keby sme chceli úplne všetko začať spochybňovať.  

Ja chodím na chalupu do Banskej Štiavnice. A tiež to 

tam celkom nechápem, ale viem, že tá banskoštiavnická 

politika funguje presne tak, že ak chcete v Banskej 

Štiavnici uspieť vo voľbách, tak sa musíte postaviť proti 

všetkým tým Bratislavčanom, ktorí tam majú chalupy, ktorí 

zaberajú tie pekné miesta v Štiavnici tým domácim, pretože 

inak nemáte šancu v Banskej Štiavnici vo voľbách vyhrať. 

Tam tých prisťahovalcov jednoducho nemajú radi a každý, kto 

chce byť úspešný politik v Banskej Štiavnici, tak musí 

takýmto spôsobom konať a vystupovať. Ale dúfam, že 

v Bratislave takí nie sme.  

Bratislava je hlavným mestom krajiny. Bratislava je 

jedným z najvýznamnejších miest v Európe. Bratislava nie je 

Banská Štiavnica, kde by sme mali takýmto spôsobom 

vystupovať.  

Ak by sme mali používať argumenty typu, že prečo 

majstrovstvá sveta v hokeji, veď tam nebude potom, kde 

zaparkovať, to sú naozaj výhovorky. To nie je 

o majstrovstvách sveta v hokeji, to je o menežmente. 

O menežmente (gong) parkovania a to 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Máte slovo, áno. Áno.  

Slovo má pán poslanec Chren. 
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ako človek, ktorému na parkovacej politike záleží.  

Nepozdáva sa mi to rozdeľovanie na Bratislavu ako 

mesto a na jej obyvateľov. Keď Bratislavčania alebo 

bratislavské hotely, napríklad, získajú na majstrovstvách 

sveta v hokeji, musí získať aj mesto a mestský rozpočet. 

Ako keby Bratislava Bratislavčania a mesto boli dve 

oddelené entity.  

Keďže ten čas sa kráti, kandidoval som do tohto 

zastupiteľstva, lebo na meste mi záleží a som presvedčený, 

že rovnako aj drvivej väčšine poslancov a poslankýň, ktoré 

tu sedíme, nám všetkým záleží na tomto meste, a preto by 

som chcel apelovať na to, aby žabomyšie vojny a rozbroje 

neohrozili takú zásadnú vec, ako majstrovstvá sveta 

v hokeji.  

Ale je iná vec, ktorá môže byť dôležitá a dobrá 

pre Bratislavu a Bratislavčanov, a preto chcem podať 

doplňujúce uznesenie k uzneseniu, ktorú máme, a to je to, 

aby Bratislavčania naozaj vyťažili, čo najviac 

 z majstrovstiev, ktoré tu budú.  

Tak počúvam veľmi často, že sa plánuje, že základná 

skupina, v ktorej má odohrať slovenská reprezentácia svoje 

zápasy, nemá hrať v Bratislave, ale v Košiciach. A preto 

chcem aspoň v deklaratórnej podobe doplniť uznesenie, 

pretože toto je niečo, čo bude počas majstrovstiev dôležité 

pre Bratislavčanov a do, za doterajší text uznesenia 

doplniť bod dva, ktorý znie: 
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

žiada Slovenský zväz ľadového hokeja, aby miestom konania 

skupinových zápasov skupiny, v ktorej svoje zápasy odohrá 

reprezentácia Slovenskej republiky počas majstrovstiev 

sveta v ľadovom hokeji 2019 bola Bratislava.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Základnej. Sku. Základnej skupiny. Dobre. Prijaté.  

Viem, že aj STARZ má takúto podmienku v zmluve, ale je 

len definovaná, že bude sa čo najviac snažiť, aby toto 

dosiahol. Myslím, že deklarácia mestského zastupiteľstva, 

ktorá toto isté bude požadovať, môže byť dostatočne silným 

nátlakom, aby sme k tomu naozaj dokázali (gong) dospieť.  

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. 

Keď len tieto dve hodiny sú niečo, za čo sa poslanec 

Chren hanbí a nehanbí sa za tie tri aj niečo roka, čo sa tu 

vyvádza typu, ako, vadia mu majstrovstvá sveta v hokeji, 

nevadí mu netransparentné obsadzovanie mestských podnikov, 

nevadí mu predaj pékáó (PKO) za jedno euro a nevadí mu kopu 

ďalších vecí, tak je to vizitka.  
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Chlieb a hry treba týmto obyvateľom. Pravdepodobne, to 

je, proste, presne ten politický mesíč (message), ktorý tu 

máme počúvať. Tu máte hokej, pozrite si ho, zaskandujte si, 

to je niečo, čo dostanete raz za desať rokov, dva týždne 

hokeja a potom nechajte drancovať toto mesto, lebo, však, 

není dôležité ostatné veci, dôležité je tie dva týždne 

hokeja raz desať za rokov. Tým, s prepáčením, zapcháme ústa 

niekomu. A ten zvyšok, čo sa tu potom deje, to obyvatelia 

neriešte. My vám tie hry prinesieme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo pán primátor. 

Ja by som sa možno chcel k takému konštruktívnemu tónu 

vrátiť. 

My sme si odsúhlasili, že budeme o jedenástej 

hlasovať, preto ja dávam procedurálny návrh takého 

charakteru, tí kolegovia, ktorí chcú ešte predložiť 

pozmeňovacie návrhy, nech dostanú teraz prednosť, nech 

predložia tie návrhy, ktoré majú, ale taktiež dávam aj 

procedurálny návrh, pretože ja som určite za to, aby tu 

boli majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, aby sme 

vyrokovali čo najlepšie podmienky, avšak zmluva je 
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dvojstranný právny úkon a nemôžme povedať iba, že toto sú 

naše podmienky, musíme sa opýtať aj druhej strany, aby 

pred každým tým pozmeňovacím návrhom, ktorý sa bude týkať 

nájmu alebo nájomnej zmluvy, sa vyjadril aj Slovenský zväz 

ľadového hokeja, či je toto pre neho akceptovateľné a či 

prípadne prijatie takéhoto pozmeňovacieho návrhu neohrozí 

konanie majstrovstiev sveta tu v Bratislave.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

rozumiem vašej otázke, len neviem si to technicky 

predstaviť, lebo o jedenástej budeme hlasovať 

o pozmeňovákoch. A keď sa pred každým pozmeňovákom má zase 

rozhorieť diskusia, tak sa zmarí ten pôvodný návrh hlasovať 

o jedenástej.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Neviem, či vám pán prezident bude vedieť na to čo je, 

teraz odpovedať, na všetky veci. Myslím, že toto je vôľa 

zastupiteľstva a potom si sadneme za stôl a začneme 

rokovať, čo sa z toho dá realizovať. Ale teraz vám asi pán 

prezident, neviem.  

Budete sa chcieť vyjadriť pán prezident predtým? 

Budete chcieť povedať niečo, alebo ?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Lebo o jedenástej ideme hlasovať za sedem minút, tak. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nerozumiem. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ja nie som chorý, pani poslankyňa, ale vy ste si 

odsúhlasili, ale o jedenástej chcete hlasovať.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No tak si odsúhlaste iný návrh, ale o jedenás. Zatiaľ 

nikto nič také nedal. Ja nie som chorý.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ale ne, neposunul hlasovanie. 

Takže, pán poslanec, čo bol vás, čo bol váš poče, 

procedurálny návrh? 

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

Ďakujem. 

Môj procedurálny návrh je taký, aby sa hlasovalo 

o jedenástej. 
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Tí poslanci, ktorí chcú dať ešte k tomuto materiálu 

pozmeňujúci návrh a nedali doteraz v diskusii, nech dajú 

teraz, nech sa vyjadrí pán prezident k tomu, k čomu sa bude 

vedieť vyjadriť a môže vyjadriť, aby sa hlasovalo o tej 

jedenástej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, o tom hlasujte. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To bol procedurálny návrh, o tom sa hlasuje. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No, poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby sem 

prišli, lebo musíme sa poradiť, vznikol tu konflikt dvoch 

zákonov. 

 

(poznámka: porada predsedov poslaneckých klubov 

s primátorom) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 
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Čiže ešte pred, pred prestávkou, ktorá začína 

o jedenástej, sme sa dohodli s predsedami klubov 

o procesnom návrhu, pretože ten predchádzajúci bol 

nevykonateľný, pretože máme prihlásených ľudí do diskusie.  

Kto ho podal ten procesný návrh?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Kor. No ten. Ale ešte jeden na základe 

diskusie.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Kuruc.  

Takže, dajte slovo pánovi poslancovi Kurucovi. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Keďže o deviatej som naozaj myslel, že o jedenástej 

budeme hotoví, pán kolega Bulla si myslel, že budeme ešte 

skôr, ale, teda, dávam pozmeňujúci návrh k tomu môjmu 

procedurálnemu návrhu, aby sa teda hlasovalo hneď, ihneď 

po skončení rozpravy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A tí, čo sú prihlásení? 

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

hlasujeme. 

Tí, ktorí sú prihlásení ešte musia teda, v zmysle aj 

rokovacieho poriadku, aj zákona, ešte povedať svoje 

pozmeňujúce návrhy prípadné, ak nejaké majú, alebo diskusné 

príspevky, takže okamžite po skončení rozpravy pristúpime 

k hlasovaniu. Či to bude za hodinu, za dve, alebo kedy, 

len.  

Potom prosím kolegov, aby sme tu naozaj sedeli. 

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čož je procedúra v zmysle rokovacieho poriadku. Áno. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

No však dobre, no však. Ale musíme o tom hlasovať. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, hlasujte, prosím, o tomto pozmeňujúcom návrhu 

pána poslanca Kuruca. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Čiže, vraciame sa k rokovaciemu poriadku.  

Chcem sa ešte opýtať, pán prezident mi signalizoval, 

že bude musieť odísť, či si ho chceme vypočuť ešte reakcie 

na, na naše otázky a potom sa o to predĺži prestávka.  

Môžme to takto spraviť, pán prezident? Budete taký 

láskavý a budete reagovať na otázky pánov poslancov ešte 

pred prestávkou? 

Ing. Martin   K o h ú t ,     

prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) 

Tak dovoľte. 

Vážené dámy, vážení páni,  

dovoľte mi, aby som sa vyjadril k tým veciam, ktoré 

som dokázal zachytiť počas diskusie, ktorú ste, ktorú ste 

mali.  

Pá parkrát som tu od vás počul, že či sa nedivím tejto 

diskusii. Už sa v tejto spoločnosti nedivím tomu, čo sa 
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deje, je to úplne normálne. Divím sa len, že také množstvo 

inteligentných a rozumných ľudí dokáže takýmto spôsobom 

míňať svoj drahocenný čas.  

Začnem asi poznámkou pána Chrena, čo sa týka o tom 

slovenskom tíme v Bratislave.  

Samozrejme, ja mám v zmluve že, že, v tom návrhu 

zmluvy, že urobíme maximum pre to. Je to, ale nie je to 

úplne v mojich rukách, pretože funguje to fungovať tak, že 

po majstrovstvách sveta sa svetový rebríček, po 

majstrovstvách sveta v Dánsku teraz v máji sa vytvorí 

svetový rebríček, automaticky sa rozdeľujú tímy do tých 

skupín, a je to aj vec toho, aby tam bola dohoda s s Ins, 

so spoločnosťou InFront, ktorá je výhradným marketingovm, 

marketingovým partnerom IAF, a je to dôležité, urobiť tam 

nejakú dohodu. 

Čiže, neviem to dneska zaručiť, ale môžem akurát to, 

čo je dneska v zmluve povedané, garantovať.  

Čo sa týka emhádé (MHD) zadarmo. 

Bolo to tu veľakrát rozoberané. Ale to nie je 

požiadavka zväzu. A do tejto zmluvy. To je vaša dobrá vôľa, 

či to chcete urobiť.  

A to nie je, akože, zadarmo. To je dve hodiny 

na lístok, dve hodiny pred zápasom a dve hodiny po zápase 

na to, aby ste, aby ste zabezpečili to, aby tam ľudia 

nechodili autami. 

Takže, nie je to, to neni, to je už úplne na vás.  
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Dobre. 

A potom sa pozriem aj, vlastne, k tomu návrhu, čo sme 

sa bavili, lebo som nebol do konca finančnej komisie. Nebol 

som, nemal som možnosť byť dokonca a vlastne tam bol potom 

schválený návrh uznesenia o tom, aby sme financovali, 

vlastne, energie, aby sme financovali prenájom a ešte aj 

investície, ktoré sú vyžiadané z majstrovstiev sveta.  

Reálne si to spočítate, je to tristotisíc, päťstotisíc 

a päťstotisíc,, to znamená, sumu jedna celá tri milióna.  

Obrat celej haly tak, ako máte za rok, to máte 

v číslach, sa (poznámka:  nezrozumitelné slová) hranicu dva 

celé tri milióna. A bolo to niekde medzi jedna deväť až 

dva, dva celé tri milióna.  

Čiže, vezmite si, že ak si zoberiete to, čo je dneska 

v zmluve, tak reálne Slovenský zväz ľadového hokeja sa  za, 

zaručuje zabezpečiť štvormesačnú prevádzku haly dať mestu. 

Nie jeden a pol. Jeden a pol bude vlastne doba, ktorú si 

prenajmeme a dva týždne tam budeme organizovať podujatie.  

Zaplatím, mali by sme zaplatiť jeden a pol, my sme, aj 

na základe toho, čo som povedal na začiatku, že som nechcel 

byť tak nekorektný a neslušný, ako to bolo predtým a chceli 

sme zmeniť komunikáciu so slov, s mestom úplne iným 

spôsobom, tak sme povedali dobre, ideme zaplatiť štyri 

mesiace.  

V prípade, že by sme urobili to, že by sme zaplatili 

aj tie investície a nebola by tam tá možnosť zápočtu, 
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dostávame sa na jedna celá tri milióna, to znamená, Šesť až 

sedem mesiacov prevádzky haly. Šesť až sedem mesiacov haly. 

Pozerajte sa ako na, z mojej pozície prezidenta SZLH, ktorý 

pracuje pre slovenský hokej. A pracuje pre ľudí, ktorí 

v hokeji pracujú.  

ňČo sa týka štátu. 

Je tu ešte jedna vec, ktorá je dosť nepodstatná, 

povedal. Viem. Viete asi. 

Ja si počkám, keď kolega telefonuje. 

Čo sa týka štátu, je tu ešte jedna vec, ktorú som 

chcel upozorniť, je to, že vlastne, tak, ako sa ten štadión 

staval, tak päťdesiat percent dal štát. Nie je to len 

mesto, ale dneska je mesto majiteľom sto percent. 

Čiže, ten príspevok štátu ako takého do infraštruktúry 

toho štadióna je dosť veľký, napriek tomu dnes tam tým 

majiteľom je, je mesto.  

A posledná vec, lebo sa stále hovorí o zisku a 

podobných veciach. 

Štyri z posledných piatich majstrovstiev sveta 

vo svete (gong) boli stratové. Jedno jediné v Čechách, kde 

štát výrazným spôsobom pomohol organizácii podujatia, bolo 

ziskové. Ostatné štyri majstrovstvá sveta boli stratové. 

Takže, je to skôr o tom, že je to vec toho, aby, že 

môžeme byť radi, že sme dostali v 2015 toto podujatie, a že 

ho tu chceme zorganizovať. A priznám sa, že nám to berie 

veľmi veľa, veľa aktivity, ktoré by sme potrebovali venovať 
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skôr do, v hokejovom hnutí skôr do toho, aby sme, aby sme 

zreformovali hokej a venovali sa tomu, aby naše deti sa 

znovu dostali do telocviční, do hál, začali športovať, aby 

sme postavili nový, nový športovo-vzdelávací systém 

na Slovensku. Berie nám to veľa aktivity, ale robíme 

na tom.  

Veľmi veľa ľudí prišlo do hokeja, ktorí to nemusia 

robiť, nie sú na to odkázaní, ale robia to. Veľa nových 

hráčov prišlo, hráčov enháel (NHL) a hviezd prišlo 

do hokeja a robia to. Miesto toho, že to nemusia.  

Takže, len vám vysvetľujem, že my chceme zmeniť spôsob 

komunikácie a to, čo tu dneska zažívam, sú pre mňa veci, 

ktoré, aj ako manager, aj ako človek, ktorý išiel do, 

svojim spôsobom verejnej funkcie, ťažko pochopiteľné.  

Samozrejme, čokoľvek prijmete, budem brať ako, a dáte 

nejaké pripomienky do zmluvy, budem brať a akceptovať. Je 

to váš názor. Ale mám šesťdesait dní na to, aby som to, aby 

sme to podpísali a akceptovali tieto podmienky z vašej 

strany. A budeme sa musieť potom, samozrejme, ku slušným 

návrhom vyjadriť slušne a k tým neslušným sa vyjadrujeme 

neslušne.  

Takže, ja veľmi pekne ďakujem za slovo. Už to je asi 

z mojej strany všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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A vyhlasujem prestávku.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tridsať minútová prestávka. 

 

(Prestávka od 11.07 do 11.45 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

...rokovacej sály, prestávka skončila.  

(poznámka:  čaká sa na poslancov) 

...v rokovaní mestského zastupiteľstva diskusiou. 

V diskusii bol faktickou poznámkou prihlásený pán 

poslanec Mikulec.  

Nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor.  

Ja by som reagoval na to, aj teda na pána prezidenta 

SZĽH, a už tu neni, ktorý sa, ktorý sa bavil o tom, jak, že 
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koľko tie majstrovstvá sveta, teda nám, čo sa týka tej, tej 

prevádzky toho štadióna zaplatia a tak ďalej, a tak ďalej. 

Takto. Tá, tá prevádzka toho štadióna poviem, ale 

o tom sa budem osobitne venovať v príspevku, je na veľmi, 

je veľmi na, na veľmi zlej úrovni.  

Sú tam veľmi zlé postupy pri údržbe, sú tam zle 

nastavené cenníky, je tam zlá vymáhateľnosť pohľadávok. 

Čiže, ten štadión sa nemenežuje dobre. To je jedna vec. 

Takže, na toto by som ja nepoukazoval. Ja by som skôr 

ako z jeho strany, my na to budeme poukazovať ako poslanci, 

ja by som skôr dal taký kompromisný návrh, aby sme sa 

na tej, na tej, aby sme sa spolupodieľali spolu so SZĽH 

na tej investícii do toho štadióna pol na pol. (gong) 

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.  

V prestávke odznelo asi už to, čiže doznelo to, čo 

odznelo pôvodným príspevkom pána Chrena.  

Ja tam chcem len reagovať na je jeden aspekt. 

Čiže, my sme zaviazali pána prezidenta, aby rokoval 

v prospech hlavného mesta. My vôbec nevieme, či už majú 
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uzavretú zmluvu s Košicami, či náhodou sa ľadový zväz 

nedohodol tam, že bude takýmto spôsobom jednať, hej, voči, 

voči zaradeniu Slovenska do skupiny.  

Čiže, tu hráme o niečom, čo sami nevieme ovplyvniť. A 

kde je problém, aby on povedal, áno, snažil som sa a 

neprešlo to, hej? 

Čiže, to sú také návrhy, ktoré sa pripodobňujú 

k týmto, o ktorých sme tu už dnes aj hlasovali.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Grendel. 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

V prvom rade chcem poďakovať všetkým kolegyniam a 

kolegom, ktoré, ktorí svojimi vystúpeniami pomáhajú vracať 

priebeh tohto rokovania do konštruktívnej podoby 

a do slušnej podoby. 

A chcem vás, teda, znovu požiadať o podporu toho 

deklaratórneho uznesenia, lebo z našej pozície to je naozaj 

len deklarácia, kde tlačíme na hokejový zväz, aby teda 
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organizačne zariadil, že tá základná skupina, v ktorej bude 

hrať Slovensko, aby odohrala svoje zápasy v Bratislave.  

Myslím, že to je protihodnota, ktorú máme právo žiadať 

za to, že podporíme konanie majstrovstiev sveta v hokeji 

v Bratislave na našom štadióne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

No, pán Chren tu hovoril o slušnosti a ja si myslím, 

že slušnosťou je a bolo by aj od pána prezidenta, keby tu 

zostal, aspoň na tie reakcie na jeho vystúpenie, lebo to, 

to naozaj slušné nebolo.  

A pokiaľ sa to mieni, pokiaľ to mieni spraviť 

nabudúce, tak ja ani nebudem súhlasiť aby tu vystúpil. 

Pretože to skutočne slušné nebolo. To je prvá vec.  

Druhá vec je. 

A on sa nečuduje, že v spoločnosti, aká je nálada, ani 

ja sa nečudujem, že je taká nálada, keď tuná počúvame také 

ataky na niektorých poslancov, že ak chcú upraviť 

podmienky, aby boli pre mesto výhodnejšie, tak nechcú 

podporiť majstrovstvá, že to automaticky to znamená. No 

potom, keď sa to takto stavia, že sa hľadá vnútorný 

nepriateľ, tak potom to naozaj tak vyzerá.  

A tretia vec je. 
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Mmyslím si, že majstrovstvá sveta by sa mali konať 

hlavne vtedy, keď je aj pripravené mužstvo slovenské na to, 

aby tam bolo úspešné. Lebo inak oni väčšinou skončia vtedy, 

keď Slováci vypadnú. 

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. 

Vzdávam sa slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Vzdávam sa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Mnohé veci, ktoré som si nejakým spôsobom pripravil 

na toto, tu už odzneli, čiže nebudem sa opakovať.  

V rámci finančnej komisie, a to ešte na margo toho 

uprednostnenia Bratislavy voči Košiciam poviem, že pán 

prezident povedal, že áno, Slovensko bude v Bratislave, 

hej, v základnej skupine. Povedal, že vylučovacie zápasy sa 

budú hrať iba v Bratislave, hej? 

Čiže, v tomto duchu ja som akože nevidel problém, aby 

sme bojovali, a zdá sa mi to logické, keď už nechcem teda 

povedať, že Košice by si to nezaslúžili, ale teda, nám 

teraz momentálne ide o to, aby to bolo v Bratislave.  

K meritu veci,  

pokiaľ by mi čas nestačil prosím o predĺženie.  

To už som povedal, že tá žiadosť tu mohla byť ďaleko 

skorším spôsobom riešená aj na tomto fóre, teda 

v zastupiteľstve, žiaľ je to na poslednú chvíľu, ale teda 

už mlieko je rozliate.  

Čo sa týka nájomnej zmluvy. 

Naozaj, päťstošestnásťtisíc sa mi pri prvom prečítaní 

zdalo ako postačujúca suma, aj keď som si bol vedomý, že 

minulé majstrovstvá sveta v jedenástom roku, naozaj, sme 

išli bez tejto sumy, teda aj práve preto, že som si bol 

vedomý. Nakurá, akurát som sa zarazil na tom, že pozemok 
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dvesto metrov štvorcových prenajímame na ten, na to obdobie 

za osemtisíc osemsto euro. To je jedno euro meter štvorcový 

a deň.  

Prepočítal som, za koľko prenajímame hlavnú, hlavnú 

halu, alebo halu jedna. Tam vychádza nájom nula tri štyri 

štyri eurá za meter štvorcový a deň. VIP priestory 

prenajímame za nula štyridsaťjedna eur a meter štvorcový a 

deň. Hala dva nula stodeväťdesiatdva eura za meter 

štvorcový a deň.  

V tom smere som si povedal, že naozaj je najlepšie 

nepostaviť nič, nemať zimný štadión v takýchto situáciách, 

ale je jasné, že ľadový hokej by neprenajal, neprenajal si 

voľné priestory, aby tu usporiadal majstrovstvá sveta.  

Čiže, vidím tu taký nepomer, ale nie preto, že by som 

bol proti tejto malej sume. Nie, tá je dostatočne vysoká. 

Vidím tu skôr, skôr nevyužitú príležitosť, aby mesto aj 

deklaratívnym spôsobom využilo tento moment na to, že mesto 

je priateľsky naklonené aj k ľadovému hokeju, aj k zväzu 

ľadového hokeja na Slovensku, aj k usporiadaniu 

majstrovstiev sveta. Už len preto, že takýmto spôsobom je 

ochotné svoj majetok poskytnúť na tento účel.  

Nedočítal som návrh zmluvy, ale dal som si poznámku, 

že čo s investíciou slovenského ľadového hokejového zväzu. 

Na finančnej komisii, však sme sa dozvedeli, že ono to 

v zmluve je zakotvené a je to ten bod, myslím, 3.4, nebudem 

ho čítať, a tam sa jednoznačne hovorí, že teda áno, môže 

dôjsť k zápočtu medzi investíciami, ktoré, ktoré 

preukázateľne Slovenský ľadový hokejový zväz vynaložil 
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na modernizáciu nášho štadióna voči tým, voči tej sume 

nájmu.  

Vážené kolegyne, kolegovia,  

asi ste zaregistrovali, že Slovenský ľadový hokejový 

zväz dostal od š, od štátu, tak to bolo v médiách, milión 

euro, ale taxatívne určené na investovanie do štadiónov 

v súvislosti s usporiadaním majstrovstiev sveta.  

Ja tu vidím, totiž, jeden problém, že oni tie, týchto 

päťstotisíc budú musieť vyúčtovať voči štátu. A toto sa 

javí taká cesta k tomu, aby mali možnosť vyúčtovať voči 

štátu, s tým však sme to my preinvestovali. Preto aj 

na finančnej komisii sme žiadali, prečo to nerobí STARZ. No 

asi z takéhoto dôvodu, že to potrebuje vyúčtovať ľadový 

zväz, hej? (gong) A preto sme žiadali, aby, aby skôr sa tá 

kooperatívna nejaká súhra medzi STARZ-om a Slovenským 

ľadovým hokejovým zväzom prejavila aj v týchto 

investíciách. Žiaľ nebola ochota.  

Pán prezident, ešte tu počas prestávky sme sa 

rozprávali, hej, a ja som tento dôvod, že prečo si myslím, 

že tých  päťstotisíc by nemali mať problém preinvestovať 

v náš prospech, povedal, ale to ešte vôbec nie je také 

isté, že či týchto päťstotisíc pre Bratislavu, respektívne, 

milión v sume dostaneme. No ja si myslím, že to je a tak to 

bolo aspoň mediálne zverejnené.  

Dávam pozmeňujúci návrh.  

Takto sme ho prijali aj na finančnej komisii. 

Prečítam.  
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Čiže, pôvodné znenie návrh, navrhu, návrhu uznesenia 

zostáva, končí dvojbodkou, za podmienok, dvojbodka 

a dopĺňam, 

za a, nájom vo výške päťstošestnásťtisíc nula 

štyridsaťšesť celé nula deväť eura nebude predmetom zápočtu 

voči sume preinvestovanej nájomcom vo výške  päťstotisíc 

tak, ako je špecifikované v bode 1.6 predloženej nájomnej 

zmluvy, 

za bé, predmetná investícia nájomcom podľa bodu 1.6 

zmluvy prejde po ukončení majstrovstiev sveta do majetku 

mesta. 

Myslím si, že týmto spôsobom by sme mohli urobiť to, 

čo je v našom záujme, v záujme teda mesta, v záujme nás 

poslancov, ktorí hájime záujmy mesta už len pre tú 

skutočnosť, že viac dotazov tam odznelo, že jako to je 

s tou, akože, stratovosťou usporiadateľa majstrovstiev 

sveta. Pýtali sme sa na ceny lístkov, nedostali sme 

odpoveď, pýtali sme sa na cenu VIP priestorov, ktoré sa 

prenajímajú, skaj (sky) boxy, nedostali sme odpoveď.  

Čiže, je to tu zahmlené. V tých reálnych ekonomických 

súvislostiach je to tu zahmlené a neboli dané jasné 

odpovede. 

Poprosím o podporu tohto (gong) návr 

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: 

Ďak ďakujem veľmi pekne. 

Je tu jedna vec, s ktorou súhlasím s pánom kolegom, a 

jedna s ktorou nesúhlasím.  

Súhlasím s tým, že ten prezident hokejového zväzu 

troška zľahčoval tú situáciu. Nie je to také jednoduché. Ja 

si myslím, hoci ja zastávam ten názor jeho, ale nemyslím 

si, že tí moji oponenti nemajú pravdu. Každý má svoju 

pravdu a treba hľadať asi niekde ten kompromis.  

Ale s tou druhou vecou, s ktorou nemôžem súhlasiť, aby 

Košice boli na takej istej úrovni ako Bratislava, v žiadnom 

prípade. Slovensko si zaslúži Bratislava a v Košiciach si 

môžu pozrieť, povedzme že Uzbekistan a čokoľvek iné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ja len, pán primátor, vás chcem požiadať, som som 

šesť, šiesty v poradí a chcem, chcem dať pozmeňujúci návrh, 

ktorý, teda, bude trochu odlišný od kolegu Koleka a bude 

vo výške polovici nájomného započítať.  
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Takže, chcel by som, aby som mal možnosť ešte aj v tom 

prí príspevku, aby ste mi dali tú možnosť, že tento návrh 

toho uznesenia prednesiem.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

ale prihlásili ste sa neskoro. Taký je rokovací 

poriadok.  

Pán poslanec Olekšák. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo.  

Ja by som poprosil všetkých kolegov poslancov, ktorí 

sú prihlásení, a ktorí nemajú nejaký pozmeňujúci návrh, aby 

sa odhlásili, pretože my sme to s kolegom Káčerom urobili 

práve preto, že máme úctu k času, ktorý vlastne tu trávime.  

A k tomu, čo vlastne hovoril pán poslanec Kolek. 

Samozrejme, že je to všetko o peniazoch. Keby sme mali dosť 

peňazí, tak nebudeme tu riešiť nejaký zápočet  päťstotisíc, 

ale ja si myslím, že tá dohoda, zmluva je dobrá a podporím 

aj ten návrh, ktorý prednesie, alebo niekto iný, pána 

Mikulca, pol na pol, to sa mi zdá také celkom sympatické z 

hľadiska toho, že, skutočne, aj na tých majstrovstvách 

sveta sa to odbýva, hej, ten zápočet.  
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Takže, takže, myslím si, že je to, je to správne 

a dobré.  

A ja, pokiaľ by bol nejaký problém z hľadiska 

organizácie, teda že zimný štadión nemá dostatočné nejaké 

garancie, tak aj v Lamači máme zimný štadión, tak môžeme to 

presťahovať tam, pretože napĺňame to uznesenie pána 

Jenčíka, že aj v Bratislave.  

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: 

Ďakujem. 

Samozrejme, že každý by chcel mať majstrovstvá sveta 

v hokeji vo svojom meste, teda svoju krajinu, len potom už 

naozaj na tom východe nebude nič.  

A potom my keď chceme, že sme hlavné mesto, že 

reprezentujeme celú krajinu a podobne a naozaj vždy všetko 

sa bude organizovať len tu, tak sa potom nemôs, nemôz, 

nemôžme čudovať, že aj ten zvyšok štátu sem nechce dávať 

viac peňazí, lebo, lebo keď takýmto spôsobom, jak vystupuje 

pán Hanulík, vystupuje ako, ako predstaviteľ hlavného 

mesta.  
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Ja chápem, že na te, na na tie najnižšie pudy 

lokálpatriotizmu to zaberá strašne moc, ale ikskrát potom 

sa tu vyjadrujeme, že sme hlavné mesto, mali by sme, máme 

tu všetky inštitúcie, všetci sem, proste, tu sídli 

prezident, vláda, neviem čo. Tak ako, správať sa takýmto 

spôsobom, spôsobom k ostatným obyvateľom Slovenska mi 

nepríde zrovna najšťastnejšie. Ale tak, nie som členom Smer 

es dé (SMER-SD), možno to je taký všeobecný názor. 

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 , poslanec MsZ: 

Ja som rád, že sa finančná komisia pozrela na tento 

materiál, že hľadala riešenia a že aj jeden z jej členov 

prišiel s riešením, pretože, ako už bolo povedané zo strany 

pána Koleka, my sme tu primárne na to, aby sme obhajovali 

záujem mesta. Našou povinnosťou nie je obhajovať záujem ani 

štátu, ani, ani Slovenského zväzu ľadového hokeja.  

A ja som sa aj s ním o tomto návrhu rozprával a myslím 

si, že pomáha veci, pomáha, jednoducho, urobiť tú zmluvu 

a tie vzťahy ohľadne majstrovstiev sveta výhodnejšie 

pre mesto, a preto ten návrh podporím.  

Uvidím, čo ešte príde zo strany pána Mikulca, lebo to 

bolo v tejto súvislosti tiež povedané a ak to bude dobre 

formované, tak, tak aj to. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte pred záverečným slovom pána Koleka má slovo pán 

poslanec Korček, ktorému to technické zariadenie vypadlo. 

Takže, nech sa páči, máte faktickú. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor.  

No, ja by som chcel iba poznamenať k tomu návrhu pána 

Koleka. Podľa mňa nie je dokonalý, pretože pán kolega si 

asi neuvedomil, že musíme sa riadiť platným právnym stavom.  

Nájomnú zmluvu nám upravuje občiansky zákonník. 

Jednak my, chcem povedať, ale to asi aj budú kolegovia 

vedieť, že ako prenajímateľ máme povinnosť prenechať 

prenajatú vec nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté 

užívanie.  

Čiže, v tomto prípade dohodnuté užívanie je vykonanie 

majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Čiže, všetko to, čo 

je tam potrebné vykonať by sme mali robiť my a mali by sme 

to platiť.  

Pokiaľ to tak nebude a bude si to musieť, teda, platiť 

nájomca, tak tu chcem kolegov tiež upozorniť na 

paragraf 667 Občianskeho zákonníka odsek 1, ktorý 

jednoznačne hovorí, že ak prenajímateľ dal súhlas 

so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže 
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nájomca, teda Slovenský zväz ľadového hokeja, požadovať 

po skončení nájmu (gong) protihodnotu to 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pokúsim sa reagovať.  

Naozaj, ja som tu poukázal na jedno, že Slovenský 

ľadový hokejový zväz dostal túto finančnú podporu práve 

preto a podľa tých mojich mediálnych informácii, ktoré som 

mal, aby ich zainvestoval do štadiónov, ktoré budú slúžiť 

na organizovanie majstrovstiev sveta.  

Pán kolega, 

vy ste teraz povedali presne to, čo tu už bolo 

pripomienkované. Takéto pripomienky k zmluve sa mali vnášať 

vtedy, keď sa tvorila. Hej? Dnes poukážeme na to, že to nie 

je v súlade so zákonom alebo áno. 

Ja si myslím, že tam je veľa silných požiadavok na 

prenajímateľa. Už len to, že nám vypadne ľadová plocha, tak 

my znášame následky všetky.  
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Čiže, možno televíznych prenosov, ktoré boli 

zaplatené, pokiaľ z nášho dôvodu nezabezpečíme ten štadión. 

Ale to je o niečom inom.  

Ten štadión je prevádzkyschopný, ale nie podľa 

podmienok majstrovstiev sveta, a preto sú tam tie 

investície organizátora majstrovstiev sveta potrebné a on 

s nimi (gong) súhlasil. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pokiaľ budem potrebovať predĺženie, tak vás poprosím.  

Mrzí ma, že tu nie pán prezident Slovenského zväzu 

ľadového hokeja, lebo myslím si, že toto je jeho 

najdôležitejšia úloha dneška. A keď bol s nami dve hodiny 

na finančnej komisii, dávala som mu niekoľko otázok, na 

ktoré neodpovedal, tak som sa chcela spýtať do tretice 

dneska.  

Ale skúsme po poriadku.  

Niektorí poslanci sme sa v decembri a v januári tohto 

roku zúčastnili kontrolnej skupiny na Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu. Mrzí ma, že sa nám táto správa nepodarila 

dodnes prerokovať, pretože sú tam isté opatrenia, ktoré by 
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v tejto chvíli mohli aj nejakým spôsobom ovplyvniť túto 

zmluvu.  

1. júla 2009 bola schválená zmluva medzi hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislavy a Ministerstvom 

školstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytnutia 

finančných prostriedkov na rekonštrukciu v podmienkach 

rekonštrukcií a v podmienkach prevádzkovania Zimného 

štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave. V článku bod dva 

písmeno e, sa píše: Zimný štadión bude počas desiatich 

rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

zimného štadióna bezodplatne, s výnimkou služieb spojených 

s užívaním priestorov, k dispozícii pre potreby štátnych 

športových reprezentácii Slovenskej republiky v ľadovom 

hokeji od mládežníckych kategórií až po seniorské na 

základe osobitnej zmluvy, v ktorej sa stanovia termíny a 

rozsah využitia zimného štadióna.  

Táto zmluva bola prerokovaná aj v tej kontrolnej 

skupine. Ja som mala iný názor, ja si myslím, že desať 

rokov po kolaudácie, po kolaudácii, je potrebné bezodplatne 

dať zimný štadión, vzhľadom na to, že bolo investovaných 

zo štátu štyridsať miliónov päťstosedemdesiatpäťtisíc 

šesťstoosemdesiatdva celé štrnásť eura. Ale kompetentnejší 

a múdrejší rozhodli inak, takže akceptujem tú zmluvu, ktorá 

je nám položená na stôl.  

Dnes pán primátor povedal, že na majstrovstvách v roku 

2019 mesto bude mať čistý príjem osemstotisíc eur. Podľa 

mňa to nie je pravda. Ja som si to pís, ja si vždy píšem, 

čo hovoríte a citujem, čo ste povedali. A v roku 2011 to 

bola 0. Nie je to pravda. V roku 2011, respektíve v roku 
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2009/10, štát investoval tú spomínanú sumu štyridsať a pol 

milióna s dépéhá (DPH), ktorú som už spomínala a Slovenský 

zväz ľadového hokeja, respektíve organizácia, ktorá 

organizovala, dala dvestotridsaťdvatisíc za médiá.  

V médiách v decembri, v januári, ale aj pri osobných 

stretnutiach som mala možnosť si vypočuť, že Slovenský zväz 

ľadového hokeja sa snaží o to, aby štát dotoval aj 

majstrovstvá sveta v roku 2019. Najprv sa hovorilo o sume 

 milión pre Bratislavu a  milión pre Košice. V tejto chvíli 

už je to päťsto a päťstotisíc.  

Ja si myslím, že je tu ešte priestor. V týchto 

hodinách sa kreuje nová vláda. Čiže, je to priestor 

pre Slovenský zväz ľadového hokeja aj pre hlavné mesto, aby 

skutočne ten milión do Košíc a milión do Bratislavy 

zohnali, pretože tak to bolo aj v roku 2011. Bratislava 

dostala štyridsať a pol milióna a v tejto chvíli si 

nepamätám, koľko dostali Košice na to, aby si zveľadili 

štádion. Ale bolo to tiež nejaké dva, tri milióny. Ale, 

hľadala som to na internete, nenašla som tú presnú sumu.  

Čiže, ten priestor je tu aj pre rok 2019 (gong) a 

myslím si, že ten návrh pána Koleka, ktorý som aj ja 

podporila na finančnej komisii je, že  päťstotisíc ten 

nájomca dá do rekonštrukci, pardon, do obnovy, do obnovy 

zimného štadióna na to, aby boli lepšie podmienky 

pre majstrovstvá sveta a päťstoosemnásťtisíc alebo 

päťstošestnásťtisíc dá za nájomné. Pretože ten STARZ musí 

z niečoho žiť.  
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To nie je, že dostane osemnásť, či šestnásťtisíc 

a ostatné, vraj je to nájom za dva, tri mesiace. Či tri, 

štyri mesiace. Ale keď dostane nájomné, tak on žije z toho, 

svojich zamestnancov financuje a zároveň aj môže dať 

do obnovy alebo údržby zimného štadióna.  

Ja som sa pána prezidenta pýtala na tú cenotvorbu, 

lebo viem, že na nej pracujú. Chcem len dať do pozornosti. 

V roku 2011 sa predávali balíky v Bratislave v kategórii I. 

jeden balík na zápasy stál tisícsedemstosedemnásť eur 

a v kategórii II. Tisícdvestosedemdesiatosem eur.  

Ja si myslím, že už v tejto chvíli tú cenotvorbu 

vedia. A keď v našej zmluve, ktorú máme na stoloch za skaj 

(sky) boxy je päťdesiatosemtisíc a v roku 2011 jeden 

skajbox (skybox) bol prenajímaný za sumu päťdesiat až 

stotisíc eur, to záleží od počtu miest, ktoré mal.  

Zároveň som si vytiahla, že v roku 2011 sa predávalo 

sedemtisícsedemstoštyri lístkov, ostatné boli pre IIHáeF 

(IIHF) alebo pre redaktorov, plus šesťstodeväťdesiattri 

miest skajboxy (skyboxy), plus VIP-ka, plus skajlanč 

(skylange). To sú peniaze, o ktorých my ani nesnívame. 

Čiže, bolo by dobré, keby sme o nich vedeli, o čom sa 

bavíme, lebo pán prezident povedal, že nemám nárok, lebo 

cenotvorba. Je to náš majetok, my musíme vedieť za čo tento 

stánok (gong) sa prenajíma. 

 

 



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

 117

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, 

len na upresnenie. Ja som povedal, že príjem mesta 

nula bol za nájom. Nie čistý príjem, ale za nájom. A teraz 

je viac ako  päťstotisíc. To som povedal. Nie čistý príjem. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem, pán primátor.  

My sa doteraz rozprávame o tých priamych ziskoch, 

ktoré bude mať, povedzme, STARZ z prenájmu, alebo mesto 

Bratislava, o priamych peniazom na rekonštrukciu 

na nájomné, ale nesmieme zabúdať na tie nepriame zisky, 

v úvodzovkách, ako je zviditeľnenie Bratislavy v kontexte 

majstrovstiev sveta. Rozvoj turistického ruchu, podpora 

podnikania, hotely, reštaurácie, služby.  

A samozrejme, aj keď sme pri tej parkovacej politike 

a keď sme pri mestskej hromadnej doprave, my si to presne 

na týchto majstrovstvách sveta môžme aj odskúšať. Záchytné 

parkoviská, ako tu bolo spomínané, tí mimobratislavčania, 

ktorí prídu na hokej, skúsme si to, odstavme ich niekde 

na okraji Bratislavy na tých záchytných parkoviskách 

a dajme im tú do dopravu zadarmo, keď už budú mať tie 

lístky. Odskúšajme si tieto veci. Toto je naozaj výzva 

(gong), ktorú 



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

 118

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem, pán poslanec Mikulec. 

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

Ja len nadviažem na kolegyňu Tvrdú, čo sa tých 

skajboxov (sky boxov) týka.  

Tých päťdesiatosemtisíc, Jarka, to je za všetky 

skajboxy (sky boxy), tak im to prenajmeme, hej? To keď si 

vydelíte počtom tých skajboxov (sky boxov), tak vám vyjde, 

že jeden skajbox (sky box) prenajímeme zhruba niečo cez dve 

a pol tisíc. Keď si zoberieme, že koľko v tom skajboxe (sky 

boxe) je ľudí, tak oni za jeden zápas, kolegovia, majú 

prenajaté, majú prenajatý celý ten skajbox (sky box) 

na na celý ten šampionát.  

Tak sa tu nebavme o tom, že teda nič z toho nemajú. Ja 

si myslím, že zisk tam budú mať celkom slušný. Preto myslím 

si, že je korektné, a na mieste, aby sme to, aby sme sa 

s nimi spolupodieľali päťdesiat na päťdesiat, s tým one 

nemôžu mať tiež problém. A ani jedna strana zastupiteľstva, 

ani druhá strana zastupiteľstva, si myslím tiež. 

Toto bude také korektné, bude to Bratislava plus SZĽH 

dokopy, každý päťdesiat percent na tú investíciu do toho 

štadióna. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Olekšák. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Pani poslankyňa,  

vy veľmi dobre viete, že vás mám veľmi rád, ale keď už 

ste hovorili o tom roku 2011, čo všetko bolo a nebolo, keby 

ste nám porozprávali, o koľko bol predražený zimný štadión 

v roku 2011. O koľko toto mesto a obyvatelia tohto mesta 

museli zaplatiť viac. 

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. 

Ja by som možno reagoval na tú informáciu, ktorá tu 

padla, ktorá, podľa mňa, nie je úplne korektná, že keď chce 

SZHĽ tam mať majstrovstvá, tak treba tie úpravy robiť 

pre ich potreby, teda pre, pre potreby tých majstrovstiev. 

Ja si pamätám, že pán prezident nám práve hovoril na našej 

športovej komisii, že už iks rokov má tento štadión 
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výnimku, či už sú to na zápasy káháel (KHL), 

na medzištátne, dokonca aj, aj na extraligové, nakoľko tie 

mantinely nespĺňajú tie kritériá, ktoré majú dneska spĺňať.  

Takže, nie je to úplne tak, že, že keď si to chcú tam 

uskutočniť, tak nech si robia tie úpravy na vlastné 

náklady. Tie úpravy by sme museli robiť aj tak, pre pretože 

hokej by sa na tomto štadióne už diať nemohol, pretože 

všetky ostatné štadióny na Slovensku, respektíve markantná 

väčšina, už tieto mantinely si vymenili, a bobolo by, 

proste, smiešne, aby náš štadión bol posledný, ktorý tieto 

tieto podmienky ne nespĺňa. 

Ďakujem. (gong) 

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. 

Presne tak, ako hovorí kolega Pilinský. Ani 

mládežnícke súťaže by sa nemohli hrať na týchto štadiónoch, 

na týchto plochách.  

Ale ja som chcel iné povedať.  

Tu by sa patrilo asi pánovi riaditeľovi Vojtkovi aj 

poďakovať sa za to. Pán primátor Ftáčnik sa zaviazal, že 

za nulu poskytneme štadión, a pán riaditeľ vyboxoval 

v zásade  osemstotisíc. Či už je to málo, veľa, neviem, to 
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by sme mohli polemizovať. Ja som presvedčený, aj pán 

riaditeľ by bol rád, keby dostal viacej. Tam, tie 

požiadavky boli ďaleko vyššie, čo by všetko potreboval 

spraviť. 

Takže, ja si myslím. Nemyslím. 

Ďakujeme, pán riaditeľ.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Keďže mi čas nevyšiel v predchádzajúcej faktickej, 

takže ja rýchlo len prečítam to konkrétne ustanovenie. 

Ak prenajímateľ, teda hlavné mesto, dal súhlas 

so zmenou, čo asi teda budeme dávať, ale nezaviazal sa 

na úhradu nákladov, čo teda je predmetom pozmeňovacieho 

návrhu pána Koleka, môže nájomca požadovať po skončení 

nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota vecí.  

Čiže, tie investície tak či tak, keď nebudeme mať 

dohodu so slovenským zväzom, si budú môcť nárokovať potom. 

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. 

Najskôr na pani Tvrdú. 

Naozaj, ja som to čítal tak, a pokiaľ si aj dobre 

pamätám, reprezentácia, teda ľadová plocha, to sa nehovorí 

o priľahlých priestoroch, iba ľadová plocha je dávaná 

bezplatne na reprezentáciu ľadovej, teda mužstva Slovenské 

Slovenskej republiky. Čiže, to je jedna vec.  

Nepredpokladám, že explicitne je tam hovorené aj 

organizovaní majstrovstiev sveta.  

A tá ďalšia vec k tej ekonomickej stránke.  

Vážení,  

naozaj upozorňujem na to, práve preto, že sa 

argumentovalo, že máme tento stav štadióna taký, aký je, 

štát prikročil k tomu, že dáva podporu za tým účelom, aby 

došlo k oprave štadiónov do tej formy, ktorá je vyžadovaná 

v rámci usporiadávania takýchto zápasov.  

Čiže, nehovorme o tom, že my zdierame teraz Slovenský 

ľadový hokejový zväz, a teda, keď už chcú sa prezentovať 

a urobiť majstrovstvá sveta, tak nech zaplatia zo svojho. 

Nie, to ide so štátnych. Aj z našich peňazí. (gong) 

Ďakujem.  
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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 za slovo.  

V návale slov som zabudla predložiť uznesenie, ale 

poprosila som kolegyňu Štasselovú, aby prečítala jednu, dve 

vety.  

Kolega Olekšáka mám tiež veľmi rada, a k tomu, čo sa 

pýtal, sa už nebudem vyjadrovať, lebo už je tých záznamov, 

treba si len prečítať, pre pamäť. Takže, to je všetko 

zdokladované.  

Štyri majstrovstvá sveta boli stratové, povedal pán 

prezident. Je to možno pravda, ale ja si pamätám, aké boli 

ceny lístkov pred rokom a pred dvoma, a tie sa k Bratislave 

nedajú prirovnať. A v roku 2011 Bratislava stratová nebola. 

Slovenský zväz ľadového hokeja. 

Peter Pilinský,  

na osobné náklady. No, Slovenský zväz ľadového hokeja 

určite na osobné náklady nebude opravovať, alebo zlepšovať 

zimný štadión, ale to sú peniaze zo štátu. Čiže, nás 

všetkých. 

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 zas prednesiem najskôr návrh Richarda Mikulca, 

keďže neni riadne prihlásený, a teda už by nemuselo mu to 

byť umožnené.  

Čiže, to je návrh na zmenu uznesenia. 

Nájomné vo výške päťstošestnásťtisíc nula 

sedemdesiatšesť celá nula deväťdesiat, nula deväť eura bude 

predmetom zápočtu voči sume preinvestovanej nájomcom SZĽH 

maximálne do päťdesiat percent ceny nájmu.  

To potom predložím.  

Mne sa vcelku páčia, ako, nech sa na mňa nikto 

nehnevá,  ja mám, tu sa bavíme, ak si teda dobre spomínam, 

 osemstotisíc je rozložených na dve sumy. Tristotisíc sú 

energie a päťstotisíc je, teda, to fiktívne nájomne. A 

teda, že v minulosti to bolo za nulu.  

Podľa mňa, aj predtým sa e, sa energie platili, a v 

zmysle zákona o obecnom zriadení, my nikomu energie 

odpustiť nesmieme. Je to proste subvencia, máte to tam 

pria, priamo je to v zákone o nakladaní s majetkom obcí 

napísané, že vždycky sa bavíme o nájme. A to, čo môžme 

odpustiť je nájom, nemôžme odpúšťať energie.  
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Čiže, neviem si predstaviť, či v minulosti mohli byť 

odpustené energie. Podľa môjho názoru nie.  

A teraz, otázka, že, že v minulosti bolo nájomne nula, 

a teraz sa vyboxovalo  päťstotisíc? No nie. V minulosti 

bolo nájomné  štyridsať miliónov. A to nájomné bolo rovnako 

započítané do investície toho štadióna, lebo to bolo 

nevyhnutné na to, aby sme mohli usporiadať majstrovstvá 

sveta, pretože kedysi bol taký úzus, že majstrovstvá sveta 

sa môžu robiť iba na zrekonštruovaných alebo nových 

štadiónoch, ak si dobre spomínam.  

Čiže, v minulosti sme dostali nájomné  štyridsať 

miliónov, ktoré síce zaplatil štát, a to bolo započítané 

ako, už teda dopredu, ako vo forme dotácie, i keď to teda 

formálne nebolo vykázané ako nájomné, ale bola to proste 

štyridsať miliónová účelová dotácia.  

Teraz je nevyhnutná päťstotisícová účelová dotácia. 

Čiže, nájomné sme stanovili na výšku účelovej dotácie. 

Stane sa nám zase teda to, že na to, aby sa tam niečo mohlo 

usporiadať, tak máme nájomné, ktoré sa preinvestuje 

do potreby prei, do potreby zrealizovania tej, tej, toho 

podujatia, a de facto ako nájomné bude znova nula, tak jak 

bolo aj pred jedenástimi rokmi. 

Takže, tu si nemá kto čo vyčítať, lebo tie podmienky 

sú, podľa môjho názoru, úplne identické.  

Také názory, že mne sa to páči. Tu my, my všetko 

robíme, akože zisk je, zisk je v komunálnej sfére, alebo 

proste fungovanie v čiernych číslach a nie v červených, to 
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je, to je tu normálne, že asi, asi trestné, lebo tu sa 

všetko robí. Predáva sa pod cenu, prípad hodný osobitného 

zreteľa, prenajíma sa pod cenu, prípad hodný osobitného 

zreteľa, prenajíma sa pod cenu, prípad hodný osobitného 

zreteľa, a potom tu vždycky prídeme a hovoríme, my chceme 

Viedeň, my chceme Kodaň. No nie všetci to tak robia. 

Naozaj, tie ostatné západné samosprávy hospodária 

zodpovedne, ale my máme všetko prioritu. Pre nás je 

dôležité.   

My vlastne sme hlavné mesto, ktoré slúži len na to, 

aby prevádzkovalo štadión, na ktorom sa raz za desať rokov 

uskutočnia majstrovstvá sveta. To rozpočet, a týchto 

daňových poplatníkov stojí investíciu, ktorú sme nemali, 

podľa mňa, za tých, za to obdobie od 2011 do 2018, alebo 

19, do tých majstrovstiev sveta, sme neinvestovali toľko 

do opravy ciest, ak zase, teda, ne nebudem započítavať 

účelovú dotáciu na predsedníctvo, ktorú sme dostali 

zo štátu a podobne. Alebo teraz nejaké, nejaké predvolebné.  

Čiže, čiže naozaj, ak, ak hlavným poslaním hlavného 

mesta je prevádzkovať národný štadión, aby sa tu teda mohli 

hrať dvakrát za desať rokov majstrovstvá sveta v hokeji, 

alebo aby tu Slovan, ktorý aktuálne vraj dlží cirka milión 

eur STARZ-u, aby, aby mohol hrať káháel (KHL), z ktorého 

ako zase, akože, ak toto je hlavným poslaním tohto mesta, 

vykonávať ľadový hokej, a všetko ostatné je nám ukradnuté, 

čiže, my nemáme na cyklotrasy, my nemáme na opravy 

chodníkov, my nemáme na nič peniaze vlastne, teda 

s výnimkou toho, že sa teraz možno trošku vylepšili daňové 

príjmy, tak je toho, tak je toho trochu menej, na čo 

nemáme, ale štandardne tu roky rokúce počujeme, my nemáme 
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päťtisíc eur na opravu pamiatkových budov, na odkvapy, 

na strechy, na nič vlastne nie sú peniaze.  

Takže, poprosím potom, kedy sa v štatúte zmenilo, že 

hlavnou, hlavnou hlavným zmyslom fungovania hlavného mesta, 

je prevádzka hokejového štadióna, a to je jediné, čo 

vlastne chceme vykonávať. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

To naozaj, akoby som počul prejav nejakého mongolského 

predstaviteľa. To nemá s týmto, on splietol stoštyridsať 

vecí dokopy, a každá oblasť deštruktívna.  

Proste, to neviedlo k ničomu.  

Viete, tu keď mňa niekto napadne, že ja robím pre tú 

Bratislavu viac, akože ma Košice moc nezaujímajú, som tu 

zvolený za Bratislavu. Ale kolega bol zvolený za Petržalku, 

ja som v živote pána Hrčku nepočul tu nič presadzovať 

pre Petržalku. Tu chodil otravovať len kvôli Karlovej Vsi. 

Len posypy, lebo sa nedostanú na Dlhé diely.  



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

 128

Kde máte vy v tej Petržalke nejaké problémy sa dostať 

na nejaký kopec? Čo tam treba soliť? Čo tam treba odhŕňať? 

Vy ste jediné čo tu naháňali, Karlovu Ves, Petržalčania vás 

volili, ja si nepamätám za štyri roky jednu jedinú vec, 

ktorú by ste boli niekde na klube u nás, alebo na nejakej 

komisii, ktorá by sa týkala Petržalky. Čo sa týka Karlovky, 

ste boli každý druhýkrát.  

Takže, neviem prečo tí voliči, prečo ste tak zlý k tým 

voličom, a tak deštruktívny ku všetkému, keď ste do tej 

Petržalky mali predsa len niečo priniesť. 

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 nadviažem na, na Jana Hrčku. 

Ja si myslím, že ďakovať pánovi riaditeľovi STARZ-u 

určite nebudeme, Rado, lebo keby sme mu mali ďakovať za to, 

že sa tu za kocku, ktorú za ročný nájom tej kocky, alebo 

prenájom, nás stojí  tridsaťtisíc, a potom ju za päť alebo 

šesť rokov budeme opravovať za  päťstotisíc, ďakovať, tak 

to by sme sa ďaleko dostali. To je prvá vec.  

Asi si bol členom tej kontrolnej skupiny, ktorá bola 

na tom štadióne, a vieš jak ten štadión vyzerá. To je prvá 

vec.  
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Ďalšia vec. Asi aj vieš, že tie cenníky,  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

tie cenníky,  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ja ra, ja reagujem aj na Hrčku, lebo to sa týka 

všetkého.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

A nevykrikuj tu na mňa, dobre? Potom sa môžeš vyjadriť 

ty.  

Čiže, neďakuj, neďakuj za niečo, čo sám si bol, sám si 

bol členom kontrolnej skupiny a sám si videl, a ja sa 

k tomu vyjadrím, Rado, ku všetkému, sám si videl, jak ten 

štadión funguje.  

Takže, to je hrôza, jak ten štadión funguje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Ešte raz zopakujem, že je veľká škoda, že sme správu 

tej kontrolnej skupiny neprerokovávali pred touto zmluvou, 

lebo jedno z opatrení je, že cenotvorba na zimnom štadióne 

sa nám nezdá adekvátna a dali sme ju prepracovať. To 

znamená, že očakávam, že budú to vä, vyššie čísla.  

To súvisí aj s touto zmluvou. To znamená, že v roku 

2019, možno to bude platiť od 1. júla,  od 1. septembra, 

bude vyššia.  

Takže, chcem sa spýtať, či sa potom bude dodatkovať, 

lebo v čase majstrovstiev sveta, jednoducho, bude iné ceny 

prenájmov, ako sú teraz, aspoň ja tajne dúfam, že to tak 

bude. 

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. 

Skúsim byť adresný na to, čo tu odznelo, teda 

z hlavného príspevku.  

Naozaj, štyridsať miliónov, ktoré boli dané, sa dajú 

chápať ako, ako zaplatený nájom, za tých desať rokov 

reprezentačného pôsobenia mužstva Slovenska v rámci, 
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v rámci zápasov, ktoré tam bude hrať. Čiže, to je jedna 

vec.  

Druhá vec je.  

Vážení,  

my tu nehovoríme len o nákladoch spojených s tým, čo 

tam preinvestuje usporiadateľ majstrovstiev sveta. 

Prečítajme si to. My musíme zjednotiť farbu rolby, my 

musíme zabezpečiť tvorbu ľadu, hej? 

Čiže, ja by som rád vedel, keby pán riaditeľ STARZ-u 

povedal, aká suma sa predpokladá na to, aby sme garantovali 

bezporuchový chod v súvislosti už len s tým, k čo, k čomu 

sa zaväzujeme v rámci tejto zmluvy, ktorú napíše, ktorú 

podpíšeme. Respektívne, ktorú uzavrieme.  

Čiže, hovoríme tu o dvoch veciach. 

Jednak sú tie prostriedky, ktoré dal štát, aby sa 

zveľadil štadión a druhá po, stránka veci je (gong) naša 

investícia do 

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: 

Ja by som sa rád spýtal, či máme nejaké, nejakú 

informáciu od druhej strany, ktorú treba k tejto dohode? To 

znamená, stanovisko SZHĽ, či je ochotná pristúpiť k zmenám 

týchto podmienok? Pretože zdvojnásobiť tú, tú výšku alebo 
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teda o päťdesiat percent ju navýšiť, či je to z ich strany 

akceptovateľné a či proste nehrotí to, že tú časť 

majstrovstiev sveta, ktorá by sa ma mala konať tu u nás 

v Bratislave, by priniesli do Ostravy, alebo do Prahy.  

A ja chápem aj kolegov, že teda sa snažia pre mesto 

z toho získať čo najviac peňazí. A na to je, práve sa mi 

páči ten návrh kolegyne Svoreňovej, ktorá cez daň 

z ubytovania, ktorá v tom, v tom období bude zvýšená, teda 

verím, že bude, bude väčší príjem pre hlavné mesto. Aj aj 

hotelieri si si vtedy zvýšia ceny ubytovania, tak ja si 

myslím, že je úplne na mieste, aby sme my mali tú možnosť 

zvýšiť na na ten mesiac príjem pre hlavné mesto.  

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: 

Zaznelo tu, ako keby štadión bol len pre potreby 

hokejistov a raz za dlhé obdobie pre majstrovstvá sveta.  

Musím na to reagovať.  

Nie. Tento štadión je využívaný pre Hlinkov Memoriál, 

čo sú neoficiálne, takisto majstrovstvá sveta 

osemnásťročných.  
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Konajú sa tu už tri roky po sebe majstrovstvá 

neoficiálne sveta hokejistov do pätnásť rokov. Majstrovstvá 

Európy v krasokorčuľovaní. Konali sa na ňom majstrovstvá 

Európy v stolnom tenise. Koná tam dvadsaťpäť rokov Memoriál 

Ondreja Nepelu, jedno z významných svetových podujatí 

v krasokorčuľovaní. Samozrejme, je tam množstvo podujatí 

iného charakteru, kultúrneho, z čoho má ten štadión naozaj 

väčší príjem často.  

Takže, chcem len, aby sme si uvedomili, že ten štadión 

nie je len pre hokejové potreby, a že nemôžeme chcieť, aby 

jediným príjmom bol ten hokej a aby sme si nemysle, 

nemýlili to, že teraz potrebujeme silou mocou oskalpovať 

Slovenský zväz ľadového hokeja. 

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 budem reagovať asi len na pána Hanulíka, lebo to je 

také najzaujímavejšie.  

Čiže, možno si pán Hanulík nevšimol zmenu štatútu, 

kedy mi tu bolo vyčítané, že ju robím len kvôli tomu, že 

som Petržalčan a chcem jeden a pol milióna pre Petržalku. 

On si možno tu sedí na niečom inom, alebo rozmýšľa niečím 

iným, tak si nevšíma takéto návrhy, ktoré sú pre Petržalku, 
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a ktoré aj vďaka, vlastne, jeho nehlasovaniu neprešli, 

pričom bola ukrátená aj jeho Dúbravka, ktorú tu, ako 

patriotisticky si bi bije do pŕs, ako ju zastáva.  

Ale tie zriadené škôlky, ktoré Dúbravka zriadila 

v poslednom roku, tak peniaze z toho, ktoré prídu do mesta, 

tak tridsať percent si nechá hlavné mesto a len šesťdesiat 

percent pôjde do Dúbravky, a tým nezahlasovaním vygeneroval 

stratu Dúbravke.  

Ja viem, že keď už si požiadal, aby sa mu za meno 

nepísalo Smer es dé (SMER SR), keď už teraz kampaňuje 

v Devínskej Novej Vsi, predtým bol petr, teda, dúbravský 

Karlovešťan, teraz bude asi dúbravsky Devínskonovomešťan.  

On tak strašne potrebuje sa v tej verejnej verejnej 

funkcii sa udržať, že proste mení, kandiduje, kde sa dá, 

lebo tak mu strašne záleží na týchto obyvateľov, a na tých 

veciach, ktoré tu pre nich robí. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

No, ja teda naozaj nie som odborník ani na na hokej, 

ani na ideálne prenajímanie priestorov, ktoré si 
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vybudujeme, ale tá celá situácia sa mi zdá, zdá zbytočne, a 

len sa domnievam, že či zámerne, možno nie je komplikovaná 

a neprehľadná.  

Keď mesto vyrubuje nájomné klubu, ktorý ho aj tak 

neplatí, alebo ho nedokáže platiť. 

Máme nášho správcu štadióna mestský podnik STARZ, to 

je tá organizácia, ktorá má ako prvá prichádzať 

na zastupiteľstvo s návrhmi, čo urobiť, ak zmluva 

nefunguje.  

Ak je pravda, že riaditeľ STARZ-u vyboxoval aspoň čo 

to za prenájom, a stále to napriek tomu nestačí, niekde 

bude asi chyba. Nemôžeme byť odborníci na všetko, mám, nám 

ale, ako voleným zástupcom, naozaj, môže byť jedno, že či 

nájomné mešká alebo vypadáva preto, že klub si platí svoju 

účasť v politickom projekte káháel (KHL), alebo je to 

preto, že biznis model je, proste, zlý.  

Príklad zimného štadióna je ale exemplárnym prípadom, 

ktorý viditeľne je notorickou zvyklosťou, vo verejnom 

priestore a ktorý znešvarujňuje nielen tu bratislavský 

priestor, ale celú krajinu.  

Je zvykom, že keď sa niečo postaví, alebo 

zrekonštruuje za verejné zdroje, prestrihne sa zlatá páska, 

zverejnia sa nádherné fotky, kto za to môže, a hotovo. Tým 

to končí. Ďalej už ne nerozpočtujeme, nezakladáme 

do rozpočtov potrebné zdroje na údržbu.  

Zimný štadión je extrémne drahá budova, ktorá 

potrebuje extrémne drahú údržbu.  
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A takto sa nám to opakuje a vracia sa nám to, či už 

hovoríme o cestách, o chodníkoch alebo o hek o hokejovej 

hale. Po rokoch nám to, tak ako aj teraz, padá na hlavu, a 

licitujeme o nehoráznych sumách.  

Čakala by som dnes, keďže už sme sa o tomto bavili, 

že, že bola ustanovená kontrolná komisia, ktoná ná, ktorá 

nám prinesie výsledky tých svojich zistení, a pred 

rozhodovaním naj, dá, dá nám ich na stôl a súčasne, vedenie 

mesta predstaví nejakú dlhodobú schému financovania 

stratového štadiónu. A vrátane veľkých podujatí, a vrátane 

podpory detského a mládežníckeho športu. Také nič teraz 

na stole nemáme.  

Ja teda vôbec netuším, za čo mám zahlasovať v takejto 

situácii, ale určite sa pridávam k Jarke Tvrdej, ktorá 

predložila návrh na doplnenie navrhnutého uznesenia 

a článok zmluvy tri bod tri bodka dva bodka predloženej 

zmluvy navrhuje doplniť poslednú vetu, a podlieha 

schváleniu mestského zastupiteľstva v máji 2019.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Sa trošku strácam, pretože spomína sa tu káháel (KHL), 

spomína sa tu Slovan, mieša sa to s majstrovstvami sveta, 

to sú úplne iné veci.  

Tak isto sa tu spomenulo o nejakých dlžobách 

a nevysporiadaných, nevysporiadaných záväzkoch, dá sa 

povedať, alebo faktúrach Slovanu voči, voči STARZ-u.  

Ja sa pýtam, jaký to má súvis s organizáciou 

majstrovstiev sveta? Toto by ma zaujímalo. Pretože už sa tu 

všetko dáva do jedného vreca a mám pocit, že topiaci sa 

slamky chytá a jednoducho za každú cenu škandalizovať tu 

niečo a obviňovať druhých, či už z nečinnosti alebo 

zo slabých, slab, slabej prípravy.  

Ja si myslím, že ten materiál ako taký, je veľmi 

zrozumiteľný a tá otázka stojí buď, či chceme tie 

majstrovstvá, nechceme tie majstrovstvá, hoci, hoci, tá 

druhá strana poslaneckej snemovne túto tému odmieta.  

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.  
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Tak, ako povedali viacerí predrečníci, naozaj, otázka 

či chceme, alebo nechceme.  

Samozrejme, keď nebudú, určite sa svet nezrúti. Máme 

aj plno iných, väčších problémov, ktoré treba v Bratislave 

riešiť. Samozrejme, ja osobne by som bol rád, keby tie 

majstrovstvá boli, ale ako som spomenul, nemalo by mesto 

na tom strácať, ale malo by aj mesto na tom niečo získať, 

preto podporím všetky tie návrhy, ktoré sú tu dobré. 

Ale ja, napríklad, aj na finančnej komisii som 

podporil ten návrh pána poslanca Koleka, ale ja by som, 

naozaj, potreboval vedieť aj názor Slovenského zväzu 

ľadového hokeja. Lebo zbytočne tu niečo schválime, čo potom 

Slovenský zväz ľadového hokeja povie, že na takéto 

podmienky nepristupuje. A budeme sa tu stretávať možno 

o mesiac, alebo o dva znova, a to určite nie je dobré.  

Takže, predtým ako, by som ako rád počul, či už je to 

na návrh pána Mikulca alebo pána Koleka, či s tým aspoň 

za určitých okolností vedia súhlasiť.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán prezident tu nie je. A keď odchádzal, tak povedal, 

(gong) že ich zoberie na vedomie tieto návrhy, ale bude sa 

musieť o nich rokovať, pretože to je to niečo iné, než je 

v tej zmluve. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Ďakujem kolegyni Štasselovej, že predniesla doplnenie 

uznesenia a vzhľadom na to, že to bola iba jedna veta, ja 

to celé prečítam, aby sme vedeli v tom našom návrhu o čom 

budeme hlasovať.  

Článok tri zmluvy, ktorú máme na stole, bod tri dva 

znie: 

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca zaplatí 

prenajímateľovi nájomné v zmysle bodu tri jedna tohto 

článku, a to na základe faktúry vystavenej prenajímateľom 

ku dňu skončenia doby nájmu. Faktúra bude splatná do 

štrnásť dní po doručení nájomcovi. Úhrada nájomného alebo 

jej časti v zmysle vety a tak ďalej, nedokážem to dokončiť, 

dodávatelia prác musia byť vybratí postupmi pre verejné 

obstarávanie, a tak ďalej, a tá posledná veta je, a 

podlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve. 

To znamená, že tá úhrada nájomného, a tá forma 

započítania s cenou investícií, schváleniu v mestskom 

zastupiteľstve v máji 2019.  

Skúste si to pozrieť. Článok tri, bod tri dva.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Jenčík. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja si neodputím, neodpustím, opäť sa vrátim k pánovi 

riaditeľovi. 

Bol to práve pán riaditeľ Vojtko, ktorý dosiahol to, 

že po dlhých rokoch tento štadión je konečne mierne 

v pluse. Dlhé roky bol v ťažkom mínuse ten štadión, 

neprinášal žiadne zisky, teraz konečne sa podarilo, napriek 

tomu, že je dlhodobo neudržateľný a má obrovské problémy 

so samotnou prevádzkou, napriek tomu sa mu podarilo 

dotiahnuť to k nejakému minimálnemu zisku.  

Takže, ja si myslím, že to poďakovanie naozaj mu 

patrí. 

A navyše, však poďme sa baviť o tom, je tam tá správa 

kontrolóra, ktorú sme, žiaľ, neprerokovali, poďme sa o tom 

baviť, že aké prostriedky potrebuje, koľko ich bude, odkiaľ 

ich zoberieme? Však poďme sa o tom baviť. Len sme sa k tomu 

nedostali. 

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: 

Rado,  

ja len jednu vec ti chcem povedať. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Alebo budem reagovať, to je jedno už. Bu budem 

reagovať na, na, na pána riaditeľa.  

Ak si teda myslíme, ak si teda myslíme, že dobrým 

riadením je to, že budeme mať niečo v miernom pluse, a tu 

máme, napríklad, záväzok Slovana, ktorý bol na historické 

maxime štyristodvadsaťtisíc keď to prebral, a teda 

vyboxovalo sa to až na niečo vyše milióna. Teraz, 

chvalabohu, zaplatili päťstotisíc euro, a je to niekde 

okolo tých  päťstoštyridsaťtisíc, ale aj tak je to 

historické maximum, tak neviem, že či toto je dobré 

riadenie.  

A ďalšia vec je, Rado, však ste, teda asi aj podporili 

pána riaditeľa, máte tam aj ľudí, ktorí sa v správe vyznajú 

veľmi dobre. Pomôžte mu. Sú také inštitúty ako exekuč, ako 

aj čo sa týka exekúcii, aby pán riaditeľ mohol vymáhať 

tieto naše pohľadávky a možno dneska by sme sa tu neborili 

s tým, že či je štadión v miernom ziske, ale bol by 

v dobrom (gong) zisku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Posledný prihlásený je pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Kolegovia,  

nechcem byť zlým prorokom, ale myslím si, že dnešné 

zastupiteľstvo bude zase nedokončené zastupiteľstvo, lebo 

už na úvod sme ho zle schválili. To bude tretie v poradí.  
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To, že sme všetci za majstrovstvá sveta, preukázalo aj 

hlasovanie na úvod, ktoré navrhol Rado Jenčík, lebo aj my, 

čo sme boli za, ale aj tí, čo sme nehlasovali, deklarujú, 

že sú za majstrovstvá sveta v roku 2019, takže nemôžeme sa 

prezentovať, že sú to ľudia, ktorí sú proti, ale chcú 

vedieť, za akých podmienok tie majstrovstvá sveta budú.  

My budeme centrom, vlastne, fanúšikov hokeja, zas aby 

sme si nemysleli, že to nejaká svetaborná vec. Nebudeme 

centrom celého sveta, budeme len centrom pozornosti 

fanúšikov hokeja na svete, ale ani, ani nielen tých 

severoamerických, lebo tých majstrovstvá sveta vôbec 

nezaujímajú. A prídu sem desiatky tisíc turistov.  

Výhody z toho budú mať a jednoznačne to prinesie osoh 

hotelom, reštauráciám.  

My chceme vedieť, nám by to mohlo priniesť dobrú 

reklamu, že Bratislava je skutočne malé veľké mesto, 

metropola európska, za ktorú sa nehanbíme, chceme sa na ňu 

dobre pripraviť. Ale tak, ako už viacerí povedali predo 

mnou, chceme vedieť, čo to bude stáť toto mesto.  

Na komisii finančnej v pondelok sme rozprávali, čo 

potrebujeme od mesta, aby nám toto pripravilo, aby sme 

vedeli tie náklady na dopravu. Myslel som si, že dneska to 

budeme vedieť, ale nevieme vôbec nič.  

Padla tam aj taký dobrý návrh, že vlastne, a to tu 

dnes v rozprave nikto nepovedal, že držiteľ lístku, ktorý 

si zakúpi, má celodennú mestskú hromadnú dopravu zadarmo. 

Padol tam návrh, logický návrh, že keď je zápas večer 
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o ôsmej, tak prečo by ten lístok nemal platiť iba dve 

hodiny pred a dve hodiny po tom? Prečo by, teda ten 

návštevník, ktorý tu bude celý deň, sa mal zadarmo 

pohybovať po Bratislave nesúvisiac s s hokejom? 

Takže, bol som upozornený na to, že sa to možno 

dorieši v tej ďalšej zmluve, ale chcel som to tuná 

v rozprave povedať, že bolo by dobré, keby dopravný podnik 

v tej následnej zmluve medzi Slovenským hokejovým zväzom a 

dopravným podnikom, ktorému my budeme doplácať zase všetko, 

myslel na to, že ten lístok by bol platný iba dve hodiny 

pred časom, časom tej, časom uvedeným zápasu na vstupenke.  

Mne stačí toto hovoriť, nepotrebujem ďalší čas 

na predĺženie. 

A uvidím teda, že či prejde návrh pána Koleka, ktorý 

sme na komisii ekonomickej a finančnej odsúhlasili, alebo 

nadobudne potom väčšinu, ktorú potrebujeme na to, až ten 

návrh, ktorý podal potom nakoniec kolega Hrčka.  

No a v konečnom dôsledku je škoda, že tu pán prezident 

nezostal a nezodpovedal nám tie veci, lebo tá záverečná 

jeho reč bola taká, kde, kde, kde všet, na všetky tie naše 

otázky neodpovedal, ktoré sme, ktoré, ktoré máme my 

otvorené.  

A neviem, či aj pochopil to, čo sme hovorili, že my 

chceme vedieť, čo to bude toto naše mesto stáť, aby sme to 

vedeli občanom Bratislavy povedať. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

tie majstrovstvá budú viac ako o rok, a nikto nemá 

krištáľovú guľu, aby sme teraz vedeli, čo to bude stáť. My 

sa môžme, samozrejme, podujať na odhad, to aj spravíme, len 

na to, aby to mesto mohlo začať robiť, potrebujeme mať 

schválený základný dokument. Lebo bez toho, aby sme vedeli, 

že ideme organizovať, respektíve, ideme prenajať štadión, 

tak nebudeme predsa odhadovať náklady. To je úplne zbytočná 

práca.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ale načo to budeme robiť, keď nevieme, či to ideme, či 

ideme, či ideme prenajať ten štadión? 

Pán poslanec Pilinský.  

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

Ja to zopakujem opäť.  

Jeden z tých prípad, tých, z tých nástrojov, ako by 

z toho mesto mohlo vyťažiť viac, je ten návrh kolegyne 

Svoro, Svoreňovej s kolegami, aby sme na to prechodné 

obdobie zvýšili daň z príjmov. Bola tu tuším uvedená číslo 

stopäťdesiatdvatisíc prenocovaní v máji v tom 

dvetisícjedenástom. Z toho sa dá už, proste, niečo 

odpichnúť. 
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Takže, vieme aj takýmto spôsobom už dneska si povedať, 

že čo by z toho mesto mohlo mať.  

A a ja neberiem tú politiku, že však všetci to chceme. 

Všetci sme chceli aj park v Rači, hej? A dneska tam stojí 

osempodlažná bu budova.  

Takže, takáto, takéto slová, podľa mňa, sú dosť 

nebezpečné, keď sme všetci za, ale nakoniec sa tá situácia 

vyvinie tak, že rôznymi podmienkami a polenami pod nohy, 

dosiahneme úplný opak.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák.  

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

Pán Mrva sa pýtal, že či dneska sa dopracujeme k tomu, 

že my budeme chcieť majstrovstvá sveta, aby sa konali 

v Bratislave.  

No, my sa k tomu dneska určite dopracujeme, pretože už 

je to jedno v akej podobe to schválime, my to schválime 

tak, že buď to bude v pôvodnom znení, alebo to bude 

so zapracovanými zmenami.  

Čiže, náš signál jasne na verejnosť bude, že my to 

chceme za týchto podmienok. A zákon hovorí, že tie 

podmienky sa schvaľujú na zastupiteľstve. A to si myslím, 

že dobre vie aj prezident toho hokejového zväzu. A pokiaľ 
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on s tým nebude súhlasiť, tak to je jeho zodpovednosť, či 

on chce ich mať tu, alebo nechce. Potom to bude na ňom, nie 

na nás.  

Čiže, ja by som to videl z tohto pohľadu, lebo tak je 

to naozaj postavené.  

A pokiaľ ide o to, že tam sú nejaké peniaze, ktoré ako 

povedal pán Kolek, on, on dostane od štátu na to, aby 

zveľaďoval štadióny. Tak to je legitímna otázka, že či tie 

peniaze tu majú byť investované, alebo nemajú.  A treba to 

riešiť, a rieši sa to aj tými pozmeňovákmi.  

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.  

Nuž, pán poslanec, možno nedokončené zastupiteľstvo 

budeme mať, pretože sú takí poslanci, ako ste vy, ktorí 

skutočne diskutujú absolútne dá sa povedať k veciam, ktoré 

sú už jasné. Čo sa týka aj dohody, aj ostatných 

záležitosti, pretože, napríklad, tá doprava je štandard 

všade vo svete, že keď je nejaké podujatie, tak ten lístok 

je celodenný zadarmo. Lebo tí turisti, samozrejme, troška 

obídu aj krásy mesta, pozrú si to. Sme radi, že tu minú 

nejaké peniaze. 
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Takže, ja si myslím, že skutočne, ako, netreba sa tu 

teraz hrať o slovíčka. Ale ako povedal pán primátor. To je 

vec, ktorá sa bude riešiť následne. Teraz musíme riešiť ten 

základ. A ten základ je dobrý. Je lepší ako v roku 2011, a 

poďme ho ešte vylepšiť nejakými konkrétnymi pozmeňovacími 

návrhmi. Ale tie nejaké prázdne reči, predvádzanie sa 

vlastne pred kamerami, nám k ničomu nepomôže. 

Ďakujem pekne.  

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.  

Že chceme majstrovstvá sveta, to už tu nebudem 

opakovať.  

Že je legitímne klásť podmienky, to je zase legitímna 

možnosť každej zmluvnej strany.  

Na finančnej komisii, tá otázka, čo sa týka možného 

prekročenia termínu finálneho odznela. Ten termín je 

stanovený pre slovenský zväz do konca štvrtého mesiaca, 

čiže, je tam priestor na to, aby sa slovenský zväz vyjadril 

k tomuto, k týmto našim požiadavkám, čiže nie je tam buď, 

alebo.  

A už len si neodpustím zase znova. 
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Keby sme tento materiál boli mali v normálnom rokovaní 

pred mesiacom, pred dvoma, pred troma, tak by vôbec sme 

neriešili tento problém, že musíme dnes, a čo keď 

neurobíme, čo sa stane potom.  

Čiže, znova a znova je tu výčitka voči predkladateľom 

materiálu, že to nechal až na takýto termín.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Už som sa vyjadrila, že podporím návrh kolegyne 

Svoreňovej, ale to budú peniaze pre mesto. Daň 

z ubytovania.  

Čo budú peniaze pre STARZ? No iba tie, ktoré schválime 

pozmeňovacím návrhom kolegu Koleka alebo Hrčku, pretože to, 

čo nájomca investuje, tak je to síce do mestského majetku, 

ale na správu a chod STARZ-u, to je skutočne minimálna 

suma. 

Čiže, peniaze do mesta, peniaze do STARZ-u, peniaze 

do štadiónu a tešíme sa.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer.  

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

Ďakujem za slovo.  

Ja využijem aspoň tento, ten faktický príspevok, keď 

sme sa dohodli, že stiahneme diskusné príspevky, a teda, 

predložia sa len faktické návrhy, kto chce čo vylepšiť. 

A teda vidím, že som asi jediný s pánom Olekšákom, ktorí 

sme to dodržali.  

Ja chcem všetkým Bratislavčanom umožniť takéto veľké 

podujatie, my sme hokejová krajina, to si treba uvedomiť. 

A strašne málo sa venujeme tej, naozaj ten vecnosti, 

ako zviditeľniť Bratislavu počas tých hokejových 

majstrovstiev. Ja som sem prišiel s tým a myslel si, že 

o tomto bude debata.  

Samozrejme, koľko si vypýtame z nájomného, to je päť 

návrhov. Každý nech si ho dá a rozhodneme hlasovaním.  

Ale ja som očakával, že budeme debatovať o tom, ako 

zviditeľníme Bratislavu, minimálne teda vo svete tým, že sa 

u nás organizujú majstrovstvá. Čo pre to všetko možno 

urobiť, a ako z tohto môžme čo najviac vyťažiť, čo najviac 

turistov sem v ďalších rokov dostať. Je škoda, že týmto 

smerom sme sa vôbec neubrali. 
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Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Len ja by som chcel upozorniť, že teda, ak teraz 

pôjdeme hlasovať tak, ako je dohodnuté, tak sa viem zdo, 

zúčastniť všetkých hlasovaní. V prípade, že sa bude robiť 

akékoľvek prestávka, prerušenie, bohužiaľ, naozaj tak možno 

som neplánoval, že tento bod budeme hlasovať o jednej. Mám 

ďalší program. 

Takže, iba dopredu upozorňujem, že v prípade, že, že 

bude nejaké prerušenie, budem musieť odísť.  

Takže, ak sa bude hlasovať teraz, budem hlasovať 

a samozrejme, budem sa rozhodovať podľa toho, ktoré návrhy 

prejdú. Ak sa bude nejakým spôsobom prerušovať hlasovanie, 

musím odísť.  

Ďakujem za pochopenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 
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Ešte traja. Tri faktické, a potom s predsedami klubov.  

Pani poslankyňa Svoreňová.  

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

Veľmi krátko na poslan, na pána poslanca Káčera.  

Toto, podľa mňa, trošku nie je správna úvaha, pretože 

myslím si, že na to, ako zviditeľniť Bratislavu, na to tu 

máme našu marketingovú organizáciu, ktorá sa týmto zaoberá. 

To nie je diskusia na, pre poslanecký zbor, ale 

pre odborníkov na marketing, a určite ešte na pôde tejto 

organizácie prebehne.  

Ale iná vec.  

Veľa sa tu hovorí o tej emhádé (MHD) zdarma, či celý 

deň, či iba pred zápasom. Ja by som opäť pripomenula, že 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu má výborný 

produkt, ktorý sa volá Bratislava City Card, v rámci 

ktorého vlastne automaticky dostáva turista, ak si zakúpi 

celodennú emhádé (MHD), dokonca aj v kraji, dopravu zdarma.  

Čiže, veľmi by som ocenila, keby tieto úvahy rátali aj 

s touto možnosťou a možno sa trošku posunuli do úrovne, že 

možno nie nevyhnutne doprava zdarma, ale možnože nejaká 

zľava, príspevok na zakúpenie celodennej City Card, aby sa 

uvažovalo aj s touto možnosťou, či toto nie je riešenie, 

akým spôsobom čiastočne urobiť ten ústupok v tej doprave, 

ale zároveň tých návštevníkov nejak stále (gong)  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Korček.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor.  

Janko,  

ja by som taktiež bol rád, keby tu pán prezident bol, 

ale on tu bol, a my tu rokujeme ako v Kocúrkove, lebo 

najprv sme odhlasovali, že budeme o jedenástej hlasovať, 

pán prezident tu o jedenástej bol, ja som dával 

procedurálny návrh, o ktorom sa ani nehlasovalo nakoniec, 

aby tu boli pozmeňujúce návrhy, aby pán prezident sa vedel 

aj vyjadriť.  

A naozaj, ja som tu už dlhoročný poslanec, a hanbím sa 

za toto rokovanie, a chcem sa takto verejne Bratislavčanom 

a Novomešťanom špeciálne ospravedlniť.  

A ja sa nezúčastním hlasovania o pozmeňujúcich 

návrhoch, nakoľko nemáme tú reakciu protistrany, okrem teda 

toho, kde som jeden spolupredkladateľ s pani Svoreňovou 

a ďalšími.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ja chcem reagovať kratučko na teba, pán primátor, 

a na pána Olekšáka.  

To, že my nemáme prečo robiť predbežné odhady 

nákladov, sa mi zdá úplne od veci. A my ich vieme perfektne 

urobiť.  

Však pred siedmymi rokmi tu boli majstrovstvá sveta, 

to nebudú, že predbežné, to budú skoro presné odhady toho, 

čo sa bude diať.  

Takže, ja si myslím, že to stačilo len zobrať z toho 

a troška to povýšiť s infláciou, a vedeli by sme presne, čo 

to bude. V 

eľmi sa mi páčil návrh pani Svoreňovej na tú 

turistickú kartu. Viem, že taká existuje. Tak toto treba 

podsunúť dopravnému podniku, aleb alebo teda tebe 

na magistrát, aby ste o tomto rokovali, a možno, že tie 

lístky nebude treba mať zadarmo nakoniec, keď bude tá 

turistická karta modifikovaná nejakým spôsobom.  

A pán Olekšák,  

zastupiteľstvá sa nedokončujú nie kvôli mne, že veľa 

hovorím, ja nehovorím tak často ako pán Hanulík, ale kvôli 

tým, ktorí tu nesedia. Náš klub, to je ten nezávislý malý 

klub Mrva, Štasselová a pán, klub pána Budaja, ten tu býva 

najčastejšie do noci. A aj dneska tu budeme večer 

a podvečer my, a predpokladám, že tu nebudú z iných (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Do diskusie sa ešte prihlásil občan pán Mihok. 

Tak hlasujte, prosím, či pán Mihok má, môže vystúpiť.  

(Hlasovanie.) 

No. Áno, pán Mihok, nech sa páči, máte slovo. Tri 

minúty.  

Občan   Jozef   M i h o k :  

Pekný deň.  

Ja by som sa chcel len pridať, fakt, k tým 

majstrovstvám sveta.  

Akože je to super, Bratislava bude po niekoľkých rokov 

opäť organizovať majstrovstvá sveta, však sme naozaj dobrá 

krajina, dobré hlavné mesto, máme veľa peňazí. Ako, tešíme 

sa z toho.  

Teraz čo? Slovenský ľadový zväz. Však pán prezident, 

keď nastúpil do tej funkcie, a tieto slová som tu už ja 

hovoril, možno pred troma mesiacmi, tieto isté, čo hovorím 

teraz. Pán prezident, keď došiel do svojej funkcie a robil 

si kampaň na prezidenta ľadového zväzu hokeja, ubezpečoval 

všetkých okolo, že on keď vyhrá, on nemá problém sponzorov 
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dotlačiť, hokejistov, on nemá problém peniaze naháňať a 

zrazu má problém s tým, aby nejaké peniaze pustil do mesta.  

Tak mes, mesto ako majiteľ zimného štadiónu, prečo 

nejde so Slovenským ľadovým zväzom hokeja trebárs do takej 

spolupráce, že im, že im povie, že dobre, dostane dostaneme 

dvadsať percent z predaných lístkov a je to vybavené a 

netreba tam žiadne nájmy robiť, nič.  

Lebo keď si spočítate, koľko je dvadsať percent 

z predaných lístkov, je to oveľa väčšia suma, o ktorej sa 

uvažuje, čo sa týka toho nájmu.  

A teraz, kto ide do rizika?  

No do rizika pôjde organizátor s tým, že ako dokáže 

vypredať zápasy. Ale keď vypredá zápasy a budete mať 

priemer priemernú návštevu  deväťtisíc a priemerný 

priemerná cena vstupenky bude, dajme tomu, dvadsať euro, to 

je priemerná cena vstupenky, nebavíme sa o tých skajboxoch 

(sky boxoch), tak si zoberte, že za jeden zápas, za jeden 

zápas tam zinkasuje skoro dvestotisíc euro na vstupnom.  

To znamená, že keby ste si zobrali ako mesto dvadsať 

percent, tak máte  štyridsaťtisíc za zápas. Koľko sa bude 

hrať zápasov?  

Ja neviem. Fakt, potrebujete tu čo? Lievik a naliať 

takéto blbosti, úplné blbosti do hlavy? Však predsaj sa 

vzchopte, dajte si komisiu, nie teraz, ale už dávno ste si 

mali dať komisiu, a vyhandlovať toto s prezidentom ľadového 

hokeja. Dvadsať percent z ceny vstupného a máte pokryté 

všetko teraz, o čom zbytočne toľkoto hodiny rokujete.  
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A nehnevajte sa na mňa, keby prezident nechcel 

pristúpiť na túto alternatívu, však vy ste tí, vy ste 

mesto, vy ste, vy ste tí, ktorí vlastne môžu tuná niečo 

vyjednať.  

Čo si myslíte, že taká priemerná rodina, ktorá má 

priemerne osemsto euro mesačne, má dvoch synov, chcela by 

ich dostať na hokej, môže si tam dovoliť dôjsť na dva 

zápasy? No nemôže. No a keď chcete robiť, robiť robotu 

pre Bratislavčanov, tak sa ju snažte robiť normálne 

a poctivo.  

Čo vás zaujíma, kto sem dôjde zo sveta, keď vy neviete 

uspokojiť Bratislavčanov? Však vy neviete Bratislavčanom 

nič ponúknuť. Čo vás je po tom, že sem dojde Japonec 

tlieskať?  

Ja navrhujem poslancom, zoberte si to dvadsať percent 

zo vstupného a nemusíte o žiadnych iných peniazoch rokovať 

dneska.  

Ďakujem pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

A teraz prosím predsedov poslaneckých klubov na krátku 

poradu. 
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(porada predsedajúceho s predsedami poslaneckých 

klubov) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak predsedovia politických klubov sa dohodli o ďalšom 

postupe. 

A ja prosím. 

(poznámka:  čaká sa kým si poslanci sadnú na svoje 

miesta) 

Môžeme, pán poslanec Budaj? Môžeme ísť hlasovať?  

Tak prosím návrhovú komisiu o návrhy uznesení.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali päť doplňujúcich 

návrhov.  

Prvý doplňujúci návrh dal pán poslanec Chren. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Bola by som rada, keby ste dávali pozor, aby ste 

vedeli, o čom sa bude hlasovať. 
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Ďakujem.  

Podával pán poslanec Chren, a síce, návrh na doplnenie 

znie: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada 

Slovenský zväz ľadového hokeja, aby miestom konania 

skupinových zápasov skupiny, v ktorej svoje zápasy odohrá 

reprezentácia Slovenskej republiky počas Majstrovstiev 

sveta v ľadovom hokeji 2019, bola Bratislava.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím hlasujte. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

To je obyčajné hlasovanie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, obyčajné hlasovanie. 

Prosím, hlasujte.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Čítala som to, čo bolo napísané.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec to upresnil, takže poslanci vedia. Áno.  

Hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie)  

Tridsaťšesť prítomných. 

tridsaťtri za.  

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh dal, dali poslanci Kríž, Svoreňová, 

Korček, Drozd, Černý, Hanulíková. 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora pripraviť návrh 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 

o dani z ubytovania tak, aby vznikla možnosť zvýšiť daň 

z ubytovania počas mesiaca máj 2019, s termínom jún 2018. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Obyčajné hlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tridsaťšesť prítomných. 

tridsaťtri za.  

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh na doplnenie je od pána poslanca Koleka, a 

síce tu idú tri pätiny všetkých prítomných, lebo je to 

ohľadne nájmu. 

Doplniť s dvomi bodmi, nájom vo výške, teda 

do podmienok, nájom vo výške päťstošesťdesia še 

päťstošestnásťtisíc štyridsaťšesť celých deväť eur nebude 

predmetom zápočtu voči sume preinvestovanej nájomcom v sume 
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päťstotisíc eur tak, ako je špecifikované v bode jeden šesť 

predloženej nájomnej zmluvy. 

A ďalšia podmienka. Predmetná investícia nájomcom 

podľa bodu jedna šesť zmluvy prejde po ukončení 

Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 do majetku 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Všetkých trojpätina. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Sedemnásť za.  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh podával pán poslanec Hrčka a Mikulec, tak 

isto do tých podmienok. 

Nájomné v sume päťstotrinásťtisíc štyridsaťšesť celých 

nula deväť eur bude predmetom zápočtu voči sume 

preinvestovanej nájomcom Slovenský zväz ľadového hokeja 

maximálne do päťdesiat percent z ceny nájmu. Z ceny nájmu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hla. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tri pätiny všetkých.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťjedna za.  

Uznesenie je prijaté. 
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Návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh došiel od pani Tvrdej, aj Štasselovej. 

Tu žiadajú doplniť v texte, teda v zmluve, článok tri 

bod tri dva predloženej zmluvy, doplniť poslednú vetu: a 

podlieha schváleniu v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy v máji 2019. 

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: 

Tri pätiny tak isto.  

(Prezentácia a hlasovanie) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

tridsaťpäť za.  
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Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A máme ešte návrh pôvodný, návrh uznesenia, ktorý sme 

mali písomne predložené k tomuto materiálu. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa a tak ďalej, 

a s podmienkami, že nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná 

do šesťdesiat dní atď., ako je to uvedené písomne.  

Tak isto, tri pätiny všetkých.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vrátane tých zmien, ktoré sme odhla. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tie zme, sme,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, to už sme (poznámka:  nezrozumitelné slovo) 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

to už sme odhlasovali,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, to už sme odklepli. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

toto je ešte pôvodný návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťšesť za.  

To je jednomyseľné hlasovanie. 

Veľmi pekne vám ďakujem za tento signál voči našej 

hokejovej verejnosti. 

 

Vyhlasujem teraz hodinovú prestávku na obed, po obede 

budeme pokračovať materiálom, ktorý predložila pani 
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poslankyňa Pätoprstá, a ja poprosím pána námestníka o 

vedenie schôdze, pretože musím ísť na zahraničnú služobnú 

cestu.  

Uvidíme sa. 

Ďakujem pekne, dovidenia. 

 

 

(Prestávka od 13.01 do 14.15 h) 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej 

sále, pozývam všetkých kolegov s mezanínu, aby sa dostavili 

do Zrkadlovej siene.  

(poznámka:  čaká sa na poslancov) 

Poprosím vás, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále 

a pozývam všetkých poslancov s mezanínu a blízkeho okolia, 

aby sa dostavili do rokovacej sály Zrkadlovej siene. Budeme 

pokračovať v rokovaní mestského zastupiteľstva.  
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(poznámka:  čaká sa na poslancov) 

Avizujem dopredu, že štrnásť pätnásť dávam prezenčné 

hlasovanie vzhľadom k tomu, že opticky zatiaľ nevidím 

nadpolovičnú väčšinu.  

Takže, aby sa dostalo aj na návrh pani poslankyne 

Pätoprstej, zrejme ona chcela zaraďovať nejaký materiál. Ak 

sa nemýlim, tak predpokladám, že o tomto by sme mali 

rokovať. 

(poznámka:  čaká sa na poslancov) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Minút. 

Dáme. 

Tak, ako som avizoval, je štrnásť hodín pätnásť minút, 

akademických pätnásť minút sme cteným kolegom ešte dali 

navyše. 

Poprosím o prezenčné hlasovanie, aby sme dodržali 

rokovací poriadok a v tom prípade začína plynúť ďalších 

pätnásť minút do druhého prezenčného hlasovania.  

Prosím teda, spustite hlasovanie. 
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Prezentujete sa. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Mestské zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné. 

Ukazuje sa, že nás je tu dvadsať, alebo tesne nad 

dvadsať.  

To znamená, začína plynúť ďalších pätnásť. Vidíme sa 

štrnásť tridsať, kedy si zopakujeme prezenčné hlasovanie.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

V zmysle rokovacieho poriadku pätnásť minút plynie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

 

(prestávka od 14.15 do 14.30 h) 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

Štrnásť tridsať. 

Vážené kolegyne a kolegovia, 
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budeme pokračovať v rokovaní mestského zastupiteľstva 

prezenčným hlasovaním, vzhľadom k tomu, že to 

predchádzajúce bolo neuznášaniaschopné a bolo nás tu 

nedostatočný počet.  

Prosím teda, prezentujete sa a hlasujte, aby sme mohli 

pokračovať v rokovaní mestského zastupiteľstva. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté, dokonca, ale je nás tu 

prijatých viac-menej dosť.  

Celkový počet prítomných dvadsaťdeväť poslancov, 

nadpolovičná väčšina, môžeme pokračovať, teda, v riadnom 

rokovaní mestského zastupiteľstva. 

 

 

BOD 1A REALIZÁCIA CYKLOTRASY NA NÁBREŽÍ 
DUNAJA 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A ja otváram bod jedna A, to je Realizácia cyklotrasy 

na pobreží Dunaja, alebo nábreží Dunaja.  

Predpokladám, že úvodné slovo si vypýta pani 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Vážení kolegovia,  

riešenie, ktoré navrhol pán, pán primátor zlúčiť peší 

a cyklistický do pohyb na nábreží sa stretol s dosť veľkým 

odporom cyklistov.  

Včera bola demonštrácia, my sme ju prijali na Komisii 

územného plánu a životného prostredia. Hovorili sme 

o možných variantách, o legislatívnych možnostiach, o tom, 

čo je reálne na tomto, na tomto úseku a zhodli sme sa na 

uznesení, ktoré vám predkladám a ktoré vlastne v pre v 

presnom znení schválila aj Komisia územného plánu a 

životného prostredia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím o kľud. 

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

poslankyňa MsZ: 

Zároveň sa chcem aj opierať o našu legislatívu, 

konkrétne o viaceré strategické dokumenty, dokument, ktorý 

nás zaväz, ktorý sa volá Navrhovanie cyklistických 

komunikácií, bol to dokument schválený mestským 
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zastupiteľstvom, kde tabuľka intenzity jasne hovorí, že 

v tomto priestore, pri takejto intenzite cyklistickej 

dopravy, by mala byť vyznačená cyklotrasa. Na druhej strane 

všetky argumenty na zabezpečenie bezpečnosti chodcov boli 

komisiou akceptované. 

Preto zač, hovoríme, teda, o bezpečnej cyklotrase, to 

znamená, nielen pre cyklistov, ale aj pre, pre chodcov. 

A preto som aj v materiály uviedla viaceré možnosti 

a realizácie takej cyklotrasy, ktorá by nebola ohrozujúca 

chodcov.  

Riešenia v zahraničí sú reálne a možné, nevymýšľame 

nič, čo už nebolo overené. Tieto priestory majú dostatočný, 

dostatočnú dimenziu, aby sa takáto, takáto cyklotrasa 

urobila.  

My sme to rozdelili na tri časti. 

Jedna časť je tak, ako je v dokumente, časť 

od Šafárikového námestia po Prírodovedné múzeum, kde by sa 

dalo urobiť zmenou dopravného značenia, samozrejme, podľa 

normy a tak, ako by to schválili policajti.  

Za druhé, od Prírodovedného múzea po Most Slovenského 

národného povstania podľa už hotového projektu Správy 

telovýchovných rekreačných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky STARZ.  

A za tretie, od Mostu Slovenského národného povstania 

až po Most Lafranconi tak, ako je to uvedené v územnom 
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pláne hlavného mesta Slovenskej republiky a ako sa to 

navrhuje aj generely dopravy.  

Ide o regionálnu cyklotrasu, ktorá má veľký význam, 

najmä pre obyvateľov Karlovej Vsi a Dúbravky. Mnohí z nich 

sa touto trasou dopravujú aj do zamestnania a práve tá 

najvä najväčšia kolízia, kedy ľudia chodia to zamestnania, 

to znamená, ráno a keď sa vracajú, je čas, kedy tých 

chodcov je, a teda rekreantov, je trochu menej na tom 

nábreží, pretože ľudia sú v zamestnaní alebo v škole. 

A momentálne tam nedochádza až k takým stresujúcim 

konfliktom, ako, ako keby to bolo, ako keby to bolo takto 

neoznačené.  

Čiže, problém cyklotrasy sa nedá, teda, problém 

konfliktov medzi cyklotras, medzi cyklistami a chodcami sa 

nedá vyriešiť tým, že sa zmažú tieto, tieto pásy, musí sa 

to urobiť tak, že sa jasne oddelí lavičkami alebo 

priestorovou bariérou alebo zeleňou cyklotrasa od chodcov, 

kde sa vyznačí znížená, znížená rýchlosť a bude sa 

rešpektovať to, že je tu naozaj zvýšený pohyb chodcov.  

Je ale treba chápať aj druhú stránku mince, že vy, ten 

návrh, alebo nápad niektorých ľudí, žeby sa cyklisti 

vytlačili na na cestu, by znamenalo buď že nám, že nám 

developeri dajú nejakú časť svojho vlastného územia a tam 

sa vybuduje cyklotrasa oddelená od mestskej hromadnej 

dopravy nejakým zeleným pásom, čo ale vyžaduje dosť veľký 

priestor a v niektorých častiach, napríklad tam, kde je 

objekt RiverParku, to ani technicky asi realizovateľné nie 

je. Lebo je tam veľmi úzky priestor.  
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Čiže, treba hľadať kompromisné riešenie. A keďže už je 

tu nejaká tradícia a chceme podporovať cyklotrasy ako par, 

ako  keby paralelnú dopravu, dopravu, ktorá nám rieši 

(gong) aj automobilovú dopravu tým, že ľudia chodia na 

bicykli do, do školy, alebo do zamestnania, uľavujú, 

v podstate, tejto veľmi za zaťaženej automibil, automobilmi 

zaťaženej ceste a stáva sa cyklodoprava, v podstate, jedným 

z riešení, kde by sa uvoľnil tento zaťažený dopravný 

koridor pre autá.  

Čiže, treba rešpektovať a podporiť to, že ľudia chcú 

bicyklovať v zdravom prostredí a na druhej strane treba 

rešpektovať to, že, že chodci chcú bezpečne chodiť 

po nábreží. A tieto riešenia existujú, nie sú 

neprekonateľné, leba, len treba nájsť spoločnú vôľu na to, 

aby sa, aby sa to vyriešilo v prospech všetkých.  

Preto si osobne myslím, že tento návrh je v podstate 

potvrdením zastupiteľstva. To, že nechceme tých cyklistov 

vytláčať na cestu, ale chceme nájsť riešenie. Ak by sa to 

riešenie technicky nedalo urobiť, je možné, samozrejme, 

urobiť aj nejakú modifikáciu toho uznesenia v neskoršom 

štádiu.  

Dohodli sme sa aj s vedúci, teda, predsedom komisie 

dopravy, že si prebehneme jednotlivé varianty a rozmeníme 

to na drobné.  

Čiže, je to len naša vôľa, že chceme bezpečné 

cyklotrasy, to znamená, ktoré by neohrozovali chodcov, ale 

ani cyklistov. 
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A bola by som rada, keby ste to podporili.  

Čiže, ja to pre istotu prečítam, aby som dodržala 

zákon.  

Uznesenie hovorí presne: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

podporuje zachovanie a realizáciu bezpečné cyklotrasy 

vo vyhradených pruhoch na nábreží Dunaja v zmysle platného 

územného plánu mesta Bratislavy.  

Mestské zastupiteľstvo žiada 

za a, primátora, aby zabezpečil neodkladnú realizáciu 

bezpečnej cyklotrasy na nábreží Dunaja, a to od 

Šafárikového námestia po Prírodovedné múzeum zmenou 

dopravného značenia, od Prírodovedného múzea po Most 

Slovenského národného povstania podľa hotového projektu 

STARZ a od Mosta Slovenského národného povstania po Most 

Lafranconi v zmysle platného územného plánu Slovenskej 

repub, hlavného mesta Slovenskej republiky. Tak, ako je 

teda uvedené v materiály.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pán Kríž. 
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo.  

Vážený pán námestník, kolegyne, kolegovia,  

áno, myslím si, že s tým, čo povedala Elena Pätoprstá 

si nedá len nesúhlas, teda len súhlasiť.  

A tento konkrétny prípad, ktorý teraz tu rozoberáme, 

teda tú cyklotrasu popri nábreží Dunaja, iba poukázal 

na to, čo ja hovorím už niekoľko rokov, a je to jediná 

cesta aj v iných štátoch, ktoré si prešli rozvojom 

cyklodopravy. Tiež začali tým, že sa na začiatku kreslili 

cyklotrasy takým spôsobom, že sa urobili čiary 

na existujúcich, či už chodníkov alebo na vozovkách, ale to 

z dlhodobého hľadiska nič nerieši. To je presne ten rozkol 

medzi vnímaním cyklo, cyklistiky ako nejakého voľnočasového 

športu a verzus vnímaní cyklodopravy ako alternatíve 

k individuálnej alebo hromadnej doprave.  

A všetky štáty, ktoré sú v tomto ďalej ako sme my, tak 

došli na to, že jediná možnosť ako to urobiť tak, aby to 

bolo aj bezpečné a aby tí ľudia sa k tomuto, tej 

cyklodoprave správali ako k plnohodnotnej alternatíve, 

jediná možnosť je ich budovať stavebne odhradené 

od chodníka, ktorý je pre chodcov a od cesty, ktorý je 

pre autá.  

Pretože aj tí samotní cyklisti na to, aby vôbec 

uvažovali o využití bicykla ako dopravného prostriedku, 

musia sa sami cítiť bezpečne, ináč tam nenastúpia, a tie 

jednotlivé cyklotrasy musia viesť odniekiaľ niekam. Nemôže 

to byť odnikiaľ nikam. Lebo to neni len na to víkendové 
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vybicyklovanie sa a nadýchanie sa čerstvého vzduchu, ale je 

to na to, aby sa ten človek vedel plnohodnotne presunúť 

zo svojho bydliska do práce, do centra alebo kam potrebuje.  

Čiže, ja sa k tomu, samozrejme, pridávam. Verím, že sa 

nám podarí nejakým spôsobom vyriešiť tú situáciu, ktorá 

vznikla na nábreží, ale opakujem, budeme sa musieť 

nad týmto zamyslieť, že na toto vyhradiť reálny badžet 

(budget).  

Ja plánujem aj v mestskej časti navrhovať, 

v Petržalke, aby sme na to mali omnoho väčší rozpočet, ako 

doteraz, kde by sme postupne začali realizovať stavebne 

odhradené cyklotrasy, ktoré budú, jednoducho, odhradené 

od tej cesty nielen nejakým pätníkom alebo že ako, kúsok 

okraju cesty, to musí byť niekde úplne, úplne inde, tak aby 

nie, ani teoreticky nemohlo dôjsť ku kolízii 

medzi cyklistom a medzi, medzi, povedzme, autami alebo 

v tomto prípade medzi chodcami a a cyklistami.  

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. 
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Pán poslanec Kríž,  

predpokladám, že ste nemysleli badžet (budget), 

konkrétne, na promenádu. Lebo čo sa týka promenády, tak sa 

majiteľ pozemkov a stavieb zaviazal, že promenádu, vrátane 

cyklotrasy rekonštruuje na vlastné náklady, čo sa stalo 

tak, ako to dnes vyzerá. Tak sa to stalo.  

A cyklotrasa tam bola. Aj tam stále je. 

A zrekonštruovali to tak, ako to vyzerá.  

Čiže, ten badžet (budget) nepovažujem za správne, aby 

sme do promenády, my ako mesto, my by sme mali trvať 

na tom, aby tá cyklotrasa sa tam vybudovala tak, aby bola 

bezpečná, ale nie na promenáde, do toho investovať. Do toho 

sa zaviazal niekto iný v dohode o vyrovnaní, takzvanej. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Naspäť reaguje pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Áno, samozrejme, ja to uvediem na pravú mieru, aby 

nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Ja keď som použil aj to 

slovo badžet (budget), nemyslel som tým, aby sme teraz 

platili niečo na nábreží Dunaja, tam to je jasné. To ste 

veľmi správne povedali. Ja som to skôr hovoril 

vo všeobecnosti, principiálne, ako rozvoj odhradených, 

stavebne odhradených cyklo cyklotrás a hovoril som 

konkrétne o mestskej časti Petržalka.  
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Tam, samozrejme, budeme musieť pristúpiť k tomu, čo 

hovoríte, tam tá cyklotrasa mala byť vybudovaná presne 

v rámci nejakej kompenzácie. Je pravda, že sa tam pohybuje 

množstvo ľudí, ktorí nechodia na bicykli.  

Čiže, budeme musieť do toho vstúpiť, veľmi správne ako 

to navrhla Elena Pätoprstá, tú situáciu dať na, nechcem 

povedať pôvodný stav, ale tak, aby tam mohli chodiť aj 

cyklisti bezpečne na vlastnej cyklotrase a chodcovia na 

svojom chodníku. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Vážený pán viceprimátor, vážení kolegovia, 

viete, v prvom rade musíte chodiť na bicykli, aby ste 

mohli niekedy hodnotiť tie veci tak, ako naozaj sú. Ja túto 

trasu, keď je viac ako desať stupňov, absolvujem každý deň. 

Celý problém, ktorý tam je, je 

po prvé to, že sa stalo veľmi populárne.  

Čiže, aj našou zásluhou tie cyklo, cyklotrasy dosiali 

tú kvalitu, akú majú dneska. Kedysi, keď ste tam šli 

na bicykli, tak ste šli päť kilometrovou rýchlosťou, lebo 

všetko bolo rozbúrané, roz. 
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Dneska je tá rýchlosť tých bicyklov práve ten problém. 

Táto trasa je z Dúbravky až, až do stredu mesta k Eurovei. 

Úplne všade bola doteraz značená a to je ten problém, že 

bola značená, a keď cyklisti išli smerom z Karlovej Vsi 

do Starého Mesta, tým, že je tam sklon, tak ten bicykel ide 

jak šialený a cyklista, keď mal vyčlenený ten svoj chodník, 

tak si myslel, že patrí jemu. Načož pri River Parku vznikli 

nové detské ihriská v tom úženom, zúženom páse, tie deti, 

ľudia to berú ako takú rekreáciu pri tom Dunaji. Je tam 

krásny výhľad, radi tam trávia svoj čas, nevnímali, že tie, 

tie dve čiary znamenajú cyklisti, ktorí sa pohybujú veľkou 

rýchlosťou. Preto tam vznikali konflikty.  

To nie je nikde inde, iba v tomto uzly. Iba tento uzol 

robí ten problém, je to rovno pred tým Grandhotelom, ktorý 

kedysi bol Kempinski, dnes je Grandhotelom, kde je, proste 

sú aj nejaké kultúrne podujatia, ktoré sú tam, aj aj 

prezentácia, ja neviem, áut, čokoľ, čokoľvek, sú tam ľudia, 

reštaurácie s tými terasami, veľakrát tie deti vybehnú 

na tú cyklistickú trasu bez toho, že si uvedomia, že tie 

dva pásy znamenajú, znamenajú to, že je to pre cyklistov.  

Rýchlosť cyklistov je ten problém.  

Keby sa tam dal jeden ležiaci policajt a ten polic, 

ten cyklista by bol nútený miesto tridsať kilometrovou 

rýchlosťou ísť zrazu päť kilometrovou, žiaden konflikt nie 

je. Lebo konflikt je iba vtedy, že keď cyklista nedokáže 

zabrzdiť.  
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Čiže, čo my máme? Máme zabrániť kolí, kolízii. Nie, že 

my máme zabrániť a hnať cyklistov niekde na hlavnú cestu. 

Tam, to miesto nie je.  

Ja si myslím, že to bolo dobre navrhnuté, len to 

zúženie a tak vysoká kapacita, vysoký nárast cyklistiky 

spôsobil to, čo to je.  

A teraz. Tá cestička pre tých cyklistov nebola ideálne 

nakreslená z toho dôvodu, že boli chodci, cyklisti, chodci. 

Ale to bolo kvôli tomu, že na tom kraji od vody, ten druhý 

kraj stáli rastlé stromy a tie stromy, keď išiel človek 

na bicykli, tak mu narážali do hlavy. Načož, keď šiel 

chodec, tak mu to nevadilo. Čiže využili ten priestor, aby 

nemuseli orezať stromy, využili pre chodcov.  

Čiže, dneska celé vyriešenie. Nemusíme v tom robiť 

žiadne veľké plány nič. Naozaj, znížiť rýchlosť cyklistov. 

Či už značkou, ležiacim policajtom, a najlepšie ležiaci 

policajt, hej?.  

A ten úsek v priebehu, ten úsek nemôže mať viac ako 

tridsať metrov, kde cyklista z tridsať kilometrov zníži 

rýchlosť na päť, žiaden, vám zaručujem, žiaden konflikt tam 

nebude.  

Alebo mačacie hlavy tam dajte, ako tam bolo predtým, 

dajme, a, a je po konflikte.  

Ďakujem. 
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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: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Dúfam, že to stihnem v prvom príspevku.  

No, ja budem reagovať aj na pána Hanulíka, pretože ja 

si nemyslím, že v Bratislave je kontakt, (ööö), konflikt 

medzi cyklistami, chodcami a alebo cyklistami, 

automobilistami, ja som presvedčená, v Bratislave je 

konflikt medzi súkromným a verejným záujmom.  

A keby sme tento konflikt dokázali ustrážiť a udržať 

v rozumných medziach, tak sme tu nemuseli mať konflikt 

medzi cyklistami a chodcami.  

Pani poslankyňa Pätoprstá povedala, že, že chceme budo 

(ööö)  chcemepresadzovať cyklotrasy.  

No ja si myslím, že myšlienka stojí trochu inak. Nie, 

že chceme presadzovať cyklotrasy, ale že my ich musíme 

presadzovať. 

A toto nábrežie je presne tým príkladom, kde je to 

absolútne nevyhnutné, lebo ak si niekto predstavuje, že 

prehodí cyklistov na druhú stranu svojich budov, tak sa 

mýli, pretože tam už nie je miesto ani pomaly 

pre električky a autá.  
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Ja tadiaľ tiež chodím každý deň, takmer každý deň, nie 

som cyklista, v Bratislave bicyklujem veľmi málo, ale 

myslím si, že potláčanie cyklistov nap, nie ich 

povzbudzovanie, alebo rozširovania radov cyklistov, je 

presný opak toho, ako by sme sa mali uberať. Ako všetci 

vieme, že toto podporovať, jednoducho, musíme.  

Ja som si najskôr myslela, že to je prvý krok taký 

reálny k tomu, aby sme tých cyklis, cyklistov z tej 

promenády vytlačili, ale po včerajšku si myslím, že ono je 

to vlastne posledný krok. Pretože zavedenie zmiešanej zóny 

pohybu a chodcov v tak zúženom lieviku, ako je v dôsledku 

RiverParku nábrežie, tak hrozí a vyvoláva vážne riziko 

naozajstných kolízií, vážnych úrazov a narastaniu napätia 

medzi chodcami a cyklistami.  

Ak sme chceli mať, ja viem, že tu nie je právy, ten 

prá právny adresát te tejto výzvy, a tejto diskusie, ktorá 

tu je, lebo mu nie je vonkoncom príjemná, pretože pán 

primátor si staval svoju volebnú kampaň aj na podpore 

cyklistov a cyklokoalície, že, že ak presadzoval pán 

primátor, alebo presadzuje, alebo možno už to je len 

prázdne heslo, že chce mať Bratislavu ako Kodaň, ako 

Viedeň, ako Helsinki alebo iné mestá, ktoré by nám mali byť 

vzorom, tak tento krok, toto usporiadanie je presný opak 

toho, čo by sme mali robiť. Presný opak toho. 

A naozaj sa potvrdzuje, že Bratislava delí svojich 

obyvateľov na občanov prvej a druhej kategórie. Prví, to sú 

tí developeri, ktorí dokážu si prispôsobiť svoje správanie, 

alebo prispôsobiť si, poohýbať, nájsť si cestičky hluché 

miesta, nepozornosť úradníkov, stavebný poriadok, územné 
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plánovanie, nájdu si svojich kolaborantov medzi nami 

poslancami a tie kroky na odstránenie cyklistov z tohoto 

koridoru sa stali reálne už omnoho skôr, ako dnes, čo sa tu 

bavíme, premaľovaním alebo vygumovaním nejakých čiar. Alebo 

neochotou záväz, plniť svoj záväzok a vybudovať tam 

bezpečnú cyklotrasu na promenáde.  

Vlastne, máme občanov dvoch kategóri, dvoch kategórií. 

Tých, ktorí môžu v tomto meste všetko alebo veľmi veľa, a, 

ale to, čo je dovolené bohovi, ako sa hovorí po slovensky, 

nie je dovolené volovi. A tým končím svoj diskusný 

príspevok. 

Ďakujem vám za pozornosť. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Hanulík. 

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

Neviem, ja som to ten príspevok moc nepochopil, lebo 

neviem, kto má viac dovolené, či cyklista alebo ten, čo 

chodí na aute, ale toto je typický príklad toho, že tie 

cesty sa skvalitnili. To je neuveriteľné. Keby tam tá 

stará, ten konflikt nie je.  

My máme celé len, že je to dole svahom, nádherný 

asfalt, každý cyklista, ktorý môže, tadiaľ ide. Čiže, 

jedine sa stal ten uzol, ktorý nám to zabraňuje.  
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Ale naozaj, ja nemám pocit, napríklad, v tej Karlovej 

Vsi, hoci pani starostka to propaguje, nevidel som nejakú 

novú cy cyklotrasu teraz za tie posledné roky. Nevidel. Ja 

chodím z tej Dúbravky do toho mesta, ale tadiaľ cez ten 

líščiak, čo klasicky neni cyklotrasa, tá tu je už tristo 

rokov, ale, ale nepribudlo nič.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Fakticky reaguje aj pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Mne tu k tejto téme chýba trošku zástupca oddelenia 

hlavného architekta, keďže viem, že pani architektka je 

chorá, lebo ona by sa hlavne k tomu mala vyjadriť.  

Ja som si pozeral v územnom pláne cyklotrasa 

na nábreží, samozrejme, je, len asi mesto už dávno malo mať 

spravenú nejakú reálnu koncepciu v inej mierke a vo väčšom 

detaile, jak má tá cyklo cyklotrasa vyzerať. Kde má byť, či 

má byť práve na tom mieste, kde bola vyznačená atď. Len 

zatiaľ (poznámka:  nezrozumitelné slov) mesta som nikde 

nenašiel a nevidel.  
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Čiže neviem, po štyroch rokoch čo tu sedím, že sa 

neurobila ani jedna čiarka.  

Druhá vec je. 

To, čo sa teraz vlastne udialo. Mne to pripadá jak 

z nejakej rozprávky, jak Cisárove nové šaty. Že vlastne, 

zmazali sa čiary, ale stále tvrdíme, že tam cyklotrasa je. 

A nikto ju nevidí, ale ona tam je, takže kľudne, všetci 

majú chodiť po cyklotrase, ktorá neexistuje.  

Ako, zdá sa mi to úplne výsmech.  

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: 

Vzdávam sa. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Hanulíková. 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 
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Aj ja som sama cyklistka. ale určite je tento návrh 

treba podporiť. Hlavne pre Karlovešťanov je veľmi dôležitý, 

lebo je to najbližšia mestská časť.  

A takisto vidím jediný jeden problém, kde je, počas 

tej celej cyklotrasy je v tej časti, kde je, kde je 

RiverPark. Pretože je to tam tak zúžené, ľudia tam sedia 

na tých promenádach, deti hrajú, niekedy aj vybehnú, chodia 

tam mamičky s koča, s kočíkmi. Takže, ani predtým, ani 

potom ten problém nie je.  

Čiže, určite je to, tam je treba, buď nejakým spôsobom 

až tak obmedziť, že možno vyznačiť značkami, že je treba 

ten cyklista, aby na ten kúsok zišiel z toho bicykla, išiel 

možno popri bicykli, alebo nejako obmedziť to nejakými 

značkami, aby neprichádzalo k týmto kolíziám, pretože 

ľudia, ktorí sedia na tých, v tých reštauráciách, sú tam 

s malými deťmi, vybiehajú, môže sa tam hocičo stať. Aj keď, 

myslím si, že tá, tá súhra tých, tých chodcov a cyklistov, 

podľa mňa, nie je veľký problém, to iba z nejakej 

nedbanlivosti, že by niekto, niekto vybehol.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani starostka Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ja som sa síce neprihlásila, ale keďže ste ma 

nezrušili, tak využívam túto, že ste ma oslovili.  

No, keby sme nezrušili pékáó (PKO), tak popri PKO by 

tá, tá, byx sa cyklotrasa zmestila prekrásne na tú 

promenádu. Ale pékáó (PKO) už je nenávratne preč a verte 

tomu, že takých RiverParkov tam pribudne ešte niekoľko.  

Takže, de facto, likvidujeme cyklistickú dopravu 

z promenády a máme na tom svoj podiel. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Pani starostka to dobre, pekne povedala, že majú 

na tom svoj podiel. Áno, ich klub predal pozemok pod pékáó 

(PKO), a tým vlastne, možno, dneska zabránil tomu, tomu 

priamemu cyklistickému chodníku.  

Ale chodník tam nebol naznačený ešte dva mesiace 

dozadu a bicyklovalo sa tam veselo. Potom tam bol, teraz ho 

niekto zatrel a, vlastne, sa nič zmenilo. Takýto stav tu 

bol sto rokov, že ten chodník tam nebol nakreslený 

a na bicykloch sa tam chodilo.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Hanulíková. 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

V tom prípade, aj keby sa tam niečo v budúcnosti 

stavalo alebo dobudovávalo, určite je treba, aby mesto malo 

na pamäti, a mestská časť, ktorá bude vydávať územné 

konanie k tomuto, aby mala toto na pamäti, aby tam nechali 

vyhradenú možnosť pre cyklistov, aby to investor, ktorý tam 

bude niečo robiť, aby s touto možnosťou určite počítal, aby 

sa to nezlikvidovalo, lebo je to krásny, úplne krásnyx 

prístup z Karlovej Vsi, z Dúbravky, z Devína do mesta 

a na bicykloch. Čiže, ekologický. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pán poslanec Olekšák. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo.  

Aktuálne teda zareagujem na to pékáó (PKO).  
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No, treba sa spýtať tých, ktorí predali pozemky 

pod pékáó (PKO) z hľadiska cyklotrasy a ostatných vecí. 

Ale ja som sa chcel k materiálu. 

Pretože ja si myslím, že tie uznesenia sú celkom 

rozumne a dobre postavené, len bol by som rád, keby nám 

pani predkladateľka nejakým spôsobom vyjasnila vlastne, čo 

znamená, napríklad, v bode jedna bé zmena dopravného 

značenia, respektíve. v bode dve bá, dve bé, podľa hotového 

projektu STARZ-u, respektíve bod tri bé, podľa územného 

plánu hlavného mesta Slovenskej republiky. pretože ja som, 

možno, ten človek, ktorý vie bicyklovať, ale momentálne 

nemá bicykel, tak som ten peší. A ja si myslím, že to 

riešenie, ktoré sa zvolilo teraz, že sa tam, vlastne, 

urobila zmiešaná zóna, je lepšie ako to, ktoré bolo 

predtým, pretože tie čiary boli skutočne nevhodne 

nakreslené, pretože viedli stredom. A človek, keď sa, 

vlastne, išiel po promenádnej nábreží, sa prechádzalo vo , 

v dvojici, respektíve, keď tlačil niekto chodník, tak už, 

kočík, tak zasahoval do toho cyklochodníka.  

Takže, ja si myslím, že toto riešenie je lepšie, je 

bezpečnejšie, ale nie je systémové.  

Mne sa veľmi páči ten obrázok, ktorý je tu v tomto 

materiáli, kde je, vlastne, samostatné teleso. Tak, ako 

hovoril pán poslanec Kríž. 

Čiže, toto poďme, touto cestou a toto plne podporujem. 

Čiže, ak je to v tom uznesení tri bé, tak ja by som 

bol veľmi rád, aby sme, aj z hľadiska rozpočtu na rok 2019, 
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mysleli na to a vyčlenili potrebné financie, pretože nielen 

na papieri aby to bolo, abotom, ale aby to bolo zachytené, 

vlastne, aj z hľadiska finančného.  

Takže, určite ja myslím je potrebné sa systémovo 

koncepčne zamyslieť. Je potrebné budovať všade cyklotrasy 

na samostatnom telese tam, kde to ide, a kde to nejde, kde 

je to skutočne ako žiaduce z hľadiska peších, treba myslieť 

aj na tú pešiu dopravu.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ja sa chcem len spýtať teba, Milan, ty ako námestník 

pre územný rozvoj, ty poznáš nejaký výkres, ako by, aké má 

mesto predstavu o tom, jak tam má tá cyklotrasa vyzerať? 

Lebo, síce je pravda, že teraz všetci nadávame na toho 

investora, ale podľa mňa, za toto môže mesto a nie investor 

za tento konkrétny prípad. Lebo keby bolo jasné, čo sa tam 

má postaviť, tak on to asi bude musieť postaviť. Len nikto 

mu to ne nevie, nevie povedať. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja na záver prečítam slová, vyjadrenie k tejto téme, 

pána primátora. Nechcem v tomto okamžiku, keďže vediem 

schôdzu, pretože by som porušil rokovací poriadok. 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem Rado. 

Chcem len podporiť.  

Tam základ riešenia v tomto prípade sa naozaj nachádza 

v ohľaduplnosti. Ja si pamätám, že keď táto cyklotrasa 

v týchto miestach vznikala, tak cyklokoalícia bola zásadne 

proti vo svojich pripomienkach, aby viedla tadiaľto 

po nábreží. Cyklokoalícia bola proti tomu a mala zásadné 

pripomienky, pretože bolo zjavné, že tam, kde sa odrežú 

terasy reštaurácií a nábrežie, kadiaľ ľudia chodia, že tam 

bude dochádzať ku kolíziám. A jediným skutočným riešením je 

stavebne oddelená samostatná cyklotrasa.  

Neviem si predstaviť, čo by Braňo povedal, keby mu 

niekto chcel aj na nábreží v Eurovei rozdeliť terasy 

a samotný breh Dunaja cyklotrasovou diaľnicou.  

Čiže, ja podporím toto uznesenie, ale určite treba 

hľadať dlhodobo úplne iné riešenie samostatne stavebne 

oddelené. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 

Ja by som doplnil pána poslanca Olekšáka. 

Táto stavebne oddelená cyklotrasa, ktorá sa týka úseku 

od RiverParku po Most Lafranconi, sa dá zrealizovať aj keď 

nie na pozemkoch mesta, ale na pozemkoch investora.  

V podstate, keď sa predstaví projekt, on s, on v tom 

projekte musí rátať s tým, že tá cyklotrasa tam bude 

vedená. Nie na pozemkoch, kde je promenáda, ktorá patrí 

hlavnému mestu pozdĺž múrika, ale stavebne oddelená 

na pozemkoch investora.  

A to bude podmienka, vybudovanie takejto cyklotrasy 

na pozemkoch investora, aby mu vydal záväzné stanovisko.  

To sa dá všetko zrealizovať. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak ako ma organizačné upozornilo, predsedajúci má 

faktickou možnosť reagovať a vstupovať do diskusie, takže 

vám prečítam to vyjadrenie pána primátora aj v tom 

hľadisku, aby sme posunuli tú diskusiu trochu ďalej. Bude 

to krátke. 

Záujmom primátora Iva Nesrovnala je to, pri zachovaní 

cyklotrasy na Dunajskej promenáde, predovšetkým bezpečnosť 

najzraniteľnejších skupín ľudí, ktorí sa popri nábreží 

pohybujú. Sú to najmä rodiny s malými deťmi, seniormi, 

návštevníci Bratislavy, ale predovšetkým samotní 

Bratislavčania.  

Potvrdzujem a uvádzam to, čo hovoril aj kolega Chren, 

8. 8. 2014 cyklokoalícia vo vlastnom odporúčaní cyklistom 

uvádza nasledovné:  

Ak je predsa len občas nutné ísť v zdieľanom priestore 

s chodcami, buďte ohľaduplní, dávajte zvlášť pozor na deti 

a psy a buďte pripravení kedykoľvek spomaliť alebo 

zastaviť. Chodci majú v zdieľanom priestore prednosť. Ak 

vás pustia, zdvorilo im poďakujte. 

To je vyjadrenie pána primátora, myslím si, ktoré 

hovorí v tomto smere za všetko, (gong) a budeme pokračovať 

v ďalšom diskusnom príspevku, čo sa týka vyjadrenia pána 

primátora.  

Poprosím teraz diskutuje 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, 

to, čo prečítal kolega námestník, je síce pekná vec, 

ale v realite, v reále to tak neprebehlo.  

Všetci cyklisti zdesení zistili, že sa zamazávajú 

pruhy, ktoré označujú cyklistickú trasu a nikde neboli 

značky. Čo to znamená, ako majú ďalej chodiť?  

To znamená, že najprv to je naša stará chyba, ktorú 

robíme, že najprv sa mala urobiť kampaň, že sa niečo chytá, 

potom sa malo urobiť kvalitné dopravné značenie a potom sa 

mohlo spustiť to, čo čomu hovoríme dočasný projekt, alebo 

pán primátor to tak nazýva, ale miera dočasnosti je u nás 

je dosť vysoká.  

No a, teda toto sa zanedbalo.  

A potom ako kolegovia stále omieľajú predaj pozemkov 

pod pékáó (PKO), už to dávno je anachronizmom, pretože oni 

medzitým prijali mi mimosúdnu dohodu, ktorá pod hrozbou 

pokuty, teda najprv to ako sme predali pozemky, tam bolo 

bola povinnosť spracovať územný plán zóny, povinnosť 

rokovať o predaji budovy, o predaji budovy, a nie za jedno 

euro, a, a zariadiť stavebnú uzáveru v tejto oblasti, kým 

sa stavebný, územný plán zóny urobí.  

Takisto tam ešte bola právoplatná v účtovníctve 

zaradená zmenka na štyri milióny.  

Vy vo vašej súd, mimosúdnej dohode, ktorú ste 

schválili, ste museli všetky tieto obmedzenia zrušiť, aby 
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sa investor očistil. Pretože dovtedy darmo hovoril, že on 

si chce od nás vysúdiť nejakú náhradu škody. On na to nemal 

nárok. Pretože ku kupoval pozemok s tým, že tam bude územný 

plán zóny, že tam bude stavebná uzávera. A že musí rokovať 

o budove, a že musí to byť prenajaté za jedno euro. 

Toto všetko vy ste zrušili. Ešte aj tú štvormiliónovú 

zmenku. Tú ste zrušili. A prijali ste tam záväzok pokuty 

stotisíc eur, ak pôjde mesto buď obstarávať nejaký územný 

plán zóny, ak sa odváži povedať, že niečo, čo donesie 

investor, nie je v súlade s územným plánom.  

To boli tak ponižujúce podmienky, a nech mi nikto 

nehovorí, že to bolo preto, že to také uznesenie bolo slabé 

alebo nebolo dobre urobené. Bolo urobené dobre. Len ste 

ustúpili investorovi. 

A hovorím, štvormiliónovú zmenku ste mu darovali? Veď 

tá zmenka bola za tie pozemky pod promenádou. Tam sme mohli 

rozhodnúť o tom, čo na tej promenáde bude, a či tam ak, a 

ako budú cyklistické trasy riešené.  

Mimosúdna dohoda bola ponižujúce a nebola preto. Na čo 

sa vy stále vyhovárate.  

Vy ste ustúpili investorovi, vy ste mu umožnili 

a nakoniec, aj teraz, to zrušenie cyklistickej trasy a ten 

zavedený zmiešaný pohyb, veď to si vyžiadal investor. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Do diskusie je pris, je prihlásený aj pán Herceg, 

občan, ktorý o cyklotrase a rokovaniach ohľadom promenády 

by nás rád informoval. A tie jeho informácie bu, sú veľmi 

dôležité a zásadné.  

Tak rád by som bol, keby si, pán námestník, mu dal 

slovo a mohol nás poslancov informovať o tom. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Ja, ja sa naozaj chcem kolegyni ospravedlniť, že ja 

nikdy nezačínam o pékáó (PKO). Vždy tu zaznie odtiaľ, že 

tak bolo a tak bolo s pékáó (PKO) a ja na to, proste, vždy 

zareagujem tou takou ľudovou, že raz, keď sa pre predalo 

proste pod tým pékáó (PKO) všetko, tak to nebola dobrá 

cesta. Ale nikdy tu nejdem s pékáó (PKO).  
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A tu sa chcem vrátiť k niečomu inému.  

Že tam sa, totiž, stala taká obľúbená tá cyklistická 

cesta, že dneska tam nechodí, akože, ako kedysi, že jeden 

cyklista, sem tam jeden, teraz aj v trojici rodinka spolu 

debatujú, idú a keď sa dostanú do uzlov a z jednej strany 

idú traja, z druhej traja, teraz to všetko, to robí ten 

problém, ktorý dneska.  

Vlastne to, čo sme chceli, aby ľudia bicyklovali, aby 

mali radi nábrežie. My sme to dosiahli a teraz sme z toho 

nešťastní. Ale to je vlastne nádhera. Keď sa tam idete 

pozrieť, jako si tam ľudia také nedeľné popoludnie žijú, 

tak ja im závidím až niekedy, že takto si žijú, kurník, a 

vonku zúri revolúcia a neviem čo, a oni žijú si a pokojne 

krásne.  

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. 

No, keď som počul pani kolegyňu, tak mi to hrozne 

pripomenulo, ako keď Róbert Fico hovorí, že všetko vina 

Radičovej vlády.  
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Pani kolegyňa,  

vy ste posledná z poslancov, ktorí hlasovali za predaj 

pozemkov pod pékáó (PKO) a sedí ešte v tomto 

zastupiteľstve. Sedia tu aj iní poslanci, ktorí vtedy boli 

v zastupiteľstve, ale hlasovali proti predaju pozemkov. 

Napríklad, predseda nášho klubu pán Kuruc, alebo pán kolega 

Korček. Oni nehlasovali za predaj, pani Černá. Oni 

nehlasovali za ten predaj pozemkov a nespustili tým celú tú 

domino reakciu všetkého, čo sa udialo a všetkých následných 

krokov a súdnych sporov, ktoré potom na základe tejto 

jednej veci bolo riešiť.  

Čiže ja obdivujem, obdivujem, naozaj odvahu baviť sa 

o tomto, každopádne z vašej strany.  

Každopádne riešenie promenády a cyklotrasy 

na promenáde nebude fungovať, pokiaľ nebude nejaké stavebne 

oddelené riešenie bez vzájomnej ohľaduplnosti. Dnes tam 

dochádza ku kolíznym situáciám. Či tam budú namaľované 

čiary alebo nie, (gong) stále bu 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pán poslanec Drozd. 

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

Ja by som plynule nadviazal na kolegu Chrena.  
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Vlastne, pani Kimerlingová, teraz ste to jasne 

povedali, že vlastne ste boli za predaj pékáó (PKO)- Lebo 

tým, že ste predali pozemky pod pékáó (PKO), vlastne ďalší 

krok mal byť rokovanie o predaji pékáó (PKO).  

Takže vlastne, vy ste už vtedy, keď sa predávali 

pozemky, vedeli, že pékáó (PKO) pôjde dole. Len, 

samozrejme, vy si nepriznáte tú chybu a stále sa k tomu 

vraciate.  

Základný problém bol, predali sa pozemky. Keby sa 

nepredali pozemky, aj pékáó (PKO) je a riešime si 

cyklotrasu na našom území. Takto tým krokom, ktorý ste vy 

započali, sa musíme s novým majiteľom dohadovať ako to 

bude.  

Ja si myslím, že tam cesta je, len je to oveľa ťažšie 

teraz, keď sa udial ten prvotný krok, ktorý ste, ktorým ste 

prispeli aj vy.  

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: 

Ja sa zriekam svojho príspevku. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej nasleduje pán poslanec Olekšák. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo.  

Vy ste, pani poslankyňa, boli prvou námestníčkou 

primátora za pána Ftáčnika, a koľko ste urobili pre rozvoj 

cyklotrás?  

A vy ste predali pozemky pod pékáó (PKO).  

Prepáčte, my sme zabezpečili to, že tu bola mimosúdna 

dohoda, pretože nám hrozilo, koľko? Štyridsať miliónov bola 

žaloba na Najvyššom súde.  

Takže, neviem, čo by ste robili, keby mimosúdna dohoda 

nebola a keby sme súd prehrali.  

Ďakujem pekne. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek diskutuje ďalej. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Naozaj, tu odznievajú také demagogické tvrdenia.  

Vy hovoríte o niečom, že zmluva bola zlá. Naväzujem 

teda priamo na to, čo povedala pani Kimerlingová. No ona 

bola, nech bola, aká bola, ale to, čo ste z nej vy urobili, 

ste ju znehodnotili úplne.  

Štyri milióny bola suma, ktorú investor mal dať mestu. 

A vy ste to anulovali svojim rozhodnutím.  

Samozrejme, je vo vašom záujme teraz hovoriť o tom, že 

všetko sa odvíja len o toho, že takáto zmluva bola raz 

urobená, a teda, ste bez viny, lebo vy ste nevi, nevedeli 

už čo, možnosti iných si vybrať, len to dať im to zadarmo.  

Prosím vás, toto keď niekto počúva, ktorý vôbec nevie, 

o čom ide, tak si kladie otázku, že jakým spôsobom sa tu 

vôbec nakladá s faktami.  

Štyri milióny mali roku zaplatiť, bolo rýchlo treba, 

súdne rozhodnutie už bolo na svete, bolo rýchlo treba dať 

im to za euro. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 



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

 202

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

Neviem koľkokrát to treba opakovať pánu Olekšákovi a 

jemu podobným, že ten predaj pozemkov bolo prísne viazaný. 

A vy ste to všetko zrušili.  

Na základe tej viazanosti on nemal, investor, nárok 

na tú náhradu škody, ktorú si nárokoval, a vy ste ani 

nevedeli, čo odhlasovávate, lebo ste to ráno dostali 

na stôl. Nevedeli ste, čo tam je, aké, aké ponižujúce 

podmienky tam sú, hoci investor nemal na to nárok.  

A potom sme sa dozvedeli, že už bolo súdne 

rozhodnutie.  

Vážení, vy ste to doteraz nepochopili?  

No, neviem teda, čím ste boli motivovaní, ako ste boli 

motivovaní, ale toto čisté nebolo. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

ja si vás poprosím, vráťme sa k meritu veci. Je tu 

cyklokoalí, (ööö) cyklotrasa na nábreží Dunaja, to je téma, 

nie otázka pékáó (PKO) a predajov pozemku a tak ďalej. 

A ďalej diskutuje pani poslankyňa Štasselová. 
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Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne, keď mi nezostane čas, prosím o 

predĺženie môjho príspevku.  

Ja by som chcela navrhnúť doplnenie navrhnutého 

uznesenia o bod štyri, a ten bod znie:  

Zverejniť zadanie pre výber dodávateľa pre u 

urbanistickú štúdiu Bratislavské nábrežie dopravno-

urbanistické riešenie spracované pddelením dopravy v roku 

2016.  

Zdôvodním.  

Okrem toho, že zmluva, ktorú sme podpísali pri predaji 

pékáó (PKO) je protiprávna, pretože obsahuje v sebe zákaz 

tvorby územného plánu zóny na tomto území, čím sa mesto 

zbavuje svojich kompetencií, čo nemá na to kom, nemá, je to 

protiprávne, tak okrem toho bola spracovaná, spracované 

zadanie urbanistickej štúdie Bratislavské nábrežie 

dopravno-urbanistické riešenie, ktoré bolo dopracované, 

ukončené, ale ostalo v šuflíku. 

Gestor. alebo vedúci tohoto bol pán Černík. Spracovala 

to ešte pani Kratochvílová a tá štúdia, tá, to zadanie 

v sebe obsahuje, obsahuje všetky potrebné náležitosti, 

ktoré, ktoré takéto zadanie potrebuje mať, vrátane toha, 

toho, že sa hovorí o o špecifickom, špecifickej situácii 

na nábreží, vrátane toho, že sa zdôrazňujú priority pešieho 

a cyklistického pohybu, takisto o pripojení, zosieťovaní 

verejných pres, priestranstiev, tvorbu špecifického 

priestoru Bratislavy a me a me, ako mesta na rieke, a tak 

isto toto zadanie obsahuje určenie hlavných cieľov, 

požiadavky vyplývajúce z územno ú územnoplánovacej 
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dokumentácie, ktorá je platná. Takisto obsahuje ostatné 

dokumenty, vymedzenie toho územia, požiadavky na obsah 

urbanistickej štúdie, požiadavky z hľadiska urbanistickej 

koncepcie celého prostredia, požiadavky z hľadiska ochrany 

pamiatok aj z hľadiska tvorby a ochrany životného 

prostredia.  

Toto všetko je sprac, a ďaleko viacej, toto všetko už 

je spracované a bolo to ukončené v roku 2016. Pán primátor 

to mal zverejniť a rozhodol sa, že to nezverejní. Aby sme 

sa ne. 

So svojou kolegyňou, kde, keďže sme pripravovali tento 

materiál včera večer, medzitým sme si doštudovávali veci, 

aby sme sa nedostali do sporu, tak navrhujem ďalšiu vie, 

vec, aby sme o každý dom tomto bode hlasovali osobitne, aby 

sa ukázalo vlastne, kto si váži tú prácu, ktorá sa tuná 

na magistráte robí.  

Ďakujem pekne. 

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: 

Takže dávam procedurálny návrh, aby vystúpil teraz, o 

ktorom chcem, aby sa hneď hlasovalo, aby vystúpil občan 

Peter Herceg, ktorý chodí na rokovania s investormi a ktorý 
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nám dá konkrétne informácie o tom, čo sa dohodlo a ako má 

cyklotrasa na tom nábreží vyzerať. A čo je ochotný alebo 

nie je ochotný investor tolerovať, a kam chce tú cyklotrasu 

tlačiť.  

Dávam návrh na vystúpenie Petra Hercega. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Teraz. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík.  

Pán poslanec Hanulík. 

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

Áno. Ďakujem pekne.  

Prosím vás, ja by som k tomu. 

Je to veľmi dlhá diskusia, ale začiatok bol taký, že 

kolegyňa Pätoprstá tu dala výborný nápad. Výborný, ktorý 

sme mali odhlasovať a hotovo.  

My sme, v podstate, ju každý podporili a každý tam 

niečo pridal.  

Tu ma napadá kolega Mr Mrva, ktorý raz spravil takú 

vec, že zobral invalidný vozík a šiel do mesta. A zistil 
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proste, aké tí invalidi majú tie problémy. Ja mám zhodou 

okolností susedu, ktoré je na vozíku a povedala mi, že áno, 

to je jediná cesta, kto ich môže pochopiť. Kto si sadne 

na ten vozík a prejde to mesto.  

A toto ma napadá aj pri tomto. Že asi to chce sadnime 

na bicykel, prejdime tú trasu a potom spravme záver.  

Viete, keď chodíte okolo autom, síce to vidíte alebo 

z rýchlika, neni to úplne ako, viete neni to úplne ako med 

lízať cez sklo. Proste, je ten med inej chuti, keď ho bez 

toho skla lížeme. 

Ďakujem. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V technickej môže dať procedurálny, otázka je tejto s. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán sa prihlásil a udeľuje slovo. To je zasahovanie 

do kompetencie predsedajúceho tým pádom.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prihlásil sa pán. Obvyklosť býva, že diskutujú 

verejnosť, že prednosť pred diskutujúcimi z verejnosti majú 

poslanci.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Moment. Ja s vami nediskutujem. Ja vám to hovorím.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Obvyklosť v tomto býva, že na konci vystupujú ob 

občania a odborníci z hľadiska verejnosti. A potom 

pokračuje ďalej diskusia.  

Pre mňa je logické, že v prípade, že sa hlásia 

poslanci do diskusie, že majú prednosť pred tými, ktorí sa 

hlásia z radov verejnosti. To je asi normálne.  

O prideľovaní slova jednotlivým záujemcom do diskusie 

vedie, rozhoduje predsedajúci. Hej? Tak je to v rokovacom 

poriadku.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Áno. Ale až, keď vás vyzve primátor alebo predsedajúci 

k tomu, že chce vystúpiť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Vyjadrí sa k tomu orie, organizačné.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja poprosím organizačné oddelenie, aby nám to 

vysvetlilo. 
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Ja v tomto prípade nemám problém udeliť slovo v tomto 

prípade občanovi, avšak, avšak pripomínam, že v mojom 

ponímaní poslanec, v tomto prípade diskutujúci 

a prihlasujúci sa do diskusie, má prednosť pred občanom 

diskutujúcim a prihlasujúcim sa do diskusie. To je môj 

návrh a to určuje predsedajúci, dobre?  

Takže hneď nám bude 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže, poprosím organizačné, aby sa vyjadrilo. 

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

oddelenia: 

Podľa rokovacieho poriadku sa do rozpravy hlásia 

poslanci a ostatní účastníci zasadnutia. Predsedajúci 

udeľuje slovo poslancom a účastníkom zasadnutia s hlasom 

poradným v poradným v poradí, v akom sa prihlásili 

do rozpravy a po nich ostatným účastníkom zasadnutia.  

Čiže predsedajúci má slovo, že 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

bol, ale 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

oddelenia: 

zasa nemôžeme procedurál. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nehádajte sa so mnou, ja mám teraz slovo, chcem to 

dokončiť a potom už si hovorte.  

Procedurálnym návrhom by sme nemali meniť ustanovenia 

rokovacieho poriadku. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže ja navrhujem, že vystúpia ďalší dvaja poslanci, 

vzápätí dostanú obyvatelia možnosť vyjadriť sa a budeme 

pokračovať v diskusii z radov poslancov do tej doby, pokiaľ 

budete považovať za potrebné.  

Takže, diskutuje v tomto prípade kto?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán námestník, kolegovia,  

nesúhlasím s tým, zákon má prednosť, a zákon hovorí 

o tom, že keď sa prihlási občan a poslanci mu hlasovaním 
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dajú slovo, tak bude hovoriť. Bežne to to tak u nás 

vo Vajnoroch robíme, keď vidím vzadu človeka a viem, zákon 

ovládam, že takto to má byť. Rokovací poriadok je nižšia, 

podľa mňa, právna norma ako zákon.  

Ale k podstate.  

To, čo sa teda udialo na promenáde a čo pán primátor 

teda cez okod, dopravnú komisiu urobil a urobil zmiešanú 

cyklotrasu. Ja si nemyslím, že nie je riešením tej 

situácie. Riešením situácie by bolo urobiť normálnu 

segregovanú cyklotrasu, ktorá by tade mala ísť a to sa dalo 

aj v tom priestore, aký tam teraz je.  

Tam bolo treba fyzicky oddeliť, aby teda tie 

pobehujúce deti, ktoré tam sú, a psíky nechodili na tú 

cyklotrasu, tak sa tam mohlo urobiť tenučký pás zelene 

s kríkmi, ktoré by sa dali zrealizovať. 

A preto som chcel navrhnúť, ja som si v noci niečo 

pripravoval, lebo som nevedel, že pani Pätoprstá 

a Štasselová pripravia nejaký návrh riešenia. Chcel som 

pripraviť uznesenie o tom, že pôvodná cyklotrasa bude 

obnovená v celom rozsahu a medzičasom sa urobí, teda, návrh 

na to, aby sa tam urobil tak tenký pás zelene.  

To, čo sa udialo s pékáó (PKO) vtedy a v tej desiatej 

minúte toho decembrového dňa v roku 2015, toho rokovania 

sme dostali štyridsaťstranovú teplú zmluvu, ktorú som si 

ja, teda, nestihol prečítať, ani vy ostatní, tak sa udialo 

vtedy a reálne už to je, že bolo jasné, a my sme to tu 

napádali viacerí, že vieme o tom, že je rozhodnutie 

Najvyššieho súdu z novembra 2015. Existovalo. Je to tak. 
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A my sme potom následne toto dokázali a podali sme ako 

poslanci, myslím, že to bol Dostál, Mrva, Štasselová, 

Čahojová, Budaj, neviem či Kolek, Šimončičová, podnet 

na súd. A do dneska je, pán poslanec Dostál teda, to dneska 

je ešte nerozhodnuté v tejto veci, lebo my trváme na tom, 

že došlo k porušeniu zákona, že samospráva, magistrát sa 

vzdal svojich práv pri riešení verejného priestoru, ako má 

vyzerať verejný priestor promenády. A o tom súd nerozhodol.  

Čiže, to bolo tak a to, a pravdu má aj pani 

Kimerlingová v tom, že teda, pod, pre predal sa pozemok 

pod pékáó (PKO) kedysi, kedysi dávno za Ďurkovského, ale ja 

si jak dobre pamätám, nebol som vtedy ešte poslancom, tam 

boli podmienky. A jednou z podmienok bolo, že tam bude 

vybudovaná nejaká ha sála pre dvetisíc ob občanov, teda pre 

pre dvetisíc návštevníkov. Oni mali namiesto zbúraného 

pékáó (PKO) vtedy postaviť sálu, ktorá bude používaná aj 

nimi, RiverParkom, ale aj mestom. A tam mala byť dohoda. 

Čiže, nemalo to byť bezodplatne. Tak hanebne, ako sa 

to urobilo v decembri roku 2015.  

Čiže, viac o tejto. o rokovaniach s investormi nám 

povie Peťo Herceg, občiansky aktivista, ktorý chodieva aj 

na rokovania kvôli Eurovei dvojke, ale aj na rokovanie 

s RiverParkom a s tým investičným zámerom cé pé er á bé cé 

(CPRABC), či ako so tam volá teraz, krycí názov toho 

RiverParku jeden, dva tri, štyri, päť.  

No a ja si myslím, že priestoru je tam dosť a pri 

normálnej tolerancii a vychádzaní si vzájomne v ústrety sa 
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tam zmestí na promenádu aj cyklotrasa, ale nie závodná 

cyklotrasa, veď všetci vedia, že tade závodiť nemôžu.  

Pán Hanulík,  

tam nebudú chodiť tridsaťpäť kilometrovou rýchlosťou, 

ale pôjdu tam normálne desať, pätnásť kilometrovou 

rýchlosťou vedomí si toho, že bárs kto im môže cez tú 

cyklotrasu prejsť, lebo tam sú lavičky.  

Čiže tá ohľaduplnosť je tam. Ale dneska, dneska. 

Chodiť normálne neorganizovane medzi chodcami a s bicyklom, 

tak to je úplná katastrofa a popretie toho, čo pán primátor 

nám dá v apríli schváliť, koncepcie smart sity (Smart 

City), aby ľudia a ma malej šikovné rozumné mesto, aby 

ľudia používali viac bicykle. (gong) Potom ja budem  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Olekšák reaguje. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo.  

Ja k tomu pékáó (PKO).  

No, prvý, prvá o pékáó (PKO) hovorila pani poslankyňa 

Čahojová. A my sme len reagovali nejakým spôsobom. 

Ale keď ste hovorili, pán poslanec, o tom pékáó (PKO), 

ja skutočne naozaj nechápem, prečo sa predali najprv 
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pozemky a potom, vlastne, sa riešila budova. Pretože je to 

absolútny nezmysel. Keď už, tak mala sa predať budova 

a pozemky si malo mesto nechať vo vlastníctve, aby teda 

bolo hráčom, čo sa týka toho, čo tam vlastne má vyrásť a čo 

tam má byť.  

To je ako keď predávate byt, ale skriňu si necháte.  

Takže, skutočne, ja by som bol veľmi rád, aby sme 

neboli nejakým spôsobom označovaní tu za tých, ktorí sme 

chceli robiť niečo zlé. Pra, pretože ten záujem bol 

o niečom inom.  

Ďakujem pekne. 

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: 

Pán Olekšák,  

ja, ja som vtedy nebol poslancom, ale pamätám si, že 

tam boli nejaké záruky za to, aby, že čo majú tí investori, 

ktorí toto kúpia, postaviť pre mesto. Vy ste to potom tou 

zmluvou, mimosúdnou zmluvou, úplne zlikvidovali.  

A nebolo to tak, že to bolo úplne bezodplatné. Oni tam 

mali ešte zaplatiť aj nejakých dva a pol milióna. Alebo 

päť miliónov? Či, či šesť celá tri milióna? Veď to, to je. 
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Ja som zvedavý, ako súd rozhodne o tom našom podaní, 

ktorým my chránime verejný majetok a verejné záujmy. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vystúpim teraz s druhým, druhým posolstvom od pána 

primátora.  

Komisia pre dopravné značenie vo februári tohto roku 

rozhodla o zmene dopravného značenia na Dunajskej 

promenáde. Časť z doterajšej cyklotrasy sa mení na zmiešanú 

zónu, ktorú cyklisti zdieľajú chodcami, zdieľajú s 

chodcami.  

Opakujem, komisia pre dopravné značenie.  

Rozhodnutie komisie z februára rešpektujem. Hovorí pán 

primátor. Napokon pre cyklistov so športovým ponímaním 

cyklistiky máme pre na petržalskej strane bezpečnú 

a konfro, komfortnú cyklotrasu s minimálnymi obmedzeniami.  

Som pripravený debatovať aj na širšej platforme 

a hľadať najlepšie riešenie. Budem však vždy trvať na tom, 

aby sme k sebe boli tolerantní a chránili tých 

najzraniteľnejších občanov nášho mesta. To sú v tomto 

prípade chodci. 

Ďalej diskutuje pán poslanec Káčer. 
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Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja by som začal tým, na čom sa, kolegovia, vieme 

určite všetci zhodnúť, a z toho by sme vždycky mali 

vychádzať, keď chceme dospieť k nejakým, podľa mňa, dobrým 

rozhodnutiam, a to je to, že všetci tento priestor 

považujeme v rámci Bratislavy za veľmi významný a každý 

z nás tam chodí, či pešo alebo na bicykli. To si myslím, že 

na tomto sa zhodnúť určite všetci dokážeme.  

Je smutné, že sa opäť stáva taký precedens, ktorý sa 

sa tu deje akože skoro pri každom nejakom vážnejšom 

rozhodnutí, a to je, že primátor vyzýva na debatu až keď je 

problém. Toto je dôvod, prečo my sme častokrát manipulovaní 

sa rozhodnúť.  

Lebo ja teraz, akože, mám sa rozhodnúť pre cyklistov, 

chodcov, bezpečnosť? U mňa je to pocit. Ja si myslím, že aj 

u vás častokrát je to pocitová záležitosť.  

Ja si dneska myslím pocitovo, že tým, že tam tá 

cyklotrasa je vyznačená, je to bezpečnejšie, lebo ja dávam 

pozor na dieťa. Viem, že tam je tá cyklotrasa, musím, 

neviem, jak to bude, keď to bude akože zmiešané, ani 

neviem, kto to vymyslel a prečo to vymyslel. To, že to 

odsúhlasila komisia pre dopravné značenie, to je to, že 

niekto to navrhol, opýtal sa komisie, či to tam môže byť, 

tá povedala, no tak môžete tam dať, čo chcete. Aj autá si 

tam môžte pustiť. 

Čiže, týmto by som neargumentoval.  
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Keď sme s kolegom Kaliským pripravovali parkovisko 

na Železnej pod železničným mostom, spýtali sme sa 

 tisícsto ľudí, čo si o tom myslia. Sedemdesiat percent 

ľudí povedalo, že sa tým zníži konfliktnosť daného 

priestoru. Nebolo to prijaté. Nevadí. Tisícsto je malá 

vzorka, ja nikoho za to neobviňujem. Ale ani toto sa 

neurobilo. Nebol to zďaleka tak významný bod tohto mesta, 

ale ani toto sa v tomto prípade neurobilo.  

Debata začína až vtedy, keď je tu nejaký štrajk 

cyklistov, keď sú skupiny, sa postavia medzi, proti sebe.  

My zase ideme vyrábať ďalší bod tohto mesta, alebo ja 

si myslím, že zmiešaná plocha opäť len vyrobí ďalší 

konfliktný bod v rámci tohto mesta.  

A chceme sa porovnávať s Londýnom, alebo hovoríme tu 

o európskych riešeniach. Ale tu nefungujú. My sme sa len 

prednedávnom naučili, že nemáme vstupovať na cyklotrasu. 

Prosím vás kolegovia. 

Takže, urobme nejaké postupnosti najprv, začnime, 

opravné chodníky, nakreslime tie cyklotrasy, urobme tie 

cyklotrasy bezpečnými, aby som aj ja s deťmi tade mohol 

chodiť, napríklad, aj na Železnú studničku. A potom 

prejdime chodiť do nejakých super európskych riešení, ktoré 

v podmienkach Bratislavy, neverím, že budú funkčné.  

Len dvoma vetami k tomu pékáó (PKO) by som sa 

vyjadril. 

A ja by som už kolegov poprosil, aby sme sa stále 

dookola pri každej téme nevrátili k pékáó (PKO).  
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Tu sa zabudlo na jednu veľmi dôležitú vec. Že tu bol 

aj návrh, aby sme predali pékáó (PKO) za štyri milióny eur. 

A skúste si pozrieť, kto ste za to hlasovali. Ja som 

hlasoval za to, aby sa PKO predalo za štyri milióny eur,  

aj kolega Hrčka, ne nebudem menovať presne, nepamätám si. 

Čiže, mali sme to, mali sme to v rukách, si myslím aj 

iným spôsobom. Rozhodli sme sa, že  štyri milióny nie, že 

je bublina a neviem čo. Ja som hlasoval za to, aby nezostal 

zakonzervovaný stav. Aby to nebolo len politickou témou. 

Keby sme tie  štyri milióny mali, tak si tam môžme postaviť 

lávky, čokoľvek. Nechcem vymýšľať, lebo naozaj na to nie 

som odborník. Len aby sme sa zamysleli nad tým. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem. 

A ja dopĺňam, aby sme sa zamysleli nad tým, že bolo 

spracované, spracované zadanie na urbanisticko, (ööö) 

urbanistickú štúdiu vrátane cyklotrás, vrátane ukľudnenia 

dopravy na nábreží, vrátane všetkého toho, čo nás čaká. 

Tento dokument je spracovaný, stačí, keď sa táto, tento 

proces bude pokračovať a jednoducho, mi všetci tuná, 

dvadsiati siedmi dnes, štyridsiati piati nabudúce, sme 

odborníci na to, ako to má vyzerať a čo si myslíme.  
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Ako je, sú tu odborníci, ktorí nám to urobia a naozaj 

potom sa o tom bavme. Ale teraz momentálne sa to rozhodlo 

tak, ako si povedal, zo dňa na deň sa proste zrušila tá 

cyklotrasa, ktorá tam bola.  

Čiže ja navrhujem, aby sme žiadali odborné materiály. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Možno ste viacerí dostali od jedného občana, ktorý dal 

podnet na magistrát, prečo je to zdieľané, to práve toto 

nábrežie, a to odpoveď magistrátu, tak neviem, nevedela 

som, komu všetkému to posielal, ale tá odpoveď oddelenia 

komunikácie a marketingu na ten zdieľaný priestor peších 

a chodcov na nábreží, ja neviem, to srandu si z nás robia 

všetkých?  

Akože, pôvodná cyklotrasa na promenáde bola vybudovaná 

v čase, keď bolo nábrežie zónou s minimálnym pohybom ľudí. 

To majú ktorý rok na mysli? Päťdesiaty? Alebo ktorý? Odkedy 

tam bola kultúra a kultúrne centrum, tak vždy nechodili 

ľudia autami, ale chodili pešo po nábreží. 
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Takže neviem, ktorý rok mali na mysli. A tá cyklotrasa 

fungovala dovtedy, kým tam tá kultúra bola. Respektíve, 

do minulého roku alebo predminulého. Nejdem spomínať tú, tú 

hanebnú zmluvu, ktorú me mestskí poslanci schválili.  

A o po, ďalej pokračuje, Oddelenie komunikácie 

marketingu odpovedá občanovi, že tým, že to bude zdieľané, 

tak sa dosiahne bezpečnejšie zdieľanie priestoru chodcami 

a cyklistami a zabezpečí sa tým ochrana detí a chodcov? 

Najmä detí? A tým, že to bude pomiešané, tak vtedy bude to 

chránené? Ako, nie je to chránené viac, keď je to oddelené? 

A to už je chybou toho, ktorý vbehne na to vymedzené pre 

toho druhého? To je jedna vec. 

Ale druhá vec, čo som chcela povedať.  

Ja už som na to upozorňovala ešte ako občan v minulom 

volebnom období tuto v tomto zastupiteľstve, keď pred 

RiverParkom tá spoločnosť, ktorá vlastní RiverPark, 

rekonštruovala tú časť nábrežia, ktorú má pred pred svojou 

budovou. A potom, keď to zrekonštruovala, potom vrátila 

späť mestu.  

Ja som si to pozrela, možno neporiadne, nie som až 

taký odborník, pozrela som si to na katastri, tak pozemok, 

ktorý vlastnilo mesto, zhruba asi osem metrov, RiverPark 

potom odovzdal mestu šírku šesť a pol metra. Je to niekde 

v zápise v zmluve, ktorou odovzdávali či vrátili šesť a pol 

metra. Jeden a pol metra si nechali pre seba, lebo tam majú 

nejaké tie svoje kvetináče alebo čo. Tým pádom sa zúžila tá 

nábrežná promenáda a tým pádom tam aj je užší priestor aj 

pre cyklistov.  
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Ja poprosím potom oddelenie správy majetku, nech mi 

vyhľadá nájomnú zmluvu, lebo v katastri je to jasne, 

zvláštne parcelné číslo dostal ten pás jeden a pol metrový, 

je vo vlastníctve hlavného mesta, ale neviem o tom, že by 

sa to im predávalo. Nejako sa to stratilo tých jeden a pol 

metra, možno dva alebo tri, neviem, neviem to spočítať, ale 

je to evidentné, že je to užšie, ako to pôvodne bolo. A 

vtedy na to bývalý primátor nereagoval ani mestské 

zastupiteľstvo. Teraz na to upozorňujem a skúsim to zistiť 

cez správu majetku. 

Takže, ak sa to má vrátiť naspäť, tak ja by som bola 

rada, keby tam bola samostatná cyklotrasa tak, ako to je 

v územnom pláne. 

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. 

Ja by som kolegyňu Šimončičovú doplnila.  

Tá cyklotrasa je problematická nielen pred 

RiverParkom, je problematická pozdĺž, v podstate, celého 

nábrežia, minimálne, rozhodne, od Mosta esenpé (SNP) 

po RiverPark, kde, vlastne, ona ide ako kedy stredom 

chodníka.  
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To riešenie určite nie šťastné, ale najväčší problém 

bol, keď tá cyklotrasa bola vyznačená, ja neviem, je to asi 

päť rokov dozadu, približne, čo si pamätám, kým si ľudia 

vôbec zvykli na to, že tá cyklotrasa tam je. Tak ten prvý 

rok, približne, bol najhorší.  

Takže, ja by som v tejto chvíli podporila to, nerobme 

zase nejaké riešenie zmiešaného pohybu, ktoré je dočasné, 

zachovajme radšej tú cyklotrasu s tým, že sme si vedomí, že 

to riešenie nie je dobré, ale, prosím vás, pripravme už 

definitívne riešenie a potom zase tých ľudí zvykajme 

na niečo nové.  

Lebo zmeniť to teraz s tým, že vyskúšame to takto a 

potom to možno zase bude inak, to je to najhoršie, čo môžme 

tým ľuďom robiť.  

Takže ja v tejto chvíli, napriek tomu, že nie som 

nadšená z tej cyklotrasy, podpore, podporím ten návrh 

kolegyni Pätoprstej aj s ohľadom na to, aby sa hľadalo 

naozaj už nejaké (gong) trvalé rieš 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  
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Nuž, ja len veľmi rýchlo.  

Na základe jedného, jednej zdokumentovanej kolízie 

a na základe súkromnej štúdie, ktorú si zadávateľ džéentí 

(J&T) dal urobiť Slovenskej technickej univerzite, meníme 

dopravné značenie.  

My poslanci žiadame rok, už asi tri roky, čo sme tu, 

dopravno-kapacitné posúdenie nábrežia ako takého a dosiaľ 

sme ho nedostali.  

A to najdôležitejšie, čo chcem povedať. 

Máme inžiniersko-geologické posúdenie stavu svahu 

nad Devínskou cestou, podľa ktorého sa za posledné tri roky 

v niekoľko kilometrovom úseku o deväťdesiat percent zhoršil 

stav. A existuje tam reálne ohrozenie života a zdravia 

ľudí, ktorí sa pohybujú po Devínskej ceste. Ako túto 

situáciu rieši mesto? Ako zareagovalo promptne na toto 

inžiniersko-geologické posúdenie svahu nad Devínskou cestou 

v rozsahu niekoľko kilometrov, kde sa za tri roky 

o deväťdesiat percent zhoršil stav oproti posledné 

poslednému posudku? A je tam akútne aaaa reálne nebezpe 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje 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 si myslím, že toto riešenie, ktoré sa robilo teraz 

s tým, že sa zmazala, vlastne, tá stredová čiara, je lepšie 

z hľadiska bezpečnosti chodcov. Lebo aj tých musíme brať, 

že sú významným faktorom, vlastne, na nábreží.  

A to je práve to, že tí cyklisti bol problém v tomto 

pruhu, že išli dosť bezohľadne rýchlo. To, čo hovoril pán 

poslanec Hanulík, že potrebovali sme skutočne možno tých 

ležiacich policajtov, pretože v tomto zmiešanom území tí 

cyklisti majú ísť podľa vyhlášky päť kilometrov za hodinu. 

Aa to bol problém. Tá rýchlosť cyklistov, kde dochádzalo 

potom ku konfliktným situáciám.  

A tak, ako hovorila pani poslankyňa aj Svoreňová, 

skutočne podporujem to systémové riešenie, a to je to 

samostatné teleso, aby cyklotrasy sme budovali 

na samostatných telesách.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Vzdávam sa svojho príspevku. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nasleduje s faktickou pán poslanec Grendel. 

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

Ja by som magistrátu navrhoval, aby zrušilo aj 

chodníky. Nech sú zmiešané územia, chodci a autá, budú 

jazdiť potom pomalšie a ľudia budú v bezpečí. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vnímam tak, že pani Pätoprstá chce mať ako záverečné 

slovo, preto sa prihlásila.  

V tomto prípade, ak to je tak, by som dal slovo 

odborníkom, alebo teda občanom, ktorí sa prihlásili 

do diskusie.  

Prvý vystúpi pán Dan Kollár.  

Ak súhlasíte s tým, zdvihnite ruku. 

(Hlasovanie.) 

Takže poprosím pán Dan Kollár. Občianske združenie 

Cyklokoalícia.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Neni. Takže, stráca por. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Je?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Už ide.Dobre.  

Takže vystúpi. 

Občan   Dan   K o l l á r ,  občianske združenie 

Cyklokoalícia:  

Dobrý deň, občianske združenie Cyklokoalícia..  

Je mi veľmi ľúto, že tu pán primátor nie, ale tak, keď 

nám takto na diaľku odkazuje, tak aj ja by som mu rád 

odkázal.  

Pán primátor, 

oháňate sa Kodaňou, ale pre cyklotrasy ste za celé 

vaše obdobie neurobili vôbec nič. Teda, takmer nič. To 

málo, čo ste urobili, bolo vďaka projektom, ktoré vám 

dodala zadarmo Cyklokoalícia.  

Teraz sa navyše napis, zapisujete do dejín ako 

likvidátor cyklotrás, a to všetko protizákonne.  

Cyklotrasa je v územnom pláne jednoznačne vedená 

nábrežím. Strategicky záväzný dokument Navrhovanie 

cyklistických komunikácií na území Bratislavy z roku 2014 
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jasne definuje intenzity, od ktorých na území musia byť 

cyklisti a chodci oddelení. Nevidíme teda žiaden dôvod 

na to, aby sa na území niečo teraz dvanásť mesiacov 

testovalo, nejaké nelegálne dočasné riešenie, teda zmiešaný 

pohyb a všetci vieme, ako to chodí s dočasnými riešeniami.  

Ak vám skutočne ide o bezpečnosť všetkých, realizujte 

na nábreží riadnu oddelenú cyklotrasu. Návrhy, dokonca aj 

projekty, máte na stole už niekoľko rokov. To, že tak 

nečiníte, napovedá skôr o tom, že viac ako o skutočnú 

bezpečnosť vám ide o záujmy developerov, ktorí 

Bratislavčanom pri výstavbe RiverParku II. plánujú ukradnúť 

ďalšiu časť nábrežia, tak ako to urobili pri RiverParku I. 

svojimi terasami.  

Oháňate sa odbornou verejnosťou. Jediným posudkom 

v prospech vášho riešenia je štúdia estéú (STU).  

Keď bola táto štúdia prezentovaná na konferencii 

Cyklistická doprava v Trnave, tak prezentujúci inžinier 

Lysický z estéú (STU) na otázku z, na otázku verejnosti, 

kto financoval túto štúdiu odpovedal, že nebude odpovedať 

a z konania konferencie utiekol.  

Dovoľte mi v rýchlosti odcitovať posudok iného 

príčetnejšieho odborníka docenta Gogolu z Katedry cestnej a 

mestskej dopravy Žilinskej univerzity: 

Z podkladov, ktoré som vi videl, jednoznačne vyplýva, 

že developer nerešpektoval nadradenú pozemnú komunikáciu, 

v tomto prípade cyklotrasu, ktorá tam už bola dávno 

pred ním naplánovaná. Pri takomto druhu cyklotrasy, ešte 

k tomu aj medzinárodného výz významu, nemožno len tak 
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svojvoľne meniť parametre. Je to podobné, ako keby sme 

na diaľnici dovolili zmiešaný pohyb chodcov.  

U nás je platná norma estéen (STN) 73 6110, ktorá 

určuje, za akých podmienok je prípustné spoločné zdieľanie 

chodcov a cyklistov, čo je v tomto bode pri, v tomto 

prípade absolútne neprípustné.  

Keďže daná cyklotrasa plní dopravnú funkciu hlavnej 

mestskej cyklotrasy v bé á (BA), nie je možné, aby sa jej 

šírkové, či iné parametre znížili. Je na ume developera 

a mesta, aby našli iné, hoci aj nákladnejšie riešenie. 

Zdôrazním ešte, že, že ste pri tomto riešení obišli 

komisiu dopravy, nehovoriac o komisii pre pešiu 

a cyklistickú dopravu, ktorá nebola zvolaná už viac ako 

rok.  

A zároveň vás vyzývam, pán primátor, prestaňte ľuďom 

klamať. Klamali ste na diskusii počas Európskeho týždňa 

mobility v roku 2016, keď ste vraveli, že zabezpečíte 

obnovu vodorovného dopravného zname značenia na cyklotrase 

na úseku RiverPark - Lafranconi. Klamali ste predvčerom 

na vašej tlačovke o tom, že zmiešaný pohyb je na území 

legálny, klamali ste populistickými tvrdeniami o tom, že 

prejsť cez cyklotrasu k lavičke je protizákonné.  

Včera vám zaplnené Primaciálne námestie ukázalo, čo si 

o takomto správaní myslíme.  

Ctené poslankyne, ctení poslanci,  
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verím, že vy sa klamať nenecháte a že podporíte, že 

zaviažete týmto mesto, aby bezodkladne vybudovalo naozaj 

bezpečné riešenie tohto priestoru.  

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V diskusii pokračuje pán Herceg.  

Ak súhlasíte, zdvihnite ruku, že vystúpi.  

(Hlasovanie.) 

Predpokladám, že áno. 

Takže, nech sa páči, máte slovo. 

Občan   Peter   H e r c e g :  

Ďakujem.  

Príjemné popoludnie. 

Moje meno je Peter Herceg. Som členom Komisie územného 

plánovania životného prostredia v Ružinove, ale som aj 

účastníkom konania ku stavbe cépéerá (CPRA), cépéerbé 

(CPRB), cépéercé (CPRC). Kódové označenia znamenajú nové 

pékáó (PKO), alebo nové sídlisko na nábreží. Hej? 
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Tak najprv ku tomu, ku tej cyklotrase zrušenej.  

Tiež som cyklista, chodím do práce na bicykli, sem tam 

sa s rodinkou prejdem.  

Konečne dostávame cyklistov na cyklotrasy a čo ideme 

pre nich robiť? Zrušiť im cyklotrasu, spraviť zmiešaný 

pohyb.Je to úplne smiešne paradoxné a vieme odkiaľ vietor 

fúka.  

Hierarchia má byť naozaj peší, cyklisti, ekologická 

emhádé (MHD), následne ostatná emhádé (MHD), potom dlho, 

dlho nič, autá rezidentov, autá ostatné, dlho, dlho nič 

a potom záujem investora. V tomto prípade je to úplne 

naopak.  

Ja viem, kto tú štúdiu estéú (STU) financoval. Pretože 

tú štúdiu nám ukázali investori na tom verej, na tom 

prerokovávaní na ministerstve životného prostredia 

ku rozsahu hodnotenia EEIA. Bola to ich štúdiách, ktorá aj 

priamo na mieste bola spochybnená, lebo bola úplne od veci.  

Územný plán to hovorí jasne a na prerokovaní sme to 

jasne tlačili. Zástupcovia developera, čo boli zástupcovia 

džeentí (J&T) a Kreska, po novom sa volajú Boal pre toto 

cépéer á bé cé (CPR A, B, C), tam presadzovali záujem, ale 

že však oni chcú podporovať cyklodopravu. Po, možno, 

štvorhodinovej diskusii vysvitlo, keď sme ich dotlačili 

do kúta, že priznali, žeo oni chcú úplné zrušiť akýkoľvek 

cy pohyb cyklistov po nábreží a chcú cyklistov dostať 

do toho údolia hrôzy a smradu, teda ku hlavnej ceste. To je 

ich záujem. Už tam mali aj projektanta, ktorý to takto 

kreslí, aby tých cyklistov tam dostal.  
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Napriek tomu, že územný plán to neumožňuje, spoliehajú 

sa na vyjadrenie odborných útvarov mesta, že napriek tomu, 

že čiara je tu, tak mesto bude súhlasiť s tým, tak je o sto 

metrov vedľa, ale je to skoro to isté.  

Takéto veci odzneli na tom prerokovaní. Takže, prosím 

vás, dobre strážte, čo ten magistrát, aké vyjadrenia dáva. 

A chcem vás ešte vyzvať, a aby ste zaviazali magistrát 

a starostu, aby nevydával záväzné stanoviská ku stavbám, čo 

je kľúčový dokument, v prípade, ak to záväzné stanovisko 

neobsahuje časť pre cyklistiku.  

Zaznel v stanoviskách oddelenie dopravy, ktoré má, 

možno, dvadsaťpäť ľudí na magistráte, rieši odbočovacie 

pruhy, ako tam dostať autá, či spĺňajú normu, či je dobrý 

šírka na parkovacie miesto, v lepšom prípade spomenú aj 

chodníky, nepovedia ich ale šírku, aj keď to má byť výškový 

dom typu Klingerka, hej, kde budeme mať jeden a pol metra 

široké chodníky. ale o cyklistike ani slovo.  

Kde to žijeme? V Kodani alebo v Bratislave? Alebo 

na Sibíri?  

Takže, prosím vás, tlačte na odborné oddelenia 

magistrátu a na pána storos, na pána primátora, aby 

cyklistika bola súčasťou záväzných stanovísk mesta.  

Posledná vec.  

Na nábreží. Máme tam terasy. Samozrejme, že sa tam 

ešte stále vybudovať separ, segregovaná cyklotrasa (gong) 
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tak, ako má byť. Ale sú tam terasy, je to biznis 

developoera  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Peter, to je k tebe ako občanovi.  

My môžeme tlačiť, ale pán primátor nám nepodpisuje 

uznesenia a my, aj keď ho niečím zaviažeme, tak nám to 

nepodpíše aj tretíkrát. Veľa príkladov by som tu mohol 

povedať. 

Čiže, my sme na strane cyklistov, obhajujeme ich, ale 

už na výkon, výkon magistrátu má plne v rukách pán primátor 

a on je za to zodpovedný, čo je škoda pre toto mesto. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To je váš subjektívny postoj. 

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

No, k tomu istému, ale trocha inak, že naozaj, to, čo 

je v právomoci primátora, alebo teda magistrátu, tak tam my 

nevieme ukladať, ukladať povinnosti. My ich môžeme 

požiadať, no. Len my sme už veľakrát žiadali a ono to 

väčšinou skončí tak, že však požiadali ste, no a to je 

celé. 

Čiže, žiaľ to, žiaľ, my ako poslanci nevieme to 

nejakým spôsobom donútiť ani riaditeľa magistrátu, ani 

primátora ohľadne tých záväzných stanovísk, to že ste nás 

žiadali.  

Jednoducho, je je zle nastavená, aj podľa môjho 

názoru, legislatíva celkovo, pokiaľ ide o právomoci 

poslancov a starostov, primátora. Len to nevieme zmeniť 

v tejto pozícii.,To by muselo byť v parlamente zmenené. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko záverečné vyjadrenie a vystúpenie.  

Poprosím pani Pätoprstú, ako predkladateľa o záverečné 

slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  
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Ja si zoberiem autoremedúrou návrh pani Štasselovej, 

ktorá chce zverejniť zadanie pre výber dodávateľa 

urbanistickej štúdie Bratislavské nábrežie, ktoré bolo 

spracované oddelením dopravy v roku 2016. Termín je tam 

apríl 2018, na čom sme sa dohodli. 

Poprosila somju, aby sme hlasovali o uznesení ako 

celku, aby sme už kolegov nezdržovali.  

Ja som si ešte dovolila osloviť hlavného dopravného 

koordinátora ministerstva dopravy, pána inžiniera Kľučku, 

aby mi povedal svoj názor a on, cyklokoordinátora Kľučku, 

ktorý mi napísal tento text: 

Základom tohto, tohto uznesenia a správneho postupu, 

ktorý chceme schváliť, je územný plán, ktorý dostatočne 

zreteľne hovorí o hlavnej mestskej trase na nábreží, a to 

v textovej, aj v grafickej časti. O iné sa oprieť nedá. 

Možno však argumentovať, že premiestnenie, možno však aj 

pre argumentovať, že premiestnenie cyklotrasy do dopravného 

priestoru ulice generála Svobodu nerešpektuje prirodzenú 

líniu pohybu cyklistov. 

Chcela by som sa oprieť, rovnako aj, ako aj vy, 

viacerí z vás, o územný plán, ktorý jasne hovorí, že táto 

cyklotrasa má byť v tomto priestore a záujem verejnosti je, 

aby sa, naozaj, bezpečnosť chodcov a cyklistov riešila čo 

najrýchlejšie a čo najefektívnejšie v prospech všetkých.  

Ja pevne verím, že ten tento návrh uznesenia to jasne 

definuje a prosím vás o jeho podporu ako celku. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko záverečné slovo. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, aj s tým autoremedúrou prijatým 

uznesením, ktoré bolo podané ako doplňujúce.  

Takže podľa toho, ako je to uvedené písomne, hlasujeme 

o tomto uznesení v celku. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujete sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťosem. 

Vzácna zhoda.  
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Dve hodiny diskusie k tomu. 

 

 

BOD 2 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: 

Pokračujeme ďalej v rokovaní dnešného zastupiteľstva 

a máme bod Interpelácie.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Á, pardon. Informácie. Zle som si to prečítal. 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov mestského 

zastupiteľstva, tak. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Napriek tomu, že to nebola moja interpelácia, čiže nie 

mne odpovedal pán primátor, ale prečítala som si ju a chcem 

sa opýtať. 

Lebo my sme boli tuto ubezpečovaní spočiatku, že čo sa 

týka toho pozemku tam nad tunelom, o o ktorý ide, na ktorý 

sa kolega Grendel pýtal, čo s tým, jaké sú tie vlastnícke 

vzťahy so spoločnosťou em té (MT) Real, takže mesto stihlo 

dať žalobu na súd, alebo, alebo reagovať na, na súd, ktorý 

rozhodol ešte v čase. Čiže, beží súdne konanie.  

Teraz som sa dozvedela z tohoto a z tejto odpovede, že 

už asi bolo neskoro, respektíve, chce sa mesto dohodnúť 

s vlastníkom, ktorý prišiel k týmto pozemkom nejakým veľmi 

zvláštnym spôsobom.  

Takže, ja by som naozaj chcela vedieť, že prečo máme 

informácie raz také, raz hentaké.  

Pomaly dostaneme aj to, že možno informáciu o 

Predstaničnom námestí, kde tam takisto mesto, podľa mňa, 

neskoro zareagovalo a, alebo neviem. No proste, tieto súdne 

spory sú od začiatku tohto volebného obdobia zahalené 

rúškom tajomstva a nedostávame presné informácie.  

Čiže, znamená táto odpoveď pána primátora 

na interpeláciu pána Grendela, že mesto o tie pozemky 

definitívne prišlo a teraz je už len na vlastníkovi, ktorý 

sa k nim dostal nejakým zvláštnym spôsobom, že či pristúpi 

na nejakú dohodu? Tak je to? Tak to správne chápem?  
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Ak áno, potom je to, potom je to nie veľmi kóšer a nie 

v poriadku, že mesto takto koná a nechá svoje majetky len 

tak kdekomu. Tak, jako som to v predchádzajúcom bode 

povedala, že pozemky na nábreží tiež asi prenechalo len tak 

tej spoločnosti, ktorá tam tie budovy vlastní. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pani aj poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Vážení kolegovia,  

ja som veľmi znepokojená odpoveďou, ktorú som dostala 

na svoju interpeláciu, kde som žiadala kópie faktúr 

uvedených, ktoré som žiadala ohľadom zaliatych, či to je, 

ohľadom polievania stromov.  

Jednoduchá vec, proste, zaslanie kópií faktúr. Pretože 

ma zaujímajú niektoré stromy, ktoré boli vyschnuté na území 

mestskej časti Petržalka, ktoré sú na pozemkoch mesta. Boli 

vysadené za veľmi vysoké sumy, sú to veľmi kvalitné stromy, 

ale neboli v najväčších horúčavách polievané. Iba na moju 

žiadosť tam raz prišla nejaká zvláštna firma, ktorá to tam 

poliala.  

Ten dokument, ktorý sa mi dostal do rúk, okrem iného, 

hovorí, že poslanci majú právo interpretovať primátora 

a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich 
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práce. Čiže na základe toho mi pán primátor kópie faktúr 

neumožní vidieť.  

Moja otázka potom na pána primátora je, že kto je 

zodpovedný za hospodárne nakladanie s majetkom obce 

a financovania zimnej a letnej údržby, ak nie primátor?  

Takže, neviem, čo mám robiť, či sa mám pokúsiť 

o podobné výstupy ako robí pán Hrčka, ale pravdepodobne si 

cez infozákon tieto faktúry vyžiadam a som sama zvedavá, či 

infozákon v tej, na toto magistráte funguje. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Koho jedného?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

To bol posledný diskutujúci príspevok.  

V zmysle schváleného programu dnešného rokovania, 

chcem sa spýtať, toto sa berie na vedomie?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Uznesenie k tomuto.  
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Takže potom, návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ohľadne vybavenie interpelácie toho jedného, čo sme 

mali Informácia o vybavených interpeláciách poslancov, mali 

sme jedného, jednu odpoveď berieme na vedomie. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujete sa hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Prítomných dvadsaťštyru, 

Za sa vyjadrilo dvadsaťtri. 

 

A to je posledný bod rokovania dnešného mestského 

zastupiteľstva?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ešte bod dva. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Interpelácie a Rôzne.  

Tak, poďme na to. 

Lebo, pozerám na tu pozvánku, ospravedlňujem sa, 

prišiel som neskoršie, nebol som tu pri tom schvaľovaní 

programu. Vidím to tu, že Interpelácie a Rôzne. 

 

BOD 3 INTERPELÁCIE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo tri Interpelácie. 

Pani poslankyňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som svoju interpeláciu pre istotu podala aj 

písomne, ale len telegraficky poviem, že chcem odpoveď, 

teda, interpelujem pána primátora ohľadne jedného listu, 

ktorý sme písali ziestneho úradu z Podunajských Biskupíc 

ohľadne odkúpenia pozemkov na rozšírenie cintorína 

v Podunajských Biskupiciach. Zatiaľ nemáme odpoveď na to. 
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Potom by som potrebovala zaradiť do plánov opráv 

chodník zanedbaný, rozbitý, pozdĺž Svornosti od ulice 

Ovčiarska, Pri Hrádzi, tiež v Biskupiciach. 

Už druhýkrát interpelujem o nefunkčnom novinár, 

novinovom stánku, na Krajinskej ulici pri zastávke 

sedemdesiatky pred nemocnicou. Dva roky to nefunguje, 

zaberá tam časť, špatí a niektorí to používajú ako na, teda 

pozadie toho stánku, ako na vykonanie osobných potrieb. Je 

to tam už hrozné.  

A po štvrté. Chcem vedieť v akom stave je rozhodnutie, 

teda vydanie rozhodnutia územné, územného rozhodnutia na 

cestnú svetelnú signalizáciu. Termín je 31. marec a dostalo 

sa ku mne niečo také, že nejaké stanovisko magistrátu pre 

GIB chýba z toho, aby to mohlo byť ukončené, proste vydané 

a začaté s tým stavaním.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pán poslanec Grendel. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa chcel opýtať na spôsob alebo režim, ako 

je zabezpečená bezpečnosť cestujúcich emhádé (MDH) na 
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Trnavskom mýte, ktorí prechádzajú medzi električkovou 

zastávkou a tržnicou.  

Všimol som si aj v ranných, aj v poobedňajších 

hodinách, niekedy je tam štátna polícia, niekedy mestská, 

niekedy sú tam spoločne a potom sú, potom je 

niekoľkohodinová fuga, kedy tam nie sú ani štátni ani 

mestskí policajti.  

A preto sa chcem v rámci interpelácie opýtať, aký 

režim je tam zabezpečený na bezpečnosť chodcov? 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Rozumieme. 

Ďalší v poradí je pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Chcel by som pána primátora interpelovať vo veci 

riešenia havarijného stavu na Devínskej ceste.  

Nebudem sa opakovať. Ja som dvakrát ho už interpeloval 

v súvislosti, podľa mňa, ale aj viacerých obyvateľov 

Devína, nevhodným dopravným značením. Teraz je však otázka 

času skôr už klásť, akým spôsobom sa chce tento stav 

odstrániť, lebo z rokovania tejto havarijnej, alebo komisie 
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na to  zriadenej, bolo povedané, že v marci by sa malo 

začať s odstraňovaním tohto havarijného stavu. 

Takže, by som poprosil pána primátora, aby mi 

odpovedal, v akom stave je riešenie havarijného stavu na 

Devínskej ceste v časti Sihoť, čiže, ten pôvodný prvý úsek 

v rámci Devínskej cesty. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej pokračuje pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Vážení kolegovia, 

chcem interpelovať pána primátora, pretože v rozpočte 

na rok 2018 bola na návrh pána primátora urobená zmena, že 

solidaritu na seba preberá hlavné mesto a mestské časti, 

najmä teda tie, ktoré museli prispievať na solidaritu, si 

podľa toho upravili aj svoj rozpočet, ale momentálne, keďže 

nie je prijatý. Teda, táto zmena si vyžadovala aj zmenu 

Štatútu hlavného mesta, ale tá zmena štatútu nebola 

uskutočnená doteraz, takže, vyzývam, alebo pýtam sa pána 

primátora, kedy tá zmena bude urobená? Pretože tam treba aj 

prerokovanie s mestskými časťami urobiť.  

Viem, že sa to rokovalo vo finančnej komisii, ale aké 

bude ďalšie pokračovanie?  
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A najmä, treba to urobiť čo najrýchlejšie, pretože tie 

mestské časti, ktoré musia financovať podľa súčasného 

štatútu solidaritu, tak prichádzajú vo svojom rozpočte 

o veľa prostriedkov. 

Takže otázka je, kedy bude spracovaný návrh? Kedy bude 

pos poslaný mestským častiam na prerokovanie? No a potom, 

a potom, kedy už teda bude platný?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcela interpelovať pána primátora, a to vo 

veci toho, najprv všeobecne, ale mám tu aj konkrétny 

príklad.  

Ako mesto vymáha škody spôsobené cudzími osobami na 

majetku hlavného mesta? Ako príklad uvádzam zničený trávnik 

v mestskej časti Dúbravka cudzou osobou, ktorá sústavne 

jazdí po tom trávniku. Už sú tam úplne, akože, výmole 

a, a diery, nielenže tráva tam už dávno ani, možno, rásť 

nebude. Treba to celé vymeniť.  
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Mesto tento podnet poslalo mestskej polícii. Mestská 

polícia môže dať pokutu za porušovanie vézetenka (VZN-ka), 

ale mesto nerieši vymáhanie škôd spôsobené cudzími osobami 

mesta. Na majetku mesta.  

Ďalší príklad.  

Vo Viedni, napríklad, keď niekto autom vrazí do 

stromu, ktorý je majetkom mesta, tak majú na to znalkyňu, 

ktorá vyčísli škodu na tom strome spôsobenú autom a pýta to 

aj po pozostal, od pozostalých, keď náhodou ten človek 

neprežije tú to vrazenie do stromu. 

U nás sa ten strom vyrúbe a máme vybavené. Žiadne 

také, že vymáhať spô, škody spôsobené mestom. 

Ale tuto, všeobecne chcem vedieť tento postup, ako sa 

vymáhajú tieto škody.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší diskutujúci. Ďalší diskutujúci je pán poslanec 

Káčer. 

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

Ďakujem pekne. 
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Ja sa opäť vraciam v interpeláciách k Základnej škole 

Batkova, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta. Nabudúce 

vám premietnem aj fotografie, teda, ak sa ten stav nezmení. 

Už viackrát som žiadal, aby mesto riešilo havarijný 

stav, kde sa zosúva svah a hrozí, že to teda padne na ľudí, 

ktorí prichádzajú do školy.  

Tak mesto tento svah ohradilo plotom. To je riešenie 

mesta. Oplotilo celý svah pod školským dvorom, aby tadiaľ 

nikto neprešiel. Ľudia musia chodiť zhora, zdola, hocijako. 

Toto je riešenie havarijného stavu, keď padá svah. Zamedzím 

tam z každej strany prístup. Pri škole. Jak keby deťom toto 

zabránilo sa hrať niekde popri plote.  

Čo sa. Takže sa pýtam, že čo sa s tým bude reálne 

robiť? Nie len oplotiť. Veď, neviem, preboha, to je v tomto 

storočí, to je, naozaj, neuveriteľné riešenie.  

Ďalej na tejto škole je takisto plaváreň, ktorú 

nabudúce nafotím a donesiem vám ju ukázať, ako môže vyzerať 

mestský majetok. Je to jedna tragédia. Je to v havarijnom 

stave. Aspoň zvonku to nejakým spôsobom zaizolovať. 

Dnes už sa tam stretávajú bezdomovci. Sa zase vytvára 

jedno nebezpečné zátišie.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko Interpelácie.  

Posledný dvaja sa prihlásili po termíne.  

 

 

BOD 4 RÔZNE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A otvárame bod Rôzne. 

Máme poslednú minútu, potom vystúpia občania 

o šestnástej.  

Takže bod Rôzne. 

Pani poslankyňa Ferenčáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne, 
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Keďže v bode Interpelácie som sa prihlásila veľmi 

neskoro, tak predložím túto moju požiadavku teraz v bode 

Rôznom.  

Ja by som chcela poprosiť pána primátora, teda vedenie 

mesta, o ústretovosť voči mestskej časti. 

A síce mestská časť požiadala, respektíve, mala 

prenajatý pozemok, mestské zastupiteľstvo prenajalo 

mestskej časti pozemok za kaštieľom v Čunove s tým, že 

mestská časť tento pozemok chce prenajať dlhodobo 

pre Bratislavský sa samosprávny kraj z dôvodu vybudovania 

Ekocentra v, a rekonštrukcie kaštieľa a sýpky v mestskej 

časti. Mesto nám, samozrejme že dalo súhlas s podnájmom 

pozemku, avšak na dobu desať rokov, čo je veľmi krátka doba 

na to, že vlastne to samotné Ekocentrum sa bude budovať, 

pokiaľ teda sa to celé zrekonštruuje, možno aj desať rokov, 

že táto doba je naozaj veľmi, veľmi nevyhovujúca a práve 

pre potreby preukázať zo štrukturálnych fondov, keďže na to 

majú byť finančné prostriedky, preukázať udržateľnosť 

projektu, chcem požiadať pána primátora o prehodnotenie, 

teda, tohoto stanoviska a naozaj vyhovenie mestskej časti, 

aby tento majetok sa mohol zveľadiť, pretože mesto, napriek 

tomu teda je jeho vlastníkom a mestská časť do toho vráža 

každý každý rok finančné prostriedky z rozpočtu nemalé 

na udržiavanie tejto, tejto enkápečky (NKP), národnej 

kultúrnej pamiatky. 

A teraz máme jedinečnú šancu niečo zrevitalizovať, 

zrekonštruovať. A skutočne by som bola veľmi nerada, keby, 

keby to všetko malo padnúť na v tom, že mesto sa nejakým 

spôsobom stavia k tomu takto, že nechce prenajať niečo, na 
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čo, na čo vlastné prostriedky nemá a čo z vlastných zdrojov 

nevie zrekonštruovať. 

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. 

Prosil by som dvojnásobok času, lebo budem dávať dva 

body.  

Ten prvý sa jedná prebiehajúceho zabezpečenia 

priestorov pre depozit, teda galérie a múzea mesta 

Bratislavy. 

Ako, pokiaľ, teda, ste informovaní, vznikla pracovná 

komisia, ktorá má zabezpečiť v prvom kole zabezpečenie 

alebo nájom priestorov.  

Pointa zostáva v tom, že súčasne zabezpečujeme vlastné 

priestory. Vieme, že tieto aktivity sú podložené 

rozpočtovanou sumou v rámci rozpočtu.  

A dvaja poslanci, konkrétne pani Katarína Šimončičová 

a ja z poslaneckého zboru, sme členmi tejto pracovnej 

skupiny, ktorá sa doteraz ešte ani raz, ani raz, podotýkam, 
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nestretla v plnom rozsahu a akurát z mejlovej (mailovej) 

korešpondencie s pánom Jančárom sa dozvedám, čo sa deje.  

Čiže, bola vyhlásená súťaž na obstaranie depozitárov, 

ktoré podmienky tejto súťaže alebo tohoto výberového 

konania som dva, trikrát pripomienkoval bez odozvy, žiadal 

som, aby komisia bola zvolaná, nebola zvolaná, doplnila 

stav o ďalších dvoch členov z rozhodnutia, teda 

predpokladám, pána riaditeľa Jančára s tým, že teraz sme 

zvolaní prvýkrát na otváranie obálok, ktoré bude 4. alebo 

5. apríla.  

Ale, teda, podotýkam, že ako členovia komisie sme 

nemali možnosť prakticky a účinne zasiahnuť do tvorby, do 

tvorby týchto výberových podmienok.  

Pôvodný návrh bol na štyritisíc metrov štvorcových, po 

konzultácii pána Jančára s pánom riaditeľom, vraj 

štvornásobnej, dokonca raz za účasti pána primátora, sa 

tento rozsah metrov štvorcových zväčšil na päťtisíc, 

z pôvodných troch rokov zazmluvnenia plus opcia na ďalšie 

tri sa zvýšilo na päť rokov plus opcia tri.  

Z jednania s pánom riaditeľom GIB-u nám bolo 

na komisii povedané, to som sa zúčastnil na komisii 

kultúrnej, že GIB je schopný zabezpečiť prípravu tých 

našich priestorov v priebehu dvoch rokov. 

Zdá sa  mi protichodné v rámci záujmu mesta na jednej 

strane sa zaviazať užívať priestory, ktoré sú v nájme na 

päť rokov a súbežne vynakladať prostriedky a zabezpečiť 
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vlastné priestor, priestory, ktoré na toto môžu byť 

využité. 

Čiže, poprosím dávam uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora o informáciu 

o priebehu zabezpečenia priestoru depozitáru. Termín 

najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Prosím podporiť.  

Viac k tejto veci nemôžem momentálne urobiť alebo 

nemôžme, ale však, na komisii sa vyjadríme. 

Druhý bod by som navrhoval zmenu uznesenia číslo 1006 

z roku 2017. Jedná sa o schválenie rozpočtu na rok 2018. 

Prečítam uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia číslo 

1006/2007 sedemnásť nahradením znenia bodov číslo dva a 

číslo štyri v časti Dé splnomocňuje a tak ďalej. 

Nový text. 

Bod 2, v prípade iných prostriedkov poskytnutých 

na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku päťtisíc 

eur, bola tam desaťtisícová suma v každom jednotlivom 

prípade,  

a bod 4, vykonať presun rozpočtových výdavkov medzi 

podprogramami, respektívne, prvkami, respektívne, položkami 

v rámci jedného programu v maximálnej výške stotisíc eur 

za celý rozpočtovaný rok.  
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Presun môže byť realizovaný iba v rámci jedného druhu 

výdavku, to jest, iba bežných výdavkov navzájom a detto iba 

(gong) medzi kapitálovými výdavkami navzájom. 

Tá zmena tam dochádza k tomu, že už v roku 2017 bolo 

takto prijaté identické uznesenie. Čiže, nie je to niečo 

nové. 

Čiže, rok 2017 aj vďaka tomuto, že bol takto prijatý 

rozpočet, nevykázal žiadne problémy ani z pohľadu mesta, 

ale riadenie financií a teda všetko sme stíhali v rámci 

zastupiteľstva schvaľovať tak, ako bolo treba. 

Nechcem povedať, že či nedopatrením, zastupiteľstvo si 

neuvedomilo, čo schvaľuje, ale návrh, ktorý tu bol už takto 

robený, pri schvaľovaní rozpočtu neprešiel. 

Čiže, preto dávam túto možnosť zmeniť toto uznesenie 

len v rámci možnosti disponovania, voľného disponovania 

pána primátora sumou nie vyjadrenú percentuálnou čiastkou 

bežných, teda bežných alebo výdavkových rozpočtov, ale 

ohraničenou sumou  stotisíc.  

Poprosím o podporu, lebo materiál nezakladá, nezakladá 

na prijatý rozpočet žiadne finančné, finančné dopady, čo sa 

týka príjmovej ani výdavkovej strane, hovorí sa tu, teda, 

iba o tom, že je, že je iný režim v súvislosti 

s nakladaním, voľným nakladaním, a výšky prostriedkov pánom 

primátorom. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Tu kolega hovorí ako všetko ide k lepšiemu. A mňa 

napadla tiež taká vec, čo ide k lepšiemu.  

Na Patrónke, na tých zastávkach, sú umiestnené kamery. 

Ja som sa stretol s jednou pani, ktorá povedala, že, že 

situácia, hoci je taká, že často sa stavia, že tých, že 

tých cestujúcich obťažujú, proste, takí nejakí, nemáš euro, 

nedáš mi ešte dve euro a tak.  

Že ja by som iba chcel poprosiť, že hoci kamerový 

systém je, nie je vidieť, že tam je. Sú tam nejaké ceduľky, 

že toto je snímané kamerami, ale nie je to na, jak sa 

hovorí, na každom rohu. A chcel by som poprosiť, či by bolo 

možné toto, akože, lepšie označiť.  

Tak isto by som chcel vedieť, že či je, či je kamerový 

systém pod Mostom SNP. 

A poslednú vec by som chcel povedať už iba, že stále 

chválime Viedeň, ale Viedeň pod tých teroristických 

útokoch, teraz čo tými nožmi sa tam navzájom popichali, sa 

dostala za Bratislavu.  
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Čiže, Bratislava je bezpečnejšie miesto ako Viedeň. 

Ďakujem.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Vďaka polícii.  

(gong) 

Mestskej. 

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: 

Som, som taký zaskočený z toho, čo hovorí pán poslanec 

Kolek, lebo bol som na tej komisii, ktorej sa aj on 

zúčastnil, kde sme hovorili o tých, o tom, o tých 

priestoroch depozitára a tom dočasnom riešení.  

A, teda, bol som v tom, že tá komisia funguje, pretože 

činnosť tej komisie bola dôležitá ešte pred samotným 

predložením ponúk a otváraním obálok. Tá činnosť tej 

komisie, práve aj preto tam tí poslanci boli nominovaní, 

alebo bola žiadosť o donominovanie, aby sa predložilo 

alternatívne riešenie, ktoré aj kultúrna komisia považovala 

za výhodnejšie pre mesto s tým, že by sa ušetrili finančné 

prostriedky v rozpočte mesta.  
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Takže, nerozumiem tomu celkom, prečo poslanci, ktorí 

mali byť členmi tej komisie, alebo tej pracovnej skupiny, 

nie sú tam prizývaní, a možnože už je aj neskoro na to, aby 

tam ten vklad priniesli ktorý sa od toho očakával. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ešte než budeme nahlasovať, by som rád, keďže je 

šestnásta hodina deviata minúta, aby sme necyklili tú 

diskusiu, prihlásil sa na šestnástu hodinu jeden občan.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Budeme hlasovať, hneď.  

Po šestnástej mal vystúpiť pán Milan Kamaráš, ktorý už 

vystupoval niekoľkokrát, ale každopádne by som si dovolil 

mu kaž, mu dať slovo v tomto prípade. Bod Rôzne prerušiť 

a venovať sa jedným vystúpením. Je jediný. Nenechávajme ho 

dlhšie čakať.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Není tu? Aha. Tak medzičasom to vzdal. Nemusíme tým 

pádom sa tým zaoberať. 

Návrhová komisia.  

Ešte jedna vec. 
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Tuná podľa diskusie v rámci oddelení môžme hlasovať 

o tomto prvom vašom pozmeňujúcom návrhu, o tom druhom nie, 

vzhľadom k tomu, že má dopad na rozpočet. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Si myslím. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Čítam bod dvadsaťdeväť- 

V bode rôzne môže poslanec predkladať návrhy, ktoré 

nemajú dopad na rozpočet hlavného mesta.  

Je to návrh, ktorý má dopad na rozpočet.  

Ja poprosím prvý, prvé uznesenie, ktoré pán poslanec 

navrhol. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Pán Kolak, pán Kolek podal  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dva. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

dva návrhy uznesenia. 

Ten prvý návrh je ten jednoduchší, riešenie problému 

s priestormi na depozitáre. 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora o informáciu 

o priebehu zabezpečenia priestorov depozitáru. Termín 

najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Toto je jedno. Jeden návrh uznesenia. 

O tomto máme hlasovať teraz. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentuje sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Tak. Z toho vyplýva 15 minút prestávka. Za 15 minút sa 

tu vidíme. 

 

(Prestávka od 16.11 do 16.26 h) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

Avizovaný čas prezenčného hlasovania.  

Evidentne je nás tu menej, takže asi to bude posledné 

hlasovanie dnešného dňa.  

Prosím, prezentujete sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

(poznámka:  

Uznáš, uznášaniaschopnosť sme stratili. Jedenásť 

prítomných. 

Z toho vyplýva, že prerušujem dnešné rokovanie 

mestského zastupiteľstva v bode Rôzne a pán primátor bude 

informovať do štrnástich dní o pokračovaní tohto 

zastupiteľstva. 

 

(poznámka: 18.44 h prerušené rokovanie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 

22. 2. 2018 – prvý deň rokovania) 



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

 259

DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA 25. APRÍLA 2018 
 

(poznámka:  z dôvodu neuznášaniaschopnosti mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa rokovanie 

zvolané na 25. 4. 2018 nekonalo. 

X X 
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