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rokovania .................................. 659 

Bod 49 Návrh na prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku v obytnom dome 
Mraziarenská 21, Záhradnícka 75, 
Račianska 63, Plickova 12, Hlaváčikova 
35, Hálova 10, Námestie hraničiarov 13, 
Strečnianska 7, vlastníkom bytov ........... 659 

Bod 50 Návrh na zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 
481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, č. 
572/2016 zo dňa 30. 06. 2016, č. 
934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, č. 
935/2017 zo dňa 27. 09. 2017 ............... 661 

Bod 53 Interpelácie ............................... 662 

Bod 54 Rôzne ...................................... 674 
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PRVÝ DEŇ ROKOVANIA 26. APRÍLA 2018  
 
 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 
A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie o 09.13 h) 

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

Otváram zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy, na ktorom vítam poslancov mestského 

zastupiteľstva, starostov mestských častí a ostatných 

prítomných. 

Podľa. Pred samotnou pracovnou časťou vám chcem dať do 

pozornosti výstavu vybraných výtvarných prác súťažnej 

výstavnej Smart city Bratislava, ktorá bola súčasťou 

podujatia Dní Bratislavy. Hlavné mesto touto výstavou 

ponúklo deťom a mladým ľuďom možnosť vyjadriť svoj názor na 

mesto Bratislavu pomocou objektívu a štetca a takto im 

umožnilo zapojiť sa do rozhodovania o živote Bratislavy. 

Vážené poslankyne a poslanci,  

aj vy sami sa môžete zúčastniť hodnotenia týchto prác. 

Na vašich stoloch sa nachádza hodnotiaci lístok, ktorý po 

vyplnení môžete hodiť do pripravenej urny.  

Prajem vám pekný estetický zážitok. 

Teraz mi.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 14

Ešte pred pracovnou časťou máme jednu milú povinnosť 

a radi by sme popriali našim poslankyniam a poslancom, 

ktorí sa dožili významného jubilea všetko najlepšie, veľa 

šťastia a úspechov. Jedná sa o pani poslankyňu Šimončičovú 

a pani poslankyňu Štasselovú, ktoré prídu ale neskôr.  

Ale pán poslanec Weinštuk a pán poslanec Jenčík tu sú. 

Takže, ďakujem vám veľmi pekne za vašu prácu pre hlavné 

mesto Bratislavu. Prajeme vám veľa zdravia a úspechov. 

(poznámka:  potlesk) 

Weinštuk a Jenčík.  

(poznámka:  potlesk pokračuje, primátor osobne 

gratuluje jubilantom a odovzdáva kytice kvetín) 

Teraz pristúpime k pracovnej časti nášho zasadnutia.  

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

Na celý deň sa ospravedlnil pán poslanec Budaj, Kríž, 

Uhler, Štasselová, Šimončičová. Pán poslanec Kríž teda 

odíde skôr a pán, pani poslankyňa Štasselová príde neskôr. 

A pán poslanec Uhler nebude prítomný poobede.  

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť poslancov pána 

Greksu a Hanulíka. Má niekto iný návrh?  

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

Tridsaťsedem prítomných. 

Tridsaťsedem za.  

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu.  

Dámy a páni, 

návrh programu rokovania ste obdržali na pozvánke, 

ktorý bol zverejnený na webovom sídle hlavného mesta 19. 4. 

V súlade s novelou zákona Slovenskej národnej rady 

o obecnom zriadení dávam hlasovať najprv o tomto návrhu 

a jeho prijatie si vyžaduje nadpolovičnú väčšinu hlasov 

prítomných poslancov.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Aha, kde je návrhová komisia? 

Aha, pardon, prepáčte, som vás preskočil. 

Ospravedlňujem sa.  

Takže, návrhová komisia pani poslankyňa Jégh, 

Pätoprstá a Ferenčáková.  

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, prosím, hlasujte o predloženom návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsaťosem prítomných. 

Tridsaťšesť za. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu.  

Návrh programu rokovania ste obdržali  a bol 

zverejnený 19. 4. a ideme hlasovať programo programe tohto 

rokovania.  

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 02. 2018 
a 31. 03. 2018 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2018 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2018, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 o 
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za 
dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej 
platenia a preukázania jej zaplatenia 

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

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov 
určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 17

6. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. .... z .... , 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene 
a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v 
znení neskorších predpisov  

7. Návrh na určenie mesačného platu primátorovi hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

8. Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2017 (materiál bude prerokovaný o 
10:00 h) 

9. Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta 
Bratislava za rok 2017 (materiál bude prerokovaný o 
10:00 h) 

10. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, v lokalite Martinského cintorína na Trnavskej 
ceste, do správy mestskej príspevkovej organizácie 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

11. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, 
parc. č. 422/17, Podbrezovská ulica, Mgr. Tomášovi 
Bielikovi s manželkou Janou 

12. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemkov Bratislave, k. ú. Rača, parc. 
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č. 19179/17 a parc. č. 19179/18, Pekná cesta, 
Miroslavovi Predajnianskemu s manželkou Evou 

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

14. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa novovytvorených pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Ružinov, parc. č. 1032/60, parc. č. 1032/61, 
parc. č. 1032/62, parc. č. 1032/63, parc. č. 922/2, 
parc. č. 922/8, parc. č. 922/9, parc. č. 922/10, do 
výlučného vlastníctva spoločnosti PROTEA, spol. 
s r.o., so sídlom v Bratislave  

15. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 
parc. č. 13594/2 a parc. č. 13594/3, spoločnosti BOAT 
Reality, družstvo, so sídlom v Bratislave 

16. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, 
parc. č. 2026/9, Alstrova ulica, PhDr. Milanovi Sovovi 
s manželkou Mgr. Danicou Sovovou 

17. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa  
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 
parc. č. 890/2, Petrovi Horniakovi s manželkou 
Teréziou 

18. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka – 
Jantárova cesta, parc. č. 4691/35, do výlučného 
vlastníctva František Majtán - EURONICS TPD, so sídlom 
v Bratislave 

19. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 
pozemok parc. č. 3400/160, vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, ulica Na vrátkach za pozemky 
parc. č. 882/1, parc. č. 882/2, parc. č. 882/17, parc. 
č. 882/91, parc. č. 882/92 a parc. č. 882/93, vo 
vlastníctve STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo 
s. r. o., ulica Pod záhradami a návrh na zrušenie 
časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
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mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, 
a to podmienky č. 2 časti A. bodu 1 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 3284/9, spoločnosti Slovenská 
sporiteľňa, a.s., so sídlom v Bratislave 

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Nové Mesto, parc. č. 12290/1 a parc. č. 12290/12, 
spoločnosti PBL s. r. o., so sídlom v Bratislave 

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 21709, spoločnosti DXT 
Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave 

23. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí  pozemku v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 22, mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves  

24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave,  k. 
ú. Petržalka, parc. č. 2545/1, parc. č. 2545/2, pre 
spoločnosť OTP Buildings, s.r.o., so sídlom 
v Bratislave 

25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave,  k. 
ú. Petržalka, parc. č.  4620/4, parc. č. 5211/3, pre 
spoločnosť VI GROUP Starý háj s.r.o., so sídlom 
v Bratislave 

26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1, pre 
spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., so sídlom v 
Bratislave 

27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
794,79 m², nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188, 
postavenej na pozemkoch parc. č. 2885 a parc. č. 2886 
na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 
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pre Centrum voľného času Klokan, so sídlom 
v Bratislave 

28. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru vo výmere 
150,08 m², v stavbe, bez súpisného čísla – podchod 
na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 
a parc. č. 21550/4, pre Dopravný podnik Bratislava, 
akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave 

29. Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislavy k bytom č. 1, 2 a k 
nebytovému priestoru č. 2.12 v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto – Fraňa Kráľa 21, v podiele 404/2000 

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

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

32. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 

33. Informácia o časovej postupnosti realizácie opatrení 
týkajúcich sa dopravy, uvedených v strategických 
dokumentoch, záväzných pre hlavné mesto SR Bratislavu 
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja, 
Koncepcia rozvoja MHD v Bratislave, Územný generel 
dopravy, PHSR 

34. Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre 
rok 2018 

35. Informácia o plnení Uznesenia č.1405/2014 časť C bod 1 
zo dňa 20.01.2014 – Akčný plán udržateľného 
energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 

36. Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod  
2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu pri príprave 
výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 
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37. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle 
výzvy hlavného mesta SR Bratislava na poskytnutie 
dotácie na podporu integračných projektov neverejných 
subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave 
pre rok 2018 

38. Návrh na poskytnutie dotácie na chod a rozvoj aktivít 
pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v celkovej 
výške 20 000,00 Eur  

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

40. Vyhodnotenie plnenia uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
695/2016 zo dňa 7.12.2016 – 8.12.2016 – Informácia 
o vyhodnotení ekonomickej efektívnosti hospodárenia 
v poľovnom revíri „Lesopark“ 

41. Informácia o možnostiach realizácie vydávania Senior 
Pasov pre občanov nad 70 rokov s platnosťou na 5 rokov 
v podmienkach Integrovaného dopravného systému 
v Bratislavskom kraji 

42. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného 
zámeru stavby predstaničný priestor hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

43. Informácia o plnení opatrení na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – 
bod 5.2.2. protokolu a návrh na zrušenie uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 912/2010, časť C, bod 1. zo dňa 25.03.2010 

44. Návrh na späťvzatie žalobného návrhu k nehnuteľnostiam 
v Bratislave, k. ú. Staré  Mesto – Žabotová 1 
Bratislava, a to k stavbe so súp. č. 103205 a k 
pozemkom parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6 

45. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom stánku a prislúchajúceho 
vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky za 
účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia  
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46. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 3737/20 a parc. č. 3737/21, Sokolská 
ulica, Eugenovi Orosovi s manželkou Rozáliou, ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého 
pozemku 

47. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, 
parc. č. 1537/42, parc. č. 1537/43, parc. č. 1537/50, 
parc. č. 1537/57, parc. č. 1537/59, parc. č. 1537/65 a 
parc. č. 1537/73, Plickova ulica, spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s., so sídlom v Bratislave, ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých 
pozemkov 

48. Návrh na prevod vlastníctva bytov v bytovom dome na 
ulici Dvojkrížna č. 4, 6 - dopredaj  

49. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
obytnom dome Mraziarenská 21, Záhradnícka 75, 
Račianska 63, Plickova 12, Hlaváčikova 35, Hálova 10, 
Námestie Hraničiarov 13, Strečnianska 7, vlastníkom 
bytov  

50. Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, č. 572/2016 zo dňa 30. 
06. 2016, č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, č. 935/2017 
zo dňa 27. 09. 2017  

51. Petícia za zachovanie predajne MINIT v podchode na 
Hodžovom námestí, vyňatím z elektronickej verejnej 
súťaže a následne predĺžením nájomnej zmluvy z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa, hlasovaním poslancov 
mestského zastupiteľstva (bod bude prerokovaný o 16:30 
h ako prvý po vystúpení občanov) 

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

53. Interpelácie 

54. Rôzne 
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16:00 h Vystúpenie občanov 

Informačné materiály: 

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

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

c) Informácia  o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2018 vykonaných na základe 
splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy, uznesenie č. 1006/2017 zo dňa 
07.12.2017 

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

e) Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov 
nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
v období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 

f) Informácia o pridelených bytoch za obdobie 3. a 4. 
štvrťroka 2017 

g) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v obytnom dome Narcisová 12, Narcisová 14, 16, 
Záhradnícka 75, 77, Čiližská 30, Púpavová 15, Hany 
Meličkovej 13, Tupolevova 22, Medveďovej 24, 
Mamateyova 12, vlastníkom bytov 

h) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, 
nezvereného do správy mestskej časti Bratislava-
Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 1 v bytovom dome 
Budovateľská 7 zvereného do správy mestskej časti 
Bratislava- 
-Ružinov  

i) Informačný materiál k dopadom novely zákona o obecnom 
zriadení účinnej od 1.4.2018 na právne predpisy 
hlavného mesta SR Bratislavy 
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j) Informácia o príprave nového územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy 

k) Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží 
a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými 
a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestskými 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období 
od 30.09.2017 do 31.03.2018  

l) Informácia o plnení protikorupčného minima k 31. 
12. 2016  a aktualizácia k 30. 06 2017 

m) Informácia o plnení protikorupčného minima k 
31.12.2017 

n) Informácia o poverení vedením Mestskej polície 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

o) Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

p) Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1035/2018, 1052/2018, 
1055/2018 a 1057/2018  zo dňa 22.02.2018 

q) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac január 
2018 

r) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
február 2018 

koniec poznámky) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, hlasujte prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsaťosem prítomných. 

Tridsaťosem za. 

Uznesenie bolo prijaté a mestské zastupiteľstvo 

schválilo program dnešného rokovania. 

A ešte kým sa opýtam vás na doplnenia, chcel by som 

doplniť ja do dnešného programu rokovania materiál, ktorý 

bol včera stiahnutý omylom. Týka sa Karlovej Vsi. Je to 

návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

a tak ďalej.  

Pani starostka, 

ako ktorý bod to chceš navrhnúť a zaradiť?  

Aha, prosím, dajte slovo pani starostke Čahojovej. 

Teda poslankyni. 

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

Ďakujem. 

Pán viceprimátor včera sľúbil, že hneď na začiatku ho 

zaradí. Požiada zaradiť. Takže, prosím, hneď na začiatku.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, na začiatku. Takže, navrhujem, aby sme išli bodu 

9A, hej? Kde je, na tie zverovacie a majetkové veci.  
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Takže, prosím, hlasujte o návrhu na doplnenie návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa. 

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

Pán primátor, 

vy ste sa ma pýtali a ja som povedala, že hneď na 

začiatok. Pán viceprimátor včera povedal, že hneď na 

začiatok. Ja sa obávam, že k tomu bo 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja navrhujem.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

Povedal, že ho zaradí hneď na začiatok. A k tomu bodu 

sa nemusíme dostať. Už je to tu skoro rok.  

Lebo je to tu tak zvykom.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Navrhujem bod 9A.  
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Prosím, hlasujte na zaradenie tohto bodu ako bod 9A. 

Potrebujeme dvadsaťtri. 

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

Načo ste sa ma pýtali?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Lebo som chcel počuť názor.  

Tak, je to začiatok rokovania. 9A. 

Hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdeväť prítomných. 

Tridsaťsedem za.  

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zaradilo tento 

bod ako bod 9A. 

 

Pán poslanec Drozd. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nerozumiem. Ne. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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A ja viem, ale ide sa meniť program. Teraz nie je 

diskusia. Teraz je rokovanie o pr o programe. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Okej. Takže, formálne technicky otváram 

diskusiu  k programu rokovania a pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 

Vážený pán primátor,  

dávam návrh na zaradenie a preradenie bodu číslo jé 

z informatívnych materiáloch, a to je informa informačný 

materiál o príprave nového územného plánu.  

Ja si myslím, že vzhľadom na to, kedy sme schválili 

uznesenie o príprave. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nemusíš vysvetľovať, pán poslanec. Kam ho navrhuješ 

zaradiť? 

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

Čiže, čiže, chceme informácie a chceme to tu 

predebatovať.  

Bod jé k tým informačným materiálom ako bod číslo 33, 

nový bod číslo 33. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Hlasujte, prosím, o návrhu pána poslanca Drozda. 

Preradiť bod tri, jé, na bod tridsaťtri. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsať prítomných. 

Tridsaťosem za. 

Bod bol preradený. 

 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja by som chcel informovať o včerajšom zasadnutí 

dozornej rady spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu. 

Dozorná rada zasadla včera večer o osemnástej a predvolala 

si generálneho riaditeľa OLA (OLO) a zúčastnili sa okrem 

dozornej rady aj traja poslanci, pán poslanec Hrčka, pán 

poslanec Chren a predseda dozornej rady Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti pán Jenčík.  

Vypočula si riaditeľa. Niektoré veci sa ozrejmili. 

Samozrejme, k niektorým veciam treba aj podklady, a či už 

výpisy džípíes (GPS) áut a podobne aj vážne lístky a tak.  
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Ak pán riaditeľ je schopný to pripraviť, ale nie na 

dnešné zastupiteľstvo, lebo toho je dosť veľa. Prisľúbil, 

že zajtra o deviatej hodine rannej je možné v OLE (OLO) 

urobiť poslanecký prieskum. Takže, od deviatej v zajtrajší 

deň bude pripravený a je pripravený odpovedať na všetky 

otázky poslancov, ukázať všetky podklady, sprevádzať ich po 

areáli OLA (OLO), spaľovne a podobne.  

Takže, takže, zajtra o deviatej ráno môžu prísť 

poslanci do OLA (OLO), môžu sa pýtať, všetko im bude 

ukázané.  

Samozrejme, aj dozorná rada na tom trvala, aby to bolo 

čo najskôr.  

A po dohode s predsedom komisie životného prostredia 

Radom Jenčíkom na 9. 5. zvolá mimoriadnu komisiu životného 

prostredia, do ktorej pripraví celkový materiál pán 

generálny riaditeľ s podkladmi, aj s návrhmi riešenia a na 

tú komisiu by sme boli veľmi radi, keby bol predvolaný, 

alebo zavolaný aj zástupca firmy Vassal a aby mohol aj on 

sa k jednotlivým informáciám vyjadriť.  

Takto bolo včerajšie rozhodnutie dozornej rady a chcel 

som o tom všetkých poslancov informovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

poslankyňa MsZ: 

To sú návrhy k programu, nie diskusia. Vecné 

pripomienky. Tak tomu ja rozumiem. 

Čiže, prosím, navrhujte body do programu, zaradiť, 

vyradiť.  

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Chcela by som vás poprosiť o zaradenie bodu Koncepcia 

rozvoja mestských lesov v Bratislave, predkladatelia je 

Pätoprstá, Kaliský, Káčer, Budaj, Mar, pán Kuruc a Pavol 

Bulla, ako bod prvý po Vystúpení občanov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že by to bolo o šestnásť tridsať?  

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

poslankyňa MsZ: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 
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Hlasujete, prosím, o návrhu pani poslankyne Pätoprstej 

zaradiť Koncepcia mestských lesov.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsať prítomných. 

Štyridsať za. 

Bod je zaradený.  

 

No, pani Kramplová hovorí, že to je až po petícií, 

lebo o štvrtej je petícia, čiže potom to bude.  

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja žiadam o predradenie bodu devätnásť, keďže sú tam 

nejaké časové náležitosti, ktoré by mohli zmariť zámenu 

pozemkov v Dúbravke a teda, jednu z najkrajších lokalít 

v Dúbravke by bolo umožnené zastavať.  

Čiže, bod číslo devätnásť žiadam zaradiť ako bod nula, 

ako prvý bod programu zastupiteľstva mesta.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Hlasujte, prosím o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Štyridsať prítomných. 

Štyridsať za. 

Bod je predradený. 

 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor, 

ja by som poprosil, aby bol vypustený z dnešného 

rokovania materiál číslo štyridsaťsedem, je to návrh na 

predaj pozemkov v Rači pod telekomunikačnou stanicou na 

ulici Plickova.  

Myslím, že aj vo finančnej komisii bol tento materiál 

rokovaný a bolo požiadané, aby bolo pre, aby bol 

prepracovaný na formu nájmu, nie predaju.  

To je v lokalite, kde už je plánovaná výstavba, ktorá 

tam významne naruší komfort obyvateľov a je teda toto taká 
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nejaká posledná poistka, ako si zachovať pod touto budovou 

nejaké, nejaké kompetencie.  

Možnože to je nejaká predbežná opatrnosť, ale takýmto 

záverom sa rokovala aj finančná komisia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, ideme. 

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

Takže, štyridsaťse štyridsaťsedem, prosím, vyradiť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca Pilinského, 

vyradiť bod štyridsaťsedem. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Tridsaťosem za. 

Bod štyridsaťsedem vyradený.  

 

Pán poslanec Mrva. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 35

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

S ohľadom na skúsenosti z tohto zastupiteľstva a skoro 

istotu, že dnešné zastupiteľstvo nedokončíme, tak by som 

poprosil preložiť bod Rôzne na, ako prvý bod po obednej 

prestávke. 

To je môj návrh. Rôzne, prvý bod po obednej prestávke.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujte, prosím, o návrhu pána poslancu Mrva, Mrvu. 

Bod Rôzne pôjde o druhej hodine.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Šestnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Mám riadny diskusný, čiže mám niekoľko minút. Dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja neviem, jako to funguje, prosím vás, pani 

Kramplová.  

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

No, to je práve to, čo chcem povedať, pán primátor. že 

včerajšie rokovanie bolo mnohokrát nefunkčné, práve preto, 

že nám nebol predložený návrh na nový rokovací poriadok, 

ktorý sme dnes mali mať v materiáloch a ktorý sme si mohli 

schváliť a mohli sme si vyjasniť ako má diskusia prebiehať.  

Včera tu prebehlo niekoľko zmätkov a niekoľko 

absolútne scestných vykladaní novely zákona. A to 

predpokladám, že nastane aj dnes. A vlastne už aj nastalo. 

Ja prosím kolegov, aby podporili zaradenie žiadosti 

Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o nájom časti parcely 

parkoviska pred Spojenou školou svätého Františka, kde 

potrebujeme zrekonštruovať parkovisko, a tak, ako včera pán 

viceprimátor sľúbil, že to dá na začiatok, dnes už na to 

zabudol, že to tak sľúbil.  

Tak prosím, aby ste zaradili tento bod, ku ktorému sa 

nepredpokladá žiadna diskusia, nie je vôbec konfliktný, aby 

ste ho zaradili za bod, keď sa prerokuje zámena pozemkov 

v Dúbravke. To znamená, po bode Dúbravky, ktorý je ako 

prvý.  

Ako nula? Bod nula A. To je jeden môj návrh.  
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A druhý môj návrh je, aby sa zaradila správa pána 

kontrolóra o závažných zisteniach, ktoré nám teda 

predkladá, za bod po dopoľudňajšej, neviem, desiatovej, 

alebo akej prestávke. Ako sa volá táto prestávka.  

Alebo ako bo, časovo ako bod po desiatovej prestávke.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, pani poslankyňa navrhuje preradiť bod deväť A na 

bod nula A. 

Prosím, hlasujte.  

Lebo ten už bol zaradený ako bod deväť A. 

Hlasuje. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Bod je predradený. 

 

A ten druhý návrh? Správa kontrolóra 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Po obedňajšej prestávke?  

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

Po desiatovej prestávke. Po tej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Správa kontrolóra po  

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

Správa kontrolóra.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Na konci tejto prestávky. Hej? Neviem do kedy to bude. 

Tú začíname o jedenástej.  

Dobre.  

Takže, pani poslankyňa navrhuje predradiť správu 

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

Bod tridsať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

prestávky pred obedom. 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťjedna za.  

Uznesenie nebolo prijaté.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Dávam návrh na predradenie bodu tridsať ako bod jedna 

A vzhľadom na to, že výsledky kon, štyroch kontrol 
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kontrolóra majú dosah na rozpočet a ako bod dva bude Návrh 

na zmenu rozpočtu hlavného mesta. Takže je veľmi dôležité, 

aby sa tieto materiály rokovali pred tým.  

Čiže, môj návrh. Bod tridsať ako bod jedna A.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, 

ten návrh bol teraz zamietnutý. To isté navrhovala 

pani poslankyňa Čahojová. Ten istý návrh dala. Ten bol 

teraz zamietnutý. Sory.  

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

Dobre. 

Ja trvám na svojom návrhu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nemôže dvakrát to isté.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To neni. To je ten návrh Správa kontrolóra, aby 

(poznámka:  nezrozumitelné slová). Teraz bol zamietnutý.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Pani. Môže?  

Tak sa hlasuje o návrhu pani poslankyne Tvrdej.  

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

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťšesť za.  

Čiže, bod je predradený ako bod, koľko?  

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

Jedna A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jedna A. Dobre.  

Takže, bod.  

Pán námestník Černý.  

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

mesta SR Bratislavy: 

Ja navrhujem ako prvý bod po obede zaradiť do programu 

návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi.  

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

Prosím, hlasujte o tomto bode. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

mesta SR Bratislavy: 

To sme neschválili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujte, prosím o tomto. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Štyridsať prítomných. 

Štyridsať za. 

Čiže, o štrnástej hodine ide odmena kontrola. 

 

Pani námestníčka Plšeková.  

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

poslankyňa MsZ: 

Vážené dámy poslankyne, páni poslanci,  
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chcem vás poprosiť o predradenie bodu tridsaťsedem, je 

to návrh na poskytnutie dotácií pre subjekty pracujúce 

s ľuďmi bez domova. Je to zaradené ako tridsaťsedem a ja by 

som to chcela predradiť na bod deväť A. Nakoľko ide naozaj 

o to, že oni čakajú na tie naše príspevky, lebo mnohé ich 

činnosti tým pádom sú zbrzdené.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o tomto. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsať prítomných. 

Tridsaťdeväť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

To bol posledný text. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo  up, prihlásilo 

program dnešného rokovania mestského zastupiteľstva, teda 

schválilo.  
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BOD 0 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCU SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
DÚBRAVKA, POZEMOK PARC. Č. 3400/160, 
VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY, ULICA NA VRÁTKACH ZA 
POZEMKY PARC. Č. 882/1, PARC. Č. 
882/2, PARC. Č. 882/17, PARC. Č. 
882/91, PARC. Č. 882/92 A PARC. Č. 
882/93, VO VLASTNÍCTVE STRABAG 
POZEMNÉ A INŽINIERSKE STAVITEĽSTVO 
S. R. O., ULICA POD ZÁHRADAMI 
A NÁVRH NA ZRUŠENIE ČASTI UZNESENIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY Č. 1427/2014 ZO 
DŇA 06. 03. 2014, A TO PODMIENKY Č. 
2 ČASTI A. BODU 1 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A ideme do bodu, bodu nu nula.  

Nie, to je zámena bodov, Dúbravka.  

Nech sa páči, ideme, ide krátke úvodné slovo.  

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

Dobrý deň, ďakujem. 

Takže, k bodu Štrabách (STRABAG).  
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Predmet žiadosti. Predmetom zámeny pozemky uvedené 

v špecifikácií.  

Uznesením mestského zastupiteľstva z decembra bola 

schválená zmena časti pôvodného uznesenia MsZ a zároveň bol 

predĺžený termín na odovzdanie parku a pozemku na ulici Pod 

záhradami spoločnosťou Štrabách (STRABAG) do 30. 4. 1918. 

V častiach uznesenia MsZ bola zároveň schválená 

požiadavka na prípravu zámeny pozemkov v lokalite Pod 

záhradmi vo vlastníctve STRABAG a pozemkov kataster 

Dúbravke v lokalite Na vrátkach vo vlastníctve hlavného 

mesta, zverenie mestskej časti za predpokladu odňatia 

pozemku zo správy mestskej časti, právoplatného ukončenia 

reštitučných nárokov uplatnených na uvedený pozemok. 

Materiál, ktorý predkladáme, rieši zámenu predmetných 

pozemkov, ako aj presun práv a povinností vyplývajúcich zo 

zámennej zmluvy z roku ti 2014, vzťahujúcu sa na pôvodnú 

lokalitu Pod záhradami, na lokalitu Na vrátkach.  

Jednotková cena, rozdiel v hodnotách zamieňaných 

pozemkov podľa znaleckého posudku je tridsaťšesťtisíc 

osemstoosemdesiatdva celá dvadsaťtri eur v prospech 

žiadateľa.  

Stanoviská dotknutých oddelení súhlasné. 

Stanovisko starostu súhlasné pod podmienkou, že budú 

správe mestskej časti dané pozemky.  
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Finančná komisia odporúča schváliť s pozmeňujúcim 

návrhom pána Chrena.  

Poznámka k pozmeňováku, v deň kolaudácie prvého 

objektu má byť vybudovaný park. Toto by malo byť podmienkou 

v ZST.  

Výstup z mestskej rady, odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa  predloženého 

uznesenia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pre Dúbravku je tento bod naozaj veľmi významný.  

Cca pred štyrmi rokmi v Dúbravke prebehla zámena tohto 

pozemku Pod záhradami za park Bel Belopotockého a vyvolala 

množstvo negatívnych emócií u Dúbravčanov. Nikdy nie je 

dobré riešiť krivdu krivdou a tuná sa to stalo, kedy sa na 
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jednej strane park zachraňuje, na druhej strane sa krásna 

zeleň, ktorá je päť, šesť, desaťnásobne väčšia vydáva na 

výstavbu.  

Dnes je mlieko rozliate, a preto vás chcem, kolegovia, 

poprosiť, aby sme ho aspoň sčasti utreli a aspoň sčasti tým 

Dúbravčanom v tomto pomohli. 

Ja vám poviem taký jeden prípad, ako vážne to 

v Dúbravke bolo po tej zámene.  

Keď som robil kampaň na mestského poslanca a navštívil 

som jednu trafiku a poprosil som pani, teda, či bude voliť 

a podobne, mi povedala, že ona už nikdy sa nebude sa 

žiadnych volieb nezúčastní, pretože je to nefér. Ľudia od 

nás požadujú, aby sme sa k nim správali fér.  

Všetkých vás chcem poprosiť, aby ste to podporili, ako 

som už povedal, pre Dúbravku je to veľmi významný bod. 

Viem, že pán Hanulík doniesol pozmeňujúci návrh. Ten 

pozmeňujúci návrh je v poriadku. Ak to má prispieť 

k nejakej konsenzuálnej dohode, myslím že mestská časť, ani 

obyvatelia, ani my, poslanci za mestskú časť Dúbravka 

s týmto absolútne nemáme problém to podporiť.  

To je asi všetko, čo by som k tomuto povedal. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Ja iba za predkladateľa chcem povedať, že je to 

výsledok spolupráce mesta a i in a vlastne, invovent, 

zasiahnutie mesta do tohto procesu, lebo sme rozpoznali ten 

problém tam. 

Tak ako povedal pán poslanec, nespravodlivosť sa 

riešila novou nespravodlivosťou. Ja už som protestoval 

proti tomu vtedy, keď sa to riešilo, lebo som vedel, že ten 

protest, že ten problém prenášame iba do Dúbravky. 

Našťastie, spoluprácou mesta a mestskej časti a aj toho 

staviteľa sa tento problém podarilo vyriešiť. 

Takže, aj my sme za to. Som rád, že takto Dúbravke 

hlavné mesto vie pomôcť a zachrániť tú zeleň pre výstavbou 

a tá výstavba sa presunie niekde inde.  

Takže, chcem aj sa poďakovať aj mestskej časti, aj 

poslancom mestskej časti, ktorí v tomto pôsobili, lebo je 

to výsledok spoločnej práce.  

Pán poslanec Káčer.  

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

Áno, treba byť fér aj v tejto záležitosti.  

Tak ako viem hovoriť o negatívach, viem hovoriť aj 

o pozitívach na tomto meste a áno, je to naozaj práca, 

alebo veľmi dobrá práca  a jednania magistrátu, a teda 

konkrétne primátora Nesrovnala, že, že sme sa dostali takto 

ďaleko a naozaj v hodine dvanástej sa nám podarí tento 

pozemok zachrániť.  
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Samozrejme, v prvom rade treba poďakovať aktivistom, 

ktorí tohto developera udržali štyri roky v nečinnosti 

rôznymi odvolávaniami a aktívnych ľudí, ktorí sa zapojili 

do riešenia tohto problému.  

Čiže, v tomto prípade áno, ďakujeme vám, pán primátor.  

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. 

Viete, ja som si to troška tak zobral na seba, lebo ja 

som neveril tým ľuďom, že vydržia tak vytrvalo bojovať za 

to, aby dokázali presvedčiť tú firmu, aby ten pozemok 

vymenila z centra Dúbravky k diaľnici.  

Ale preto by som aj chcel dať takzvaný pozmeňovací 

návrh, ktorý, ja to tak ľudovo poviem, ktorý, zmenilo sa 

medzitým cena pozemku. Čiže, vlastne v tom pozmeňováku bude 

to, že v prípade pokuty, už sa nebude vychádzať zo 

stosedemdesiat metrov, zo stosedemdesiat euro za meter 

štvorcový, ale z dvestodvadsať. Pokuta by stúpla na jedna 

celá jedna milióna. 

Potom je tam podpis zmluvy sa už k 30. 5. už nedá 

stihnúť, tak sme tam dali ten termín, že by to bolo 

o o ten, o ten neskôr, lebo oni podpisujú zmluvu v Nemecku. 

Je to firma, ktorá má svoje, svoje vedenie v v zahraničí.  
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A potom, čo sa týka toho parku. Tam to v ten 

v pôvodnej zmluve bolo, že bude, musí byť hotový do troch 

rokov, čiže, oni predpokladajú, že práve budú finišovať 

s tou stavbou. Čiže, môže sa stať to, že budú odovzdávať 

park a na druhý deň budú chodiť potom nákladiaky a dorábať 

ešte nejaké zateplenie a tak. Tak ja som v tom návrhu 

posunul ten termín do päť rokov. Nič sa iné nemení. Ja to 

tak odbornejšie teraz prečítam. 

Ako poslanec mestskej časti predkladám pozmeňujúci 

návrh uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré bolo 

zverejnené v súvislosti s pripravenou zámenou pozemku 

v lokalite Pod záhradami a za lokalitu Na vrátkach. 

Bolo to prebraté aj vo finančnej komisii, aj všade, 

aby ste vedeli, že to nie som ja teraz. 

Pozmeňujúci návrh sleduje priority mestskej časti 

Dúbravky a to hlavne záujem obyvateľov Dúbravky, ako aj 

záujem všetkých poslancov, ktorí za toto v Dúbravke veľmi 

výrazne sa pričinili na úspešnom vybudovaní nového 

plnohodnotného parku v lokalite Na vrátkach.  

Podmienky pripravenej zámeny sú nastavené zo strany 

hlavného mesta Bratislava a kopur, kopírujú podmienky, 

ktoré boli stanovené pri podpise pôvodnej zámenovej zmluvy, 

týkajúceho sar sa parku Pod záhradami. Tieto podmienky sa 

však v minulosti ukázali ako nevhodné a pre úspešné 

vybudovanie parku, pre vybudovanie parku, čo je našou 

prioritou. Je potrebné návrh zámenovej zmluvy spraviť tak, 

aby bola umožnená bezproblémová realizácia parku. Súčasne 

navrhujeme podmienky zámeny nastaviť tak, aby bol developer 
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prinútený odovzdať park v požadovanej výmere a zároveň, aby 

hlavné mesto Bratislava nebolo ukrátené v prípade 

neodovzdania parku v požadovanej výmere. 

Teraz by som ma to zdôvod. Kde, kde to mám? Uzne 

uznesenie.  

Teraz presne neviem. To, to uznesenie je veľmi dlhé. 

Každý ho dostal na stôl, je to asi na tri strany. Ale 

v podstate to je zhrnuté to pôvodné uznesenie s týmto 

doplnkom, ktorý som tam povedal. 

Čiže, neviem, či to vlastne mám čítať, alebo tým, že 

ho každý má. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dobre. neviem. 

Zmeny uznesení vyplývajúce z podmienok z uvedených 

častí jedna tohto pozmeňujúceho návrhu sú vyznačené v texte 

návrhu uznesenia tučnejším písmom.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

paragrafu 9a odstavcu 8 písmena e zákona, nnnnn, tučným tu 

nevidím.  

Áno. Ddd. Je to, to sú také právnické, jakých 

paragrafov, jakej výmery, každý to môže prečítať, 

s podmienkami: 

Zámenná zmluvy by so spoločnosť STRABAK pozemné 

a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. podpísaná do 30 dní od 
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schválenia uznesenia v mestskom zastupiteľstvo hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva nebude spoločnosť 

spoločnosťou STRABAG pozemné inžinierstvo a staviteľstvo, 

s. r. o. v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť.  

Jedna, dve. Spoločnosť STRABAG pozemné a inžinierske 

staviteľstvo a tak ďalej, uhradí náhradu za za znalecké 

posudky, tie a tie naraz do 30 od podpísania zámennej 

zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Všetko, hej?  

Pán poslanec Dostál. 

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

Pán poslanec Hanulík, 

ja by som sa teda chcel spýtať, že akým spôsobom ste 

pripravili ten, ten pozmeňovák, lebo, lebo aj ten návrh 

uznesenia sa rodil v komunikácii, predpokladám, medzi 

mestskou časťou, mestom, aktivistami, filmou, firmou 

STRABAG, tak neviem, že či ste komunikovali so všetkými, 

alebo teda, nie niekto z tých dotknutých aktérov vám, vám 

to odobril, alebo, alebo pripravil ne nejaké podklady, lebo 

zase, ak, ak tu bol dohodnutý nejaký kompromis, ktorý je 

kompromis zo strany, zo strany všetkých, lebo nikto nie je 

uspokojený úplne tou navr navrhovanou zámenou, tak vy teraz 

do toho vstupujete, vstupujete zmenou, ktorú sme dostali až 
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ráno, ráno na stôl. Tak by ma teda zau zaujímalo, že akým 

spôsobom ste k tomu dospeli, ako to bolo vypracované a aj 

ako to bolo odkomunikované s týmito aktérmi. Teda s firmou, 

s aktivistami, s mestskou časťou a teda prípadne, aj 

s magistrátom. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Áno, presne, tento materiál vznikol s tým, že bol to 

súhrn, súhrn poznatkov vedenia mestskej časti, poslancov, 

aktivistov, ako aj inve, investora. Všetci sa snažili to 

doladiť tak, aby, aby, jak sa hovorí, aby ten celok sa nám 

podaril, aby ten výsledok bol v prospech občanov a v tom 

vnímaní našom úspešný aj pre hlavné mesto. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Zaťovič. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 
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Začnem najprv poďakovaním ešte raz aj ja magistrátu, 

oddeleniu, ktoré nás popracovalo, občanom, samozrejme, 

poslancom všetkým, ktorí nám dnes pomôžu zahlasovať 

a verím, že tá krivda, ktorá sa stala pred piatimi rokmi, 

sa teraz napraví.  

K tomu, čo pán Dostál Ondrej mal, naozaj, to sú tie 

pozmeňováky, o ktorých sme dokonca hovorili aj na finančnej 

komisii, sme tam riešili spolu. Čiže, boli zapracované, 

plus v spolupráci s magistrátom, s poslancami, so 

STRABAGom, aby teda to bolo fer plej (fair play) čisté voči 

všetkým stranám, či magistrátu, STRABAGu, či hlavne nám, 

občanom Dúbravky.  

Čiže, ďakujem ešte raz všetkým, pekne, ktorí nás 

podporia. Verím, že tento materiál bude, naozaj, ako 

čerešničkou tohto volebného obdobia.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Zaťovičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcela poprosiť, aby teda všetci poslanci 

videli o aké pozemky sa, kto náhodou nevie o aké sa jedná, 

keby sa preklikalo, lebo toto je práve tá zelená krásna 

plocha, ktorú chceme zachrániť, aby bolo aj vidieť tú 
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plochá, za ktorú to meníme firme STRABAG, aby všetkým bolo 

jasné, že v centre Dúbravky krásnu zeleň zachránime 

a naozaj, dostávajú pozemok, ktorý nie je vôbec lukratívny. 

Je to na okraji Dúbravky.  

A chcela by som všetkým veľmi pekne poďakovať, tým, 

ktorí podporia tento, túto zámenu, nakoľko táto zelená 

plocha je využívaná všetkými Dúbravčanmi všetkých vekových 

kategórií, či už jar, leto, jeseň, zima. Naozaj, je to 

jedna  z posledných takých väčších plôch. V zime sa tam 

stavajú snehuliaky, robia sa tam rôzne kultúrne akcie, 

takže by sme boli veľmi radi, keby sme im túto plochu 

vedeli zachrániť.  

Bola tam petícia vyše tritisíc ľudí. Tak by bolo fajn, 

keby sme im tak zaosťučinenie, že naozaj, tú krivdu, ktorá 

tam bola spáchaná, aby sa napravila.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem, ďakujem pekne, pán primátor. 

Dámy a páni,  

my sme o tomto bode veľmi intenzívne rok rokovali na 

finančnej komisii s tým záverom teda, že túto zámenu 
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podporujeme a ja musím povedať, že prečo ja ju aj 

podporujem osobne.  

Pretože, už o tom hovoril starosta Zaťovič. Ten 

problém vznikol v roku 2012, keď sa zamenil Parčík 

Belopotockého za tieto pozemky v centre Dúbravky. Ja som 

vtedy, hoci som nebol mestský poslanec, vnímal som tento 

problém ako export problému z jednej mestskej časti do 

druhej mestskej časti. A teraz v komunikácii so starostom 

Dúbravky Zaťovičom, aj s ostatnými poslancami z Dúbravky sa 

tento môj pocit úplne potvrdil. 

Ja v tom vidím ale paralelu medzi, medzi zámenou 

pozemkov na Kráľovej hore, kde v roku 2012 predchádzajúce 

zastupiteľstvo zamenilo pozemky na Kráľovej hore za pozemky 

v Petržalke pri budúcej, alebo teda, aj súčasnej 

električkovej trati a najmä, a čo ma teda veľmi mrzí, za 

pozemky päť celá tri hektára pozemkov pri letisku.  

V súčasnosti už vieme, máme za sebou posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie, vieme, že developer spojený 

so skupinou džéentí (J&T) tam plánuje výstavbu viac ako 

tisíc bytov. A mne v tejto súvislosti nedá, nedá nepovedať 

to, že keď som si pozrel to hlasovanie, ako to vtedy 

prebehlo, tak chcem povedať, že veľmi si vážim, že primátor 

Nesrovnal, v tom čase zvolený za Ružinov, nehlasoval za 

túto zámenu, ale čo ma desí, je, že za túto zámenu hlasoval 

starosta Ružinova Dušan Pekár.  

Tento export problémov z jednej mestskej časti do 

druhej vôbec nie je riešením, len prenáša, prenáša ten 

problém z jednej mestskej časti do druhej. Je, je 
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chvályhodné, alebo je úplne úžasné, že sa podarilo 

v Dúbravke tento problém vyriešiť v rámci jednej mestskej 

časti a takto by sa tie problémy mali riešiť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Doplním pána Buocika, že ten problém bol práve vtedy 

ten, že sa vlastne nerokovalo s celým petičným výborom, ani 

s obyvateľmi miest, mestných, mestských častí, kde sa tá 

zámena robila. Teraz je to trošku inak, alebo omnoho inak. 

Kolegovia komunikujú so všetkými stranami, a preto je 

výsledok dobrý.  

Vtedy to odignorovali a vôbec to nebol zámer petičného 

výboru, ale len jednotlivca, ktorý sa teda zastrešil celým 

petičným výborom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 
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Sebakriticky sa musím priznať, že pri hlasovaní 

o zámene Parčíku Belopotockého, hej, som nehlasoval za. 

Sebakriticky preto, lebo som vyvinul asi málo iniciatívy 

k tomu, aby takáto zámena neprebehla.  

Vraciam sa späť myšlienkami a odznelo to aj na 

finančnej komisii, že o tomto hlasovaní sa hovorilo ako 

o obálkovom hlasovaní už v tom čase. Čiže, bolo postačujúce 

množstvo poslancov, ktorí za to zahlasovali a zámena 

prešla, hej,  

Tým, že sa vyniesol problém z mesta na okrajovú časť 

mesta, je, samozrejme, jeden precedens, ktorý, tak jako 

bolo povedané predrečníkom, sa robil aj na Kráľovej hore, 

ale to hlasovanie bolo obdobné, tak ako som hovoril tuná 

a bolo účelové. Nie, nie fyzicky, nie fyzicky 

zdokumentované a výhodnosť pre mesto, ale výhodnosť pre 

niekoho iného. 

Ďakujem. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán kolega Buocik,  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 59

ja len musím pripomenúť, že obyvatelia, ani pe, tí 

ľudia, ktorí podpísali petíciu za záchranu Kráľovej hory 

nechceli zámenu pozemkov, ale oni chceli zmenu územného 

plánu. Aby sa na Kráľovej hore nesmelo stavať.  

A stalo sa to tým, že tuná ochotne väčšina poslancov 

zahlasovala za zámenu. Lebo si to niekto tú zámenu želal. 

Tam treba hľadať vinníka, tam treba hľadať manipulátorov, 

ktorí to do takého stavu dostali. Týkalo sa to 

predchádzajúceho zastupiteľstva a predchádzajúceho pána 

primátora, ktorý manévrovali tú situáciu do zámeny. Za to, 

naozaj, petícia nemôže.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia,  

veľmi stručne. My sme, tí ktorí sme aj naozaj boli 

prítomní na finančnej komisii, veľmi dlho rokovali o tomto 

materiáli a dokonca, čo je úplne nezvyčajné, finančná 

komisia o ňom rokovala až na dvakrát, na dvoch svojich 

zasadnutiach.  

A musím povedať, že tento materiál je taký, kde 

v priebehu jeho prípravy a predloženia a rokovania, som ja 
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zmenil svoj názor a svoj postoj. Pretože, keď sa nám 

objavil na finančnej komisii prvýkrát, tak prvá vec, ktorá 

mi napadla, že fu, tu je zase lobizmus nejakej firmy, 

nejakého developera, ktorý nesplnil svoje podmienky 

a potrebuje, aby sme mu odpustili pokutu vo výške skoro 

osemstopäťdesiattisíc eur.  

A musím poďakovať pánu starostovi Dúbravky, ktorý bol, 

naozaj, veľmi aktívny. Nie len na tých samotných 

zasadnutiach finančnej komisie, ale ja medzi nimi, 

medzitým, ako sa na finančnej komisii rodili aj rôzne iné 

návrhy na pozmeňujúce návrhy, ktorými sme sa snažili nejak 

aktuálne riešiť túto situáciu. Za to, že naozaj, veľmi, 

veľmi intenzívne vysvetľoval, čo všetko sa deje a zároveň 

aj za konštruktívnosť ostatným členom finančnej komisie 

a ostatným kolegom, kde naozaj sme rozoberali tento 

materiál a on je, podľa môjho názoru, takým tým príkladom 

toho, že nie vždy v politike stojíte medzi voľbou, že či 

prijať dobré, alebo zlé rozhodnutie, ale stojíte často 

medzi voľbou, že či prijať väčšie zlo, alebo menšie zlo.  

A v tomto prípade, na základe tých dlhých 

niekoľkohodinových rokovaní som presvedčený, že schválenie 

tohto materiálu je menším zlom, pretože záujmy obyvateľov 

Dúbravky by mali byť nadradené tomu, že sa možno, ak by 

nejaký stavebník nesplnil svoje podmienky, posunulo 

o niekoľko rokov príjem do mestského rozpočtu.  

Je to taká vec, za ktorú nás možno nebudú všetci 

chváliť, ale pamätám si aj na finančnej komisii viackrát 

vystúpil kolega Rasťo Žitný z klubu MOST, ktorý upozornil 

na veľmi podobnú situáciu, ktorú sme riešili pred rokom 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 61

v Rači, kde sme odmietli takúto zámenu a dnes tam vyrastajú 

paneláky, ktoré ľudia nechcú. Ktoré ľuďom vadia a je to 

svojim spôsobom naša vina, pretože sme neboli ochotní 

pristúpiť na nejaký kompromis a neboli sme ochotní vyriešiť 

túto  situáciu.  

Preto budem hlasovať za tento návrh,  

ak by som ešte pár sekúnd potreboval, prosím, predĺžiť 

čas.  

A zároveň na finančnej komisii som navrhol ešte, aby 

sme predišli problémom v budúcnosti prípadným o nejaké tie 

tri roky, ako bolo navrhnuté, tak som tam navrhol 

pozmeňujúci návrh, ktorý je teda pretavený aj v tom, čo 

predniesol pán kolega Hanulík, aby podmienka nebola 

stanovená, že ten park musí stáť do troch rokov, ale aby 

bola podmienka stanovená, že park musí byť hotový ku 

kolaudácii tých budov na novom pozemku, ktoré bude uvedený 

stavebník stavať.  

Ide totiž o to, že tam znova bude musieť prebiehať 

územné, stavebné konanie, to môže trvať rok, dva, tri. 

Nevieme to povedať. A môžeme sa ocitnúť o tri roky znova 

v rovnakej situácii, že znova budúce zastupiteľstvo bude 

musieť riešiť problém, že sa niečo nestihlo.  

Má zmysel povedať, že chceme park, nechceme budovu 

v centre Dúbravky, chceme to, čo chcú obyvatelia Dúbravky 

a chceme, aby bol park postavený prvý, skôr, než tie obytné 

domy, ktoré tam majú stáť. Ale myslím si, že nemá úplne 

zmysel vzhľadom k realite, ktorá v Bratislave existuje, 
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hovoriť, že ten park musí stáť presne o tri roky. On by mal 

byť hotový skôr, než tie budovy budú dokončené. 

Len toľko z mojej strany.  

Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Zaťovič.  

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka: 

Ja len sa chcem poďakovať pánovi Chrenovi za veľmi 

pekné slová.  

Ďakujem, pán Chren. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som tiež, ja by som tiež chcel, teda, nejaký 

svoj pohľad na túto vec. 
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Tiež ako starosta, asi tiež by ma netešilo, aby mi 

niekde mal vyrásť bytový dom, kde je petícia občanov 

a podobne, v centre Vrakune.  

Trošku by som, možno, do tej histórie povedal, že 

v podstate, bývalé zastupiteľstvo sa snažilo vyriešiť akúsi 

skrivodlivosť, ktorá bola v centre mesta v Starom Meste 

v Parčíku Belopotockého a chcelo vypočuť obyvateľov okolia, 

aby tam, teda, nevyrástla bytovka, aby tam vyrástol park.  

Vyriešilo to zámenou do Dúbravky, ale jedna 

skrivodlivosť sa zrušila a nová skrivodlivosť vznikla 

v Dúbravke, a preto si myslím, že naozaj by bolo treba 

tento materiál podporiť, lebo tento materiál hovorí o tom, 

že konečne aj v Dúbravke budú ľudia spokojní a kľudní 

a stane sa to, že tam, kde tú bytovku nechcú, aby stála, 

odsunie sa tam, kde by stáť mohla.  

Ja som takisto, ako povedal môj predrečník pán Chren, 

na prvej komisii som bol trošku skeptický k tomu návrhu, 

hlavne kvôli tomu vybudovaniu toho parku a tej pokute 

jedného milióna euro, ale nechal som si to vysvetliť od 

pána starostu Dúbravky, prišiel včera aj mail od obyvateľov 

Dúbravky a petičiarov, ktorí naozaj hovoria o tom, že 

v centre Dúbravky ten bytový dom nechcú a tam pod tými 

záhradami, tam by bol fajn, je tam územný plán a nikto 

s tým problém nebude mať.  

Tým, že som tiež starosta a viem sa vcítiť starostu 

Dúbravky, a teda, aj do obyvateľov Dúbravky, viem ako by 

postupovali u nás vo Vrakuni, takže, tiež by som chcel 

všetkých poprosiť, aby tento návrh podporili. Ale možno aj 
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do budúcna, aby sa zamysleli, aj pri iných starostoch, 

ktorí majú podobní problém, aby sme, nehovorím, že 

vytvorili nejaký precedens, ale aby sme v budúcnosti 

pristupovali k podobným prípadom podobne, alebo rovnako, 

aby sme hlavne vyš vyšli v ústrety tým občanom, ktorí 

v danej lokalite bývajú a ktorí tam nechcú, to čo tam stáť 

by malo. 

Takže, ešte raz vás poprosím o podporu a dúfam, že sa 

to Dúbravke podarí. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem za slovo. 

No, tak jako povedal pán starosta, len ešte ho musím 

doplniť, že toto riešenie nie je riešením, ktoré by bolo 

ideálne, alebo ktoré by bolo super, alebo ktorému by malo 

zmysel nejakým spôsobom nebodaj tlieskať, my sa snažíme 

nájsť jediné možné riešenie. To riešenie už nikdy nebude 

dobré. Ono už bude len lepšie. Ale bude stále zlé, pretože 

takisto v tej druhej lokalite žijú ľudia a ako to je už 

dnes všade, proste, ľudia nechcú, aby sa stavalo vedľa ich 

domu.  
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Z pohľadu centrál, alebo centra Dúbravky a Domu 

kultúry a tak ďalej, je pre nás ale táto zeleň strategická, 

pretože za dvadsať rokov, a samozrejme, Dúbravka bude 

iniciovať zonálnu štúdiu, následne zmenu územného plánu, 

pretože za dvadsať rokov, si myslím, že si zaslúžia naše 

deti vidieť, že tá Dúbravka bola zelená. A my musíme urobiť 

maximum preto, aby aspoň to centrum zostalo také, ako si 

pamätáme my, keď sme boli deťmi. 

Ďakujem.  

(gong)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Áno, samozrejme, Juraj, ja tomu rozumiem. Ale hovorím, 

toto riešenie bolo zlé a teraz toto síce nie je ideálne, 

ale lepšie ako to, ako bolo doteraz. Preto ten návrh 

podporím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, priatelia, je desať hodín. Ja prerušujem 

rokovanie o tomto bode, pretože podľa programu nastupuje 

Správa o plnení úloh mestskej polície a Správa 

o bezpečnostnej situácie na území mesta Bratislavy 

a o desiatej hodine.  
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Čiže bod, k bodu sa vrátime po týchto dvoch správach.  

 

(poznámka: prerušené rokovanie o bode 0 Návrh na 

zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka) 

 

 

BOD 8 SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH MESTSKEJ 
POLÍCIE HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
ZA ROK 2017 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja vítam zástupcov oboch útvarov.  

Prvý nastupuje plukovník Lechner so správou o plnení 

úloh mestskej polície. Potom pán plukovník Pavlík a potom 

bude spoločná diskusia k týmto dvom bodom.  

Pán plukovník, nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Ivan   L e c h n e r ,   poverený vedením mestskej 

polície: 

Môžem? 

Takže, dobrý deň. 
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Mám pustené? Nie? Pardon. 

Dobrý deň, dámy a páni, pán primátor, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím o ticho.  

Ing. Ivan   L e c h n e r ,   poverený vedením mestskej 

polície: 

je jedná sa o štandardný materiál, je to správa za 

obdobie činnosti, Správa o činnosti mestskej polície za 

obdobie roku 2017. 

Stručne sa pokúsim uviesť tento materiál. Poviem také 

lajtmotívy celej našej činnosti, tak to je vlastne 

efektivita práce, vzdelávanie policajtov, preventívne 

pôsobenie a obnova, obnova jednak aj ľudských zdrojov, ale 

taktiež aj v podstate materiálu, hlavne 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím vás, mohli by ste venovať pozornosť pánu 

plukovníkovi? Je to maximálne neslušné.  

Pán poslanec Kolek.  
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Ing. Ivan   L e c h n e r ,   poverený vedením mestskej 

polície: 

Takže,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A ďalší, ktorí (poznámka:  nezrozumitelné slová) 

Ing. Ivan   L e c h n e r ,   poverený vedením mestskej 

polície: 

v tejto súvislosti musím skonšatovať hneď úvodom, že 

čo sa týka počtov policajtov,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren,  

keby ste si mohli sadnúť, prosím vás, hovorí náčelník 

mestskej polície. 

Ing. Ivan   L e c h n e r ,   poverený vedením mestskej 

polície: 

Za rok 2017 nebola, nebol pozitívne bilancovaný, to 

znamená, že odišlo viac policajtov, ako bolo prijatých. 

Tento trend, v podstate je pokračovaním už z roku 2015. 

samozrejme, je to zapríčinené objektívnymi príčinami a to 

najmä vekom policajtov, ktorí slúžia u mestskej polície 

a ich odchodom prirodzeným do dôchodku, respektíve aj 

prípadným odchodom iných inštitúcií, ako je policajný zbor, 
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alebo iné bezpečnostné zložky, respektíve k iným oblastiam 

verejného života, alebo spoločenského.  

Vzhľadom na tentofakt boli poznačené aj výsledky 

práce.  

No, samozrejme, my sme z hľadiska efektivity skúmali 

ako policajti robia v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, 

no a zistili sme, že i napriek skutočnosti v absolútnych, 

poklesu absolútnych hodnôt výsledkov práce, najmä na úseku 

objasňovania a odhaľovania priestupkov, efektivita vzrástla 

a to v niektorých prípadoch až enormne.  

Zaznamenali sme ju vo všetkých oblastiach policajných 

činností, ktoré vykonávame, a to, a najmä u odhaľovaní 

trestnej činnosti, kde sme zistili, bol taký nárast, až 

o päťsto percent bol nárast oproti predchádzajúcemu roku. 

V číslach absolútnych povedané, z dvadsaťdeväť trestných 

činov bolo odhalených policajtmi mestskej polície, 

v predchádzajúcom období to bolo len šesť. Teda 

v predchádzajúcom roku.  

Ďalej by som chcel povedať, že veľ veľa času, alebo 

teda veľa veľa činností (poznámka:  nezrozumitelné slovo) 

sme venovali zabezpečovaniu podujatiam športového, 

kultúrneho a spoločenského významu, veľkým podujatiam. Vyše 

osemnásťtisíc dvestopäťdesiatšesť hodín sme venovali týmto 

podujatiam. Jedná sa o stotridsaťosem veľkých podujatí, ako 

pro  protikorupčné pochody, Dúhový pride, Globsec, potom 

Konferencia EÚ, parlamentov EÚ, blahorečenie Titusa Zemana 

a tak ďalej. 
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Športové podujatia káháel (KHL), v entécečku (NTC) 

majstrovstvá sveta vo florbal, majstrovstvá sveta v in lajn 

(in line) hokeji a tak ďalej, a tak ďalej. 

To sú len tie najväčšie. Tých bolo stotridsaťosem. 

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím bol nárast, 

alebo teda strata hodinová pri výkone riadnych činností 

policajných až tridsať percent. 

Veľa sme urobili aj v oblasti preventívnej výchovy, 

kde kladieme dôraz práv v podstate políciou, ú úloha 

polície je preventívne pôsobenie, nie sme represívnou 

zložkou, jak mnohokrát sa to traduje. Tuto sme 

spolupracovali so základnými školami, s materskými školami, 

s rôznymi inými subjektami.  

Zrealizovali sme prednášky na materských školách, na 

na základných školách v oblasti pravidiel cestnej premávky 

so zameraním na páchanie všeobecnej, teda trestnej 

činnosti, alebo pre prevencií v rámci páchania priestupkov. 

Celkovo bolo takto edukovaných, alebo teda sme sa stretli 

s tritisíc tristo šesťdesiatimi detičkami.  

Zároveň sme propagovali činnosť (gong) mestskej 

polície, alebo mesta Bratislavy aj v let, počas letných 

táborov, kde sme prezentovali policajné činnosti. Takisto 

sme prop, sa podieľali na programe uaemká (ÚAMK), kde 

spolupracovala aj Bratislava mesto na Bratislava tour 2017, 

podujatie, ktoré je už tradičné a veľmi obľúbené u rodín, 

ktoré sa týka rodín, aby spolupôsobili pri dopravnej 

výchove.  
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No a v neposlednom rade ešte by som chcel poukázať na 

ekonomickú situáciu. S každým rokom máme nárast, možno aj 

sledujete, teda, náš pavrpoint (powerpoint), ktorý sme 

spracovali vývoja jednak výsledkov a takisto aj ekonomický 

hospodárskych trendov v rámci mestskej polície. Každým 

rokom máme nárast rozpočtu. Ten rozpočet, samozrejme, je 

nastavený na prevádzkové náklady a na kapitálové náklady. 

Veľmi dôležitá zložka sú kapitálové náklady, ktoré z roka 

na rok postupne rastú a zabezpečujú nám obmenu, práve, 

uniforiem, ktoré sme si mohli nakúpiť v minulom roku 

a tento nákup prebieha aj v tomto roku, obmenu motorového 

parku, ktorý, bohužiaľ, je naozaj veľmi zastaralý, tak sa 

nám podarilo získať motorové vozidlá s výstrojov, 

s policajnou výstrojov s vys  s majákmi a so zvukovými 

výstražnými zariadeniami na pohon céengé (CNG), ktorý bol 

vlasntne inštalovaný zdarma do týchto vozidiel. A podarilo 

sa nám získať uniformy, ako som hovoril, nové výzbrojné 

súčiastky.  

Ten, očakávame teda, že naozaj, takto budeme 

pokračovať aj v ďalšom roku. Samozrejme, závisí to od 

viacerých faktorov.  

Takže, asi toľkoto na úvod. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán plukovník. 
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Ja tiež chcem oceniť veľmi dobrý vývoj spolupráce 

mestskej polície a hlavného mesta.  

Aj tie informácie, ktoré sme počuli o náraste počtu 

objasnenosti veci. Teší ma, že počas tohto mandátu ste 

mohli povedať, že dochádza k obnove aj vozového parku, 

rovnošaty, technické nástroje, mzdové, mzdové náklady, 

organizačná zmena.  

Jednoducho, mestskej polícii sa začalo dariť.  

Samozrejme, na to, aby sme postavili úplne plne 

funkčný útvar porovnateľný s inými mestami, sme, by hlavné 

mesto potrebovalo viacej financií. Ale v tom rámci, 

v ktorom sa pohybujeme, ide o veľmi dobrý vývoj.  

Ja vám chcem poďakovať za vašu prácu, pretože to je aj 

výsledkom vašej iniciatívy, vašej angažovanosti a vašeho 

nasadenia. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Potom bude k tomu diskusia.  

 

 

BOD 9 SPRÁVA O BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCII NA 
ÚZEMÍ MESTA BRATISLAVA ZA ROK 2017 

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

A teraz poprosím plukovníka, magistra Pavlíka, ktorý 

je zástupcom riaditeľa krajského riaditeľského, krajského 

riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. 

Pán plukovník, nech sa páči.  

Mgr. Adrian   P a v l í k ,   zástupca riaditeľa Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Dámy a páni, 

Mojou úlohou je dnes predniesť Správu o bezpečnostnej 

situácii na teritóriu hlavného mesta Bratislavy. 

K predmetu činnosti Krajského riaditeľstva, alebo 

územnej pôsobonosti, tak ako všetci viete, nie je len päť 

bratislavských okresov, ale sú to aj okresy Malacky, 

Pezinok, Senec, čiže, tá štatistika je upravená len na 

Bratislavu.  

V súvislosti, poviem, nie len stredom, ktorý je 

v rámci Bratislavského kraja, ale aj celoslovensky sme 

zaznamenali zníženie nápadu, celkovej trestnej činnosti, 

ako toho celkového čísla z medziročnom porovnaní.  

Rozprávame sa tu, ale vyhodnotím bezpečnostnej 

situácie za rok 2017, čiže už reálne dnes nie sme až tak 

aktuálni, predsa sme už v štvrtom mesiaci ako ďalšieho 

roka. Samozrejme, aj tieto čísla majú pre nás význam preto, 
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aby sme vedeli na aké druhy trestnej činnosti sa máme 

v tomto prípade zamerať.  

Celkovo v rámci nápadu trestnej činnosti tvorí vyše 

polovica majetkových trestných deliktov, to znamená, že aj 

týmto smerom sa orientuje Krajské riaditeľstvo policajného 

zboru, kde vykazujeme neuspokojivých niečo cez šesť percent 

objasnenosti. Sú to hlavne, vlastne, skutky, ktoré napádajú 

obydlie, napádajú vlastne to základké, čo je pocit 

bezpečnosti každého občana, alebo každého obyvateľa, čo 

v prípade ak sa takéhoto niečoho dopustí páchateľ, 

vzbudzuje nie len obavu a stratu bezpečnosti ako takej 

jednotlivca, ale celej rodiny obydlia.  

Samozrejme, do tohto portfólia patria ešte krádeže 

vlámaním. Krádeže vlámaním, teda, do vozidiel a iných 

objektov. 

Čo sa týka vlastne, ako som už spomenul, celkovej 

štruktúry, zameriavame sa, teda, na rozdelenie v prvom rade 

na násilnú trestnú činnosť. Ako som už spomenul 

a pomenoval, majetkovú trestnú činnosť.  

Ostatná kriminalita, kde zahrňujeme, kde zahrňujeme 

skutky ako nedovolená výroba, držba omamných látok, 

prechovávanie týchto látok, marenie výkonu úradného rozdi 

rozhodnutia, výtržníctvo a požiare. 

Ďalšou časťou, ktorej venujeme svoju pozornosť je 

kvôli, v podstate, predmetu nápadu, je to mravnostná 

kriminalita, je to znásilnenie a pohlavné zneužívanie 

a detská pornografia.  
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Celkovo v týchto prípadoch dosahujeme, ale naopak, 

oproti majetkovej, uspokojivé číslo, teda, potenciálne. 

Blížime sa k tridsiatim štyrom percentám.  

Čo sa týka ďalšie prehľadu, a to sú sledované 

ukazovatele ekonomickej trestnej činnosti, alebo 

ekonomickej kriminality, kde sme na úrovni päťdesiatštyri 

celá dvadsaťdeväť percenta, zostávajúca kriminalita, čo je 

zanedbanie povinnej výživy, pre obraz a ohrozenie pod 

vplyvom návykovej látky, kde dosahujeme  až 

deväťdesiatsedem celé šesťdesiatjedna percenta 

objasnenosti.  

Ďalším okruhom tejto bezpečnostnej, vlastne, správy, 

je dopravno-bezpečnostná situácia a dopravná nehodovosť. 

Takisto, tie už čísla nie sú aktuálne. Môžeme tu 

konštatovať meč, medziročný pokles, kde vlastne porovnávame 

roky 2017 a 2016, kde prišlo k vlastne zníženiu nehodovosti 

o stosedemdesiattri skutkov. Celkovo to bolo 

tisícpäťstosedemdesiatdva skutkov v rámci kraja Bratislavy.  

Pri týchto nehodách bolo usmrtených desať osôb, čo je 

v prepočte o štyri osoby menej, ťažko zranených bolo 

sedemdesiatdva osôb, čo je o dvanásť menej a ľahko 

zranených osôb sme evidovali štyristoš päťdesiatšesť, čo je 

o päťdesiatosem menej.  

Samozrejme, tieto pozitívne výsledky nedávame len na 

margo činnosti polície, sme len jedným zo zložiek, ktoré 

dokážu ovplyvniť dopravno-bezpečnostnú situáciu. A tam by 

som, vlastne, prešiel aj k ďalšej činnosti krajského 

riaditeľstva, čo je dopravno-inžinierská činnosť.  
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Tu v podstate sme podali niekoľko stovák podnetov na 

príslušné cestné správne orgány, ktoré boli akceptované, 

samozrejme, s cieľom zabezpečiť zlepšenie dopravno-

bezpečnostnej situácie.  

Poslednou časťou tejto správy je stav ochrany 

verejného poriadku a zabezpečenie bezpečnosti občanov, čo 

nám vyplýva z paragrafu 2 zákona o policajnom zbore. Teda 

úlohy, ktoré sú určené pre krajské riaditeľstvo.  

Čo sa týka, vlastne, zabezpečení, tieto veci primárne 

má na starosti obec, ale z dôvodu, že sa 

nachádzame,vlastne, v hlavnom meste Slovenskej republiky, 

pre zabezpečenie celkovej bezpečnosti už policajný zbor 

určitým spôsobom proaktívne vystupuje a spoločne, teda, 

s mestským s mestskou políciou a samozrejme, s vedením 

hlavného mesta sme realizovali bezpečnostné opatrenia ako 

medzinárodného charakteru, tu by som sa trošku posunul aj 

do budúcnosti (gong) s tým, že od siedmeho mesiaca budú 

začínať, vlastne, opatrenia Salzburského fóra, bude to 

zasadanie, alebo predsedanie Vyšegrádskej štvorky, takisto 

budeme mať ešte v tomto roku za účelom zabezpečiť, teda, 

bezpečnosť aj príprave na predsedanie v rámci Rady 

bezpečnosti a spolupráce v rámci Európe.  

Už dnes započali, vlastne, (poznámka:  nezrozumiteľné 

slovo) bezpečnosti prvotné stretnutia, ktorých teda boli aj 

mesto účastnými, kde už sa pozeráme do roku 2019. hovorím 

teraz o usporiadaní celosvetového, alebo teda svetového 

šampionátu v ľadovom hokeji, ktoré sa uskutoční, teda, 

v hlavnom meste Bratislava ako aj v Košiciach.  
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Čo sa týka bezpečnostnej situácii, tu som vypichol len 

tie najdôležitejšie. Samozrejme, zabezpečujeme, to je 

najviac exponované teda, teritórium Bratislava I, a v prvom 

rade teda Staré Mesto, kde vzájomnú spoluprácu môžem 

hodnotiť ako maximálne profesionálnu pri verejných 

športových a kultúrnych podujatiach.  

Bratislava (poznámka:  nezrozumitelné slová) 

exponovaná, samozrejme, v súvislosti s tým, že sú tam 

stánky, teda, športového charakteru a v podstate ale, 

Bratislava ako taká, žije už, naozaj, veľmi rušným životom 

a dynamickým, takže, prakticky sa to dotýka všetkých 

bratislavských okresov.  

Týmto by som chcel stručne zhrnúť bezpečnostnú 

situáciu po línii, teda, verejného poriadku, takisto aj 

bezpečnostnú situáciu ako takú na teritóriu Bratislavského 

kraja, alebo piatich okresov, považujem za stabilizovanú. 

Tie čísla štatistické, ktoré hovoria o zníženie počtu, 

znova opakujem, nie je to len práca polície, vidíme za tým 

celoslovenský trend, ale môžeme len zhodnotiť túto časť 

pozitívne.  

Týmto by som svoj vstup uzavrel.  

Ďakujem pekne za vašu pozornosť. A v prípade, ak budú 

otázky, budem reagovať. 

Ďakujem vám.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne, pán plukovník. 

Aj ja by som sa chcel poďakovať vašim prostredníctvom 

Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru za veľmi dobrú 

spoluprácu vo všetkých veciach, ktoré spolu riešime, či je 

to riešenie dopravných situácií, alebo aj otázka 

bezpečnosti a verejného poriadku. 

Nakoniec, vidieť to, tie výsledky sa prejavujú aj 

v hodnoteniach Bratislavy ako turistickej destinácie, kde 

sa uvádza, že Bratislava je bezpečné mesto a Bratislava 

stúpa každoročne v klasifikácií destinácií turistických. Je 

to aj vaša zásluha. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM 8 A 9 
BOD 8 SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH MESTSKEJ 

POLÍCIE HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
ZA ROK 2017 

BOD 9 SPRÁVA O BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCII NA 
ÚZEMÍ MESTA BRATISLAVA ZA ROK 2017 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A otváram teraz k obidvom bodom spoločnú rozpravu. 

Nech sa páči. 
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Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán primátor,  

veľmi pekne ste sa poďakovali aj jednému, aj druhému 

predstaviteľovi, aj štátnej, aj mestskej polície, ale ja 

mám na vás osobne otázku: Prečo je pán Lechner poverený rok 

a pol? Ja som si čítala viackrát, vy ste ho na pol roka 

poverili, potom ste ho znova poverili, teraz ste ho znova 

poverili. V čom je problém? Ja si myslím, že ani vy 

a predpokladám, že ani väčšina mestského zastupiteľstva 

s osobou pána Lechnera nemá problém. Prečo sme v takom 

neprávnom stave?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslíte, v takom, v akom ste boli vy, keď ste boli 

šéfkou GIBu, že? Respektíve, keď po váš išla pani 

Zálešáková, hej? Vtedy vám to neprekážalo.  

Pán poslanec Grendel. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja mám otázku na pána náčelníka.  
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Aj v tomto materiáli sa opakuje to číslo, že 

v súčasnosti je plánovaný počet zamestnancov tristotridsať 

a z tohto plánovaného počtu je naplnených 

dvestodeväťdesiatsedem zamestnancov mestskej polície. 

Nedávno sme schvaľovali materiál, kde sme na rok 2018 

už počítali s navýšením na tristopäťdesiat a na rok 2019 

s ďalším navýšením na tristoosemdesiat zamestnancov. Je to 

veľmi pozitívne, chvályhodné.  

Ľudia veľmi dobre vedia, že asi najväčšou výzvou 

v súčasnosti, môžme mať pekné uniformy, dobrú techniku, 

veľa papúč a tak ďalej, ale keď fyzicky nebude mať tú 

robotu kto odviesť, tak nám bude tá technika zbytočná.  

Čiže, najväčšia výzva je, naozaj, navýšiť, navýšiť 

počet hlavne policajtov v uliciach. 

A chcem sa preto spýtať, viem, že táto správa je 

hlavne o roku 2017, ale predsa len, už s výhľadom na tento 

rok, kde navyšujeme stavy a budúci rok tiež, akým spôsobom, 

možno akým, akou novou metódou plánujete vyberať budúcich 

príslušníkov mestskej polície, aby to neskončilo tak, ako 

doteraz. Že z každoročne sa prihlási niekoľko desiatok 

a potom dokážeme reálne vybrať iba jedného, dvoch.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otázky, potom, pa, potom na konci budeme odpovedať.  

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

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. 

Ja by som ešte doplnila, že nepamätám si to úplne 

presne, ale chceli by sme, aby bolo mestských, príslušníkov 

mestskej polície viac, lebo ich potrebujeme všetci. Všetci 

starostovia, všetky mestské časti, nároky stúpajú aj od 

občanov, majú veľké očakávania, ale skutočná realita je 

taká, presne si to číslo nepamätám, že desať mestských 

policajtov bol prirodzený úbytok, že odišli do dôchodku, 

alebo odišli z aktívnej služby a dvaja pribudli? Dobre si 

to pamätám?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec  

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

Takže to je smutná realita.  

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. 
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Kolegovia,  

možno, ja by som poprosil, aby sme tuná zbytočne 

nezdržovali pána zástupcu krajského riaditeľa Policajného 

zboru. Ak sú nejaké otázky najskôr na neho, pretože sa mi 

zdá, že tie, gro tých otázok bude na náčelníka našej 

mestskej polície. Pán zástupca má určite inú prácu, aby 

tunák teraz sledoval dvojhodinovú diskusiu o tomto bode.  

Tak, ja by som len tak poprosil z kolegiality, 

ďakujeme pánovi zástupcovi. Ak sú  nejaké otázky, skúsme 

dať otázky a jemu a ja si myslím, že kľudne odtiaľto môže 

odísť. Ne nemusí tu byť ce celý čas. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je pravda, len ja neviem dopredu povedať, kto bude 

mať aké otázky. Takže.  

Takže, pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem. 

Ak môžem, ja mám na pána plukovníka práve Pavlíka 

otázku. 

Zachytili sme v Petržalke v sobotu na Tematínskej 

avízované stretnutie hokejbalu a mám ohlásené aj bitka 

fanúšikov aj hráčov dokonca, či to budú zabezpečovať 
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päťkári, teda moji v Petržalke mám osloviť, alebo viete 

o tom? A či sa chystajú nejaké opatrenia smerom k zápasu 

Slovan – Trnava, lebo sa avizuje tiež taký zaujímavý stred.  

Ale tá Petržalka má zaujíma, teda, bytostne, lebo to 

už keď na hokej hokejbale to začíta, tak ako, to už je 

naozaj zaujímavé.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja mám tiež otázku na obidvoch kolegov polície 

a policajtov. 

Chcem vás poprosiť, teda, obraciam sa na pána 

plukovníka zo štátnej polície. Asi ste zaregistrovali 

v médiách, že okresný úrad vydal stanovisko  nepovolenej 

skládke v Podunajských Biskupiciach.  

Neviem, či ma počúvate, alebo píšete, tak ja počkám 

chvíľočku. Či? Počúvate, hej? Píšete si, dobre.  

Je to v Podunajských Biskupiciach Lieskovec, ktorý 

prevádzkuje Vassal Eko a keďže okresný úrad je tiež pod 

správou ministerstva vnútra, tak sa chcem spýtať, či 

z vašich kompetencií budete nejakým spôsobom ďalej 
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postupovať ako polícia, či máte nejaké kompetencie ďalej, 

ďalej zasahovať, pretože sa jedná o ďalšie navážanie tejto 

nepovolenej skládky.  

Táto skládka má vplyv na spodné vody, to asi vám 

nemusím vysvetľovať. Celý, celá Bratislava vlastne leží na 

už časť teda, kde aj táto skládka leží na Žitnom ostrove, 

čiže, je celkom reálne, že spôsobuje znečisťovanie spodnej 

vody.  

Čiže, okresný úrad to vydal, či bude následne polícia 

niečo konať? 

A čo sa týka nášho pána náčelníka, chcem sa spýtať, či 

sa mu podarilo spojiť s pánom starostom Nového Mesta 

ohľadom toho nebezpečného priechodu na Trnavskom mýte, či 

sa niečo vyznačí? Pretože tam, podľa mňa, každú chvíľu 

hrozí nejaká veľmi vážna nehoda pešieho chodca.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Ferenčáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor, za slovo. 

Ja by som sa tiež chcela pridať v tejto súvislosti 

a pár slov k mestskej polícii. 
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Žiaľ, poznáme situáciu aká je, nedostatok 

príslušníkov, čo vlastne spôsobilo aj to, že vlastne 

v našej mestskej časti, (poznámka:  nezrozumitelné slovo) 

predpokladáme aj v ostatných, teda, tých príslušníkov 

ubudlo. U nás naozaj službu mal možno trikrát za tento rok. 

Viem, čím to je spôsobené. A ja len sa nádejám, že do 

budúcna sa naozaj podarí teda zabezpečiť nejaký status, 

teda stav taký, aby teda boli zabezpečené aj tieto služby, 

pretože v minulosti nám bola mestská polícia veľmi 

nápomocná.  

Veľmi by som chcela pochváliť tú edukatívnu činnosť, 

ktorú vyvíja mestská polícia v súvislosti, teda, so školami 

a materskými školami. Bola som dvakrát účastná, teda, 

takéhoto stretnutia a teda, simulácie dopravných značení 

križovatiek a premávky. No deti sú tým absolútne nadšené 

a myslím, že to má tiež pozitívny vplyv na teda deti.  

A zároveň by som chcela poďakovať aj štátnej polícii, 

pretože v prípade potreby, naozaj, my máme veľmi veľký 

problém s driftovaním čo u nás chodia z celého mesta aj 

možno z kraja ľudia práve na vodné dielo, čo sa rozlieha, 

možno aj v Petržalke, teda ten, ten strašný hluk, tak mes, 

štátna polícia, naozaj, zasahuje a rieši tieto veci veľmi 

obratom a promptne. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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, 

určite všetci si vážime prácu polície a to, či našej 

mestskej polície, alebo štátnej polície.  

A musím povedať, že mi je veľmi ľúto, že napriek tomu, 

že polície obe robia akcie so školskou mládežou, tak mladí 

chlapci, muži, ktorí by mohli slúžiť v týchto zložkách, tak 

nemajú záujem pracovať u polície. Nie je to veľmi dobré. 

A vidíme to aj na tom ako policajti, poviem to tak, nie sú 

schopní zabezpečiť svoje funkcie, pretože celú spoločnosť 

trápi nevymožiteľnosť práva.  

Ale, keď to rozmením úplne na drobné, také čo sa týka, 

povedzme, nás rodičov, alebo, alebo teda, konkrétneho 

života. U nás v Petržalke, samozrejme, ako všade, je 

problém s parkovaním. Ale aby rodičia detí, ktoré chodia do 

základnej školy vchádzali do vjazdu, teda do zákazu vjazdu 

na pešiu zónu a pred areál školy, alebo pred vchod do školy 

napriek zákazu, vyzdvihli svoje deti, naložili do auta 

a ohrozili pritom iné deti, to naozaj nie je cesta ako by 

zodpovední občania mali postupovať. To teraz nehovorím ako 

výčitku polícii, to je vlastne výčitka nám občanom. 

Na druhej strane, policajti by ako pochôdzkári mohli 

mať v rámci svojej náplne aj také prechádzky týmito pešími 

zónami a kontrolovať, či zákazy vjazdu sa dodržiavajú, 

alebo nie. Je pravda, že pri mnohých zákazoch sú dodatkové 

značky, ktoré hovoria, že okrem zásobovania, alebo okrem 

dopravnej obsluhy. No, ľudia si pravdepodobne tú dopravnú 

obsluhu, čo je širší pojem, nejak zle vysvetľujú. Alebo že 

by nemali dostatočné vedomosti? Veď ak je to šofér, musí, 
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musí vedieť čo to je. A a tak, ak je zákaz vjazdu a je tam 

napísané okrem zásobovania a pred súkromnou materskou 

škôlkou stojí veľké auto, pravdepodobne majiteľa tej 

súkromnej materskej škôlky, za zákazom, celý deň tam stojí, 

no tak to by policajti mali objaviť.  

Alebo keď sa chodí do školy okolo ôsmej pred školou 

konkrétne, by som teraz mohla spomenúť gymnázium Merkury na 

Zadunajskej, tam rodičia s autami v úzkej uličke len tak 

fŕkajú s tými deťmi. Najmä okolo ôsmej, keď už idú neskoro. 

A je tam zákaz. Je tam síce dopravná obsluha aj 

zásobovanie, ale rodičia, školskí rodi, teda rodičia 

s deťmi, rozhodne nie sú, podľa mňa ani zásobovanie, ani 

dopravná obsluha.  

Čiže, a a toto sa deje nie len v Petržalke, ale 

v celej Bratislave, možnože na celom Slovensku. Rodičia 

chcú ochrániť svoje deti, dovezú ho až pred vchod do školy, 

hoci je tam zákaz, ale opakujem, ohrozujú iné deti.  

No, takže, toto by som tak trošku apelovala na 

policajtov, aj štátnych, aj našich mestských, aby si občas 

urobili také, také pochôdzky a aby kontrolovali to v rámci 

celej Bratislavy.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ja len faktickou chcem zareagovať, lebo Zadunajskú, 

(poznámka:  nezrozumiteľné slová) v Petržalke mám dve 

hliadky cez deň, jednoducho, aby sme to vedeli 

zabezpečovať, tie stavy sú kritické, to hovoril pán 

náčelník všeobecne.  

Ale my sa dostávame do situácie takej, že nás rodičia 

žiadajú, aby sme poslali policajtov, aby deti mali 

bezpečnosť, lebo oni musia prísť ku schodom ku škole tým 

autom. Toto sa celé úplne opáča, otáča, že jednoducho, nás 

žiadajú, aby sme jednoducho, režimovali pomaly pešiac 

pešiakov a nie tie autá.  

Jednoducho, je absurdné, jak sme povýšili motorizmus 

na systém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som sa chcel poďakovať obidvom pánom za to, že 

predniesli túto správu o bezpečnostnej situácii 

v Bratislave.  

Chcem mestskej polícii sa poďakovať, pánovi 

náčelníkovi Lechnerovi, skutočne, som veľmi rád, že mestská 
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polícia stúpa na kvalite, presne, ako povedal, je to o tej 

efektivite práce, aby sme mali viac objasnených, či už 

priestupkov, respektíve, možno nejakých trestných činov 

a podobne.  

A úloha nás politikov komunálnych je, vytvárať 

podmienky na to, aby tá mestská polícia mohla fungovať 

veľmi dobre. a tu som rád, že sa za pána Lechnera, vlastne, 

podarilo naštartovať ten proces zvyšovania kvality práce. 

Či už je to, vlastne, tie uniformy, respektíve, tie autá 

s majákmi, respektíve kamerový systém, ktorý je veľmi 

dôležitý na poli prevencie.  

Takže, bol by som veľmi rád, keby sme aj v budúcnosti, 

respektíve, tí naši nástupcovia, ktorí sú, aby vedeli 

nejakým spôsobom veľmi jasne zadefinovať to, že skutočne, 

tým cieľom by malo byť, aby bol zvýšený počet policajtov na 

uliciach, aby sme mali okrskové policajné stanice v každej 

mestskej časti, tak ako to fungovalo kedysi. Myslím si, že 

ten systém bol veľmi dobrý. Aby sme skutočne vedeli 

zvyšovať ten pocit bezpečia obyvateľov mestských častí.  

K pánovi zástupcovi riaditeľa krajského, pánovi 

plukovníkovi, by som chcel len takú malú prosbu, pretože sa 

blížia letné mesiace, my sme v minulom roku mali v letných 

mesiacoch v Lamači troška problém, čo sa týka krádeže 

bytov, vlámania do pivníc a podobne, keby v rámci tej 

preventívnej činnosti vedela štátna polícia, či už 

hliadkovaním, respektíve možno inými prostriedkami 

zabezpečiť to, aby najmä v tých letných mesiacoch 

nedochádzalo vlastne k takým sériám krádeží, ako to bolo 

v minulom roku. 
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A potom by som chcel ešte poprosiť keby štátna polícia 

vedela merať dodržiavanie rýchlosti v zóne tridsať, ktorú 

máme v Starom Lamači. Oni kedysi tam začali chodiť, ale 

teraz už tam veľmi dlho neboli. A je veľký problém 

s prejazdnosťou, vlastne, týchto ciest. A skutočne, 

niektorí vodiči sú veľmi bezohľadní. Idú tam aj 

osemdesiatkou a môže tam dôjsť k nejakému nešťastiu.  

Takže, toto by som veľmi poprosil, keby vedeli v rámci 

kraja dopraváci takto merať ulice v Lamači, čo sa týka, 

vlastne, dodržiavania rýchlosti v zóne tridsať.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka Farkašovská. 

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , námestníčka primátora 

a poslankyňa MsZ:: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, mne 

sa ako predsedníčke komisie pre ochranu verejného poriadku 

veľmi dobre počúvajú vaše diskusné príspevky, pretože 

v drvivej väčšine sú ďakovné a pochvalné. A ja k tomu 

poďakovaniu logicky za našu komisiu len pridávam, pretože, 

naozaj, roky máme veľmi korektnú spoluprácu v rámci teda 

mestskej polície so štátnou políciou.  
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Čiže, obom, pánu zástupcovi, aj pánu náčelníkovi sa 

chcem poďakovať za to, čo robia pre bezpečnosť Bratislavy. 

Tá je, ako už pán primátor povedal, naozaj bezpečným 

mestom. Oceňujú to turisti.  

Nechcem opakovať mnohé veci, ktoré sú v správe, za 

ktorú sa pánu náčelníkovi špeciálne chcem veľmi pekne 

poďakovať, pretože je naozaj prehľadná, podrobná, dočítate 

sa tam všeličo a získate veľmi plastický obraz o tom, ako 

naša mestská polícia funguje a fungovala v minulom roku. 

Ale možno by som z toho chcela vyzdvihnúť niečo, čo je na 

predposlednej strane a mohlo to byť, možno, na strane 

prvej.  

Chcela by som povedať, že naši mestskí policajti aj 

zachraňujú životy. A za to im patrí špeciálne poďakovanie. 

Zo šestnástich ocenených v minulom roku, boli traja naši 

mestskí policajti. Dvaja z nich zasiahli v Dúbravke 

v záhradkárskej osade na Agátovej ulici a zachránili život 

dvom dobodaným bezdomovcov, ktorí mali v tele 

štvorcentrimetrové bodné rany. Páchateľa pritom zadržali.  

Ale možno ešte väčšia vďaka patrí za záchranu života 

štrnásťročného chlapca na Čunovskej hrázi minulého roku 

v lete, ktorý si vážne poranil hlavu a vďaka za to, že ten 

chlapec žije a je v poriadku patrí práve jednému z našich 

mestských policajtov.  

Takže, ďakujem vo svojom mene aj v mene všetkých, 

ktorým pomáhate.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja by som takisto chcel poďakovať obidvom pánom.  

My vo Vrakuni sa permanentne boríme s problémami, 

našim nešťastným Pentagónom. Ale my za posledného polroka 

sme zorganizovali tri alebo štyri okrúhle stoly, na ktorých 

sa zúčastnili zástupcovia štátnej aj mestskej polície, 

občania, prijímame opatrenia. A som veľmi rád, že 

v poslednej dobe aj občania vidia, že sa tá situácia 

zlepšila.  

Konkrétny prípad asi spred dvoch týždňov, kde mi 

priamo zástupkyňa vlastníkov bytov povedala, že, že chodia 

tam kukláči so psami, naozaj, tí díleri drog, že sa 

vyjadrili na chodbe, že už to môžu kašľať, že už odídu 

z toho Pentagónu, lebo takýto život tam nechcú mať, čo nás 

teda veľmi teší.  

A aj takú trošku úsmevnú príhodu, alebo teda, 

v minulosti sa, keď ste si dali do vyhľadávača nejakého, že 

najlacnejší byť v Bratislave, vždy vám vyskočil Pentagón, 

šestnásťtisíc stála tam garsónka, pred dvoma týždňami sa 

uskutočnila dražba jednej garsónky a bola predaná za 

dvadsaťsedemtisíc a šiesti záujemcovia. To znamená, že 

naozaj, už aj v Pentagóne začínajú žiť hlavne tí slušní 
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ľudia a začína sa tá situácia meniť a je to aj vďaka vám 

štátnej a mestskej polície, za čo vám veľmi pekne chcem 

poďakovať a dúfam, že nepoľavíte a budete robiť ďalej.  

Ale chcel by som vás aj požiadať teda, okrem iného, 

teraz sa aj teda Pentagón zatepľuje, aj naše zdravotné 

stredisko zatepľuje, tak hneď už bezdomovci a malí zlodeji 

to objavili a chodia po tom, po tom lešení a snažia sa tam 

niečo ukradnúť, či už kov, alebo priamo z tých bytov 

a sťažujú sa aj vlastníci bytov v Pentagóne, aj v okolí 

zdravotného strediska na Bebravskej, tak či by ste mohli 

obidvaja, aj teda mestská, aj štátna polícia v obidvoch 

týchto lokalitách tie svoje hliadky posilniť, hlavne teda 

na tej Bebravskej pri zdravotnom stredisku, lebo lekári sa 

boja, že im vojdú do ambulancií cez okno a podobne, lebo 

však pri Pentagóne máme stálu službu mestskej polície.  

Takže, ďakujem veľmi pekne a prosím vás o pomoc aj 

v tomto. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Len takýmto stručným spôsobom by som sa chcel pridať 

k tomu, čo povedal môj kolega pán Kuruc. 
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A ja som aj tu na zastupiteľstve niekoľkokrát 

interpeloval ohľadom parkovania na veľkom zelenom pozemku 

v Ružinove medzi zimným štadiónom a tou novostavbou celkom 

nepeknou Rozum. A na základe môjho podnetu a listu pánu 

náčelníkovi mestskej polície, konečne tam začala mestská 

polícia chodiť a tých nelegálne parkujúcim nasadzovať 

papuče a tá situácia sa výrazne zlepšila v posledných 

týždňoch. 

Čiže, chcem aj za tento zásah, naozaj, veľmi pekne 

poďakovať a vyjadriť a také malé dúfanie, že sa v tom bude 

aj naďalej pokračovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Černá. 

RNDr Marta   Č e r n á , poslankyňa MsZ: 

Prepáčte, že budem hovoriť trošku ináč, než toto 

všeobecné laudácio.  

Policajti nemôžu získať mestskí ďalších kolegov, 

pretože im napríklad nevedia ponúknuť byty. Mali by sme mať 

nejakú možnosť tých ľudí týmto spôsobom zvýhodniť, lebo 

ináč vám sem nikto nepríde, keď predtým musí zaplatiť, ja 

neviem, za prenájom tristo, štyristo euri. Toľko nezarobí 

celou službou. Prvá vec. 

Druhá vec.  
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Priatelia,  

kým v tomto štáte nebudú policajti, ktorí pochytajú 

sviniarov, totálne vyblokovaní tým, že sudca ich pustí, 

maximálne dostane podmienku a ešte je to veľmi pochybné, 

pretože minule som práve videla za stodvadsať eurovú 

spôsobenú škodu dostane niekto natvrdo (gong)  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Pani kolegyňa,  

reagujem, hoci mám vlastný príspevok. Za to, že nemáme 

nájomné byty nie len pre policajtov, príslušníkov polície, 

ale aj pre učiteľov, opatrovateľky a mnohé ďalšie profesie, 

ktoré toto mesto potrebuje, nemôžu policajti, ale myslím 

si, že môže za to dlhodobá stratégia a politika tohto 

mesta. Lebo tie nájomné byty sú, naozaj, naozaj nám veľmi 

chýbajú.  

Ja som sa práve naopak chcela pripojiť k tým, ktorí sa 

chcú poďakovať. My máme to šťastie, že naša mestská časť 

a dúfam, že tento trend je zachovaný, patrí k tým 

bezpečnejším a náš, napriek tým stavom, ktoré má nie len 

mestská polícia, ale aj moje informácie, asi aj vaše, že už 

aj štátna polícia má nedostatok, nedostatok, alebo 

nedostatočný záujem o túto službu. Napriek tým stavom, 
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ktoré majú, naša spolupráca mestskej časti s jednou aj 

štátnou, aj štátnou, aj mestskou políciou je veľmi dobrá.  

Našťastie, toho až tak veľa od štátnej polície 

nepotrebujeme. Mestská polícia, aspoň to najnutnejšie, to 

najnutnejšie, čo potrebujeme pokryť a to je to parkovanie, 

sa snaží ako môže, aké má kapacity.  

Viete všetci, že sú mestskí policajti teraz vyťažovaní 

pravidelnými akciami na námestiach. Oni majú tiež, sú to 

ľudia, tiež existuje nejaký zákonník práce, majú služby, 

musia pokryť tie verejné zhromaždenia. Čiže, ich situácia 

sa ešte zhoršila v tomto poslednom období. Takže, my musíme 

mať pre to aj isté pochopenie.  

A, ale to, čo som chcela povedať, že si veľmi vážim, 

že kladú veľký dôraz aj mestská, aj štátna polícia, práve 

na tú prevenciu. Lebo sankcia, represia sú jedna vec a sú 

mnohokrát nevyhnutné, ale tá prevencia je snáď 

najdôležitejšia. My sa im v tom snažíme veľmi pomáhať, aj 

keď sú to obmedzené naše možnosti, ale čo sa dá, tak aj my 

zverejňujeme, informujeme, píšeme články do našich médií, 

ktoré máme k dispozícii, do našich informačných kanálov 

k verejnosti a mne sa zdá, že takým postupne nenápadne, ale 

predsa drobnými krôčkami sa to nejako zlepšuje. 

Dúfam, že sa nemýlim, že je to nie len moja emócia, 

ale že to aj čísla budú ukazovať aj do budúcna.  

Veľmi pekne ďakujem. 
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Čaká nás však jedna veľmi nepríjemná výzva pre 

všetkých spoločne, a to je, dúfame, že teda raz k tej 

rekonštrukcii električkovej trate príde a to bude veľká 

záťaž aj pre dopravných policajtov, aj pre nás všetkých 

a bude to určite aj množstvo nepríjemných situácií tam môže 

nastať. Pokúsime sa vo vzájomnej dobrej spolupráci to 

riziko minimalizovať a budeme, naozaj, na to buď musieť 

sústrediť svoje sily. Vtedy poprosím o takú zvýšenú 

intenzitu komunikácie, aby to prebehlo čo možno najľahšie 

pre našich obyvateľov.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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 veľmi pekne. 

No, za mňa už veľkú časť povedal pán starosta Kuruc, 

takže taktiež ďakujem obom pánom za nasadenie v Pentagóne, 

najmä teda u tej štátnej polície. Naozaj nám zástupcovia 

vlastníkov hovoria, že tie razie sú častejšie a častejšie. 

Takže, to je tá pozitívna vec. 

Chcela som však ešte dodať jednu vec. Veľmi častokrát, 

keď diskutujem, najmä, s našim pánom náčelníkom o tom, 

prečo možno niektoré veci nefungujú ešte lepšie, či už teda 

vo Vrakuni s tou našou policajnou stanicou pri Pentagóne, 
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alebo teda z druhého hľadiska vo veci turistických 

záležitostí, to znamená, prečo nám stále na nábreží stávajú 

taxíky na miestach vyhradených pre turistické autobusy, 

prečo sa nerieši situácia na hrade a tak ďalej, tak veľmi 

často krát idem o povedzme veľmi aktívne do tejto debaty, 

ale naozaj, musím po nejakej dobe pánovi náčelníkovi uznať, 

že má personálne problémy a je poddimenzovaný. A dostávam 

sa väčšinou k tomu, že problémom nie je len rozpočet 

mestskej polície ako taký, ale aj to, že mu tabuľkové platy 

neumožňujú, jednoducho, navýšiť plat na úroveň, ktorá by 

motivovala nových zamestnancov potenciálnych mestskej 

polície pri nábore, aby teda vstúpili do radov mestskej 

polície. 

A možno chcem využiť túto príležitosť na otázku na 

pána primátora, alebo na podnet na pána primátora, že túto 

vec treba, jednoducho, riešiť zjavne o stupeň vyššie. Tie 

tabuľkové platy neurčujeme my ako mesto, ale sú teda určené 

nejakými zákonmi na celoštátnej úrovni. A možno by bolo 

fajn nejakým spôsobom otvoriť tú diskusiu, či by pre takéto 

služby, ako je služba v mestskej polícii tiež nemali byť 

nejaké regionálne rozdiely, alebo skrátka nejak to upraviť 

tak, aby vlastne pán náčelník mal nejakým spôsobom 

rozviazané ruky  a mohol istým spôsobom robiť tú politiku 

personálnu tak, aby bol schopný niekoho motivovať k tej 

službe v mestskej polícii. 

Ja som videla na ich facebooku, že boli aj na 

národných dňoch kariéry, aj na ďalších podujatiach. Čiže, 

vidím, že sa snažia ten nábor robiť a napriek tomu majú 

problémy.  
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Čiže, podľa mňa, toto je, možnože otázka na nás ako na 

vedenie mesta, či vieme nejakým spôsobom, teda, na národnej 

úrovni riešiť túto otázku, aby pán náčelník mohol 

realizovať personálnu politiku. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne za podnet.  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja len na doplnenie pani poslankyne Svoreňovej.  

Veď keď sme prijímali rozpočet, tak sa tam dávala 

väčšia položka na mzdy pracovníkov. Vtedy sme sa pána 

náčelníka pýtali, že ako je to možné, že teda tí pracovníci 

tam nejdú. Sme z toho prekvapení.  

Ale treba konštatovať jednu dôležitú vec. Veď mestská 

polícia nemôže v podstate ani ponúknuť policajtom nájomné 

byty, lebo toto je prvé volebné obdobie, kedy mesto 

nepostavilo ani jeden nájomný byt v meste.  

Takže, nie len pre občanov, ale ani pre našich 

pracovníkov základných umeleckých škôl, cévecéčiek (CVČ), 

policajtov. Nemáme ponúknuť ani aký, aký bonus, čo by sme 

im k tomu dali, čo my, čo je smutné, lebo tých policajtov 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

prepáč, tvoj útok bol mimoriadne zákerný na toto, 

pretože je to tvoje hlasovanie, ktoré zastavilo projekty 

nájomného bývania tohto mesta. My sme mali niekoľko 

projektov a mestské zastupiteľstvo aj tvojim pričinením 

zastalo, aj pričinením pani poslankyne Čahojovej 

zastavovalo jeden projekt za druhým. A ty sa teraz 

sťažuješ, že nie sú nájomné byty? No ty si ich zastavil.  

To bol posledný príspevok a ešte poprosím, poprosím, 

ak máte páni reakciu na otázky, nech sa páči. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Mgr. Adrian   P a v l í k ,   zástupca riaditeľa Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave: 

Ďakujem pekne. 

Ja sa budem teda snažiť chronologicky odpovedať, aj 

keď niektoré otázky konkle, konkrétne ohľadne personálneho 

stavu síce neboli adresované na štátnu políciu, ale na 

mestskú políciu, ja chcem vám teda, chcem vás oboznámiť, 

aký je momentálny teda trend. 

V rámci krajského riaditeľstva evidujeme cca 

dvadsaťpercentný podstav. Aby ste mali prehľad, je to niečo 

cez niekoľko sto policajtov. Je to veľkosť jedného celého 

okresného riaditeľstva.  
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Z tohto dôvodu sú to len teda akože číšla čísla 

podstavu, samozrejme, reálne ľudí, ktorí nám študujú, či už 

na dôstojníckej škole, alebo na akadémii, alebo využívajú 

zákon o sociálnom zabezpečení a sú postavení v činnej 

zálohe, alebo rodičovské materskej dovolenke. Toto číslo je 

ešte oveľa väčšie.  

V nadväznosti, že to vnímame všetko ako spojené 

nádoby, tak ako vy ste to vlastne zrkadlili na činnosť 

a výkon mestskej polície, tento istý problém má aj štátna 

polícia. Takisto nedokážeme v rámci teritória 

Bratislavského kraja, aj keď boli z úrovne ministerstva 

určité motivačné faktory nastavené, ale reálnou praxou je 

to, že nedokážeme nastoliť takú ponuku, aby sme boli 

zaujímaví pre adeptov.  

To znamená, že civilný sektor nás ďaleko prekračuje vo 

svojich možnostiach a reálnom finančnom ohodnotení, či už 

priamom, alebo inými sprievodnými bonusmi. 

To všetko sa odráža vlastne koľko reálne ľudí vieme 

poskytnúť do ulíc a akú službu pre občanov vieme a v akej 

kvalite, ale teraz to myslím tak jednoducho, tak pocitovo, 

o to máme policajtov menej v uliciach. 

Na to, ako bolo spomenuté, že tu prebieha, naozaj, 

teraz dlhá vlastne, nejak čo sa týka toho termínovaného 

vyťaženosť štátnej polície aj v nadväznosti na zabezpečenie 

vlastne týchto občianskych protestov, my už v podstate sme 

nútení kvôli týmto kapacitám, aby sme zabezpečili vlastne 

ochranu, jednak ako zhromaždených, samozrejme, ako vnímame 

aj tú otázku, čo nechcem ale otvárať, otázku útokov 
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terorizmu, kde v spolupráci s mestom, s dopravným podnikom, 

Hasičským záchranným zborom, musíme zabezpečiť ako 

komplexné opatrenie.  

A znovu opakujem, to je na ochranu, vlastne, 

protestujúcich, a teda voľne združujúcich sa osôb, ktoré, 

ktorí prejavujú teda túto zákonom stanovenú možnosť, alebo 

to základné právo.  

Ja by som sa teda vrátil k tým konkrétnym otázkam, 

v poradí, pán Bajan sa dotazoval na oznámené športové 

podujatie. V prvom rade, vidíme tam trošku, nie až tak 

profesionálny prístup pána oznamovateľa, ktorý v prvom rade 

si musí v zmysle, teda, organizácie zabezpečujú určité veci 

sám.  

Informácia o možnom narušení sme dostali na krajské 

riaditeľstvo, keďže máme vytvorený samostatný útvar 

extrémizmu a diváckeho násilia. Toto monitorujeme. Zatiaľ 

je to opatrenie postavené v rámci teritória okresu 

Bratislava V. 

Ale aby som neskĺzol do nejakých všeobecných, vlastne, 

konštatovaní, ja dám pokynom okresnému riaditeľovi, aby sa 

s vami spojil, ešte predebatoval, vlastne, tú formu, ktorou 

bude, vlastne, štátna polícia participovať na predmetnom 

športovom podujatí.  

Druhou otázkou bolo, vlastne, zabezpečenie futbalového 

stretnutia Slovana s Trnavou, ktorá sa uskutoční v sobotu. 

Toto už automaticky preberá krajské riaditeľstvo. Je to 

opatrenie, ktoré ide naprieč Trnavou, keďže my to 
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bezpečnostné opatrenie vnímame už od vlastne nástupu týchto 

zúčastnených. V dnešný deň sme dostali informáciu, že bol 

požiadaný klub Slovan Bratislava o rozšírenie, myslím, že 

o ďalších tisíc lístkov, mimo tých šesťsto, ktoré boli 

poukázané. Pokiaľ mám správnu informáciu, bolo im ale 

umožnených len šesťsto, čo nám ale dáva, samozrejme, ako 

podnet na zvýšenie, takisto, aj stavov, ktoré budú 

vyčlenené z radov štátnej polície. Samozrejme, aj 

participujúcej mestskej polície. Toto bude ale krajské 

opatrenie. Ako som povedal, nie len na teritóriu Trnavy, 

ale aj Bratislavy a samozrejme so zapojením aj odboru 

železničnej polície, prezídia a iných prezidiálnych 

útvarov.  

Čo sa týka ďalšieho dotazu, to bolo vlastne od pani 

poslankyne Pätoprstej. Ak môžem poprosiť, ja by som mal, 

dal úlohu, v tomto prípade okresnému riaditeľovi Bratislava 

II, ktorý to má vo svojej vecnej a miestnej príslušnosti. 

Takisto tam participujeme, ale s prezidiálnym útvarom, čo 

je oddelenie enviromentálrnej envirokriminality, na to, aby 

som naozaj neskĺzol k nejakým všeobecným konštatovaniam, 

dostanete informáciu priamo. Dobre?  

K pešej zóne k areálu vlastne blízkosti škôl a škôlok. 

Tam možno, nie je to ospravedlnením, ale ten stav štátnej 

polície a teda spolupodieľaniu sa nad dozorom, ktoré bolo 

teda avizované z vašej strany, ja by som vás poprosil, na 

stránku, to je káerpé Bratislava voľne prístupná, ak máte 

bytostne vy, ale samozrejme, akýkoľvek občan požiadavku 

a je tam zadefinovaný, vlastne, problém, ktorý ste 

popísali, ja vás poprosím, toto preposlať a budeme sa tomu 
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venovať individuálne, či už zmiešnej miestnej príslušnosti 

okresu alebo z krajského dopravného inšpektorátu.  

Síce sme sa dohodli s pánom veliteľom, že sa budeme 

striedať, ale ja by som vás predsa len veľmi pekne 

poprosil, v nadväznosti na tragickú udalosť, ktorá sa stala 

včerajší deň v Trnavskom kraji, kedy prišlo k dopravnej 

nehode, pri ktorom vyhasol život môjho kolegu, som dostal 

úlohu zabezpečiť veci s týmto súvisiace, kde v podstate 

komunikujeme s rodinou a s ďalšími vecami, ktoré v podstate 

pre nich budeme poskytovať, by som predsa len ja dokončil 

vlastne bez toho, aby do toho vstupoval pán náčelník tie 

otázky, ktoré vnímam, že sú adresované na nás, potom by som 

vás veľmi pekne poprosil, aby ste teda ma s ľudského 

princípu uvoľnili a mohol som sa venovať týmto veciam. 

Takže, v poradí ďalej.  

To bolo v rámci letnej turistickej sezóny. To bol pán 

poslanec, teda s Lamača.  

Zabezpečím cez príslušný štvrtý bratislavský okres 

zintenzívnenie činnosti. Ja by som potom navrhol aj osobné 

stretnutie, vlastne, s kolegami, s tým, že sú tam určité 

obmedzenia, ktoré ale nechcem, lebo to je už režim 

utajovaných skutočností, konkretizovať. A nie len, 

samozrejme, na to, čo je vidno tou formou, vlastne, 

hliadkovej činnosti, ale aby sme zvážili zapojenie aj iných 

možností, ktoré máme. Ale to osobne.  

V súvislosti s meraním rýchlosti, to som si poznačil. 

Takisto v tej starej časti Lamača.  
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Čo sa týka problematiky Pentagónu. Pentagón sme na 

základe, teda, podnetu, neberieme to teda len činnosť našu, 

ale veľmi pekne ďakujeme recipročne aj za prístup, vlastne, 

mestskej časti, ktorá dlhodobo teraz v podstate vykazuje 

teda tú spätnú väzbu od samotných občanov, že sú s tým 

spokojnejší. Sú tam zapojené nie len teda zložky mestskej 

polície, štátnej ale aj Prezídia policajného zboru, kde sme 

znásobili túto činnosť a takisto sú tam aj opatrenia, ktoré 

nemôžem, tak ako v predchádzajúcom vstupe bližšie 

konkretizovať.  

Parkovanie, to by som nechal teda kolegovi na 

vyjadrenie.  

Takisto ďalšie, sú to vlastne byty, ten motivačný 

faktor, to je pre mestskú políciu. A takisto sa nám potom 

vracia problematika Pentagónu, taxikárov miesta pre busov.  

Ak dovolíte, z mojej strany to považujem teda za 

zodpovedané. Poznačil som si konkrétnych ľudí, ktorým sa 

teda moji ľudia, alebo v podstate poverené osoby ozvú 

a doriešime tie veci nie všeobecne, ale individuálne.  

V prípade, ak teda nie sú na mňa ďalšie otázky, ja vám 

veľmi pekne ďakujem za pozornosť a idem plniť svoje ďalšie 

služobné úlohy, ako som zadefinoval. 

Ďakujem vám pekne a želám vám príjemný deň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Pán plukovník,  

aj my vám ďakujeme a gratulujeme vám.  

(poznámka: potlesk) 

Ing. Ivan   L e c h n e r ,   poverený vedením mestskej 

polície: 

Dobre, tak.  

Ja sa pokúsim čo najrýchlejšie, teda, začnem 

pokračovať ďalej.  

Otázky niektoré smerovali rovnakým smerom, mám tu 

poznačené, že otázky jedna, dva, osem, deväť. Takže, 

zodpoviem ich teraz. Boli položené pánom Gabom Grendelom, 

pani Černou, pánom Mrvom, ešte, neviem, myslím ešte aj pani 

doktorkou Čahojovou. Týkajú sa všetko personálnych stavov 

a finančného zabezpe, respektíve, teda schopnosti akvírovať 

ľudí.  

Vynaložili sme, naozaj, veľké úsilie, snažíme sa 

i teraz. Robíme to po viacerých líniách, ale samozrejme, 

jednoznačne vyplýva zo situácie, dve veci nám vyplynuli. 

Jedna vec je veľmi materialistická alebo materiálna, týka 

sa peňazí a schopností, čo už aj kolega pán plukovník 

Pavlík avizoval, preplatiť v úvodzovkách iné sektory, ako 

sú, ako je tento štátny verejný sektor.  

A druhá vec, nazvem to možno trošku pateticky, že 

taký, také vlastenectvo. Neviem, nadobudli sme dojem, že tí 

ľudia i napriek tomu, že je trošku výhoda už u mestskej 
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polície, že príslušník mestskej polície môže podnikať, čo 

u štátnej, napríklad, nemôže, takže v úvodzovkách, môže si 

prilepšiť k svojej výplate, napriek tomu je veľmi málo 

ľudí, ktorí toto povolanie vykonávať chcú.  

Tu si musíme uvedomiť, naozaj, že to nie sú kominári 

a predavači ja neviem čoho, podomoví, tým nechcem nikoho 

znevažovať, ale toto je určité šve špecifické spoločenské 

postavenie. Musí mať patričnú vážnosť. Tí ľudia musia byť 

vzdelaní, musia mať patričné ďalšie vlastnosti mentálne 

i fyzické, aby takúto činnosť vykonávať mohli. A samozrejme 

zdravotne musia byť v poriadku.  

Takže, už aj ten samotný výber je náročný.  

Nestretávame sa s veľkou angažovanosťou od mladých 

občanov, alebo teda so s veľkým záujmom, a keď je, tak pri 

prvom kontakte s informáciou o finančnom kry, alebo teda 

o mzdách, prestanú komunikovať. Hej? Ten model je 

neúprosný. Sedemdesiat prestane komunikovať ako sa nas, 

akonáhle zistia aké sú mzdy. Tridsať percent ide do 

ďalšieho výberového konania, z toho dvadsať percent je 

takticky vo výberovom konaní len preto, že čaká že dostane 

lepšie ponuky, tí nám zmiznú, ostáva desať percent. Táto 

schéma platí stále. A z tých desať percent nám prejde päť 

percent. Takže, asi toto je náš úlovok rybársky 

v úvodzovkách.  

Naozaj, vidím to teda zo strany čo sa dá napraviť 

s s ohľadom na hlavné mesto, to je regulácia platov. 

Hovorím, neni to jednoduché, nie som naivný človek, ale 

tuto vidím tú rolu vysokú, možno ešte vyššiu motiváciu, ako 
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s tými bytmi. Tie byty síce nie sú zlé, a ale sú 

náročnejšie, samozrejme, finančne, ako jednorázová 

investícia. A ale neviem, či možno tí ľudia už dneska asi 

rozmýšľajú trošku inak. Mladí ľudia.  

To je k týmto otázkam.  

Ďalej idem k otázke, nazvem to, že oblasť dopravného 

značenia a porušovania dopravných predpisov, parkovanie, 

zákaz vjazdov, obmedzovanie dopravným značením a tak ďalej.  

V tejto súvislosti chcem povedať jedno. Veľká, naozaj, 

dopravné značky typu zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy, 

alebo okrem zásobovania, alebo zákaz zastavenia okrem 

neviem čoho sú veľmi rozporuplné, nechcú to schvaľovať ani 

cestné správne orgány, ani dopravný inšpektorát, pokiaľ mám 

vedomosť, lebo sú, neni sú samokontro regulovateľné, sú 

viacmenej neprirodzené a ťažko skontrolovateľné.  

Preto treba rozmýšľať nad tým s pani, s pani 

poslankyňou Kimerlingovou sme sa včera o tejto téme bavili, 

treba radšej prehodnotiť ich opodstatnenosť a možno nejaký 

iný spôsob riešenia. Nie je naozaj možné, aby sme 

obmedzovali, neviem, z akých dôvodov, kto to kedy vymyslel 

prečo, že a ako povedal pán starosta Bajan, veľmi správne, 

že na jednej strane máme občanov, ktorí povedia, no tak my 

nechceme, aby sa tu niekto vozil, lebo však, my tu bývame. 

Lenže pod ich oknami sú nejaké prevádzky jasličiek, škôlok 

a tak ďalej, základných škôl, kde teda v súčasnej dobe sa, 

bohužiaľ, očakáva, že tí rodičia sa vozia na autách, 

privezú deti.  
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Tak my nemôžme na jednej strane zamedziť prístup, 

alebo nehať týchto ľudí stáť tak, že budú naozaj prekážať, 

robiť problémy a na druhej strane takto, akože sanovať, 

alebo chrániť občanov.  

Veľmi vážna otázka. Viem, obidvaja ste z Petržalky, 

asi možno na jedna z najhorších situácií je v Petržalke, 

bohužiaľ, je to taká situácia, ako je, čo sa týka 

parkovania.  

Viem, že pán starosta sa snažil riešiť situáciu, no 

ale so ďalej ne nebudeme, nebudem rozoberať.  

Ešte k pani poslankyni, ižinierka Svoreňová čo 

hovorila. Som veľmi rád, ináč, že spomenula aj spoluprácu 

s nami, lebo my sme sa stretli a rozoberali sme 

problematiku kultúry, turizmu v rámci Bratislavy mesta. 

zistili sme, identifikovali sme problémy, nie je to len 

o počte policajtov, hej, nemôžme všetko dať na, ale na 

celkovo na spôsobe riešenia. Hlavne riešenie zabezpečenia 

parkovania autobusov, možností zastavovania, vystupovania 

turistov, hej a určitá kooperácia ja s bétébéčkou (BTB).  

Preto vznikol pracovná skupina, ktorá sa tejto téme 

venuje a tam určitým výsledkom na úrovni skupiny sme 

dospeli. 

Neviem, ale v konečnom štádiu dochádza k ne, neviem 

prečo, k nejakým diskrepanciám vnútorným tejto komisie, 

neviem prečo, že nejaké ne niečo, jak keby sa ne, to čo sa 

dohodlo, zrazu sa to popriera, alebo niečo. Uvidíme jaký 

bude ďalší vývoj.  
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Napriek tomu my robíme aj s policajným zborom spoločné 

akcie aj na odstavovanie autobusov, ktoré v súčasnosti teda 

nemajú nejaké záchytné parkoviská, stoja vyslovene 

v rozpore so zákonom, alebo s miestnou úpravou a v tomto aj 

pokračovať budeme.  

Ešte jedna vec pani architektka, čo sme sa včera 

bavili, keďže som tu dlel do pol deviatej, či do koľkej, 

tak potom som nevolal už pánovi starostovi, ale dneska sa 

budem s ním rozprávať o tejto téme, ale tak ako sme vra 

hovorili, to už ten návrh už padol na úrovni océhá (OCH). 

Takže, ja zatiaľ ďakujem za pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Je k tomuto ešte nejaký faktický?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prečo je, prečo je poverený? Pretože takto to zákony 

poriadok, právny poriadok to takto umožňuje, že môže byť 

dočasne poverený, tak je dočasne poverený, tak ako bola 

poverená vaša nasledovníčka, ktorá vám vtedy nevadila.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Takže, ďakujem pekne.  
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Je jedenásta hodina a vyhlasujem prestávku, 

polhodinovú prestávku. Budeme pokračovať po prestávke.  

 

(prestávka od 11.05 do 11.47 h) 

 

 

BOD 8 SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH MESTSKEJ 
POLÍCIE HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
ZA ROK 2017 - HLASOVANIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

... skončila. 

Dobre, čiže pokračujeme v rokovaní mestského 

zastupiteľstva.  

Návrhová komisia, my musíme uznesenia týkajúce sa 

mestskej a štátnej polície.  

Čiže, prosím, návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať k bodu 8 Správa o plnení úloh mestskej 

polície.  
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Správu o plnení úloh mestskej polície a tak 

ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťšesť za. 

Uznesenie je prijaté.  

 

 

BOD 9 SPRÁVA O BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCII NA 
ÚZEMÍ MESTA BRATISLAVA ZA ROK 2017 – 
HLASOVANIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode 9, Správa o bezpečnosti si, 

bezpečnostnej situácii na území Bratislavy. 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  berie 

na vedomie Správu o bezpečnosti Bratislavy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

Tridsaťsedem prítomných. 

Tridsaťsedem za. 

Čiže, aj ten bod je odhlasovaný. 

 

 

BOD 0 POKRAČOVANIE PRERUŠENÉHO BODU 
 

NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCU SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
DÚBRAVKA, POZEMOK PARC. Č. 3400/160, 
VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY, ULICA NA VRÁTKACH ZA 
POZEMKY PARC. Č. 882/1, PARC. Č. 
882/2, PARC. Č. 882/17, PARC. Č. 
882/91, PARC. Č. 882/92 A PARC. Č. 
882/93, VO VLASTNÍCTVE STRABAG 
POZEMNÉ A INŽINIERSKE STAVITEĽSTVO 
S. R. O., ULICA POD ZÁHRADAMI 
A NÁVRH NA ZRUŠENIE ČASTI UZNESENIA 
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MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY Č. 1427/2014 ZO 
DŇA 06. 03. 2014, A TO PODMIENKY Č. 
2 ČASTI A. BODU 1  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A tým sa vraciame do bodu nula Zámena pozemkov 

v Dúbravke, kde máme ešte prihlásených pár diskutujúcich, 

ktorých by sme mali dokončiť.  

Čiže, prosím, vráťte ten monitor.  

Prihlásený bol pán poslanec Borguľa. 

Nech sa páči. 

Tam bolo viacej prihlásených.  

 

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

Áno, tam ich bolo asi šesť ešte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Šesť, áno. 

Pán poslanec Borguľa,  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 115

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo.  

Ja by som k tomuto materiálu, teda k zámene pozemku 

v Dúbravke chcel povedať asi nasledovné. 

A mňa veľmi mrzí, že zastupiteľstvo, a teraz nemyslím 

s tým  konkrétne toto zastupiteľstvo, lebo to čo tu pôvodnú 

ze zámenu schvaľovalo, bolo personálne iné zastupiteľstvo, 

ale vo vzťahu k občanom, proste, je to zastupiteľstvo. Raz 

je to tak. Aj primátor je inštitút, ktorý je primátor. to, 

že sa menia osoby, primátor je primátor. Tak mňa mrzí, že 

sme vtedy prijali taký materiál, ktorý, vlastne, krivdu 

nahrádza, nahrádza krivdou. A teda ocitli sa pozemky 

v Dúbravke, vlastne, tá zámena sa urobila taká, ktorá 

nevyhovovala obyvateľom. Škoda, že to vtedy ne ne 

nezaznievalo intenzívnejšie, lebo ja viem, že tam boli 

nejaké výhrady, a ale ja ako Staromešťan, teda, musím 

povedať, že ja som tie výhrady necítil až tak významne, aby 

som vtedy na tú zámenu nehlasoval a som bol rád, že sme tou 

zámenou za zachránil Park Belopotockého.  

Čiže, toto mi vadí, že na, že zastupiteľstvo ako orgán 

pa pracuje tak, že následne musí svoje rozhodnutia 

opravovať.  

A druhá vec čo mi vadí je, že firma STRABAG mala tri 

roky na to, aby sa tu hlásila, že ona to chce meniť. 

A firma STRABAG sa ohlásila až v novembri, alebo v decembri 
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tesne pred uplynutím toho termínu. Lebo ten termín bol 31. 

12. 

31. 12. mal nastať deň, kedy sme mali kasírovať do 

tohto mestského rozpočtu od firmy STRABAG 

deväťstopäťdesiattisíc euro pokutu, na základe ktorej sme 

mohli my ten park vybudovať možno tam, možno inde, možno 

kdekoľvek.  

A firma STRABAG sa vtedy zobudila v novembri 

a v novembri sme prišiel zrazu materiál, že odložte termín 

do apríla a urobme tú zámenu a bude všetko fajn.  

Ja som výrazne kritizoval tento materiál na, na 

zastupiteľstve, na komisii finančnej, lebo mám za to, že 

keby tento materiál dneska neprešiel, tak firma STRABAG 

musí zaplatiť tomuto mestu deväťstopäťdesiattisíc euro.  

Dohodlo sa však, že teda, tá pokuta ostane naďalej, aj 

po tejto zámene, len sa v čase odsunie, a teraz firma 

STRABAG bude mať povinnosť vybudovať ten park, a keď ho 

nevybuduje, tak ostáva deväťstopäťdesiattisíc euro, 

respektíve Peter Hanulík navrhuje, aby do dokonca tá pokuta 

bola až jedna celá jedna milióna euro.  

Čiže, toto ma nejakým spôsobom uspokojilo. No, nie 

úplne s čistým svedomím musím povedať, ale teda aj ja tiež 

túto zámenu podporím a v prospech obyvateľov Dúbravky.  

Mali by sme si ale ako zastupiteľstvo z tohto zobrať 

ponaučenie a do budúcna, naozaj, veľmi dobre zvažovať, keď 

hasíme jednu krivdu, aby sme to nehasili druhou krivdou. 
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A zároveň aj spoločnosti, ktoré majú nejaké záväzky voči 

mestu, tak si to majú rozmyslieť skorej a nie na poslednú 

chvíľu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Grendel. 

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

Áno, ďakujem pekne. 

Pán poslanec,  

ja by som sa vás chcel opýtať, ak by dnes otázka stála 

tak, či oželieme tú pokutu, alebo sa v Starom Meste, 

povedzme, že v lokalite Belopotockého sa postavil 

niekoľkoposchodový barák proti vôli občanov, tak čo by ste 

preferovali?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  počuť slová „ide Káčer“) 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som len chcel poopraviť tvrdenia, alebo teda 

dojmy pána Borguľu, pána poslanca, že túto zámenu chce 

v prvom rade mestská časť Dúbravka, ktorá ju chce, štyri 
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roky ju chce. Lenže na to to nestačí, že ju chce mestská 

časť, mestská časť štyri roky robila na tom, aby prišlo 

k nejakej dohode medzi mestom a medzi firmou STRABAG. Toto 

je výsledok.  

Rieši sa to v hodine dvanástej. Ja by som bol rád, 

keby sa to, keby to bolo vyriešené pred troma rokmi, pred 

tri a pol, dva a aj pred rokom. Tak len, aby sme sa 

nemýlili v týchto dojmoch. 

Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nasleduje s faktickou pán poslanec Borguľa.  

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

Nepozorumel som úplne otázke pána Grendela. Ale 

samozrejme, keby mal na Belopotockého stáť nejaký dom, tak 

budem vehementne proti tobomu protestovať a proti tomu 

bojovať. 

A ďakujem za vysvetlenie pánu poslancovi Káčerovi, 

lebo ja som skutočne si myslel, že táto zámena ide 

z iniciatívy len a jedine STRABAGu, ktorý sa takto bráni 

protestom obyvateľov, ale pokiaľ to skutočne je záujem 

mestskej časti a nebolo to možné skôr vyriešiť, tak je asi 

STRABAG z obliga.  
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No a nič to nemení ale na fakte, že sme krivdu hasili 

krivdou. 

Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pokračujeme v diskusii riadnym diskusným príspevkom 

pána Dostála. 

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

Ja som nebol poslancom v minulom volebnom období, 

a teda, nehlasoval som o tej zámene, ale tú kauzu som 

sledoval, pretože kauzu Parčíka Belopotockého sledujem 

dlhodobo a staromestskými očami, samozrejme, že som rád, že 

sa podarilo Parčík na Belopotockého, alebo to, čo z neho 

zostalo, zachrániť a následne aj, aj revitalizovať.  

A pretože, áno, tam sa udiala nejaká krivda a nebolo 

to iba o tom, že, že obyvatelia okolitých domov s tým 

nesúhlasili, ale celý ten spôsob nadobudnutia pozemku bol, 

bol značne pochybný.  

Ale, aj ako Staromešťan som vnímal hlasy z Dúbravky, 

ktoré, ktoré už vtedy boli proti, už vtedy občania 

protestovali, už vtedy veľká časť aj poslancov 

zastupiteľstva miestneho v Dúbravke s tým nesúhlasila 

a niekoľkokrát sa v dúbravskom zastupiteľstve hlasovalo 
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o súhlase s odzverením pozemku. Čiže, čiže odpor v Dúbravke 

bol od začiatku jasný a silný.  

A toto riešenie, ktoré máme teraz na stole, je určite 

nie optimálne, ale, ale je to nejaký, nejaký kompromis, 

ktorý mal by vyhovovať mestskej časti, mal by vyhovovať 

obyvateľom dotknutého územia, mal by, mal by vyhovovať 

firme, ktorá predpokladám, že s ním súhlasí a myslím si, 

že, že z pohľadu mesta je to, je to tiež dobré riešenie. 

Keď používame tú terminológiu, že exportujeme 

problémy, tak áno, nejaký problém, ktorý bol  v Starom 

Meste sme exportovali na územie Dúbravky. Teraz sa zasa 

v rámci mestskej časti, tiež ide o export problému z jednej 

časti do inej časti mestskej časti Dúbravka, ale teda verím 

tomu, že aj mestská časť, teda vedenie mestskej časti, aj 

zastupiteľstvo dúbravské, aj, aj ľudia v Dúbravke, považujú 

toto riešenie za lepšie a že v tej novej lokalite nenastanú 

také problémy, aké, aké nastali v tom pôvodne zamenenom 

pozemku.  

Takže, dúfam, že tento materiál prejde a nájde podporu 

v zastupiteľstve. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Na príspevok pána poslanca Dostála reaguje faktickou 

pán starosta Zaťovič.  

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka: 

Ja len doplním.  

Bola tam petícia viac ako tritisíc ľudí. Čiže, naozaj, 

tam bol odpor. Petícia viac ako tritisíc ľudí. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalší diskusný príspevok má pán poslanec Pilinský.  

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

Nech sa páči. 

Ďakujem. 

Ja si dovolím jak k pánovi Dostálovi, tak k pánovi 

Grendelovi pripomenúť situáciu, ktorá tu nastala pred pár 

mesiacmi, kedy tu bola identická iniciatíva. A dokonca, nie 

že sme exportovali problém niekam inam, alebo do nejakej 

inej mestskej, do inej časti mestskej časti. My sme mali 

projekt zámeny pozemkov, ktorý by bol riešený v rámci 
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jedného bloku. A vtedy aj pán Grendel, aj pán, pán Dostál 

túto našu iniciatívu, ktorú sme, na ktorej sme dva roky 

pracovali, mínovali.  

Takže, ja skutočne, mi je trošku nevoľno z tohoto 

farizejstva, ktoré tu títo dvaja páni predsta ako pred 

predvádzajú.  

A by som ich verejne požiadal, aby sa teraz 

ospravedlnili všetkým Račanom, ktorým tam znemožnili, aby 

tam bol vybudovaný na tritisícpäťsto metroch štvorcových 

verejný park, ktorý by slúžil všetkým Račanom a namiesto 

toho tam stojí osempodlažná bytovka.  

Čo sa týka toho samotného návrhu, ja podporím ten 

návrh, pretože nechcem byť taký farizej, ako sú títo dvaja 

spomenutí páni a k tomu by som mohol vymenovať ďalších, 

ktorí sa, proste, takýmto hulvátskym spôsobom zachovali 

voči obyvateľom Mestskej časti Bratislava-Rača, ale nakoľko 

kolegovia z Dúbravky vtedy Račanov a račianskeho starostu 

podržali, ja si dovolím im teraz to to ich úsilie, aj keď 

bohužiaľ, vtedy bolo márne, pretože nám chýbali tri hlasy 

práve všeodborníkov z Karlovky, z Petžalky, z zo Starého 

Mesta, tak Račania dneska majú namiesto verejného parku 

osempodlažnú budovu.  

Takže, ja samozrejme, kolegov v tomto podporím, 

pretože nechcem, aby sa znovu takýto prípad stal. A veľmi 

ma mrzí, že Rača je takým exemplárnym prípadom toho, ako 

takýto, takýto, akože aktivizmus, môže byť zneužitý 

a trpia, proste, všetci obyvatelia mestskej časti 

z predmetnej lokality.  
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Ďakujem. 

Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Príspevok pána poslanca Pilinského vyvolal niekoľko 

faktických.  

Takže, nech sa páči, najskôr pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán starosta,  

ja vám chcem len pripomenúť, že my sme si ako komisia 

pozvali tých aktivistov, ktorí nechceli tú dohodu podporiť, 

aby vznikol tam ten park a my sme ich priamo na tej komisii 

varovali, že ak to zamietnu, tak plne preberajú 

zodpovednosť za to, čo sa teraz tam stalo, že sa to 

zastavia, pretože je to vzájomná dohoda medzi investorom 

a medzi aktivistami. Oni túto zodpovednosť majú na sebe.  

A to, že sa páni poslanci rozhodli podporiť 

aktivistov, to im naozaj nemôžte vyčítať.  

Ja som hlasovala proti výzvam aktivistov, pretože som 

vedela asi ako to skončí. A žiaľ, sa to potvrdilo.  

Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Ďakujem. 

Pani poslankyňa Ferenčáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som tiež chcela len podporiť tento materiál. 

A skutočne, akože, také pochybnosti, ktoré tu vznikajú, 

myslím že, deväťdesiat percent poslancov je za, by sa mali 

nejakým spôsobom, akože, vôbec by nemali byť, pretože viem 

o tej, o tomto problémoch štyri roky. 

Došlo k takémuto kompromisnému riešeniu. Kedysi, keď 

sa schvaľoval, schvaľovala zámena pozemkov pod Parčíkom 

Belopotockého. Viete veľmi dobre, že trvalo to roky rokúce, 

osemnásť rokov, kým naozaj došlo k nejakému, alebo deväť 

rokov, kým došlo k nejakému kompromisu. Tam sa napravili 

škody a naozaj, niekde inde sme to hodili. A práve preto si 

myslím, že by sa takto malo postupovať vo všetkých 

mestských častiach, pokiaľ sa nájdu reálne pozemky, ktoré 

vedia, nejakým spôsobom, zmierniť tie, tie zlé dopady na 

tie jednotlivé mestské časti a na obyvateľov, teda, 

mestských častí.  

Takže, jednoznačne, tento materiál podporím. (gong) 

Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Pán poslanec Kaliský,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel upozorniť, že riešime stále príčinu 

nejakého problému, tak dostali sme sa teraz po Parčík 

Belopotockého. Podľa mňa, ten problém začal skôr. On začal 

vtedy, keď mesto predalo park.  

Ja sa čudujem, že niekto je schopný kúpiť park. Ale 

asi bolo dohodnuté, že mu potom zmenia územný plán na 

stavebný pozemok, čo sa stalo, a tam začal tento problém.  

Chcel by som len premostiť, že keď páni poslanci, 

budeme hlasovať o územnom pláne, alebo o zmenách 

a doplnkoch 04, spomeňte si na tento prípad, lebo tam to 

začína.  

Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Posledná faktická, pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja len kratučko chcem k tomu.  

Kvitujem, Peťo, že si ma nespomenul v tej Rači, ale aj 

ja som bol proti tomu. Je to, je to, je to všetko inak 
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vlastne. V Rači už bola postavená cesta, kde tí investori 

na postavenej ceste chceli od mesta, aby zamenilo pozemok, 

ale alebo a my sme zas od neho chceli, aby zaplatil ten 

podnikateľ za to, čo urobil, aj nejaké peniažky. A on nebol 

ochotný zaplatiť. Neviem, koľko sme tam navrhovali my 

s pani Štasselovou. Sedemdesiattisíc, alebo stotisíc? Na 

park. Nebol to ochotný, tak preto teraz stavia tam tú 

budovu, ale myslím, že sa tam nejaké športové ihrisko, či 

niečo sa tam postaví, nejaké detské ihrisko. Mám informáciu 

z Rače, lebo to je môj volebný obvod do béeská (BSK). 

Ale neda, netreba spájať tieto dve veci dokopy. Teraz  

dneska v Dúbravke je úplná holá  krásna zeleň vzrastlá 

a a a Rača bola normálna zastavená cesta v projekte, ktorý 

ešte si zdedil ty od pána Zvonára, to zas musíme objektívne 

povedať, že to si nespôsobil ty, ale spôsobil to tvoj 

predchodca.  

Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ešte na záver reaguje na faktické poznámky pán 

starosta a poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 
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Len teda, uvediem, že jediná faktická na môj príspevok 

bola tá Jankova, všetky ostatné faktické neboli.  

Ale Janko, tebe len toľko, že niekedy je lepšie mlčať. 

Zlato je mlčať, hej?  

Ako, nie je to tak. Vy ste tu navrhli návrh, ktorý 

proste bol neakceptovateľný. Ja ako račiansky starosta sa 

ti do tvojich vajnorských vecí, proste, ne nemontujem.  

My sme to tam dva roky sme to tam riešili. A to, že 

tam tá budova stojí, je skutočne, aj, aj, aj tvoja zásluha. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pokračujeme v diskusii. Slovo má s riadnym diskusným 

príspevkom pán poslanec a starosta Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Tak, troška širšie budem. 

Dúbravka je pekná mestská časť, horská mestská časť, 

kde ešte je sneh, keď my vo Vajnoroch ho dávno už nemáme. 

Viem to preto, lebo mám stade manželku a Dúbravku mám 

v srdci, žil som tam desať rokov. 
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Preto tieto dôsledky zámenných zmlúv čo sú, nie, čo sa 

diali s Kráľovou holou, čo sa diali s pa s Parčíkom 

Belopotockého, by bolo treba nejak systémovo do 

hospodárenia dať. Zámeny sú najnetransparentnejšia forma 

hospodárenia. Skúsme to robiť, mo možno v budúcnosti inak. 

Veď keď sa to nedá zameniť, tak sa to dá nejako vy cenovo, 

finančne vyjasniť, že, že keď niekomu teda škodíme, tak mu 

dáme určitú časť peňazí.  

Mesto je, ako pán primátor hovorieva, v dobrej 

finančnej kondícii, takže by s tým nemal byť problém. 

A ešte stále vyzerá, že dane z príjmov fyzických osôb 

a dane z nehnuteľností rastú.  

Takže, ja toto po prerokovaní druhom vo finančnej 

komisii, kde pán starosta veľmi intenzívne v dobrom 

obhajoval záujmy Dúbravčanov a ja chodím, teda, na veľa 

kultúrno kultúrnych spoločenských podujatí v Dúbravke, ja 

ho úplne chápem. Chceli sme mu pomôcť, aj mu budeme, podľa 

mňa, aj mu vyjdeme v ústrety a pomôžeme mu, len dúfam, že 

sa to nepresunie o kilometer nižšie dole na tých Vrátkach, 

ten problém z centra Dúbravky.  

Je, tento problém Dúbravky je veliký. Je očividný, 

lebo je to vlastne centrum okolo kostola, pošty a a žijú 

a chodí tade mnoho ľudí. Je to na, vlastne stred strede 

toho Starej Dúbravky a Novej Dúbravky a teraz to presunie 

sa troška inde. Ja verím tomu, jak hovoríte, že tam nebude 

petícia občanov a že, že teda to pomôže a že že sa upokoja 

tak pocity občanov v Dúbravke a bude to na prospech, teda, 

Dúbravky. 
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Ja tento, po druhom prerokovaní v komisii, kde nás pán 

starosta presvedčil, že to bude na prospech obyvateľov 

Dúbravky, ja budem za tento materiál hlasovať.  

Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pánu poslancovi Mrvovi. 

Na váš príspevok reagujú faktickými traja poslanci. 

Najskôr pán Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Janko,  

mňa mrzí, že rovnako ako máš Dúbravku v srdci, si 

nemal vtedy aj Raču v srdci. Aj, aj keď sme istý čas boli 

susedia, pretože aj, aj v Rači si býval. Ja na Úžinách 3, 

ty na Úžinách 1. 

Hovorím ešte raz, mrzí ma, že, že vtedy si sa zachoval 

tak, ako si sa zachoval.  

A čo sa týka tej, tej zámeny, ja si pamätám, že ty si 

tu predkladal sám návrh, ktorý sa týkal Vajnor, kde mala 

byť zámena pod futbalovým štadiónom, myslím, že to bola 

zámena z pozemkami Pédé Vinohrady (PD Vinohrady) a tam boli 

tiež, tiež cesty.  
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Takže, ak si takýto zásadný v tom, tak prosím ťa, buď 

taký zásadný aj čo sa tvojho vlastného chotára týka. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalšiu faktickú má pán poslanec Káčer.  

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

Ďakujem. 

Nechcem zdržovať, sa to zbytočne, možno, naťahuje, sa 

tu vyriešilo všetko možné.  

Janko,  

ja ti neviem sľúbiť, že nebude v novej lokalite 

petícia. V každej lokalite kde sa stavia pri inom dome, 

ktorý tam už jestvuje, väčšinou je petícia, lebo je odpor 

obyvateľov.  

My tu riešime niečo zásadné pre celú Dúbravku, 

zachovanie centrálneho pozemku, centrálnej zelene 

v Dúbravke.  

Čiže, tieto výzvy sú úplne zbytočné, lebo nemôžeš ma 

vyzývať a zaväzovať k veciam, ktoré ti nemôžem splniť.  

Takže, len toľko by som k tomu vecne chcel povedať.  
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Ďakujem. 

Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Posledná faktická na príspevok pána Mrvu pani 

Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Janko,  

ten pozemok sa hodí na tú stavbu. A všetky tie fakty, 

ktoré svedčia tomu, že ten verejný záujem bude naozaj veľmi 

využitý, to znamená, že bude tam z centrálnej zóne park. Na 

okraj, ten, ten developer naozaj ide do horšieho, pretože 

v blízkosti je cesta, diaľnica, čiže, bude tam mať 

čiastočne hluk. Takže naozaj, ide do horších podmienok ako 

mal. Čiže, podľa mňa, ustúpil v tých svojich požiadavok 

a mestská časť získa. 

Takže, ten pozemok naozaj, myslím že, nebude 

problematický. Je to veľmi okrajová časť územia.  

Samozrejme, že to podporím, lebo je to veľmi dobre 

riešenie.  

Ďakujem za tú participáciu.  
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Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

A ešte aj na záver reaguje pán Mrva na faktické na 

jeho diskusný príspevok. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Iba krátko na to vysvetlenie. 

Ja som nevyzýval, ja som povedal, že dúfam, dúfam, 

dúfam, že tam nebude zase nejaká petícia proti tej výstavbe 

a vyzývať nemôžem, samozrejme, to je logické.  

A k tým zámenám vajnorského fotbalového ihriska. Tam 

išlo o zámenu fotbra fotbalového ihriska, čiže športoviska, 

zachovanie jeho a išlo o vysporiadanie areálu 

poľnohospodárskeho družstva, a tam sú neknihované pozemky 

aj neknihované cesty, ktoré sú vo vlastníctve magistrátu. 

Čiže, to boli neexistujúce cesty.  

A potom o Šprinclov majer a časť pozemkov 

v reštaurácii Bakhus.  

Čiže, to bolo, to je tak špeci, každá zámena je veľmi 

špecifická a nedá sa tam nájsť normálny systém. a preto by 

bolo dobré pohľadať v v systém, ako nakladať s majetkom 

mesta.  
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Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Zdá sa, že zatiaľ z radov poslancov nie sú ďalší 

prihlásení do diskusie k tomuto bodu, ale prihlásili sa 

dvaja občania.  

Takže, najskôr pán Ľuboš Krajčír.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Už odišli? Obidvaja? Aj pán Libor Gula?  

Čiže, tým pádom sme diskusiu k bodu pod číslom nula 

zámena pozemkov v Dúbravke uzavreli a môžeme pristúpiť 

k hlasovaniu.  

Takže, po poprosím návrhovú komisiu.  

Izka.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Áno, ale musím ešte niečo zistiť.  

(poznámka: čaká sa na návrhovú komisiu pokiaľ vyrieši 

otvorené otázky.) 
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Takže, po dlhej debate k tomuto materiálu sme dostali 

nový návrh uznesenia od pána poslanca Hanulíka Návrh zmeny  

a doplnenie uznesenia, teda úplne nové. Všetci máte to pred 

sebou, mali ste to možnosť prečítať. 

Takže, budeme hlasovať o tomto návrhu uznesenia, 

ktorého súčasťou je aj návrh na zmeny, doplnenia zámennej 

zmluvy.  

Takže, tak ako leží a beží, o tomto materiáli budeme 

teda hlasovať aj uznesenia.  

Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, nech sa páči, môžeme hlasovať.  

((Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trojpätinová. 

Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Štyridsať prítomných poslancov. 
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Všetci za, stopercentná zhoda. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nemáme o ničom, lebo to je nový návrh uznesenia. 

Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, uzavreli sme bod číslo nula.  

A ja odovzdávam vedenie schôdze pánu prvému 

námestníkovi.  

 

 

BOD 0A NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. KARLOVA VES, PARC. Č. 11/1, 
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MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA 
VES 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ako ďalší v poradí prerokujeme bod nula A, to je ten 

stiahnutý bod z minula, z minulého zastupiteľstva, alebo zo 

včerajšieho dokončujúceho zastupiteľstva. 

Myslím si, že všetci vieme o čo ide. Vzhľadom k tomu, 

že úvodné slovo sme si povedali včera a je to aktuálne, 

máme to teda ešte aktuálne v mysli, otváram diskusiu 

k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto neh. 

A predsa len, pán starosta Zaťovič. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka: 

Ja len ďakujem za ten bod predchá, všetkým ďakujem za 

ten bod predchádzajúci. Ďakujem ešte raz všetkým za 

Dúbravku.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pani starostka Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ja len pripomínam, že návrh uznesenia, keďže nebolo 

úvodné slovo, čistím si okuliare, či dobre vidím, či to je 

Karloveská.  

Hlasujeme o alternatíve jedna za jedno euro. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Budeme hlasovať v tom poradí ako je tam uvedené, teda 

najskôr alternatíva jedna a ak by neprešla, alternatíva 

dve. Toľko na dovysvetlenie. 

Nemáme žiadneho ďalšieho diskutujúceho.  

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o  návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje  ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom časti pozemku a tak ďalej, ako je to uvedené. 

A k tomu hlasujeme o alternatíva alternatíve jeden.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsaťšesť prítomných. 

Za sa vyjadrilo tridsaťšesť poslancov. 

 

V tomto okamžiku sme mali fixovaný bod jedna A, čož je 

Správa kontrolóra, po, pred. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Jednička najprv.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Jedna A si dávala ako prvý po prestávke.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nie? To neprešlo? Beriem späť.  

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
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MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 28. 
02. 2018 A 31. 03. 2018 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak potom ideme na jednotku, tak ako je v pôvodnom 

programe. Ja som mal informáciu, že to bolo fixované na 

časovú hodinu.  

Tým pádom otváram bod číslo jedna Informácia o plnení 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Bratislavy. 

Bez úvodného slova. Materiál máte, ste dostali 

v pozvánke, ste s ním oboznámení. 

Otváram teda diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Priznám sa, že najs, ešte som zvažoval, že či, lebo 

toto je taká klasika, ktorá nás tu čaká na každom 

zastupiteľstve a v tej poslednej dobe sa nevieme zbaviť tej 

jednej časti toho uznesenia, ktoré o nás hovorí, že akí 

sme, akí sme neschopní, lebo prijímame nevykonateľné 

uznesenia.  
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No a troška sa to vylepšuje, musím povedať, lebo pár 

zastupiteľstiev dozadu to bolo v názve toho materiálu, to 

sme si mohli rovno prečítať aj bez toho, aby sme sa, si to 

študovali. 

Potom pred pár zastupiteľstvami to bolo v uznesení. 

Tak to tí, čo si pozerajú ešte aj uznesenie, tak to tam 

videli. No a teraz sa to trocha zlepšilo, lebo už je to len 

v materiáli, už to neni v uznesení. No ale, stále to tam 

je. Stále je tam taká časť, ktorá, ktorá hovorí o tom, aké 

prijímame nevykonateľné uznesenia, a to dokonca, musím 

povedať, že aj v prípadoch, kedy sme prelomili primátorovo 

veto, čo je, podľa môjho názoru priamo v rozpore so 

zákonom, lebo zákon o obecnom zriadení hovorí, že keď 

prelomíte primátorovo veto, tak také uznesenie a jeho výkon 

nemožno zas pozastaviť. Čiže, celá tá časť v tom materiáli 

je, proste, mi mimo zákona o obecnom zriadení napísaná.  

Ale ako sa hovorí, nebudem zachraňovať celý svet, ja, 

tam je viacero tých uznesení. Ja tie, ja sa dotknem len 

toho, ktoré kedysi tu navrhoval ja a vy ste to odsúhlasili 

spolu so mnou, aj sme prelomili veto pána primátora.  

Kto sa budete pamätať, že to je to zrušenie uznesenia 

z toho roku 97, ktoré sa týka, tak to skrátim, že pána, 

pána Hitku, lebo on nám, v podstate, veľmi často všetkým 

píše. Ale čo je, čo je podstatné, že v tomto materiáli sa 

to nachádza medzi nevykonateľnými uzneseniami, ale na tom 

uznesení už nie je čo vykonávať, lebo my sme ho zrušili 

a tým pádom, tým pádom už nemáme čo s tým uznesením robiť.  
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Takže, písať do toho materiálu, že je nevykonateľné, 

to je, to je úplný nezmysel, skutočne. A preto jeden z tých 

mojich návrhov,  

ak by som prekročil čas, tak poprosím o predĺženie. 

Takže, jeden z tých návrhov v tom pozmeňováku bude, že 

zrušíme ten bod 5.6, ktoré hovorí o tom, ne nevykonateľnom 

uznesení k tomu prípadu pána Hitku.  

Druhá vec. 

Je tam, je tam bod 2.3, ktorý hovorí o tom, že je 

priebežne plnené uznesenie, kde je predsedovia komisií sú 

prizývaní k tvorbe rozpočtu. Podľa mňa, to tak nie je, lebo 

keď sa, aj v samotnom materiáli sa uvádza, že my sme neboli 

prizvaní k tvorbe, tam sa to aj okomentovalo presne ako to 

bolo, že my sme boli pozvaní na tú prezentáciu a to je 

rozdiel.  

Lebo aj keď som sa stal poslancom, tak ten prvý rok to 

bolo tak, že tí predsedovia komisií boli prizývaní 

k tvorbe. Ja si to pamätám, že my sme sa stretli ako 

predsedovia komisií s s ľuďmi z magistrátu, ktorí robili 

rozpočet a sme im, sme sa s nimi bavili o prioritách tej 

komisie, ktoré mali byť zapracované do rozpočtu.  

Čiže, to nie je to isté, ako to, že niekto je pozvaný 

na prezentáciu, a preto si myslím, že to uznesenie, je 

v bode 2.3, ktoré hovorí, že je priebežne plnené, ono nie 

je priebežne plnené, ono je, ono je v podstate už v tomto 

čase ne nesplnené, lebo my už nie sme prizývaní k tvorbe 
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ako predsedovia komisií, my sme len pozývaní na 

prezentácie. 

Čiže, ten bod 2.3 ja presúvam. Čiže, zruš zruším ho 

tam kde je a potom ho, potom ho vlastne sa vloží do tej 

časti tých nesplnených uznesení.  

No a pokiaľ ide o nesplnené uznesenia, v zásade jediné 

nesplnené uznesenie, ktoré tam je teraz, je uznesenie, 

ktoré mal splniť pán poslanec Grendel. Ale tiež by on, keď 

si to prečítam, mohol povedať, že čo s tým má robiť, lebo 

keď mu ostatní nenadiktovali tie mená do tej mediálnej 

komisie, tak tiež si to môže označiť za nevykonateľné, ale 

nie je autorom toho materiálu, takže, takže mu to tam dali 

ako jedinému, že nesplnené. Ale dobre, tak, nie je to 

splnené. (gong) ale takých uznesení je, takých uznesení je 

viacej.  

Ja tiež zase nebudem teraz vymenovávať všetky, lebo na 

to ani nemám nejako kapacitu, aby som to všetko odsledoval, 

ja len spomeniem dve uznesenia, ktoré sú nesplnené. Jedno 

je to uznesenie, ktoré sa týka, to už je z dávne, z pár 

rokov dozadu, ale za nášho volebného obdobia to je, to je 

tá televízia Bratislava, a kde ten doplatok stále chýba.  

A druhé uznesenie sa týka vlastne komisie cestovného 

ruchu a toho doplatku, ktoré má mesto dávať na cestovný 

ruch. O ono ho teraz dáva v tej zmene rozpočtu v nejakej 

sume, tuším dvadsaťtisíc, ale myslím, že ten doplatok má 

byť troška vyšší.  
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Takže, ja prečítam to, ten pozmeňovák. Je to vlastne 

na zmenu a doplnenie navrhnutého uznesenia.  

po prvé, zrušujú sa body 2.3 a 5.6 v návrhu uznesenia, 

a po druné, za doterajšie uznesenie v časti nesplnené 

uznesenia sa vkladajú tieto uznesenia:  

číslo 239/2000 zo dňa 10. 2. 2000, 

a číslo 1737/2014 časť A zo dňa 25. 9. 2014, 

a číslo 526/2016 zo dňa 29. 6. a 30. 6. 2016. 

Nie je tam nič iné, iba to, čo som okomentoval. Takže, 

nič navyše tam nedávam.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Pardon, nie. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Diskutuje ďalej pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 
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Ďakujem pekne za slovo. 

Pokiaľ by som predĺžila termín, poprosím o ďalšie dve 

minúty, ale dúfam, že mi to nebude toľko trvať.  

Tento krát som si prečítala všetkých šesťdesiatdeväť 

strán. Je to naozaj zaujímavé čítanie, vážení, pokiaľ máte 

na to čas, tak. 

Mňa zaujali body 4.4 a 4.5. Ako chceme opätovne 

predĺžiť termín. Jedná sa o komunálny podnik.  

V roku 2014 platné uznesenie, ktoré sa malo touto 

témou zaoberať, vieme, že my sme sa k nemu dostali až 

v decembri 2017, kedy, dokonca, z 8. 12. je uznesenie 1031 

z roku 2017 a termín bol marec 2018.  

Vedenie mesta nám predkladá nový dátum 31. 10. 2018. 

čiže, vlastne na konci volebného obdobia, kedy, 

predpokladám, že už sa ani nestretneme. To znamená, že 

jedným dychom vedenie mesta deklarovalo aký má on veľký 

záujem o vytvorenie komunálneho podniku, ale keď si viete 

medzi riadkami prečítať ten termín, tak viete, že vôbec 

žiadny.  

Zároveň keď ste si prečítali bod dva dnešného 

rokovania zastupiteľstva, tak v návrhu na prvú zmenu 

rozpočtu roku 2018 je suma na komunálny podnik 

štyristotisíc eur. Ja sa chcem spýtať, či tá štúdia 

uskutočniteľnosti, kvôli ktorej sa nemôžme pohnúť ďalej 

a ktorá asi sa spracováva, alebo sa možno hľadá ten, ktorý 

by to urobil, bude stáť štyristotisíc eur?  
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Lebo keď 31. 10. bude táto štúdia hotová, ako nám 

navrhli termín, tak už z tých štyristotisíc na realizáciu, 

ani na projektovú dokumentáciu, sa už nedokáže nič 

vyčerpať.  

Čiže, ja konštatujem, že si z nás vedenie mesta robí 

srandu.  

Na jednej strane nám dáva, splní uznesenie, že dá do 

rozpočtu štyristotisíc a na druhej strane nám dáva návrh na 

zmenu termínu, kedy sa máme pohnúť 31. októbra 2018. 

Niektorí poslanci boli na poslaneckom prieskume, boli 

sme si pozrieť, už sme o tom hovorili, objekty Technická 6 

a Bazová 8. My na mieste činu sme sa rozhodli, že je to 

Technická 6. Už sme to viackrát povedali. Tam len treba 

zobrať do toho objektu nejakých projektantov, máme 

štyristotisíc v rozpočte, a to môže začať frčať.  

Toto volebné obdobie ja vnímam ako volebné obdobie 

štúdií, analýz, tých štúdií uskutočniteľnosti. Jednoducho, 

papierovačiek. Ale jednoducho, nič, koncepcií, ani tie sa 

neplnia. To máš, to tam tiež sa koncepcie neplnia.  

Takže, môj návrh, ale prečítam vám, pokiaľ ste si 

nečítali.  

Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia.  

Vzhľadom na to, že analýza spoločnosti bola objednaná 

a prevzatá v roku 2017 a uvedená objednávka je uzavretá a 

vyfakturovaná, nie je možné požadovať o dopracovanie 

analýzy. Všetky otázky, ktoré sú predmetom uznesenia, budú 

zodpovedané v štúdii uskutočniteľnosti Zriadenie 
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komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy, ktorej 

cieľom je identifikácia reálnych možností modelov  a tak 

ďalej. Už sa mi to nechce čítať ďalej.  

Čiže, pozrite si strana 53. 

Chcem sa spýtať, keď už sa bavíme o štúdii 

uskutočnoteľnosti, bola už daná objednávka? V akom objeme? 

Alebo výberové konanie? Keby ste mi odpovedali na túto 

otázku.  

Ale, keďže mám ešte chvíľu času, to čo považujem za 

dôležité (gong), 

ja som si vypýtala ďalší termín, 

takže.  

Dávam návrh na zmenu uznesenia, a to: 

Návrh na znenie nového uznesenia, v bode Bé schvaľuje 

sú vymenované body 4.1 až 4.8. Ja bavím k bodu 4.4, termín 

31. 5. 2018, keby ste nám povedali o čo ide, my potrebujeme 

štúdiu uskutočniteľnosti? Chceme, aby ste sa konečne 

vymačkli. A bod 4.5, termín 31. 5. 2018. 

Poprosím, kolegovia, keby ste zahlasovali za tento 

termín, lebo inak v tomto volebnom období sa žiadne 

informácie ku komunálnemu podniku nedozvieme. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Mikulec. 

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

Ja by som chcel poďakovať kolegyni Jarky Tv Jarke 

Tvrdej, že sa venovala tejto téme.  

Ale ja by som ju len doplnil, že toto obdobie nebolo 

obdobím štúdií a analýz, ale toto obdobie bolo obdobím 

zlých štúdií, zlých analýz a drahých štúdií a drahých 

analýz. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Áno, ja som tiež chcel povedať, že keď sa bude 

bilancovať, tak budeme mať vybilancované, vlastne, všetko 

máme preštudované, preanalyzované, síce to je utajené, ani 

poslanci to nesmú vidieť, verejnosť to nesmie vidieť.  
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Neviem, tí, ktorí, tak si čítajú z hľadiska Slovenska, 

že čo je najlepšie. Že viete, že keď máte niečo kúpiť, 

opraviť a tak, musí po vás niečo ostať. Ale najlepší biznis 

sú štúdie. To nikto nečíta, tomu nikto nerozumie a tam sa 

fakturujú veľké čiastky.  

Čiže, čím viac analyzujete, čím viac robíte právnych 

analýz, čím viac robíte štúdií, hlavne takých super, ako 

napríklad bola tá na uskutočniteľnosť podniku 

verejnoprospešných služieb, ktorá teda bola tak na úrovni 

asi stredoškoláka a jedného jeho víkendu, tak, a za ktorú 

sa zaplatilo vyše dvadsaťtisíc eur, tak to sú presne tie 

štúdie, ktoré, ktoré tu sú požadované a ktoré sú tu 

preberané ako, ako tie dobré.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej faktickou reaguje pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja len na doplnenie, že Jarky Tvrdej, že boli sme 

v tom areáli, aj na Bazovej, aj na Technickej a na tej 

Technickej je fakt, skutočne, obrovský areál, kde sú haly 

a na Bazovej detto je nádherná jedna hala a my. Keďže máme 

problémy s tými archívnymi priestormi, tak môžeme uvažovať 

nie len o technickom podniku našom, ale možnože aj 
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o prevádzkovaní archívov depozitoch, archívov v areáli 

mestských podnikov, aj to je jedna z možností.  

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: 

No, ja myslím, že tento materiál, inak takto. 

Šesťdesiatsedem strán, ja som si ich tiež čítal všetky 

a ono, zase je za tým, najhoršie je, že za tým je aj práca 

tých ľudí, lebo to tiež netrvalo lusknutím prsta, to je to 

najsmutnejšie. Len tí ľudia, žiaľ, taká je nastavená 

legislatíva, že primátor má pod palcom magistrát, tak potom 

vlastne úradníci magistrátu sa nedokážu, nedokážu, proste 

sa od toho odosobniť a poskytnú to, čo by tento materiál 

mal poskytovať. Tento materiál by mal byť v podstate takou, 

takým skríningom, takým auditom toho, čo ten primátor plní 

a čo neplní. Len namiesto toho, vlastne, je to taký skôr, 

taký viac propagandistický materiál a neplní ten účel a na 

a neplní účel a ešte sa vyrába tých šesťdesiatsedem strán.  

Čiže, ešte je to aj čiastočne neefektívne. Ale to je 

aj tým, že my ho ne, nijako nekontrolujeme. Že on príde 

rovno sem na zastupiteľstvo a potom to tu musíme rozoberať 

(gong), namiesto toho, aby to islo, išlo 

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

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Áno, je to tak, jak Rišo povedal aj s Jánom Hrčkom, 

utajených štúdií, utajených analýz. Ešte aj túto analýzu 

spoločnosti GRAND a tak ďalej, sme si museli vypýtať 

uznesením a niekoľkokrát, aby sme ju vôbec obdržali.  

Podľa mňa, vedenie chce len dostať sa k tomu, čo už 

avizovalo, že vlastne, štyri roky im bude trvať, pokým 

tento komunálny podnik postavia.  

Čiže, pri takýchto termínoch, ako navrhujú, že najprv 

ďalší papier 31. októbra, tak to vyzerá na tie štyri roky. 

Ale dúfam, že prídu aj iní, ktorí to dokážu rýchlejšie 

zrealizovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Dúfam, že stihnem v pro v prvej časti svojho príspevku 

všetko, ale ak nie, tak prosím o predĺženie.  

Ja by som sa nezvyčajne v tomto bode chcela poďakovať 

za náhodne zvolené, aby som vás nezdržiavala tri uznesenia, 

ktoré sú splnené.  

Prvé, ktoré je splnené, splnil pán hlavný kontrolór 

a to tým, že preveril zaradenie cesty v obci Marianka do 

Plánu zimnej údržby na roky 2017/2018. Uznesenie je 

splnené. Bolo preverené, že zaradenie cesty v obci Marianka 

do Plánu zimnej údržby bolo v rozpore s predpi predpismi.  

Ďakujem veľmi pekne za toto zistenie. 

Druhé splnené uznesenie, takisto ďakujem pánovi 

hlavnému mestskému kontrolórovi, a to je to, že poslancom 

nie je sprístupnené nahliadať do orginálov faktúr, 

objednávok a zmlúv, a že pán kontrolór na naše, na našu 

žiadosť zaradil si túto kontrolnú činnosť od roku 2010 

všetky objednávky, zmluvy a faktúry zaradil do svojho plánu 

činnosti svojho útvaru. 

Takže, veľmi pekne ďakujem. 

A tretie splnené uznesenie, pravdepodobne, nositeľ je 

pán dokt, pán primátor, ale plniteľ úlohy je pán magister 

Szabo, tam tiež ďakujem za splnenie, kde sme požiadali 

primátora hlavného mesta SR, aby nepredlžoval na pozemkoch 

hlavného mesta SR Bratislava reklamným zariadeniam nájom, 

ani zaujatie verejného priestranstva, aby vypovedal zmluvy 

na dobu neurčitú.  
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Toto uznesenie je vraj splnené. Výpovede zmlúv na dobu 

neurčitú boli odoslané sekciou správy nehnuteľností.  

V čom ja vidím problém, je to, že nemáme žiadnu 

istotu, že reklamné spoločnosti budú túto výpoveď 

rešpektovať, že tie reklamné zariadenia tam nebudú ďalej 

stáť, ale vlastne, uznesenie je už zaradené medzi splnené. 

Ale či je vymožiteľné, to je otázka. A či niekto bude 

kontrolovať, či, či túto dohodu, teda výpoveď rešpektujú.  

Nepostrehli ste, asi, vážení kolegovia, pretože nie, 

sú tu niektorí z vás, ktorí sú starostovia, ale nie všetci 

ste poslanci. Prednedávnom hlavné mesto nás pozvalo na 

koordinačný seminár o reklamných stavbách pre stavebné 

úrady.  

Zaznamenali ste ale iste pí ár aktivitu pána primátora 

o odstraňovaní bilbordov a na tomto koordinačnom seminári 

sme sa dozvedeli, že vyčítajú, napríklad, mestskej časti 

Karlovej Karlovej Karlovej Vsi, že tridsaťosem žiadali od 

nás súhlasov s odstránením stavby na strane mesta reklamnej 

a iba šestnásť sme vybavili. Žiaľ, mesto neeviduje, že 

všetkých tridsaťosem bolo vybavené, pretože zákon má 

účelovú organizáciu, takzvanú prostredníka, Asociácia 

vonkajšej reklamy sa to volá, ktorá je rovnako, ako keby 

nositeľom plnenia tejto úlohy.  

Ale za to konáme o sedemdesiatich reklamných stavbách, 

aj veľkých, väčšinou obojstranných a niektoré aj 

o megastavbách, alebo gigastavbách reklamných, ktoré sa 

nachádzajú na pozemkach na pozemkoch mesta a ktoré žiadajú 

dodatočné povolenie. A jediný doklad, ktorý im chýba je 
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vyjadrenie hlavného mesta či s tým súhlasí, alebo 

nesúhlasí.  

Konáme o týchto sedemdesiatich reklamných giga, mega 

a obyčajných bilbordoch od 1. 1. 2015 a dodnes sme od 

hlavného mesta, napriek urgenciám, nedostali žiadne 

vyjadrenie.  

Takže, taká je skutočnosť o odstraňovaní bilbordov 

v Bratislave. 

Ďakujem za vašu pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán riaditeľ magistrátu.  

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

Len opravím pani starostku. 

Prosím vás pekne, nevyčítali, diskutovali, bolo to dva 

a pol hodinové úžasné stretnutie, kde sa, vlastne, 

odprezentovali veci.  

Ja som informoval o štatistike akú máme komunikáciu 

s mestskými časťami. Samozrejme, keď, ktoré mestskej časti 

sa, jednoducho, k tomu ohradili, alebo nejakým spôsobom 

zaujali postoj, tak sme to akceptovali, všetko sa vlastne 

posúdi.  
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Sú aj mestské časti, ktoré naopak, ako vy hovoríte, 

tam, samozrejme, ešte chýbajú z hľadiska celého plnenia. 

Neboli ste tam pani starostka, bola tam pani starostka 

Ferenčáková. Môže povedať, že tam žiadne výčitky neboli 

a nebolo nič vyčítané. Bola to pekná debata aj s vašim 

pracovníkom, kde sme si tieto veci vyjasnili.  

Prosím vás pekne, neexponujte veci tam, kde nie sú. 

Bude ďalšie stretnutie v júni, bude ďalší seminár, budeme, 

samozrejme, školiť, pomáhať, inštruovať stavebné úrady, len 

nikto nikomu nič nevyčítal a zbytočne exponujete, keď ste 

tam neboli, pani starostka.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Keďže tam boli z nášho stavebného úradu, tak mám 

informácie pomerne presné.  

A ďalšia vec, ktorá sa toho týka je, že zajtra v zmene 

ro, či vlastne dnes, v zmene rozpočtu máme navrhnutých 

ďalších päťdesiattisíc na nejaký pas na nejakú elektronickú 

pasportizáciu, alebo čosi, reklamných stavieb.  

Vy potrebujete ďalších päťdesiattisíc na nejaký 

spočítavanie, alebo čo? Reklamných stavieb? A nekoná sa tak 
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ako by sa malo v tých, o ktorých všetci vieme, že existujú 

a máme o nich hrubé spisy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som sa chcela spýtať pána primátora. My keď sme 

prijímali u rozpočet, tak časť poslancov chcela, aby sa 

nepresúvala celá suma do Rezervného fondu a požiadala, aby 

sa časť tohto, týchto financií, ktoré, ktorá mala ísť do 

toho Rezervného fondu použila na, naozaj, dosť závažné, 

alebo veľmi žiadané občianske aktivity.  

Ja ich prečítam, aby nám bolo jasné, o čo sa jedná.  

Bola to vodovodná prípojka, závlaha pre Park 

Belopotockého, detské prvky do Parku Belopotockého, kruhová 

lavička za nejakých deväťsto euro, potom tam boli chodníky, 

cyklotrasy, boli tam, bola tam zelená protihluková stena, 

kde ľudia, naozaj, žiadajú, aby sa to riešilo, pretože tam 

je železnica a hlavná cesta na Panónskeho, Švabinského 

a zároveň napojenie cyklochodníka za nejakých 

štyridsaťsedemtisíc a ďalšie projekty, ktoré boli, naozaj, 

dosť malé na to, aby sa, aby sa riešili, napríklad, projekt 

zapustenia štyroch kontajnerov, tých nových, na 

Ševčenkovej, kde ľudia sa chcú spolupodieľať na tom za 

dvadsaťsedemtisíc.  
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My sme to potom prerazili cez veto pána primátora, 

pretože, podľa mňa oprávnene nás asi kritizoval, lebo si 

myslel, že ide o využitie Rezervného fondu, tak sme pritom 

prelamovaní veta vysvetlili, že to bolo ešte pred tým, ako 

sme schválili v rámci schvaľovacieho procesu presun týchto 

financií do Rezervného fondu. Takže, logicky vyplýva, že 

naozaj, to bolo schválené ako dodatok toho uznesenia ešte 

predtým, ako ten presun nastal.  

Aj toto veto sa nerešpektuje, alebo teda, je 

považované za nevykonateľné, tak sa chcem spýtať, či to 

máme dať osobitým novým uznesením, aby to bolo akceptované, 

alebo teda, ako máme ďalej postupovať?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

presne si nevybavujem teraz ten prípad, ale ak je to 

nerealizovateľné, tak je to nerealizovateľné a je to jedno 

akým uznesením sa to príjme. Keď je to proti zákonu, proti 

predpisom, tak sa to nedá spraviť a aj keď to schváli 

stopäťdesiat poslancov.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Keď je to protizákonné, tak neviem. Ale to je skôr 

otázka na oddelenie financií, než na mňa, to oni vám 

povedia tú právnu (poznámka:  nezrozumitelné slovo). 

Pani poslankyňa Jégh. 
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Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Chcela veľmi pekne poprosiť ctených kolegov 

a kolekynky, keď začnú niečo kritizovať, alebo o niečom 

hovoriť, tak najprv povedzte, o ktorom bode sa jedná, 

v ktorej pasáži, lebo nie sme tu computere, aby sme vedeli, 

že o čom konkrétne hovoria. To sa nedá odsledovať v týchto 

bodoch a hľadať.  

Poprosím, presne povedať, takýto bod, takýto 

nesplnený, alebo splnený, alebo časť tak tská, alebo taká. 

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: 

Áno, to išlo, išlo o ďalší prípad, možno Eliška to 

mala povedať na začiatku, išlo o ďalší prípad nevykona, 

teda uznesenia, ktoré je zaradené medzi nevykonateľné 

uznesenia.  

Ja sa nechcem zaoberať tým samotným uznesením, len, 

len poviem, že je skutočne, ani nie že škoda, ale je na 

hanbu ako je v Slovenskej republike nastavená samosprávna 

legislatíva a tá posledná novela to, ten paškvil, čo 

schválený bol v parlamente, tak tá to ešte viacej pokazila.  
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Ide o to, že keď si pozrieme iné krajiny, tam 

napríklad v Nemecku, lebo však pán primátor tam žil, ja som 

tam tiež žil, tak spomínam preto Nemecko, že v Nemecku keď 

primátor v tých spolkových krajinách nepodpíše na 

samosprávnej úrovni uznesenie, tak je povinný to predložiť 

na prokuratúru. To je zákonná povinnosť. Jednoducho, aby si 

to svojvoľne ne nezabraňoval vykonaniu uznesení. A keď to 

nepredloží, tak jednoducho, to uznesenie potom platí, lebo, 

alebo respektíve je potom riešený za porušenie zákona.  

U nás je to tak benevolentne nastavené, že pán 

primátor keď si povie svoj názor, tak už nemusí robiť nič 

a nedá sa s tým robiť nič. No ako nám teraz (gong) sám 

vysvetlil.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja budem reagovať. 

Pán primátor,  

ja rešpektujem to, že to nemôžte robiť z toho 

Rezervného fondu, ja to akceptujem, sme to zle 

naformulovali, lebo tam malo byť napísané, že ešte pred 

tým, ako sa to presunie, tak nechceme, aby sa to presúvalo 

do toho Rezervného.  
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Teraz ja sa vás pýtam, pretože chceme tým ľuďom 

povedať ako, ako máme? Máme dať nové uznesenie? Že to 

chceme urobiť z rozpočtu? Alebo si to môžte aj sám vy 

zobrať a predložiť to do, do rozpočtu. 

Čiže, mne je to jedno. Ako, ja by som bola veľmi rada, 

keby to uznesenia, ho nadiktujem do záznamu, 885/2017 kde 

je veľa drobných podnetov a bola by som rada, nech si to aj 

pán primátor zoberie autoremedúrou ako nové uznesenie, aby 

sme to my nemuseli na kolene vyrábať. 

Takže, to by bola moja skôr prosba na vás, že dajte 

teda to do súladu. A ja rešpektujem to, že sme to zle 

naformulovali, ale, ale bola by som rada (gong), keby sa to 

aj dostalo do rozpočtu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

skúsme sa cez obedňajšiu prestávku poradiť, že teda, 

čo sa s tým dá robiť, aby, aby ste mali odpoveď.  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo.  

Už tu bolo spomínané, že sa treba poďakovať pánovi 

kontrolórovi za tú svoju činnosť, ktorú urobil v súvislosti 

s bodom 1.22.  
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Ja ho prečítam, aby bolo jasné, o čom sa tam hovorí.  

Čiže, sme poverili mestského kontrolóra, aby preveril 

zaradenie cesty v obci Marianka do plánu zimnej údržby na 

roky 2017 a2018 a preveril, či vynakladanie finančných 

prostriedkov hlavného mesta Bratislavy na údržbu cesty 

tejto obce je v súlade so zákonom.  

Uznesenie je splnené. 

Bolo preverené zaradenie cesty v obci Marianka do 

plánu zimnej údržby na rok 2017/2018, vynakladanie 

finančných prostriedkov hlavného mesta SR Bratislavy na 

údržbu cesty tejto obce je v rozpore s platnými predpismi. 

Čiže, podľa dikcie požiadavky našej bolo jasné, že 

teda pán kontrolór odviedol svoju robotu. 

Ja mám teda jednu otázku, možno adresovanú na dva 

subjekty. Jeden je pán kotrolór. Čo ďalej? Či sa niečo 

udialo v tejto veci?  

A na vedenie, či si samo osvojí vyvodenie nejakých 

dôsledkov, či to spôsobil zamestnanec, ktorý býva 

v Marianke, alebo ja neviem, jak mohlo k tomu dôjsť, hej? 

Respektíve teda, že či sa vôbec s týmto uznesením ďalej 

pracuje?  

Prosím, pán kontrolór, aj pána riaditeľa, asi, aby mi 

odpovedal. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

Nechce.  

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ja by som sa pripojila a požiadala aj o vysvetlenie, 

či bola Obchodná ulica oprávnene zaradená do údržby?  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Áno. 

Myslím si, že odpovede sú napísané v správe. To 

znamená, že Marianka bola vykonávaná na základe zmluvy 

s externou verejnou firmou a opatrenie je, aby sme si 

vyúčtovali voči tej firme náklady, ktoré s tým boli 

spojené. A doriešili buď pokračovanie zmluvného vzťahu na 

odplatnej báze, alebo prestali to vykonávať.  
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A Obchodná ulica je vysvetlená tiež magistrátom, teda 

takou kurzívou som tam doplnil všetky vysvetlenia, že 

napriek tomu, že teda zákon ukladá, že to majú robiť 

občania, tak na základe toho, že Obchodná je 

najfrekventovanejšou cestou, skrátene to hovorím, tak ju 

zaradili do toho plánu, čo nesúvisí priamo s tým, že sme ju 

kontrolovali nie z tohoto dôvodu, ale z dôvodu, že v čase, 

keď sme tam boli, nebola uprataná.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán riaditeľ magistrátu, ešte. 

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

Tie tieto informácie, ktoré tu predostrel pán poslanec 

Kolek aj pani, pani Čahojová a vysvetlenia k tým daným 

veciam sú obsiahnuté k vyjadrení, vo vyjadrení magistrátu 

k ku kontrole pána kontrolóra.  

Takže, keď trošku vyčkáte a otvoríte ďalší bod, ktorý 

začne, tak vám poskytnem, samozrejme, tak v maximálnej 

možnej miere informácie, ktoré mám k dispozícii na otázky, 

ktoré sa pýtate.  

Takže, keď trošku strpíte, tak o chvíľku sa k tomu 

vyjadríme.  

Ďakujem pekne. 

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

Pán poslanec Kolek.  

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

Čiže, v tomto čase hovoríte, že problém je riešený, 

respektíve, budeme informovaná, ak, informovaní akým 

spôsobom sa tento problém, ktorý bol spôsobený na našej 

strane doriešil.  

Pán riaditeľ?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Budete informovaní. Teraz povedal, že sa, budete 

informovaní. Teraz to povedal.  

Dobre.  

To je koniec diskusie. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali dva návrhy.  

Prvý návrh došiel od pána Vetráka a síce, v textovej 

časti pri splnených a nesplnených úlohách.  
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V časti jeden splnené uznesenia a tak ďalej, navrhuje 

sa zrušiť body 2.3 a 5.6, potom v časti dva, kde sú 

priebežne plnené uznesenia, v tej časti uznesenia neplnené 

uznesenia sa vkladajú tieto uznesenia číslo 239 z roku 2000 

zo dňa 10. 2. 2000, ďalej číslo 1737 z roku 2014 časť A zo 

dňa 25. 9. 2014 a číslo uznesenia 526 z roku 2016 zo dňa 

29. 6. a 30. 6. 2016. 

Toľko od pána Vetráka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

Dvadsaťsedem prítomných. 

Devätnásť za. 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalšie nám dala pani poslankyňa Tvrdá a to je v bode 

Bé materiálu jeden, v časti schvaľuje sa zmení termín 

v bode 4.4 na 31. 5. 2018 a následne v bode 4.5 takisto na 

31. 5. 2018. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie prijaté.  

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A teraz ešte nám ostáva schváliť návrh uznesenia 

v pôvodnom znení v časti A berie na vedomie splnené 

uznesenia, priebežne, priebežné plnené uznesenia, nesplnené 

uznesenia s týmito zmenami, ktoré boli teraz odsúhlasené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté.  
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Všetko? Návrhová komisia?  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Áno, všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 1A SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY (PÔVODNÝ BOD 30) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz prechádzame do presunutého bodu tridsať a to je 

bod 1A Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra.  

Na začiatku poprosím pána kontrolóra o vstupné úvodné 

slovo, potom po požiadam pána riaditeľa o krátku 

prezentáciu hlavného mesta a potom sa otvorí diskusia 

k tomuto bodu.  
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Čiže, pán kontrolór, nech sa páči, máte slovo.  

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

SR Bratislavy: 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni,  

predkladám vám jednu z tých obsažnejších správ, ktorá 

pozostáva zo štyroch konkrétnych častí a niektoré sú 

významnejšie, niektoré trebárs aj menej významné, ale 

celkove treba zhrnúť, že v tých, k týmto správam bolo 

prijatých dvadsaťdva opatrení a doporučení, ktoré požadoval 

útvar mestského kontrolóra, len v jednom prípade bola 

námietka, je to uvedené v prvej č správe, bola to námietka 

k termínu. Tento termín, ktorí namietali kolegovia od pána 

riaditeľa Szabo, bol dohodnutý ako alternatívny.  

Čiže, čiastočne sme tejto námietke akceptovali a bude 

považovaná za kontrolný termín toho, čo sa vykoná. Ide nie 

o zanedbateľnú záležitosť preto, lebo je to otázka 

nakladania s majetkom, ktorá sa stále zlepšuje, ale ešte 

stále je čo zlepšovať, a preto tam trošku na ten termín 

tlačíme. 

Ostatné návrhy opatrení, aj doporučenia boli kompletne 

akceptované pánom riaditeľom magistrátu. Zhodou okolností 

všetky štyri kontroly boli vykonané na magistráte hlavného 

mesta.  

Je samozrejme, teda, že, že najväčšia pozornosť je 

venovaná námatkovým kontrolám zimnej údržby, asi preto, 

lebo je to už pomaly najdlhšie vykonávanou opakovanou 

kontrolnou činnosťou, ktorú útvar mestského kontrolóra 
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vykonáva a v podstate ju vykonáva už šesť rokov na základe 

požiadaviek poslancov aj s konkrétnym usmernením poslanov 

a od prvej vykonanej kontroly aj za účasti poslancov.  

Treba povedať, že v rámci, v rámci tých opatrení, 

ktoré sme navrhli pre zimnú údržbu, je najzávažnejším, aj 

keď, možnože, vami nie možno celkom zaregistrovaným 

opatrením, opatrenie číslo štyri, ktoré hovorí o tom, že na 

to, aby sa dal naozaj, seriózne hodnotiť a kontrolovať nie 

nami, ale úradom výkon dodávanej činnosti, dodávanej 

služby.  

Je treba vytvoriť bezproblémové fungujúce IT 

prostredie, ktoré bude komunikovať s signálom vysielaným 

džípíes (GPS), ktoré autá v podstate už dneska, ktoré pre 

nás pracujú takmer všetky majú.  

V prípade, že sa takéto niečo do budúcna podarí 

urobiť, je jasné, že táto zmluva končí a táto požiadavka je 

adresovaná do budúcnosti pre spoluprácu s novým dodávateľom 

zimnej a letnej údržby, tak v takom prípade vyriešime 

najväčšiu časť treníc, ktoré dlhodobo vznikajú z hľadiska 

vykonávanej práce a hodnotenia, preberateľnosti, alebo 

nepreberateľnosti vykonaných služieb.  

Jednou alebo dvomi vetami sa vyjadrím aj k materiálu, 

ktorý som si našiel na stole. Je to list áerká (A.R.K), 

ktorý je adresovaný vám poslancom. Nebol adresovaný mne, 

ale nakoľko som ho našiel na stole, tak som si ho tiež 

prečítal.  
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K jednotlivým odstavcom, ktoré sú tam uvádzané sa 

vyjadrovať nebudem preto, lebo to potrebuje teda trošku 

konkrétnejšie naštudovanie. V tejto fáze  by som s mnohými 

vecami, ktoré sú tam napísané polemizoval, alebo 

nesúhlasil, ale to si vyžaduje, teda, preštudovať celú 

záležitosť.  

Vyjadrím sa len k tej poslednej vete, v ktorej vás, 

poslancov, vyzývajú, aby ste sa zúčastnili nejakého 

workšopu (workshopu), ktorý považujem za veľmi dobrý nápad 

preto, lebo to je odborný priestor, ktorý môže slúžiť na 

to, aby sa vecne vydiskutovali mnohé problémy, ktoré sú 

v správe uvedené, ale aj také, ktoré v správe nie sú 

uvedené, lebo za tie roky sme už teda zažili všeličo a nie 

v každom roku a v každej správe sa to, samozrejme, 

opakovalo.  

K tomu si dovolím povedať, že pevne verím, že aj keď 

to nebolo adresované mne, tak nebude dodávateľovi áerká 

(A.R.K) prekážať keď sa tejto odbornej diskusii zúčastnia 

aj kontrolóri, aby sme mohli našich partnerov áerká (A.R.K) 

presvedčiť, že útvar mestského kontrolóra nevykonáva svoju 

prácu politicky, tak ako to tam uvádzajú, ale odborne, čo 

je jediné, čo ma teda trápi, že za osem, deväť rokov mojej 

práce kontrolóra prvý raz bola moja práca označená ako 

politická. Ale dobre, však každý má právo na svoj názor 

a rád sa v odbornej diskusii stretnem aj ja spolu s vami so 

spoločnosťou áerká (A.R.K).  

Toľko by som si dovolil uviesť na úvod tejto správy.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán inžinier.  

Ja tiež považujem spoluprácu s vami za odbornú 

a profesionálnu a chcem sa za ňu poďakovať, lebo výsledkom 

sú lepšie služby hlavného mesta pre Bratislavčanov.  

A teraz požiadam pána magistra Marušku, riaditeľa 

magistrátu o prezentáciu k správe.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem veľmi pekne aj pánovi kontrolórovi za toto 

úvodné slovo a ďakujem za to, že (poznámka:  nezrozumitelné 

slová) priestor na to, aby sme niektoré veci, ktoré sú 

v správe zahrnuté, samozrejme, vysvetlili a dávali na pravú 

mieru, alebo respektíve, oni sú aj priamo zapracované 

v kontrole.  

Čiže, ak majú poslanci záujem sa oboznámiť so 

stanoviskom magistrátu k daným veciam, tak samozrejme, to 

obsahuje dotyčná správa. To je informácia aj pre pána 

poslanca Koleka na na veci, ktoré sa pýta. Tam sú, 

samozrejme, aj všetky zistenia, vysvetlenia k daným bodom.  

Dovoľte mi krátko zhrnúť vlastne to, čo máme 

k dispozícii, to čo bolo zistené kontrolou a vlastne, 

postoj mesta a vlastne, ako tu, ako tú procesnú bázu toho 

všetkého akým spôsobom tieto veci boli v minulosti 
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vykonávané, ako sú vykonávané teraz a čo sú vlastne, 

nejaký, by som povedal zistenia, by som povedal inšpirácie 

do budúcnosti, čomu sa treba vyvarovať pri tom, keď sa bude 

kreovať, by som povedal, nový kontrakt, respektíve, vo 

fáze, keď budeme zriaďovať nový komunálny podnik, o čo sa 

máme oprieť, keďže, opakujem, vychádzame zo zmluvy, ktorú 

toto zastupiteľstvo, respektíve primátor, pán primátor 

Ďurkovský v roku 2010 niekedy v októbri, v novembri 

podpísal. To znamená, zmluva je z roku 2010. 

Poprosím prezentáciu.  

Pome prvý slajd (slide).  

Ďakujem pekne. 

Zabezpečujeme zimnú údržbu do roku 2010. Komunálny 

podnik Bratislava existoval do roku 1995, potom sa to tu 

nejakým spôsobom látalo, riešilo rôznymi zmluvami až do 

roku 2010 kedy sa vysúťažilo spomínané konzorcium.  

My sme nastúpili v decembri 2014. chcem informovať 

zastupiteľstvo, že sme k 31. 12. 2014 evidovali po lehote 

splatnosti, to znamená, šesťdesiat dní fakt neuhradené 

faktúry voči áerká (A.R.K) za jedna celá deväť dvadsaťpäť 

milióna, kde vlastne dochádzalo k tomu, že sme mali veľmi 

ťažkú negociačnú pozíciu voči niekomu, komu mesto 

neplatilo.  

Z hľadiska prehľadov zimnej údržby nákladov chcem 

ilustrovať jednu vec, že od roku 2016, berme 

dvetisícpätnásty rok ako nábehový, negociačný, sme naozaj 
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dosiahli úsporu pod štyri milióny eur z hľadiska nákladov, 

ktoré vlastne, toto mesto zimná údržba reálne stála. Tri 

a pol milióna, tri celá deväťdesiatdeväť milióna, tri celá 

sedemdesiatdva milióna, na rozdiel od predchádzajúcich 

rokov, ktoré, ktoré zimná údržba v Bratislave prebieha cez 

tento kontrakt z roku 2010. 

Veľmi veľa vecí, veľmi veľa vecí naozaj, musím 

povedať, po našich zisteniach v decembri 2014 a v roku 2015 

z tejto zmluvy, naozaj, riešené neboli. Ako, ako , naozaj, 

ukážkový príklad musím povedať uznesenie prijaté 

zastupiteľstvom v decembri 2013 ohľadne džípíes (GPS) 

vozidiel, ktoré nebolo plnené celý rok do roku 2014, 

naozaj,  dodávateľ tieto veci nevyriešil a nijakým spôsobom 

ani mesto s dodávateľom nekomunikovalo ohľadne džípíesiek 

(GPSiek) a jednoducho, túto tému sme otvá začali otvárať my 

veľmi, veľmi striktne.  

Až 30. januára 2015, keď bol veľký spád sneženia, kde 

sme, vlastne, dokázali dodávateľovi, že má tieto vozidlá 

zaevidované v džípíes (GPS) a jednoducho, musí vedieť 

evidovať tieto vozidlá, lebo do dovtedy nám tr tvrdili, že 

jednoducho, no. Že je to, proste, v riešení a že musia do 

toho, proste, niečo ešte investovať a dať a tak ďalej. 

Vtedy sme začali reálne túto vec riešiť. Do roku 2015 sa 

táto otázka vôbec neriešila.  

Ale prijali sme množstvo ďalších opatrení, ako ich 

vidíte. Ja som minule hovoril, podmienky činnosti, 

podmienky činnosti dispečingu, mechanizmy zimnej údržby, 

džípíes (GPS) monitoring, k tomu sa vrátim, prerušenie 

pohotovosti ručných pracovníkov, obrovská úspora, zvýšenie 
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podielu Solmagu na základe mojej debaty aj s pani 

poslankyňou Pätoprstou a aktivít, ktoré sme tu viedli aj 

s pánom poslancom Jenčíkom a tak ďalej, a tak ďalej za 

zvýšenie ekologických posypov. Tu sú zhrnuté veci, ktoré 

sme, samozrejme, v tejto veci riešili.  

Pome ďalej.  

Chcem ilustrovať len jeden fakt. Tu sa riešila 

pohotovosť áno, nie, to bolo to, čo bolo riešené ešte 

vtedy, že vlastne, keď bolo teplo a reálne tí pracovníci 

odhrabávali, ako v úvodzovkách, sneh a to sme platili, 

pričom sneh nebol, bolo vonku šestnásť stupňov, my sme túto 

vec negociava, vynegociovali tak, že táto podmienka bola 

zrušená.  

Podmienka zrušenia pohotovosti vozidiel je, je 

nevykonateľná, pretože to vozidlo reálne neviete odstrojiť 

a vystrojiť a tváriť sa o tom, že jednoducho, či je raz 

sneží, nesneží, proste, táto pohotovosť je. Mesačne to ale 

vychádza na nejakú sumu okolo dvanásťtisíc eur.  

Ale kľúčová položka bola táto. Kedy sme platili týchto 

ľudí v pohotovosti zimnej, aj keď bolo vonku teplo, kde 

úspora nášho vykontrahovaného, jednoducho, dohody 

s dodávateľom áerká (A.R.K) činí päťstopäťdesiattisíc eur 

a to je, by som povedal, dosť kľúčová vec, ktorá sa nám 

podarilo s týmto dodávateľom nad rámec zmluvy, ktorá bola 

taká aká je, a ktorá je taká aká je od roku 2010, kde ste 

tu mnohí sedeli od roku 2010, aj v dvetisícdvanástom, 

trinástom, aj pán poslanec Hrčka tu sedel ako 

v zastupiteľstve, my sme neevidovali, bohužiaľ, takéto 
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aktivity, ktoré boli spôsobené, alebo vyvolali to, že je 

zvýšený tlak na tohto dodávateľa.  

Čiastkovo sa vyjadrím k tým zisteniam. Skúsim byť ešte 

rýchlejší.  

Zvýšiť počet zamestnancov oddelenia správy 

komunikácií.  

Ja chcem povedať jednu vec. Že v roku 2013 bolo 

vykonané prepúšťanie odborných pracovníkov magistrátu na 

tomto úrade z najkľúčovejších oddelení a sekcií. To 

znamená, sekcia územného plánovania, sekcia dopravy a aj 

oeská (OSK), kde títo dispečeri reálne dennodenne vychá 

vykonávajú dvadsaťštyrihodinovú prácu a pracujú pre toto 

mesto, došlo k poníženiu týchto pracovníkov v roku 2013. 

My sme za naše obdobie, samozrejme, týmto pracovníkom 

urobili všetky podmienky na to, aby mohli vykonávať svoju 

prácu, nemali jedno auto, nemali mobilné telefóny, nemali 

oblečenie, nemali výstroj, bolo to, naozaj, nemali kamery, 

nemali monitoringy, nemali počítače, toto všetko bolo 

zistienie, ktoré sme zi, ktoré sme, naozaj, našli v januári 

2015. 

Zvýšili sme počet pracovníkov o dvoch, posilňujeme to 

cez brigádnikov a jednoducho, komunikujeme dennodenne 

s týmito ľuďmi, ktorí obetavo pracujú pre toto mesto tak, 

aby, aby, jednoducho, jednoducho, všetko to, čo tá zmluva, 

jednoducho, má, aj to čo reálne nemá, aby reálne vytláčali 

z toho dodávateľa v maximálnej možnej miere efektívne.  
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Zabezpečiť vykonávanie základnej finančnej kontroly 

a tak ďalej.  

Chcem povedať, že mesto dodržiava zákon 357/2015 

a vykonáva základnú finančnú kontrolu. Túto kontrolu 

vykonávame elektronicky.  

Tam to máte uvedené. Prezentáciu nachádzate aj na 

stole, nebudem čítať.  

Ďalej.  

Zabezpečiť u dodávateľa služieb vystavenie opráv 

faktúr za letnú údržbu komunikácie podľa skutočne 

odvedených prác.  

Hlavné mesto začalo túto vec riešiť s dodávateľom, 

ešte raz hovorím, nad rámec zmluvy, lebo v zmluve sa takéto 

nič neuvádza. To znamená, čo sa neuvádza v zmluve, môžte 

maximálne niekoho poprosiť, požiadať, začať rokovať a môžte 

sa dohodnúť alebo nedohodnúť, tak sme začali riešiť 

dobropisy v kontexte aj vlastne úsekov, ktoré reálne sú 

vykázané v tom letnom alebo zimnom operačnom pláne a kde 

reálne to vozidlo, proste, vykazovalo, že tam bolo, ale, 

ale, ale, ale my sme tieto veci začali odpočítavať a riešiť 

s dodávateľom tak, že sa to riešilo formou dobropisov na 

konci dotyčného obdobia zimnej alebo letnej údržby.  

Chcem len podotknúť, a teraz to nie je, naozaj, jakože 

len pre iróniu, lebo je to, proste, fakt, že keď sa riešili 

polievanie na Špitálskej, polievanie a polievania Mosta 

SNP, že vlastne, sme platili za tieto veci, to sa riešilo 

tiež formou dobropisov.  
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Ako, samozrejme, dbáme na maximálnu efektivitu 

a ďalšie veci musíte donegociovať, lebo ten dobropis je 

dobrovoľný, alebo respektíve, to je, naozaj, vecou 

rokovania medzi mestom, medzi dodávateľom, lebo zase, 

zmluva sa o to neopiera, že, sto metrov, napríklad, úseku, 

ktorý sa polieva, vyjde mesto na deväťdesiat centov. Že my 

keď reálne polievame úsek, ktorý je päťstometrový 

a momentálne nejaké obdobie opravy sa nepolieva, tak 

päťstometrový úsek vychádza okolo tri päťdesiat eur. To 

vlastne, to je to vlastne tá strata toho mesta, ktorú si 

potom zúčtovaváme.  

Aby ste vedeli, že to nie sú žiadne horybilné sumy, 

o ktoré mesto prichádza, ale aj napriek tomu, samozrejme, 

sa snažíme negociovať s dodávateľom, aby tieto veci boli 

odpočítané, aby sme reálne platili za to, čo je vykonávané.  

Kľúčová vec. Čo možno mnohí neviete.  

Zmluva. Nie, ešte vráťte sa späť.  

Zmluva z roku 2010 áerká (A.R.K) technické služby, 

taxatívne nedefinuje typy a počty vozidiel zaradené do 

zimnej údržby, ktoré majú byť vybavené navigáciou džípíes 

(GPS), ani formou údajov a výstupov z toho vyplývajúcich. 

To znamená, v zmluve sa uvádza akurát to, že majú mať 

nejaký džípíes (GPS). To nie je napísané koľko vozidiel, 

aké vozidlá, kedy vozidlá, akou formou to majú dodávať.  

Do roku 2014 sa táto vec, naozaj, s dodávateľom 

nenegociovala, pán poslanec, naozaj, nenegociovala a začala 

sa aktívne riešiť od roku 2015. Aby sme vôbec dotlačili 

dodávateľa do toho, aby povedal, uviedol či džípíeská 
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(GPSká) má alebo nemá a akým spôsobom nám dáva tie údaje, 

to znamená, keď niečo nemáte v zmluve ukotvené, tak ťažko 

niekoho donútite, aby to išlo takou formou, ako chcete. To 

je, to je základný fakt.  

Aj napriek tomu sme v roku 2015 nad rámec zmluvy 

vyrokovali s dodávateľom onlajn (online) výstupy na webovom 

portáli hlavného mesta, ktoré podotýkam, majú informatívny 

charakter. My sme vám tam mohli dať kľudne disklajmer 

(disclaimer), mesto nezodpovedá za toto a tak ďalej, a tak 

ďalej, pretože, jednoducho, je to vecou dodávateľa.  

Keby vám tam dali, naozaj bábiky, alebo by tam dali 

nejaký bicyklíky do toho a počet dvadsaťpäť, tak reálne, 

reálne my nemáme akým spôsobom dotlačiť dodávateľa do toho, 

aby zverifikoval tieto údaje, lebo to boli čisto údaje 

vynegociovateľné nad rámec zmluvy, dané na internet, aby 

mohli občania mať orientačnú informáciu o tom, kde sa tie 

vozidlá nachádzajú.  

To je, proste, holý, holý fakt.  

Opierať akúkoľvek kontrolu, akúkoľvek fakturáciu o to, 

že sa niečo dobrovoľne z hľadiska negociácie s firmou od 

roku 2015 zobrazujú na internete, pričom zmluva to nerieši, 

nemôže byť podľa zákona o finančnej kontrole podkladom na 

fakturáciu. On ich tam nemôže. Môžme sa akurát baviť o tom, 

či vozidlo, ktoré sa zobrazilo, bol traktorík, alebo nebol, 

či tých vozidiel tam je päťdesiatštyri, alebo 

osemdesiatpäť, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale jednoducho, 

mesto nemá páku na to, aby tento údaj bol verifikovateľný, 

pretože nám toto áerká (A.R.K) dobrovoľne od ro od roku 
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2015 začalo poskytovať. Ale aj nemuselo to poskytovať. No, 

poskytovalo.  

A z toho sme si tu vytvárali problém, že jednoducho, 

tých vozidiel toľko je a tak ďalej. 

Opakujem, zmluva rieši len to, že majú mať by 

džipíeská (GPS-ka), nie je napísané koľko vozidiel, kedy 

a tak ďalej, a tak ďalej. 

Od roku 2015 sme ešte navyše sa snažili dohodnúť 

s nimi rozšírenie výpisov navigácie džípíes (GPS) o ďalšie 

atribúty, ktoré to sú.  

Že nie sme spokojní, že nie sú také, ako by sme 

chceli? No nie sú. Lebo zmluva nedefinuje ako majú reálne 

vyzerať. Takže, otázka ostatná je tá, čo sa dohodnete 

s tým, ktorý to má, jednoducho, poskytovať.  

Kontroly v teréne, podotýkam ešte raz, onlajn (online) 

výstupy monitoringu sú cieľom informovať verejnosť o pohybe 

sypačov nad štyri tony. Je to len čisto informatívny 

charakter a neslúži ako podklad na fakturáciu mesta.  

To, že deklaruje dodávateľ niečo, to je verifikovať 

naozaj toho džípíeska (GPS), ktoré už dávajú a ktorý 

podklad na fakturáciu, jednoducho, obsahuje.  

Pome ďalej.  

Obchodná ulica.  

Obchodná ulica a ďalšie úseky. Tu by som sa rád dotkol 

tým, samozrejme, že Obchodná ulica je, podľa vyjadrenia 
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oséká (OSK) v správe je zaradená do rajónu 501. Z podkladov 

ku fakturácii, ktoré reálne môžeme použiť vyplýva, a to sú 

džípíes (GPS), že jednoducho, tento zásah na Obchodnej 

ulici vykonaný bol v nejakom čase. Podotýkam ale, že zmluva 

určuje veci, ktoré sa týkajú  do ak do akého času má byť 

vykonaná táto údržba, kde hovoríme, že schodnosť verejných 

priestranstiev, peších trás, zastávok a tak ďalej, prevažne 

ručne odstránený v lehote do ôsmich hodín po ukončení 

pluhovania. 

Z platnej zmluvy tak vyplýva, že schodnosť verejných 

priestranstiev, peších trás a zastávok za podmienok 

sneženia a nutnosti vykonať pluhovanie, sa má zabezpečiť do 

dvadsiatich hodín od ukončenia spádu snehu. To znamená, že 

tam je nejaký časový limit do kedy to musia urobiť 

a verifikovať to džípíeskou (GPSkou), ktoré podľa zmluvy, 

jednoducho, máte dostať. To sa reálne stalo.  

Ďalšie vyjadrenie. Ďalšie vyjadrenie. To znamená, 

opakujem ešte raz. Akékoľvek zistenia, napríklad kontrola 

zo dňa dvadsať druhý, správa úradu me, kontrolóra 134. 

Hlavné mesto nad rámec zmluvy vyrokovalo džípíeská (GPSká), 

ešte raz zopakujem, ktorých cieľom je informovať verejnosť 

kde sa ten sypač nachádza, ale nie je to podklad 

k fakturácii čiže, nie je to vymožiteľné od dodávateľa, aby 

nám zverifikoval tieto dáta či sú, alebo nie sú . To môžte 

sa maximálne dohadovať s dodávateľom, ktorý vám tieto veci, 

ako vám povie, dobrovoľne poskytol. A máte stanovisko áerká 

(A.R.K) k dispozícii na stole, kde sme ich požiadali veľmi 

jasne, aby sa k tou vyjadrili.  

Mestské časti. 
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My sme od roku2015, jednoducho riešili, akým spôsobom 

zapojiť mestské časti do údržby, dostali ste mestské časti 

list od pána primátora, aby ste cez koordinátora 

komunikovali s mestom kde je aký problém pri zimnej alebo 

letnej ú údržbe, jednoducho, k akému dochádza. Musím 

povedať, a bola tam aj Karlova Ves, aj Devín, aj ostatné 

mestské časti, jediné podnety, ktoré sme dostávali tohto 

charakteru, ktoré sme pridávali, nepridávali úseky, pretože 

ani mesto nemá cez dispečerov kapacitu vedieť kde čo sa 

nach naozaj nachádza, bola mestská časť Rača, kde pán 

starosta Pilinský aktívne na mesto komunikoval. 

A v súvislosti so z so zisteniami mestskej časti Karlova 

Ves, alebo Devín ohľadne toho, že vlastne autá stoja niekde 

na parkovisku a jednoducho, že tam vlastne sa eviduje 

údržba, jednoducho, z mestsej časti Karlova Ves ani Devín, 

neboli od roku 2016 mestu cez dispečera, alebo cez toho 

koordinátora ani raz.  

Písomne, ústne, sme nezaznamenali žiadnu aktivitu 

z týchto mestských častí, aby nám, aby nás informovali o 

tom, žu tuná takýto problém sa nachádza.  

Toto je, proste, holý, reálny fakt. 

Čo sa týka, že vozidlá, proste, že vozidlo odhŕňalo 

sneh po nejakej ulici, rebárs, neviem, v Karlovej Vsi, kde 

parkujú autá, jednoduché, v prípade, že nemáte schválenú 

parkovaciu politiku, že sa nerobí evidencia parkovacích 

miest, že neviete zadefinovať čas a rozsah toho, koľko 

vozidiel v danom úseku stojí v danom čase, jednoducho, 

veľmi často sa negociuje s dodávateľom služby, aby vám 

povedal, že akým spôsobom to môžte z tohto reálne 
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odpočítavať, pretože na tej danej ulici môže ráno byť, ráno 

byť päťsto áut, ale od o desiatej už tam môže byť tých áut, 

napríklad, dvesto. 

A teraz, akým spôsobom odpočítate z tohoto úseku 

celého, že to reálne v podstate bolo, nebolo odhrabávané, 

ale napriek tomu sme s nimi negociovali a negociujeme.  

Tvrdenie jednak je, že to robia ručnými pracovníkmi 

a druhá vec, že negociujeme už rok a pol s nimi ohľadne 

paušálneho dobropisu, kedy reálne sa musíte s dotyčnou 

stranou dohodnúť, že čo je forma, aká bude forma paušálneho 

dobropisu pri týchto úsekoch, ktoré sú takto riešené mimo 

parkovacej politiky.  

Mesto nemá na to žiadnu kompetenciu zo zmluvy ako by 

sme to mohli s dodávateľom riešiť, pretože zmluva 

v dvetisícdesiatom takéto niečo neobsahuje a môžte sa 

s dodávateľom akurát na niečom dohodnúť, alebo nedohodnúť, 

to v tomto prípade u do dobropisov u jasných úsekov sme sa 

dohodli a pri parkovaní aj tie ulice, ak ste nám mestská 

časť, ani jedna, ani druhá nedala vedieť, oni to samozrejme 

spomenú len tu v kontrole, však dobre, jednoducho, naozaj, 

nemali sme, alebo nemáme akým spôsobom tieto veci 

zmonitorovať a následne zúčtovávať s dodávateľom kde stoja 

autá napravo na konkrétnom úseku. Prečo tam stoja, ja to už 

neviem, ale tak asi tam, asi tam stoja. 

Parkovaciu politiku Bratislava nemá.  

Z hľadiska zistení, ktoré tu boli, že poľadovica bola, 

nedostatočný zásah a tak ďalej. 
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Hovorím, tu je, tu je, tu je, 

ďalší slajd (slide) poprosím, 

platí, že jednoducho, táto poľadovica, ktorá bola 

evidovaná 2. 3. 2018, bola v čase, keď bola schválená 

znížená pohotovosť na päťdesiat percent vozidiel s tým, že 

poľadovica začala o ôsmej hodine ráno. Vozidlá, naozaj, 

boli tam kde mali byť v tom obmedzenom počte a jednoducho, 

ani eháem (SHM), ani METEO a tak ďalej nepredvídalo také 

niečo môže stať. To je, proste jednoducho, život, ktorý, 

v Bratislave aj dneska pršalo, dneska pršalo, mali ste od 

Karlovky zápchu neskutočnú, ale zimná údržba, zimná údržba 

nie je. 

to znamená, to sú tie chyby, ktoré, ku ktorým 

dochádza, alebo tiež by som povedal, holé fakty, s ktorými 

sme konfrontovaní.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Poprosím ďalší slajd (slide). 

Tu sú vyjadrenia, ktoré si naozaj, môžte prečítať, 

máte ich k dispozícii. To sú k ďalšiemu zisteniu pána 

kontrolóra, ale aby som sa neopakoval, tak myslím si, že to 

si môžte aj pozrieť a skrátim to.  

Ďalší slajd (slide). 

Džípíes (GPS) monitoring. 
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V zmluve zakotvený žiadny nebol. Zaevidovanie 

akékoľvek pohybu vozidiel cez potreby mesta sa môže riešiť 

cez geografické informačné systémy, cez gisy (GISy). 

Do dvetisícštrnásteho roku tu žiadny GIS v Bratislave 

riešený nebol. O chvíľku budeme spúšťať nový web mesta, 

dostanete aj prezentáciu, akým spôsobom sa táto vec ide 

riešiť. naozaj, odprezentujeme novú gisovu platformu, 

jednotnú platformu, čoskoro, kde bude doplnená aj táto 

vrstva, ktorá sa týka pohybu vozi pohybu vozidiel, či už 

v súvislosti s tým dočasným dodávateľom, alebo či už, 

samozrejme, s tým, že zriadime vlastný komunálny podnik.  

Jednoducho, táto vec tu nebola a je to dlho do 

dlhodobý proces. Bude nový GIS, evidované lavičky, 

chodníky, cesty a tak ďalej. Ponahadzovať údaje, ktoré 

v tom neboli. Spúšťame nový gisový portál. V druhom 

kvartáli budete pozvaní, bude to odprezentované 

a jednoducho, k tomuto sa hlásime. Toto sme vykonali, 

pretože mesto nič také nemalo.  

Čiže, to je aj odpoveď na pána kontrolóra, že ako to 

vyriešiť. No, cez vlastný GIS mesta, ktorý tu mesto doteraz 

nemalo a chvalabohu, už bude mať.  

Posypové materiály. 

Je to tu vysvetlené, nechcem  zdržiavať. 

Tu chcem povedať, ale jednu vec. My sme tu riešili 

využívanie toho ekologického posypu solmagu, ktorý sme 

reálne rozriešovali akým spôsobom to viacej zapojiť. Zmluva 

s tým neráta, je drahší, naozaj, ale snažili sme sa. 
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To znamená, aj (poznámka:  nezrozumitelné slová) sme 

znížili náklady, využívalo sa toho solmagu viac. Je to na 

rozhodnutí toho dispečera, aby povedal či áno, alebo nie, 

na základe momentálnych klimatických podmienok.  

To znamená, to je využívanie tých posypových 

materiálov.  

Na záver chcem povedať, že súhlasíme s týmito 

opatreniami pána kontrolóra a samozrejme, aj s týmito 

termínmi plnenia.  

Ja mu chcem veľmi pekne poďakovať. Sú to veci, ktoré 

nám pomáhali posúvať tieto nedostatky v tejto zmluve z roku 

2010 dopredu. Že to nie je dokonalé, proste, nie je to 

dokonalé. Chvalabohu, táto zmluva tohto roku končí, ešte 

musíme vydržať letnú údržbu. Nemáme problém, samozrejme, 

s akoukoľvek kontrolou a zíntenzívnením kontroly. V tejto 

veci nemáme s tým problém.  

A jednoducho, pracujeme intenzívne na tom, aby sme do 

tohto zastupiteľstva ešte v tomto volebnom období 

predložili návrh akým spôsobom, akoby môže fungovať, ako sa 

bude zriaďovať, ako by bol, proste, nastavený nový 

komunálny podnik hlavného mesta, aby malo toto 

zastupiteľstvo informáciu a možno nové zastupiteľstvo, aby 

to schválilo. Ale to už je vecou vašich politických 

rokovaní s pánom primátorom.  

To znamená, toto je všetko pre nás inšpirácia čoho sa 

vyvarovať po ôsmich rokoch, jednoducho, v zimnej údržbe 

a v tak zásadnej službe, ktorú toto mesto poskytovať musí. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Keďže sme sa prehupli cez jednu hodinu, tak vyhlasujem 

obednú prestávku hodinovú. 

Diskusia bude po zahájení rokovania poobede, kde chcem 

poprosiť, aby pána námestníka, aj, aj pani námestníčky, aby 

si rozdelili vedenie schôdze, lebo ja už tu nemôžem byť. Ja 

som bol v pondelok na takom zdravotnom zákroku a ešte mi 

neni dobre. Takže, ak dovolíte, nebudem tu. Ten režim mi to 

neumožňuje. A povedie, povedú to námestníci a začneme po 

obede. 

Ďakujem pekne. A prajem dobrú chuť.  

 

(prestávka od 13.11 do  14.20) 

 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 
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... rokovacieho poriadku a uvidíme, či budeme 

pokračovať v rokovaní.  

Spuste hlasovanie.  

(Prezentácia.) 

Deväť, osem, sedem, šesť, päť, štyri, tri, dva a možno 

to vyjde.  

A je to tam. Dvadsaťpäť.  

Dobre. 

Tak nakoniec sme to naškrabali až na dvadsaťpäť 

prítomných, výborne.  

 

 

BOD 55 NÁVRH NA POSKYTNUTIE ODMENY 
MESTSKÉMU KONTROLÓROVI HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY ZA OBDOBIE JÚL - 
DECEMBER 2017 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V zmysle schválenér schváleného programu rokovania 

dnešného zastupiteľstva, ako prvý bod poobede bol Návrh na, 

Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 187

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za obdobie júl až 

december roku 2017. 

V krátkom úvodnom slove.  

Jedná sa o obligatórny materiál, ktorý v každom 

kvartále predkladám. Jedná sa o odmenu v súlade so zákonom 

o obecnom zriadení paragraf 18c odsek 5 pre hlavného 

kontrolóra inžiniera Petra Šinályho.  

V dôvodovej správe teda máte vypísaný prehľad kontrol, 

ktoré v tomto sledovanom období vykonal, ako aj krátky 

popis s akými výsledkami.  

Toľko úvodné slovo. 

Otváram diskusiu. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Jeho prezentáciu?  

Okej. Tak pani starostka Čahojová sa hlási.  

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

Aha, sory, sťahujem. Pardon. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej.  
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Takže, nikto iný sa nehlási.  

Poprosím návrhovú komisiu.  

Faktická. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje kontrolórovi 

odmenu tak, ako je to tam napísané v zmysle zákona. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Dvadsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťpäť sa vyjadrilo za poslancov. 

Takže, pán kontrolór, môže sa vrátiť do rokovacej 

sály.  
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BOD 1A SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY (PÔVODNÝ BOD 30) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vzhľadom k tomu, že pokračujeme v prejednávaní jeho 

bodu a to je bod 1A Správa o výsledku kontroly mestského 

kontrolóra.  

Bola, úvodné slovo. Bola prezentácia.  

A teda, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Je otvorená diskusia a predpokladám, že prihlásiť vám 

určite ide.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Treba sa prihlásiť, je tridsaťdva sekúnd a tak ďalej. 

Pani Štasselová využila ako prvá túto príležitosť. 

Nech sa páči, máte slovo. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Na úvodné slovo asi ťažko. 

Tak poďme.  

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

No, to nie je toto. To mám to zdôvodnenie toho Va 

Valčeka.  

Tu je to.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Štasselová, poďme. 

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

Ďakujem pekne. 

Ak by som pred presiahla ten čas, tak prosím 

o dvojnásobný príspevok. 
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My by sme chceli dať návrh uznesenia spolu s poslancom 

Mrvom v znení, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu žiada mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy, aby vykonal kontrolu zákonnosti, účelnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti pri predaji pohľadávok 

Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť, formou 

obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na 

uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok spoločnosti Dé pé 

Dépébé (DPB) tretej osobe za odplatu pod číslom ovées pé pé 

04/2017 vyhlásenej 6. novembra 2017 a pri uzatváraní Zmluvy 

o postúpení pohľadávok číslo O 200/2017 z 20. decembra 2017 

medzi Dopravným  po podnikom mesta Bratislava ako postupcom 

a spoločnosťou Platiť sa oplatí s. r. o., ako postupníkom. 

Termín 25. 4. 2018. 

Zdôvodnenie: konkretizovanú obchodnú verejnú súťaž 

vyhral návrh spoločností Platiť sa oplatí s. r. o., pričom 

však podľa podmienok tejto ovées (OVS) bol počas celej 

súťaže zriadený datarum (dataroom) s údajmi o pohľadávkach 

a dlžníkoch v priestoroch spoločnosti Platiť sa oplatí. 

Je tu teda podozrenie, že táto spoločnosť bola pri 

analýze pohľadávok zvýhodnená. Zároveň nie je známe, na 

základe akého právneho titulu Dopravný podnik poskytol pred 

uzatvorením zmluvy o postúpení pohľadávok osobné údaje 

dlžníkov spoločnosti Platiť sa oplatí. A preto navrhujeme 

kontrolu zákonnosti tohto procesu. 

Konkretizovanou ovées (OVS) predala pohla Dopravný 

podnik predal pohľadávky v hodnote sedem celé štyri milióna 

eur za odplatu stošesťtisíc eur, teda za jedna celá 

štyridaťpäť percent nominálnej hodnoty.  
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Ide o najmenšiu odplatu spomedzi všetkých ovées (OVS), 

ktoré Dopravný podnik realizoval na odpredaj pohľadávok.  

Zmluvou o postúpení na spoločnosť Platiť sa oplatí 

postúpila, postúpil pohľadávky v celistvosti v rápa, 

v rátane prípadných súdnych poplatkov v prípade späťvzatia 

žalôb na dlžníkov a prípadných zaplatených trov právneho 

zastúpenia, hoci tieto poplatky a trovy Dopravný podnik 

dopredu zaplatil. 

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: 

Týmto uznesením reagujeme na medializované informácie 

v blogoch denníka SME, z ktorých sme teda sami prekvapení. 

A som sa chcel spýtať na kontrolóra, možno takto bude 

vedieť zvoleja odpovedať.  

Že či podmienky obchodno verejnej súťaže odpredania 

tých pohľadávok nemali byť schválené mestským 

zastupiteľstvom, lebo sa jednalo o velikánsky balík a dlhú 

časovú dobu od roku 2006 do roku dvetisíc, neviem či 

trinásť alebo štrnásť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja by som vás len vyzval k tej veci, že rokovací 

poriadok hovorí o inom materiáli, aj keď to trochu súvisí 

s kontrolórom.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Aj keď to to trochu súvisí s pánom kontrolórom, tie 

uznesenia sú mimo bodu programu. Ale nechám plni plynúť to 

tak, ako je.   

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne. 

V rámci kontrolnej správy sa môžu dávať nové uznesenia 

na kontrolóra, takže, to je v rámci.  

Ale ja som veľmi rada a ďakujem pánovi riaditeľovi, že 

prišiel, lebo chcem reagovať faktickou na jeho vystúpenie, 

jeho prezentáciu.  

Mám dve otázky.  

Hovorili ste o tom, že poslanci sa môžu zúčastniť 

workšopu (workshopu), ktorú, ktorý organizuje spoločnosť 

áerká (A.R.K). Ja v tom materiáli, ktorý sme našli na 

stole, som nenašla dátum. Našla som, že sa môžem prihlásiť, 

ale ktorý dátum, ktorá hodina a kde to bude, to by som sa 

chcela dozvedieť. To je ako po prvé. 
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A po druhé, pán riaditeľ, hovorili ste, že v podstate 

na jeseň končí zmluva áerká (A.R.K), zároveň ste uviedli, 

že predpokladáte, že v budúcom volebnom období by sa mohlo 

to zastupiteľstvo hlasovať o komunálnom podniku, chcem sa 

spýtať čo v tom prechodnom období? Akože, kto bude robiť 

zimnú údržbu a akým spôsobom bude obstaraná, kedy? Čiže, 

o tomto ste nepovedali ani slovo. (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Tiež vyjadrujem vďačnosť, asi sa to musí, že je tu pán 

riaditeľ, lebo už sme aj zabudli pomaly ako vyzerá. 

A keď sa prejednáva správa kontrolóra, tak naozaj, by 

tu mal by predovšetkým riaditeľ magistrátu.  

Ak by som, snáď nie, prečerpala časový limit, prosím 

o predĺženie.  

Nebudem sa vyjadrovať k džípíes (GPS) a tak ďalej, 

lebo to už asi po všetci pochopili, aj keď ma naozaj 

skutočne mrzí, že zase tu nie sú prítomní poslanci, pre 

ktorých je táto správa určená a že ich nezaujíma, že ich 
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nezaujíma ako sa plytvá prostriedkami daňových poplatníkov, 

za ktoré sú zodpovední.  

Ja sa vyjadrujem počudovanie, že podľa mňa, aj 

predošlé správy kontrolóra vyžadovali od ma, zamestnancov 

magistrátu, alebo od magistrátu, aby bol posilnený, 

predovšetkým, útvar dispečingu. Pretože mám taký pocit, že 

tam sa dialo, ako keby najviac chýb.  

Doteraz som mala ja také presvedčenie, že ten 

dodávateľ nie je dostatočne kontrolovaný. Ale po terajšej 

správe, ktorú sme dostali predložený, predloženú, mám 

pocit, žiaľ, a nadobúdam pocit, nadobúdam presvedčenie, že 

oprávnený, že nie že dodávateľ nie je dostatočne 

kontrolovaný, ale že mu dokonca tá naša strana pomáha. 

A vysvetlím aj ako.  

Mrzí ma, že pán kontrolór musí žiadať od magistrátu 

vystavovanie dopro dobropisov na faktúry, ktorých práce, 

ktoré boli zaplatené a ktoré práce neboli vykonané len 

preto, že sa to náhodou prevalilo, náhodou zistilo, že 

upozornili, ja neviem, obyvatelia alebo kto, že na 

Špitálskej, na Špitálskej sa práve oprac opravovala 

električková trať, alebo že bol opravovaný Most SNP a že 

tieto komunikácie boli fakturované v rámci údržby.  

Ďalej ma veľmi mrzí, že pán kontrolór ako jedno 

z opatrení nariadil fakturovať dva roky dozadu údržbu 

komunikácií, ktoré nie sú v správe hlavného mesta, ale ich 

majú v správe niektoré iné subjekty. To znamená, že nie 

túto zimnú sezónu bola udržiavaná cesta do Marianky, alebo 
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možno aj niektoré iné, o ktorých ja neviem, ale možno 

niekoľko rokov dozadu, len my sme o tom nevedeli.  

To, čo som povedala, že mne sa, naopak, zdá, že, alebo 

táto správa dokazuje, že my naopak pomáhame dodávateľovi 

zimnej údržby, o tom svedčí, vážení kolegovia, ktorí ste sa 

dočítali až na stranu tridsaťdva správy kontrolóra, 

o použití posypového materiálu. Tam, pre tých z vás, ktorí, 

teda máte to odhodlanie si toto prečítať a ktorých vás to 

aspoň trochu zaujíma, sú aj tabuľky, ktoré určujú koľko 

akého druhu posypového materiálu, na aké typy komunikácií 

sú odporúčané hranice, normy teda a a aj aké boli 

uplatňované.  

Napríklad, na preventívny posyp je odporúčaná hodnota 

dvadsať až štyridsať gramov na meter štvorcový a vo 

o operačný plán zimnej údržby komunikácií boli tieto 

množstvá na preventívny posyp upravené na maximum, na 

štyridsať gramov na meter štvorcový, na maximálnu hranicu.  

Takéto podobné normy, alebo odporúčané dávky sú 

stanovené dávky sú aj na likvidačný po, likvidačný poci 

posyp.  

Upozorňujem ešte pre tých, ktorí sa nezaoberajú hlbšie 

zimnou údržbou, pr predĺžila som si, takže skrátim to. 

Upozorňujeme na to, že my sme odporučili magistrátu, aby 

nám vykonal, pripravil informačný materiál a vyhodnotenie 

finančnú analýzu posypu ekologickej soli. Toto prekvapujúco 

oddelenie správy komunikácií zobra si vy vyložilo tak, že 

okamžite môže po aaaa po používať, alebo objednať, alebo 

preplácať používanie ekologickej soli tam, kde je to asi 
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možné, pretože zaujímavé, tu bol pán kontrolór, hodnotil, 

že preventívny posyp v maximálnej možnej ako keby na 

hranici normy, napríklad bol vydávaný pokyn z nášho 

dispečingu niekoľkokrát denne. Preventívny posyp 

niekoľkokrát denne. Nejednalo sa o žiadne mimoriadne 

situácie.  

Čiže, mne z toho vyplýva, že pravdepodobne, keď sme 

museli ušetriť niekde inde, lebo sme sprísnili kontrolu, 

tak si ponaháňal niekto peniaze cez neskontrolovateľný 

posyp, pretože preventívny ešte k tomu, pretože ak by sa 

v takých dávkach posýpalo ako boli fakturované 

a preplácané, tak Bratislavania by sa brodili v bielej 

vrstve, ale nebol by to sneh, ale soľ.  

Ďakujem za vašu pozornosť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje pán kontrolór Šinály.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Aby som teda nereagoval na pani Štasselovú, keď 

hovorila pani starostka  a poslankyňa, tak poviem aj 

k tomuto dve vety.  
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To, že sme riešili dobropisy za nevykonané práce, bola 

vlastne jediná vec, ktorú sme pri kontrole letnej údržby 

vedeli urobiť, lebo vtedy vlastne tá celá kontrola bola 

zmarená dodávateľom. Vtedy sme nekontrolovali úrad, vtedy 

sme kontrolovali len dodávateľa.  

Dodávateľ urobil všetko pre to, aby sme nič 

nezísklali, tak jediná informácia, o ktorej sme vedeli bola 

Špitálska a Most SNP. To bol prínos konkrétne kontrolórov. 

Na druhej strane, otázka soli, to bola, to bol prínos 

poslancov do tejto kontroly, ktorí sa v tom vyznali lepšie 

ako kontrolóri, teda, aby sme si neprivlastnili všetko 

knoukau (know how).  

A poprosím pani Štasselovú, že v prípade, že prejde 

vaše uznesenie, keby sa zabezpečilo. Že buď cez poslanecké 

kluby, alebo cez dozornú radu Dopravného podniku sa 

uskutočnila taká kontrola, ako sme uskutočnili v roku 2014 

spolu s poslancami (gong) v Dopravnom pod 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Mikulec. 

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

Ja len nadviažem na hlavného kontrolóra.  

Peter, 
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ty si hovoril, že teda, dodávateľ ti bránil 

v v kontrole letnej údržby. Ale ja som mal pocit pri tej 

kontrole zimnej údržby, že nie dodávateľ bránil kontrole, 

ale že dispečeri bránili kontrole.  

My sme tam boli aj s pánom Hrčkom na stanovišti dispeč 

dispečerov a my sme tri hodiny sa telefónmi dopytovali či 

už teba, alebo teda pána riaditeľa, alebo kohokoľvek, aby 

sme mohli vôbec vybehnúť na tie stanovištia na tú kontrolu.  

Čiže, ja sa pýtam, ako to má zabezpečené magistrát, že 

prídu poslanci na avizovanú kontrolu, ktorú sme si vlastne 

odsúhlasili aj tuto v tomto mestskom zastupiteľstve s ľuďmi 

z útvaru kontrolóra a nevieme sa tri hodiny dostať na 

nejaké stanovištia.  

Takže, mňa by to zaujímalo, že prečo nám nejakým 

spôsobom bolo bránené v tej kontrole. Či to bolo, či to 

bolo tak dopredu niekým povedané.  

Proste, nevedeli sme sa dostať na tú kontrou. Čo je, 

myslím, veľký prúser (gong). 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 
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Naozaj sa nedá povedať v krátkom časovom limite všetko 

to, čo by človek chcel a na čo by chcel upozorniť. 

Ja len na to, že pán riaditeľ magistrátu hovoril, že 

znižujú sa náklady na zimnú údržbu. Áno, znižujú sa, ale 

zároveň so všimnime, ako to vonku vyzerá, že sneží čoraz 

menej. A v roku 2015, 2015, keď ste vy spomínali, že bol 

vyšší spád snehu, tak okamžite vyskočili aj náklady.  

A ešte upozorním, aby sme na to nezabudli, že 

neohlásená kontrola, kto, na ktorej sa zúčastňovali aj 

poslanci, tá dopadla veľmi zle, plánovaná kontrola zo 

strany magistrátu, dopadla bez závad.  

Ďakujem za vašu pozornosť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Na úvod by som poprosila o ďalšie minúty, pokiaľ ich 

budem potrebovať.  

Chcem poďakovať kolegom poslancom, ktorí v roku 2017 

dvakrát podporili návrh môjho uznesenia na to, aby sa 

preverili, preverila možnosť poslania peňazí do Ružinova. 
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Hovorím o kontrole číslo tri na strane tridsaťšesť 

a zároveň keď sa tak nestalo, proste, tieto uznesenia boli 

ignorované, tak som požiadala hlavného kontrolóra, aby 

tieto veci preveril.  

Takisto ďakujem za to, že ste to podporili.  

Aký je výsledok?  

Na strane tridsaťdeväť máme stanovisko kontrolného 

orgánu, bod 2.1. Ak nejaké pozemky zanikli, nie sú ani 

predávateľné. To znamená, že ani mesto nemalo žiadne 

peniaze za nich dostať.  

2.2 oddelením, spájaním, sceľovaním pozemkov je 

kontrola názoru, že z časti, ktorá bola zverená, nemalo byť 

konané bez odzverenia.  

Potom tam máme bod 2.3 a 2.4, ktorý je záverom. 

Vzhľadom na to bol porušený Štatút v častiach v článku 81 

bod 3, článok 91 bod 1 písmeno e) a gé). 

Ďakujem pánovi kontrolórovi aj jeho zamestnancom, že 

sa k tomu takto dopracovali.  

Samozrejme, je tam opatrenie. 

Opatrenie 3.2, ktoré hovorí: riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností zabezpečí v spolupráci so zodpovednými 

zamestnancami z mestskej časti Ružinov odkontrolovanie 

jednotlivých pozemkov parciel určených na stavbu er 7 (R7) 

Bratislava-Ketelec, Bratislava-Prievoz, v prípade 

potvrdenia oprávnenosti nároku na niektoré pozemky, 

parcely, bude odsúhlasený aj výpočet novej sumy, ale možno 
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sa potvrdí aj tá milión stotisíc aj nejaké drobné za tieto 

pozemky parcely medzi zodpovednými zamestnancami mestskej 

časti Ružinov a hlavného mesta. V prípade zistenia 

rozdielov bude suma vo výške rozdielu z ceny bezodkladne 

poukázaná na účet mestskej časti Ružinov.  

Termín je 31. 5. 2018 a zodpovedný je riaditeľ sekcie 

správy nehnuteľností.  

Dva, 17. 4. 2018 zasadala komisia finančnej stratégie 

a pre správu a podnikanie s majetkom. A vzhľadom na to, že 

sme rokovali bod návrh na zm prvú zmenu rozpočtu roku 2018, 

dala som pozmeňujúci návrh, v ktorom žiadam primátora pri 

prvej zmene rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy v roku 2018 vytvoriť rezervu pre vyplatenie sumy 

milión stošesťtisíc tridasťdeväť celé tridsaťpäť eura pre 

mestskú časť Bratislava-Ružinov v súvislosti s predajom 

pozemkov predaných Národnej diaľničnej spoločnosti v roku 

2016, ktoré boli zverené mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

Chcem milí kolegovia, vás upriamiť, hoci toto 

uznesenie z prítomných jedenástich, podporilo desať členov 

finančnej komisie, nestalo sa tak a v návrhu na zmenu 

rozpočtu táto rezerva zatiaľ nie je uplatnená.  

Takže, vás poprosím, mám návrh na uznesenie v tomto 

bode. A to, po prvé, po A, berieme na vedomie Správu 

kontrolóra s týmito štyrmi kontrolami,  

po Bé, návrh zmeny k opatreniu 3.2, ktoré som čítala, 

nie do 31. 5. 2018, ale do 18. 5. 2018 vzhľadom na to, že 

31. 5. je mestské zastupiteľstvo, aspoň dúfam, že bude 

zvolané a na tomto by som rada, keby sme mali už spätnú 

väzbu, to znamená, že aby pán sekčný riaditeľ 
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s nehnuteľnosťami sa spojil s ľuďmi (gong) z Ružinova 

a dali to do poriadku.  

To znamená, návrh zmeny k opatreniu 3.2, termín do 18. 

5. 2018.  

A po Cé, žiada primátora, 

po prvé, predložiť informačný materiál o urýchlenom 

riešení opatrenia 3.2. Termín mestské zastupiteľstvo 31. 5. 

2018, 

a po druhé, zapracovať do prvej zmeny rozpočtu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava vytvoriť 

rezervu na vyplatenie sumy milión stošesťtisíc nula 

tridsaťdeväť celé tridsaťpäť eura pre mestskú časť 

Bratislava-Ružinov v súvislosti s predajom pozemkov 

predaných Národnej diaľničnej spoločnosti, ako akciovej 

spoločnosti v roku 2016, ktoré boli zverené mestskej časti 

Bratislava-Ružinov na základe konštatácie, že bol porušený 

štatút mesta.  

Ďakujem za pozornosť. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V diskusii pokračuje pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán predsedajúci.  
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Tejto téme sme sa teda už venovali niekoľkokrát. Ja 

v zásade teda musím povedať, že môj názor sa stotožňuje 

s názorom, ktorý vyslovil aj miestny kontrolór, ale pri 

tých, pri tých návrhoch doplnení uznesení pani Tvrdou, 

myslím si, že je veľmi predčasné už do tejto zmeny 

rozpočtu, ktorú máme prerokovávať v zásade po tomto bode, 

že už do tejto zmeny rozpočtu máme zadefinovať sumu, ktorá 

má byť do Ružinova poslaná. 

Hovorím to preto, pretože som sa na túto tému 

rozprával jednak s pracovníkmi magistrátu z oddelenia 

správy majetku, rozprával som sa na túto tému s príslušnými 

zamestnancami v Ružinove. Ten princíp, ktorý vyslovil aj 

hlavný kontrolór je správny, na druhej strane, jedná sa 

o taký počet pozemkov a o toľko zmien v v tých 

geometrických plánoch, že si myslím, že jednoducho, nie je 

možné dnes meniť, meniť rozpočet na základe výsledkov tejto 

kon, tejto kontroly.  

Preto tie, tie prvé, tie prvé dva návrhy pani 

poslankyne Tvrdej podporím, ale ten tretí, jednoducho, je 

za daných okolností neadekvátny a vieme sa k tomu vrátiť 

v máji, keď bude úplne jasné, o ktoré pozemky sa jedná 

a o akú sumu, konkrétne, sa jedná. Pretože len teda, pre 

tých kolegov, ktorí teda, ktorým to nie je jasné, tak 

v podstate ide o to, že či sa výnos z toho predaja pozemku 

delí päťdesiat na päťdesiat, alebo deväťdesiat, deväťdesiat 

percent k desiatim percentám.  

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou, faktickou reaguje pani poslankyňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Áno, pán Buocik bol jediný z tých jedenástich, ktorí 

na finančnej komisii nepodporil tento návrh, ale ja mu 

rozumiem. 

Myslím si, že je jasne povedané, že vytvoriť rezervu. 

A keď sa dôjde na to, že to nie je milión sto, ale je to 

deväťsto, tak dvestotisíc zostane v rozpočte.  

Ale keď si pozriete čo všetko je v rozpočte a nebude 

zrealizované tento rok, tak myslím si, že tento malý 

rozdiel určite bude to najmenší problém a dá sa to ešte 

v zmene rozpočtu. 

Preto ja chcem poprosiť pána riaditeľa sekcie správy 

nehnuteľností, hneď zajtra môžu sedieť, k 31. 5. nech je 

všetko jasné a potom sa presne zadefinuje suma. 

Predpokladám, že by to mohlo byť aj tých milión stotisíc. 

Keď to bude osemsto, bude to osemsto. Ale v tejto chvíli 

platí to, čo som povedala a trvám na svojom návrhu.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou pokračuje pani poslankyňa Čahojová. 

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

Presne tak, ja som to hneď pochopila, že sa jedná 

o rezervu, nie o vyplatenie mestskej časti Ružinov. A keďže 

pán premiér Fico vytvoril rezervu pánovi primátorovi 

Nesrovnalovi desať miliónov euro keď odložil splátku, ktorá 

mala byť splatená tento rok, tak si myslím, že sa nejaká 

rezerva pre Ružinov mohla by sa nájsť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Na tú požiadavku pani kolegyne, ja len jeden, jeden 

dovetok malý. Táto správa sa prerokovávala so zodpovednými 

na magistráte už od začiatku, v podstate, apríla, máme tu 

zápis zo 16. 4., rozpočet sa tvoril v tom istom čase. Čiže, 

pokiaľ by bola snaha vedenia mesta, aby sa táto oprávnená, 

podľa mňa, požiadavka mestskej časti zakomponovala do 
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rozpočtu, tak sa to dalo s tým plánovať už pri zostavovaní 

návrhu zmeny rozpočtu. 

Hovoriť tu teraz o tom, že je to časovo náročné 

vzhľadom na to, že už je niečo vypracované, by som 

považoval len za obštrukciu, aby sa to posúvalo ďalej 

a ďalej.  

Takže, určite ten návrh podporím aj ja.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hrčka diskutuje.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Som strašne rád, že aspoň na bode áerká (A.R.K) tu 

mávame pána riaditeľa. Mali by sme pravideľne tento bod 

zaraďovať, keď ho chceme vôbec vidieť ako vyzerá. Lebo keď 

je tu bod áerká (A.R.K), tak vždycky má pripravenú 

prezentáciu, krásne nám ju odprezentuje. A aspoň vtedy je, 

teda, možnosť, že tu je, lebo pri iných bodoch to neni pre 

neho dôležité, ale áerká (A.R.K) je asi srdcová záležitosť.  

Dobre.  
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Jednu vec, ktorú by som chcel, čiže, mám niekoľko 

návrhov uznesení.  

Prvé je, že mestské zastupiteľstvo žiada mestského 

kontrolóra, aby preverzil, preveril z dispečerských hlásení 

a džípíes (GPS) súborov dodávateľa áerká (A.R.K) technické 

služby, či dodávateľ dodržiaval tridsaťminútovú zmluvnú 

lehotu v dňoch, kedy bol výrazný spád snehu. To znamená dňa 

29. a 30. november 2017, 28. a 29. december 2017, 2. marec 

2018 a 18. marec 2018. 

To je na začiatok. 

Teraz. Všetci sme videli krásnu prezentáciu pána 

riaditeľa magistrátu. Ja vám poviem aké v marci 2015 prijal 

tento riaditeľ magistrátu opatrenia na zvýšenie 

efektívnosti letnej a zimnej údržby.  

Čiže,  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím o kľud v rokovacej sále. Diskutuje pán poslanec 

Hrčka. Prejavte toľko slušnosti. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

V marci 2015 riaditeľ magistrátu prijal infor, nás 

informoval ako poslancov o prijatých opatreniach na 

zvýšenie efektívnosti letnej a zimnej údržby, ktorý 

pozostávala, počúvajte všetci: 

Dispečeri informujú o zadaných zásahoch posyp, 

pluhovanie, celomestský lokálny posyp, koho všetkého 

a zverejňujú onlajn (online) na webovej stránke hlavného 

mesta.  

Ja som to teda hľadal, ale nič na webovej stránke 

tento rok som nenašiel. Takže, to bude jedna z vecí.  

Dispečeri v priebehu zimného obdobia jedenkrát 

v týždni vykonajú kontrolu množstva posypových materiálov 

u dodávateľa.  

Z kontrolnej správy kontrolóra, pán Buocik, poprosil 

by som vás, teraz rozprávam smerom na kontrolóra. Ďakujem, 

hej? Jedenkrát do týždňa. Zo správy kontrolóra som sa ale 

dozvedel, že tá kontrola bola vykonávaná tak zhruba 

jedenkrát mesačne, nie jedenkrát týždenne.  

Dispečeri v rámci zvýšenia kontroly používania 

posypových materiálov budú vykonávať v areáli dodávateľa 

firmy námatkové kontroly pri nakladaní a miešaní posypových 

zmesí. Námatková kontrola a následné odobratie vzoriek 

posypového materiálu priamo pri posype komunikácií 

a vykonávanie analýzy posypových materiálov rozborov vody 

v prípade spádu snehu, minimálne jedenkrát za mesiac.  
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Čiže.  

Pani Jégh, keď ja rozprávam, tak mi do toho 

rozprávate. Mohol by som vás, pani Jégh, poprosiť, že by 

ste ma nechali dorozprávať? Veľmi pekne vám ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Čiže, keby som prekročil, poprosím predĺžiť termín. 

Mimo iných vecí je tu napísané, že riaditeľ magistrátu 

bude iniciovať jedenkrát ročne vykonanie finančnej kontroly 

útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta. 

V tom čase sa pripravuje oeská (OSK) v spolupráci 

s dodávateľom áerká (A.R.K) technické služby analýzu 

puživiatia preventívnych posypov. 

Čiže, ja vzhľadom k tomu poprosím uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

preveril opatrenia prijaté v marci 2015 pánom riaditeľom 

magistrátu. Konkrétne, koľkokrát od prijatia tohto 

opatrenia dispečéri v rámci zvýšenia kontroly používania 

posypových materiálov vykonali vykonali v areáli 

dodávateľskej firmy námatkové pon kontroly pri nakladaní a 

miešaní posypových zmesí. 

Po druhé, bola, koľkokrát bola vykonaná námatková 

kontrola a následné odobratie vzoriek posypového materiálu 

priamo pri posype komunikácií a vykonanie analýzy 

posypových materiálov,rozbor vody, v prípade spádu snehu 

minimálne jedenkrát za mesiac. 
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Ďalej, ďalšie uznesenie, návrh. 

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

preveril opatrenie prijaté v marci 2015 pánom riaditeľom, 

konkrétne, koľkokrát od prijatia tohto opatrenia riaditeľ 

magistrátu inicioval ročné vykonanie finančnej kontroly 

útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta, 

A po druhé, koľkokrát dispečeri infomo informovali o 

zadaných zásahoch, posyp, pluhovanie, celomestský, lokálny, 

prostredníctvom zverejnenia onlajn (on-line) na webovej 

stránke hlavného mesta SR Bratislavy.  

Po tretie.  

Mestské zastupiteľstvo žiada kontrolóra, aby preveril 

opatrenia prijaté v marci 2015 pánom (gong) riaditeľom 

magistrátu, konkrétne koľkokrát od prijatia tohto opatrenia 

boli vozidlá zimnej údržby pred očakávaným spádom snehu 

rozmiestnené na jednotlivých rajónoch, kde čakali na pokyn 

k výkonu zimnej údržby a tak sa vyhli dopravným zápcham pri 

presune na jednotlivé rajóny. 

Čiže, to čo tu krásne vždy dostaneme, to je 

prezentácia. Vy si sami, bez toho, aby sme vám to uložili, 

ste si prijali opatrenia, ktoré ale keď sme my boli 

súčasťou kontroly, tak sa vôbec neplnili.  

My keď chceli urobiť námatkovú kontrolu, tak to bolo 

peklo. To dispečeri to neumožňovali. Napriek tomu, to som 

vtedy ešte netušil, že to je vlastne opatrenie riaditeľa 

magistrátu, ktoré prijal už v marci 2015. Tri mesiace po 

nástupe prijal tieto opatrenia. A ja teda tipnem si, 

koľkokrát bola urobená analýzy posypových materiálov, 
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rozbor vody, vhľadom k tomu, že som si opakovane pýtal celú 

knihu došlých faktúr, ja som tam nenašiel žiadnu. Ale možno 

som si nevšimol.  

Jedenkrát mesačne, to znamená od marca 2015 by sme 

mali mať nejakých deväť, desať rozborov posypových 

materiálov. Jedine, že to čo tu pán mate, pán riaditeľ 

napísal, bolo zase len nejaké, nejaké, nejaká prezentácia, 

kde nám ukázal, že čo by teda chcel spraviť, ale robiť, 

neurobil.  

Druhá vec, ktorá ma naozaj dostala je, že v septembri 

sme tu prerokovávali posypové materiály a je to na zázname. 

Pán primátor hovorí, že sa nebude v tomto volebnom období 

už meniť počet Solmagu, to znamená, toho výrazne drahšieho, 

lebo sa to nedá, lebo to je technicky nemožné a tak ďalej. 

Napriek tomu, mesiac na to, vydali dispečeri operačný 

plán zimnej údržby a výrazným spôsobom navýšili množstvo 

soli, kvalitu soli a tak ďalej. 

Sú pre to len dve vysvetlenia. Čo samozrejme, vplýva 

obrovským spôsobom na cenu. Na jednej strane pán riaditeľ  

ukázal koľko ušetril, na druhej strane minul. Sú len dve 

možnosti. Buď pán primátor neriadi tento magistrát, alebo 

klame. Ja si teda neviem vybrať, lebo, ak teda tvrdil, že 

sa to nebude robiť a robilo sa to, tak možno niekto iný 

rozhoduje na tomto magistráte, ja som teda počul iné mená. 

(gong) 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Mikulec. 

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

Ja len k tomuto všetku všetkému doplním.  

Mňa by zaujímalo pri tej kontrole, keď bola vyhlásená 

tá pohotovosť, či tá pohotovosť vlastne vyhlásená bola, 

lebo kontrolór mi tvrdil, že teda bol tam s nami a tvrdil 

mi, že tá pohotovosť je vyhlásená, ale nakoniec som sa 

v relácii potom keď som bol s pánom námestníkom Milanom Čer 

Černým dozvedel, že tá pohotovosť nebola. Hej? Že ju 

vyhlasuje vedúci toho odboru.  

Ale mňa potom, ale, zaujíma, že prečo tí ľudia prišli 

do tej roboty. Prečo tam za hodinu flekovali autá, rýchlo 

tam tí ľudia chodili, prečo tam za dve hodiny prišli ďalší 

ľudia? Že na základe koho pokynu tam chodili tí ľudia potom 

do tej práce, keď nebola vyhlásená pohotovosť? Len ich to 

tak napadlo, že by mohli prísť do roboty v piatok poobede?  

Čiže, bola vyhlásená tá pohotovosť, alebo nebola? To 

by som ešte tiež rád vedel. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Vidím, že si pán riaditeľ robí poctivo otázky píše. 

Tak ja mám len kratučkú otázku, že ako je zabezpečená zimná 

údržba na zimu 2018/19, keďže zmluva končí 31. 10. 2018? 

Aby nebolo nové zastupiteľstvo a nový primátor prekvapený 

s tým, že bude mať nejakú dlhodobú zmluvu, alebo vôbec 

žiadnu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem pekne. 

Čiže, pre tých, čo nečítali správu kontrolóra, tak 

medziročne zimná sezóna 2016/2017 a zimná sezóna 2017/2018 

bolo zistené, že došlo k zvýšeniu ceny za posypový materiál 

o dvestosedemdesiatdeväťtisíc štyristopäť celé 

paťdesiatosem eur.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som, samozrejme, upozornil, že ten posypový 

materiál, podľa kontrol, ktoré sme robili, bol iba 

fakturovaný zjavne, a nebol vôbec riešený, nebol vôbec 

sypaný. Pretože štyridsať gramov na meter štvorcový, ktorý 

sa používa pri odstraňovaní ľadu hrubého tri centrimetre, 

tak firma áerká (A.R.K) sypala takéto množstvo materiálu 

pri preventívnych posypoch. To znamená na, na suchú vozovku 

s tým, že očakávali spád snehu.  

Pričom, pričom technologicky sa maximálne odporúča 

používať polovičná dávka, polovičná dávka na tých, na tie 

tri centimetre sa odporúča používať, tak oni dvojnásobnú 

dávku dávali ako preventívny posyp. 

Samozrejme, tak hlúpi neboli a to čo si magistrát tuto 

vyrokoval a čím sa chváli, to znamená znížením údržby 

ručných pracovníkov, tak fiktívne, podľa môjho názoru, 

vyhádzali ako soľ na, na cesty, keďže sa nerobili žiadne 

rozbory a keďže žiadne námatkové kontroly neboli, tak na 

jednej strane zobrali, na druhej strane pridali. Oni sú 

spokojní, nikto to neskontroluje, peňazí nás to stálo 

rovnako. (gong) 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pokiaľ by mi nestačili štyri minúty, prosím 

o predĺženie.  

Najskôr len, aby som ne zabudol na to, dávam návrh na 

uznesenie. Prečítam ho.  

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

preverir á preveril areál spoločnosti Incheba v Petržalke, 

či spoločnosť nemá oplotené aj pozemky hlavného mesta SR 

Bratislava. Ak má, tak žiadam o uvedenie, koľko metrov 

štvorcových mestských pozemkov má spoločnosť Incheba 

oplotených a koľko za tieto pozemky platí hlavnému mestu. 

Tento návrh dávame spolu s pánom Hrčkom. 

A teraz k veci ešte pár poznámok.  

Zdá sa, že exska eskalovanie problému zabezpečovania 

zimnej údržby dospelo do zdarného konca a tá nahota tohto 

problému sa objavuje takto verejne. Určite pán riaditeľ by 

bol dobrým obhajcom tejto spoločnosti, lebo nemá, nazvem to 

tak, hanbu, aby tvrdil aj to, čo sa nedá obhájiť.  
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Ja prečítam zo Správy kontrolóra.  

Na základe článku V, odstavec 3 zmluvy 01 210 2010 je 

súčasťou faktúry objednávateľom a dodávateľom služieb 

dodávateľom podpísaný súpis zmluvne dohodnutých a dodaných 

služieb a elektronický výpis jázd z navigácie džé džípíes 

(GPS). 

Čiže, toto bolo dohodnuté v desiatom roku. Hej? Čo 

konštatuje pán kontrolór? Že tie výpisy sú nečitateľné ešte 

v roku 2016, 2017. Nevedi, neved nevedú k tomu, že pri 

kontrole fakturovaných výkonov sa dá odsledovať pohyb 

vozidiel . 

Čiže, to čo bolo namaľované a čo nám tu bolo 

prezentované, vôbec nenapĺňa to, v akom duchu to bolo 

podávané.  

Ten problém, že sa eskaluje nejak súvislosť 

s dodávateľom zimných údrž údržieb ciest a komunikácií 

spočíva aj v tom, že keď som pred rokom žiadal faktúry za 

zimnú údržbu, tak som ich dostal v rámci dvestojedenástky. 

Keď som to pýtal tento rok, už pán riaditeľ mi zdôvodnil, 

že v súvislosti vý výkladom dvestojedenástky, nemám na to 

nárok. Ani som ich nedostal.  

Dostal som ale odpoveď, že koľko dodatkov bolo urobené 

k tej predmetnej základnej zmluve behom nášho pôsobenia, 

teda, aspoň týchto štyroch rokov. No čuduj sa svete, ani 

jeden.  

Čiže, fungujeme na základe toho prvotne prijatého 

zmluvného vzťahu s dodávateľom a potom tu len môžme si 
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vymýšťať a básniť čo všetko sa nám našou zásluhou podarilo. 

Nie, to bolo len naplnenie zmluvy, ktorá už vtedy bola 

jasne daná. 

Pán riaditeľ,  

to sú veci, ktoré spĺňajú do oblasti kontroly. Nie do 

oblasti jednania. Pokiaľ by ste boli iniciovali jednanie 

z dodávateľom a chcete zmeniť zmluvné podmienky, tak to by 

bol dopad vašej činnosti. Vy ste nezabezpečili ani to, aby 

sa tá zmluva, ktorá bola, bola teda hovorím, od počiatku 

uzavretá, napĺňala. Ale nemusíme na to ísť takýmito, akože 

zdôvodneniami, to nám napísal pán kontrolór v správe. Nič 

viac, nič menej v tejto správe sme sa nedozvedeli, že je tu 

zanedbávaná jedine kontrolná činnosť.  

Pre rok 16/17 som žiadal, koľkokrát bola urobená 

námatková kontrola? Počúvajte dobre, kolegyne, kolegovia, 

jedenkrát, a to mi bolo povedané vo februári a ešte do 

konca zimnej sezóny plánujeme jednu.  

Čiže, na tomto spočívala funkčnosť nášho kontrolného 

úradu pri fakturáciách milión priemerne na jeden mesiac. 

(gong) 

Keď si pozrieme tabuľku, koľko sme platili za zimnú 

údržbu 16/17, tak nám to je všetko jasné. A to nehovoríme, 

teda, o tých iných ňuansách drobnostiach, ktoré sa ešte vo 

fakturácii mohli objaviť.  

Jedenkrát bola kontrola pohotovostných zamestnancov, 

ktorí boli akože objednaní na výkon práce v meste. 

Nafotených bolo mínus päť ľudí. Výkaz bol najskôr 
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konštatovaný, akože je plný počet osemdesiatšesť, hej, 

nakoniec bolo o päť ľudí menej zistených, lebo jedna 

fotografia bola tých istých ľudí dvakrát použitá. S dopadom 

na fakturáciu žiadny. Hej?  

Pán riaditeľ,  

toto nie sú drobnosti. Toto normálny hospodár by sa 

hanbil a nie že by vytŕčal sponad stola, ale bol by pod 

stolom. Hej? Obhajovať túto skutočnosť, že veď vy ste 

doniesli pre mesto iný, iný režim práce a kontroly, je 

naozaj, veľká, veľká odvaha. Veľká odvaha. Keď sa tu niečo 

pohlo, tak je to len vďaka iniciatíve poslancov a práce 

kontrolóra, ktorý konkrétnym spôsobom poukazuje na to, čo 

mesto zanedbáva. Nie čo mesto naviac robí oproti tomu, čo 

má zmluvne zabezpečovať. Hej?  

V tomto duchu prosím, aby aj celá táto správa bola 

chápaná, možno, ako východisko pre to, aby aj letná údržba, 

kde znova sa, podotýkam, v rámci návrhu rozpočtu, alebo 

zmeny rozpočtu, je znova uvažované o navýšení o pästotisíc 

pre letnú údržbu. Keď som sa na finančnej komisii pýtal, že 

načo to je, no lebo potrebujeme čistiť a nemáme dosť 

peňazí. Prosím vás, kontrolujte, nepreplácajte faktúry, 

ktoré nevykazujú prácu na čo sú fakturované a budeme mať 

prebytok peňazí. Hej? A dosiahne sa ďaleko väčší efekt aj 

v meste. (gong) 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Mikulec.  

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

Ja len by som sa vrátil k tomu, čo som povedal, aby to 

nešlo do stratena.  

Čiže, ja by som poprosil aj pána kontrolóra, aj pána 

riaditeľa, aby sa vyjadrili k tomu, čo som sa pýtal, a to 

je či bola to kontrola tej pohotovosti a tá pohotovosť  

bola vyhlásená, alebo nebola? Lebo to sú dve podstatné 

veci.  

A potom ma zaujíma, prečo tí ľudia chodili do tej 

roboty, keď teda mali voľno. Alebo teda buď mali 

pohotovosť.  

Ja by som bol rád, aby to nešlo do stratena, aby sa 

sto tu skonfrontovalo, aby som ja v tom už mal jasno, či 

vlastne, tá poslanecká kontrola, ktorú sme robili, aj tu 

s pánom kontrolórom, bola na niečo, alebo teda, to vôbec 

nebola kontrola, ani to nemohlo byť skontrolované, lebo 

dozvedel som sa také veci, že bolo šesť stupňov. Ja som na 

tej kontrole bol, bol jeden stupeň, alebo dva stupne možno, 

bolo sychravo, zmrzli nám tam nohy, bolo to akože, dosť, 

dosť zlé počasie na to, aby kedykoľvek mohol napadnúť sneh, 

alebo čokoľvek sa mohlo stať (gong) na tých komuni 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

K pánovi Ignácovi Kolkovi, že ma upozornil ešte na 

jednu vec, na ktorú som veľmi zvedavá.  

Keďže pán kontrolór nemohol, alebo nevedel komunikovať 

so spoločnosťou áerká (A.R.K), lebo bol odkázaný na 

advokátsku kanceláriu, na sprostredkovateľa, tak mňa by 

zaujímalo s kým, pán riaditeľ, ste vy negociovali, či ako 

sa to povie, niekoľkokrát, ako ste povedali, čo ste 

vynegociovávali, že s kým ste to robili?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja zase ešte jednu otázočku, ktorá vyplynula 

z diskusie.  
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Chcem sa pána riaditeľa spýtať, to je kratučká 

otázočka, že kedy budeme znás, zas na rokovaní mestského 

zastupiteľstva materiál o možnostiach vytvorenia nášho 

komunálneho ponika v areáli našich pozemkov. Neviem, či to 

nemalo byť už teraz na aprílovom zastupiteľstve. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

No, veď, dáš mi odpoveď.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Mrva. Hrčka, pardon. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som povedal, že to čo sme urobili 26. januára, 

to znamená ná náhodnú námatkovú neohlásenú kontrolu, sa de 

fakto v praxi stala 2. marca. To je vtedy, kedy prišla 

poľadovica a ako bolo povedané SHM ju nepredpokladalo, 

dodávateľ ju nepredpokladal.  

Čo sa v tom čase stalo?  

Mali síce polovičné stavy, ale mali zareagovať do 

tridsať minút. Podľa správy sedem pätnásť dali pokyn. Po 

tridsiatich minútach, sedem štyridsaťpäť z dvadsaťjedna 

mechanizmov bolo vonku šesť. Pri plnom stave zo 
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štyridsaťtri mechanizmov, keď sme my kontrolovali, bolo 

dvanásť.  

Čiže, tu sa ukázalo, ako áerká (A.R.K) drží 

tridsaťminútovú pohotovosť. Držalo ju presne tak isto 2. 

marca ako ju držalo vtedy, keď sme urobili námatkovú 

kontrolu. Zhruba v štvrtinovom počte.  

Po šesťdesiatich minútach pribudli ďalšie dva 

mechanizmy, po deväťdes, to je všetko v tej správe 

napísané, po deväťdesiatich minútach ďalších deväť, po 

stodvadsiatich minútach, ďalšie tri. Až po vyše 

stodvadvadsiatich minútach bolo k dispozícii dvadsaťjedna 

mechanizmov. Úplne identická situácia, ako 26. januára.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Do diskusie sa prihlásili ešte traja obyvatelia.  

V poradí  pani Novomeská Beáta. Kto je za?  

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči. 

Občianka: Mgr. Beáta   N o v o m e s k á :  

Dobrý deň prajem všetkým zúčastneným.  
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Ja by som rada povedala, že zimná údržba hlavného 

mesta bola úplne nezvládnutá. A vy ako väčšina z vás, alebo 

niektorí z vás ako poslanci vôbec nejakým spôsobom ste ju 

neodkontrolovali túto nezvládnutosť tej zimnej údržby a ste 

to dokonca odignorovali. Keď bolo mimoriadne zastupiteľstvo 

k tejto zimnej údržbe vo februári. Ste to, jednoducho, 

zrušili tu.  

Takisto tu nebol žiadny záznam urobený. To som ja ako 

obyvateľka mesta, som to vnímala ako maximálny vrchol 

drzosti a arogancie z vašej strany (prednášajúca sa smeje). 

(poznámka:  je počuť slová „čo sa smejete? „) 

Takže, (prednášajúca sa smeje) myslím si, že, že 

(prednášajúca sa smeje naďalej) máte čo naprávať. 

(prednášajúca sa smeje) A to, veľmi, vo veľmi veľkej miere, 

pretože (prednášajúca sa smeje), pretože mi to evokuje to, 

že sa tu vo veľkom rozkrádajú zdroje mesta súkromnou 

firmou, že sa tu tuneluje mesto a vy ste, vy ste v tom 

súčinní.  

K tomu sa mi môžete aj vyjadriť. Môžete reagovať na 

môj príspevok. Môžete sa mi k tomu vyjadriť, pretože 

naozaj, ako obyvateľ, to sú, to sú aj moje peniaze. A vy ma 

o moje peniaze okrádate. Ja vás platím tiež. To, že tu 

sedíte, ja vás tiež platím. Takisto týchto ľudí, ktorí tu 

sedia ako vedenie mesta, sú tiež platené aj z mojich 

zdrojov.  
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Takže, ja potom aj očakávam, aby ste zastupovali moje 

záujmy a jednoducho, kontrolovali to, čo treba. A nie 

opačne, že to sabotujete.  

Lebo naozaj, potom tu nemáte čo hľadať. Môžete pokojne 

vstať, odísť a môžu prísť vaši náhradníci. Úplne hneď 

teraz. Nech sa páči. 

Takže, požiadam vás, aby ste to teraz nejakým spôsobom 

sa snažili aspoň trochu napraviť a aby ste robili to, čo 

máte.  

Zimná údržba nebola absolútne zvládnutá. Či už vo 

februári keď snežilo, alebo začiatkom marca, tá poľadovica. 

A to už bolo aj na všeobecné ohrozenie. Pretože (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Druhý v poradí vystúpi pán Marián Ďurči. V prípade, že 

s tým súhlasíte.  

(Hlasovanie.) 

Občan   Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň prajem. 

Prosím vás pekne, pán riaditeľ Maruška, chcel by som 

sa vás opýtať, tu prezentáciu, ktorú ste tu robili dvadsať 
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minút, ste si nepomýlili s nejakou správou zo zahraničnej 

cesty keď ste boli na ministerstve zahraničných vecí 

z nejakej rozvojovej krajiny? Alebo vy ste prišli do 

jaskyne?  

V roku 95/66 dispečeri mali dve autá, dva mobily, fax, 

kameru. Čo tu zavádzate a klamete. Je predsa nenormálne, 

aby jeden riaditeľ magistrátu klamal do očí mestskému 

zastupiteľstvu a občanom. Toto snáď neni ani pravda! Vy ste 

kde boli? Pýtam sa ešte raz, v jaskyni? Toto mali.  

Čo tu klamete o GISe. GIS začal zavádzať primátor 

Ďurkovský. GIS bol robený pre územný plán keď som si dával 

podmienky, aby mi tam robili kanalizácie, spády vozoviek, 

tak mi povedali, že GIS funguje iba v horizontálnej polohe.  

O čom tu vy tu vyprávate?  

O zriadení mestského podniku. Mesto vybudovalo na 

Starej Vajnorskej soľnú halu. Vlečku vlakovú, kde sa 

vykladala soľ. Kde bola drvička. V roku 96 sme sa zaoberali 

otázkou kde urobíme stanoviská, aby nemuseli všetky autá 

chodiť na Starú Vajnorskú, aby mohli, v prípade 

preventívneho posypu zasiahnuť. Bolo to zamietnuté.  

Takže, prosím vás pekne. To čo povedal kolega Hrčka 

a napísal, ja som to tu už povedal. Odišiel som kvôli zime. 

Odvolaný som bol za zimu a leto jedna celá sedem milióna 

eur za rok. Vy máte dvanásť miliónov za rok. Toto je tunel 

Branisko a Sitina dokopy.  
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Mesto Bratislava má také náklady na zimnú údržbu, 

ktoré nemá ani Čukotka ani Aljaška.  

Pritom napadnú dva centimetre snehu a Kramáre sú 

odrezané. Ľudia musia chodiť peši. Nevedia sa tam dostať. 

Nemôžu sa dostať do školy, nemôžu sa dostať za zdravotnou 

starostlivosťou a vy tu hovoríte, že čo ste vy urobili? Vy 

ste neurobili nič. Vy ste zdecimovali toto mesto.  

Aj dispečeri. Miesto toho, čo ste urobili opatrenie 

jedna, že ste prijať chcete prijať dvoch až štyroch 

dispečerov. To je čo? Dva až štyri? Vy urobte jednu vec, že 

prijmite a pošlite útvar mestského kontrolóra o sto percent 

ľudí, lebo páni dispečeri, tak ako to bolo konštatované, 

pri kontrole sú leniví a nezdvihnú si ani zadok.  

Keď som im tam začal šéfovať a ich vetrať, tak boli 

z toho chlapci na nervy. Keď som si urobil výjazd či idú 

tandemy po Pražskej, mali ísť dva, išiel jeden. Do polnoci 

sme sedeli s Pajdlhauserom a s konateľom Technických 

služieb, čo sme škrkali faktúry. A vy tu vyprávate 

o nejakém šetrení (gong) a úsporách? Hanba.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Sa ani neoplatí reagovať.  

Pán riaditeľ vo svojej prezentácii hovoril o roku 

2014, nie o roku 95 alebo 6. Ak si, pán Ďurči, myslíte, že 

ešte po dvadsiatich rokoch tie dve autá, ktoré ste 
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spomínali, (poznámka:  nezrozumitelné slová) tých 

dispečerov ešte vydržali, tak to vám gratulujem. 

Ale, nechcem ísť do detailov.  

Občan   Marián   Ď u r č i :  

Samozrejme, že nevydržali. Ale boli tam. A nebolo to 

ako nová vec, pán námestník.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Po dvadsiatich rokoch už tam neboli, hej? Musíte 

(poznámka:  nezrozumitelné slovo) 

Občan   Marián   Ď u r č i :  

Ale boli. A keď náhodou bolo to auto pokazené, tak som 

to auto musel ja dať ako, ako rezervu pre dispečerov.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Po dvadsiatich rokoch asi nie, pán vystupu (poznámka:  

nezrozumitelné slová) 

Občan   Marián   Ď u r č i :  
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Ale veď predsa meníte vozový park. Nekupovali ste nové 

autobusy?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

My nie. My nie.  

V roku 2014 naši predchodcovia asi.  

Pán Mihok vystúpi ďalej, ak súhlasíte.  

Občan   Jozef   M i h o k :  

Pekný deň prajem všetkým vospolok.  

Tak trošku k konkrétnym informáciám.  

Teraz zbystrite pozornosť, pán riaditeľ, vás sa to 

týka.  

Konkrétna firma áerká (A.R.K) tá strecha, ktorá 

tuneluje, ktorej štatutár sa dostal do súdnej rady, aby 

teraz kontroloval súdy, najprv s vama ťahal nitky, aby sa 

tuneloval a teraz kontroluje súdy.  

Počúvajte ďalej.  

Ja som to podal na generálnu prokuratúru. Malo sa to 

tam ututlať, ale musím vás potešiť, že sa neututlalo a idú 

riešiť pána Nesrovnala a idú riešiť aj vás. Nakoľko tak 

závažné veci a dôkazy, ktoré som doložil generálnej 
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prokuratúre, nemali odvahu to odmietnuť na základe tých 

dôkazov, ktoré sú tam.  

Vy sa tu tvárite štyri roky a rozprávate o zimnej 

údržbe. A spájate sa s konateľmi schránkovej firmy cez 

advokátske kancelárie. Ako, s týmto sa nehanbíte povedať, 

že ste v minulosti pôsobil niekde na úrade vlády 

a ministerstvách, keď takto pôsobíte ako riaditeľ 

magistrátu? Však to ani šuflikant sa nebude spájať cez takú 

právnickú kanceláriu, dôjde tam auto a (poznámka:  

nezrozumitelné slová) rozprávať.  

Tu sa rozpráva od roku 2010, že je to schránková 

firma.  

Generálna prokuratúra začala riešiť odpoveď pána 

Nesrovnala, v ktorej zaklamal enkáú (NKÚ). Pán primátor si 

myslel, že bol spolužiak pána generálneho prokuratóra, že 

ho nebude stíhať. No, pomýlil sa, bude ho stíhať. Lebo tie 

argumenty, ktoré som doložil, sú tak silné, že sa boja 

odmietnuť tie argumenty.  

A vy dneska uvažujete opätovne s touto firmou 

zazmluvniť Bratislavu na ďalších päť rokov a ešte za väčší 

peniaz? Ja vám garantujem, že v Bratislave po skončení 

tejto zimy budú jazdiť tie isté autá a tí istí ľudia robiť 

tú Bratislavu čistotu, akurát že tá firma sa bude volať 

ináč. To vám garantujem dneska tu.  

To, že vy tu idete rozprávať výhľadovo o mestských 

podnikoch, ktoré by mali vzniknúť v roku 2018, 19, nechajte 

to na nové vedenie, na nových  poslancov, mali ste štyri 
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roky času dosť. nehrňte sa teraz v posledných mesiacov 

volebného obdobia do toho, čo už nestihnete urobiť. Tak to 

nechajte na tých, koho zvolia a nech sa tým zapodievajú. 

Lebo túto zimu bolo len dvakrát zle a dvakrát to nezvládla 

tá firma. Len dvakrát. Raz keď nasnežilo a raz keď bola tá 

poľadovica.  

Keď bola tá poľadovica, tak firmy, firma AII orezávala 

stromy na nábreží. Keď bola poľadovica. Takže, si urobte 

trošku poriadok tam, lebo už je to trošku smiešne, že tuná 

čo sa týka Bratislavy, Bratislavčania sa nezmôžu na nič.  

Je to hanba, že Bratislava, Bratislaváci si neriadia 

Bratislavu. (gong) 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Záverené slovo poprosíme pána kontrolóra.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

On je predkladateľ, pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Áno.  

Ďakujem za, za slovo, vážený pán prvý viceprimátor.  
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Skúsim reagovať na niektoré aj opakované otázky, ktoré 

predložili poslanci, ale snáď začnem takou neopakovanou. 

Bola to otázka o rokovaniach so spoločnosťou áerká (A.R.K). 

pýtala sa pani poslankyňa a starostka Čahojová. 

Ja sa priznávam, že do leta minulého roku som 

predpokladal, že sa stretávam s pracovníkmi spoločností 

áerká (A.R.K), s ktorými som sa okrem iného stretol s pánom 

riaditeľom Maruškom v jeho kancelárii.  

Čiže, môžem aj za neho odpovedať, ak sa nenahnevá, že 

sme rokovali so štatutárnymi zástupcami spoločnosti áerká 

(A.R.K). rozhovor bol veľmi vecný, konkrétny. Vtedy vlastne 

bol daný ten prísľub, že vyjdú v ústrety v serióznych 

podkladoch džípíes (GPS), tak ako fo bol formulovaný taký 

tabuľkový predlohový materiál pánom riaditeľom Heldom, 

alebo jeho pracovníkmi. Žiaľ teda, dodržali ho len 

z osemdesiatich percent a tých dvadsať percent, ktoré 

nedali k dispozícii, vlastne, znemožnili opätovne 

pokračovanie a overovanie serióznych čísel džípíes (GPS), 

ale isté je, že s pánom riaditeľom Maruškom som s nimi na 

túto tému rozprával a oni takýto prísľub dali.  

Akým spôsobom to je možné vymôcť, to by som ja sa rád 

dozvedel, napríklad, od prokurátora, od súdu, alebo od 

štátnikov iného rangu ako som ja kontrolór mesta.  

Myslím si, že právo je nevynutiteľné a to nie len 

v podmienkach mesta, ale aj kdekoľvek inde a že či pán 

riaditeľ zamestná dvoch, alebo štyroch zamestnancov na 

oddelení, aj tak nebudú chodiť za autami a počítať ich, že 

ako chodia.  
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Už som na úvod povedal, že bez toho, aby sa tie GISy 

urobili, sa to nedá urobiť a pán riaditeľ, som rád, že 

úplne presne to isté povedal v svojej prezentácii, že sa to 

chystajú spraviť. Takže, v tom sme úplne za jedno s pánom 

riaditeľom.  

Rišovi Mikulcovi odpoviem, lebo sa ma to dvakrát 

pýtal, ale pýtal sa vo faktických, tak na faktickú som 

nevedel fakticky odpovedať.  

Tú kontrolu, ktorú sme vykonali spoločne s pánom 

poslancom Rišom Mikulcom a Janom Hrčkom a s ďalšími 

kontrolórmi a s dvomi dispečermi, sme vykolali na základe 

zmluvy uzavretej medzi áerká (A.R.K) a hlavným mestom, kde 

v cenníku sa píše v položke dvadsaťosem o pohotovosti 

naloženého sypača, ktorú platíme každú božiu hodinu 

minimálne deväťdesiat dní v roku a o pohotovosti snehovej 

frézy, ktorú takisto platíme každú hodinu deväťdesiat dní 

v roku.  

Čiže, keď má byť nejaká pohotovosť, tak to znamená, že 

mi uložíte námatkovú kontrolu, ktorú ste mi uložili, tak 

som námatkove išiel, zhodou okolností spolu s poslancami 

hneď na začiatok vykonávanej kontroly urobiť takúto 

námatkovú kontrolu a ako som to uviedol do správy, myslím, 

ale aj opakovane rozprával aj pre médiá, pracovník 

dispečingu zatelefonoval dispečerovi dodávateľskej firmy, 

že ideme skontrolovať výjazduschopnosť vozidiel.  

Pokiaľ to ten pracovník poprie, prosím vás, 

rozprávajte sa o tom s ním, ja nemôžem zodpovedať za slová, 

ktoré povedal, ale tu v sále sedia dvaja z tých šiestich, 
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siedmich ľudí, ktorí sme tam boli a ktorí to, predpokladám, 

počuli presne takýmto istým spôsobom, dokonca sa mi 

vybavuje, že úvod toho rozhovoru viedol pán poslanec Hrčka 

s tým dispečerom a nie ja.  

Čo sa týka následne, Rišo Mikulec to veľmi presne 

povedal, prišli sme a dialo sa to, čo bolo popísané 

v správe. Čiže, oni porozumeli, že čo od nich chceme 

a akékoľvek argumentovanie právnych zástupcov a konateľov 

spoločnosti áerká (A.R.K), ktoré som si už medzitým 

prečítal v tom, čo vám dali na stôl, je pre mňa úplne 

irelevantné. Preto, lebo jednoducho, to bolo tak, a to čo 

tam píšu o fréze, ja osobne som povedal, že ju budeme len 

fotiť a že nemá význam, aby sme ju štartovali, lebo to je 

jedna mašina, ktorá teda je o niečom inom a vedel som, že 

tie baterky tam majú, ale ich dispečer tam, prosím, pri mne 

nebol.  

Čiže, keď si náhodou prečítate to, čo vám tam 

napísali, tak vám oznamujem, že nakoľko som tam bol ja 

s našim dispečerom, tak ich dispečer tam ani nebol, 

minimálne trištvrte hodinu trvalo kým prišiel. A my sme sa 

tam rozprávali s vrátnikom.  

Z toho pohľadu, to čo tam popísali, je veľmi 

neutešiteľná záležitosť a navrhujem, aby bola odborne 

prerokovaná všetkými poslancami, ktorí majú záujem 

a prihlásia sa na ten web, ktorý, alebo mejl (mail), ktorý 

vám oni oznámili a aj ja sa tam prihlásim.  

Myslím si, že opaterenia, ktoré sme dohodli s pánom 

riaditeľom sú vecné, účelné a napriek tomu, že kontrola 
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končí, sú použiteľné aj do budúceho obdobia akejkoľvek inej 

vysúťaženej firmy. 

A ja som teda rád, že nedošlo ku konfrontácii.  

A ešte bola otázka o spolupráci medzi kontrolórmi 

a pracovníkmi úradu. Áno, vyzerá to tak, ako keby nám boli 

bránili, prosím pekne. Až následne, čiže potom, ako ste sa 

pýtali, že či vám bránili,  

prosím vás, ešte túto myšlienku by som rád dopovedal,  

napísal pán riaditeľ Held list, ktorým sa pracovníci 

od toho času začali riadiť. Ja to vnímam tak, že pracovníci 

mali strach, obavy, čokoľvek. A vtedy, keď som tam zrovna 

pri vás nebol, ale bol tam jeden z našich kontrolórov 

a volali ste mňa a pána Marušku, jednoducho, tí ľudia 

zlyhali. Hej? Čakali až dovtedy, kým im dá pán riaditeľ dá 

pokyn. A myslím si, že potom keď sa ten pokyn dal, tak sa 

to nakoniec aj vyriešilo.  

Čiže, otázka o spolupráci, alebo o komunikatívnosti 

pracovníkov dispečingu, jednoznačne sa zmenila následne 

potom. Aj tiež je to v správe napísané, ako pán riaditeľ 

Held napísal taký celkom obsažný list o tom, že by bolo 

dobré, aby vychádzali sa v ústrety kontrolórom. A myslím 

si, že k tomu pomohli aj uznesenia, ktoré predložil pán 

Hrčka. A od toho času ja som nezaregistroval žiadne pnutie 

pri výkone kontroly medzi našimi pracovníkmi a nami.  
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Ako vyzerá, samozrejme, otázka námatkovej kontroly 

áerká (A.R.K), tak to som už niekoľkokrát povedal. Tam 

vidím problém.  

Ďakujem za pozornosť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Mikulec. 

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

Tak ja som rád, že aspoň z jednej strany sa potvrdilo 

to, čo som si myslel, že tá pohotovosť bola vyhlásená. Tak 

by som potom poprosil vedenie tohto mesta aj riaditeľa 

magistrátu, aby mi povedali, jakým spôsobom to vidia oni, 

lebo bol som v takej jednej diskusii a tam mi bolo 

povedané, že tá pohotovosť nebola vyhlásená, lebo tú 

pohotovosť vyhlasuje len vedúci toho a toho odboru.  

Tak ma zaujíma, či keď tu kontrolór mesta, ktorý 

kontroluje s poslancami ľudí, ktorí sa boja nejakej, neja 

niečoho, neviem čoho, neviem si to predstaviť, čoho sa môžu 

báť, veď boli len kontrolovaní a mali si robiť svoju prácu, 

že či tá pohotovosť aj z ich strany, aj oni to tak vnímali, 

že to bolo vyhlásené, alebo to nakoniec nebolo vyhlásené?  

Ja by som bol rád poprosil odpoveď na toto.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som upresnil, že dodávateľ komunikuje vždy 

s dispečerom. To, že si magistrát stanoví podmienky, že 

magistrátny dispečer môže dať pokyn na výjazd techniky, 

alebo čo až po povolení pána Helda, to ten dispečer na 

druhej strane od áerká (A.R.K) nemôže vedieť.  

My sme stáli, tak jako povedal pán kontrolór vedľa 

dispečera, ktorý zavolal dispečerovi áerká (A.R.K) 

a povedal mu, ideme urobiť kontrolu. V poriadku? Odpovedali 

mu áno. Zložené. Na druhej strane áerká (A.R.K) nemohlo 

tušiť, že či to je na pokyn riaditeľa, primátora, alebo ja 

neviem, prezidenta, hej?  

Čiže, a argument, argument zo strany magistrátu, ktorý 

začne tvrdiť, že to nebola oficiálna kontrola, lebo ju 

oficiálne nedali, je naozaj len krytie dodávateľa, pretože 

ten dodávateľ o tom nevedel, že to neni oficiálna kontrola. 

Ten dodávateľ nevedel, že to neišlo, neš, že sa také niečo 

neudialo z vôle vedenia.  

A moja otázka znie, prečo sa nikdy takéto niečo 

neudialo z vôle vedenia? No, asi ich nikdy nechceli na tom 

nachytať.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Toto bol materiál kontrolóra, ale veľa minút, a ani 

nie podľa rokovacieho poriadku mal priestor pán riaditeľ.  

Keďže predsedajúci povedal, že vlastne záverečné slovo 

odovzdáva pánovi kontrolórovi, predsa len, ja som mala dve 

otázky na pána riaditeľa, pretože, keď on skončil sa 

prerušilo na obed, prestávka na obed a vtedy sa nedalo 

naňho reagovať. Takže som si dovolila reagovať keď sa 

objavil po obedňajšej prestávke.  

A stále tie dve otázky platia a poprosím na ne 

odpoveď.  

Ešte raz to zopakoval aj kolega Mrva. 

Takže, pán riaditeľ, buďte taký láskavý a odpovedajte 

na závažné otázky.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Slovo má pán riaditeľ.  

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

Ďakujem pekne. 

Čiže, išiel som mimo, mimo toho záverečného slova.  

Čiže skúsim. Veľa toho bolo povedaného, prepáčte, ja 

veľa vecí, je veľa diskusií, preto k tejto, k tejto debate, 

ktorá tu prebehla vnímam, vnímam v zmysle, v zmysle 

vyjadrení politických.  

Prezentáciu mesto, a samozrejme, vyjadrenie k správe 

kontrolóra vám mesto poskytlo. Je zapracovaná, zapra 

zapracované informácie v správe pána kontrolóra. Rovnako 

sme vám poskytli prezentáciu, ktorú máte aj na stole. To je 

v podstate, stanovisko mesta k uvedeným zisteniam. 

Ja veľmi pekne ďakujem pánovi kontrolórovi za vykonanú 

kontrolu, ktorá umožňuje mestu skvalitňovať a zlepšovať 

tieto služby.  

To čo, bohužiaľ, toto mesto a zástupcovia, ktorí tu od 

roku 2010 sedeli premárnili do roku 2015, pritom ako mohli 

naháňať áerká (A.R.K) a vylepšovať tú zmluvu, ja späť, 

jednoducho, zobrať nemôžem, ani za to zodpovedať nemôžem.  

Od roku 2015 sa snažíme vylepšovať čo je vylepšovať 

možné. Ako som povedal, táto zmluva bola, bola zlá. Je mi 

ľúto, že ste mnohí z vás túto diskusiu neotvárali, 

neotvárali v čase, keď jednoducho, ešte tá zmluva mohla byť 

platná.  
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Mne je veľmi ľúto, že mestské časti, ktoré boli 

vyzývané na to, aby dávali koordinátorov, aby komunikovali 

s mestom intenzívnejšie, ja veľmi pekne ďakujeme pánovi 

starostovi Pilinskému za intenzívnu komunikáciu, mrzí ma ko 

nekomunikácia, napríklad, z mestskej časti Karlova Ves, kde 

mestská časť nebola vôbec aktívna.  

To znamená, vieme zodpovedať za veci, ktoré sa diali 

v rokoch 2015, 16, 17 a podotýkam, že tak ako sa diskusia k 

áerká (A.R.K) diala pred voľbami roku 2014, tak tak sa deje 

aj v roku 2018, ale chvalabohu, už táto zmluva, ktorá, 

ktorú považujeme za veľmi, veľmi zvláštnu a nedobrú pre 

mesto, a to poukazujú aj tie kontrolné zistenia, ktoré tu 

boli zistené, tak samozrejme, chválabohu, táto zmluva končí 

a samozrejme, budem veľmi rád, keď budete takto intenzívne 

kontrolovať aj letnú údržbu, ktorá, ktorá nastáva ešte, 

samozrejme, plnenia tejto zmluvy do konca októbra.  

Čo sa týka áerká (A.R.K), samozrejme, celá, celá 

odpoveď áerká (A.R.K), my sme ich požiadali písomne 

o vyjadrenie. Ja som bol veľmi aktívny v komunikácii 

s pánom kontrolórom v tom zmysle, že som zavolal to áerká 

(A.R.K) na rokovanie ku mne do kancelárie. Bolo to za 

účasti pána kontrolóra, bolo to nie raz, bolo to viackrát. 

Riešili sme s nimi aj tie ekologické posypy, keď, kedy ten 

pán z áerká (A.R.K) prišiel na vašu komisiu, životné 

prostredie sme riešili, tieto veci. To znamená, že, to 

znamená že tá komunikácia sa diala pod absolútnou, by som 

povedal, kontrolou a absolútne o nejakou synchronizáciou 

s pánom kontrolórom, kde boli veľmi jasne vyzvaní na tú 

komunikáciu a veľmi jasne boli upozornení, že keď nezačnú 
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plniť veci podľa zmluvy, takže budeme, samozrejme, takto 

postupovať.  

Oni, oni vám napísali odpoveď. Tú odpoveď vám dali na 

stoly, to bolo distribuované. Máte ju asi tam. A pozvali 

vás na nejaký workšop (workshop). To si ale organizujú oni, 

pani poslankyňa Tvrdá, nie my. My s tým nemáme nič 

spoločné.  

To znamená, budem veľmi rád, keď tam pôjdete 

a jednoducho, budete sa jasne pýtať k tým zisteniam, ktoré, 

ktoré, alebo k tým informáciám, ktoré vám oni v dotyčnej 

správe nezodpovedali. Ja neviem zodpovedať za áerká 

(A.R.K), prepáčte, ani za ich menežment, ani i iné veci, 

ktoré tam, proste, oni robili v zmysle plnenia zákonníka 

práce alebo čohokoľvek voči ich pracovníkom.  

Intenzívne pracujeme na tom, aby sme predložili, 

predložili štúdiu uskutočniteľnosti realizácie komunálneho 

podniku. Moji kolegovia už pripravujú časový návrh tak, aby 

ste minimálne tú informáciu o tom, ako by to malo celé 

vyzerať dostali ešte v tomto volebnom období. Aby tu 

vznikla nejaká dohoda, že sa to predloží, samozrejme, do 

druhého volebného obdobia tak, aby to schválilo, podľa 

môjho názoru, teraz poviem svoj názor, už nové vedenie, 

nové vedenie mesta, ktoré vzíde z volieb, ale ambícia je 

tá, aby sme takéto niečo predložili nejakým spôsobom do 

septembrového zastupiteľstva najneskôr. Ale musíme to mať 

tieto veci, samozrejme, v kontúrach k dispozícii.  

To je asi odpoveď k tomuto.  
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Samozrejme, je tam veľmi veľa problémov, veľmi veľa 

vecí, vecí som sa snažil zhrnúť tam, kde sme to, kde som to 

odprezentoval. Budeme ďalej komunikovať s pánom 

kontrolórom, naprávať tieto pochybenia. 

Chcem veľmi pekne poprosiť o jednu vec. Oeská (OSK) to 

oddelenie samotné, naozaj, proste, to sú ľudia, ktorých si 

treba neskutočne vážiť. Ja oceňujem ich prácu na tomto 

oddelení, pretože naozaj, robia pre toto mesto strašne 

veľa, sú pod obrovským tlakom. Samozrejme, tie výkonov, 

všetkého, ktoré sa proste deje, jednak tlačíme ich my, naši 

nadriadení, tlačí, tlačíte ich vy, samozrejme, pán 

kontrolór kontroluje a tak ďalej, komunikujeme.   

A ja sa len bojím jednej veci, aby neboli frustrovaní 

a demotivovaní v tomto, lebo, lebo naozaj, spätnú väzbu, 

ktorú som dostal, ja som bol pred troma týždňami na oseká 

(OSK), kde som mal nastúpených všetkých zamestnancov, tam 

zaznievali neskutčné, proste, pocit tlaku, ktorí títo ľudia 

pociťujú v zmysle toho všetkého čo sa na nich valí. 

A naozaj, v zmysle situácie na pracovnom trhu, v ktorej sa 

teraz nachádzame a nedostatku pracovníkov a ľudí, tak 

jednoducho, sa veľmi bojím a obávam toho, aby nám tí ľudia 

nepoodchádzali. My sme ten stav navýšili, len proste, tá 

fluktuácia zamestnancov v dnešnej dobe, kedy naozaj, nemá 

problém ktorákoľvek firma súkromná preplatiť, jednoducho, 

toho človeka a zobrať si ho k sebe, či to bude SPP a tak 

ďalej, a tak ďalej, proste a kde tí ľudia pod tlakom reálne 

nie sú, ale tu sú, pod tlakom robia pre toto mesto, ja sa 

veľmi obávam toho. Naozaj, treba im veľmi pekne poďakovať, 

oceniť ich prácu, snažia sa. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 243

Ja poprosím, naozaj, mestské časti o (gong) súčinnosť, 

aby s nami komunikovali intenzívnejšie, aby sme vedeli 

spoločne pomáhať a týmto ľuďom na oeská (OSK), aby sa 

samozrejme, veci hýbali tak, aby sa tá letná údržba, ktorá 

nás teraz čaká, proste, robila kvalitnejšie ako to bolo 

doposiaľ.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Mikulec. 

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

Pán riaditeľ,  

ja som sa pýtal a ja si myslím, že úplne jasne, či ste 

to pociťovali ako kontrolu, alebo nie? Bola to kontrola tej 

pohotovosti, alebo nie? To je prvá vec.  

Ďalšia vec ma úplne ukvapuje, že tu dávate nejakú 

štúdiu uskutočniteľnes uskute uskutočniteľnosti podniku 

v roku 2018. Veď tú ste mohli robiť kľudne 2015 jak ste sem 

nastúpili a už by sme ju mali aj štyri roky, alebo tri roky 

za sebou a už sme mohli aj podnik mať.  

Takže, ja by som bol rád, aby ste mi odpovedali na tú 

otázku.  
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A čo sa týka tlaku tých kontrolórov, alebo tých 

dispečerov, ja, ja si myslím, že keby sme tam my ako 

poslanci nedošli, tak sa asi nikdy nespraví nejaká normálna 

kontrola na všetkých pozíciách naraz, lebo takú kontrolu 

oni v živote neurobili. Takže by ste mohli kľudne poďakovať 

aj poslancom, ktorí sa snažili tú kontrolu urobiť poriadne 

pre to mesto a myslím si, že aj sa dosť vecí zlepšilo od 

tej kontroly, ktorú sme urobili.  

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne. 

Mám tri poznámky, aby som to stihla za minútu.  

Neodpovedali ste mi, čo bude po jeseni 2018? Kto bude 

robiť zimnú a letnú údržbu? To je ako po prvé. 

Po druhé. Nie je pravda, že v minulom volebnom období 

sme sa nezaoberali áerká (A.R.K), bola poslanecká kontrola 

pána Uhlera, Jenčíka a dokonca pán terajší primátor 

Nesrovnal niekoľkokrát hovoril a sľuboval Bratislavčanom, 

že keď on sa stane primátorom, po prvé, zruší zmluvu s 
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áerká (A.R.K) a po druhé, vypovedá zmluvu na Predstaničné 

námestie.  

Takže.  

A to, že vy idete robiť nejakú štúdiu 

uskutočniteľnosti, tak to je pre mňa ako vrchol 

neschopnosti. Zoberte ľudí na Technickú 6 a povedzte, čo sa 

tam dá urobiť v krátkej dobe. Tých štyristotisíc je 

pripravených, aby sa aspoň projekty urobili.  

Jednoducho, dalo sa to. Od 8. 12. viete, že toto 

zastupiteľstvo chce podnik a vy v tom nekonáte. (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja tiež som stále nepočul vyjadrenie, teda okrem toho, 

okrem v oficiálnych správach, že vzhľadom k tomu, že 

v rámci interných predpisov dispečer nevedomky dal pokyn 

a nedal ho, nedal ten pokyn pán Zaťko, alebo Held, ktorý 

v zmysle interných predpisov môžu dať kontrolovať, tak je 

to v poriadku. 
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A na druhej strane, vy máte v operačnom pláne zimnej 

údržby je jedna z povinností dispečera, kontroluje 

pripravenosť mechanizmov na posyp komunikácií, respektíve, 

vydáva ďalšie pokyny na plynulý chod zimnej služby. 

Ja som nevidel pripravenosť mechanizmu bez vodiča. 

Akože, vo. Mechanizmus, ktorý nemá vodiča, neni podľa môjho 

názoru pripravený na posyp komunikácií, lebo tých vozov 

tam, naozaj, majú dosť. Problém je s tými vodičmi. 

Čiže, to je povinnosť dispečera, ktorá je podpísaná 

a odsúhlasená v zmysle zmluvy v operačnom pláne. A pokiaľ 

teda dispečer konal túto, túto činnosť a na tú sa 

nevyžaduje ani súhlas pána Zaťka a pána Helda, tak nechápem 

prečo, prečo tvrdíte, (gong) alebo máte tie vy 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ďakujem aj za výzvu, pán riaditeľ, aby sme vás 

kontrolovali aj ďalej. Tak sa chcem v rámci tejto kontroly 

hneď na úvod opýtať, že prečo výberové konanie na 

starostlivosť o zeleň robíte priamym rokovaním a uvádzate, 

že to je v dôsledku mimoriadnej udalosti.  
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Ja by som sa chcela opýtať, čo je tá mimoriadna 

udalosť?  

A takisto ako, ako si predstavujete, že majú vlastne 

vo výberovom konaní pre pre ďalšie upratovanie v meste 

súťažiaci v trids, v priebehu tridsiatich sied siedmich dní 

preukázať, že majú areál, že majú autá, že majú ľudí, ak 

mesto plánuje zriadiť svoj vlastný podnik a dá si na to 

štyri roky?  

A aký spôsobom? Toto je absolútne ne nekompatibilné so 

spolu.  

A takisto, ak sa niekto zapojí do súťaže, tak v tejto 

súťaži musí preukázať, že už má všetky autá. Je jasné, 

(gong) že to  

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: 

Ja chcem iba vyjadriť sklamanie nad tým, že keď sme 

sem došli v roku 2014 v decembri, tak podľa mňa, jedno 

z prvých zastupiteľstiev január, február 2015 sme dali 

úlohu obnoviť no, technické služby s použitím možno aj 

našich existujúcich podnikov, to si pamätám, že vtedy bolo 

OLO sme hovorili, že máme k dispozícii.  
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Takže, že teraz sa tým zaoberáme na konci volebného 

obdobia a zase v materiáli, ktorý sme videli v decembri je 

napísané, že ďalš, že ďalšie štyri roky to bude trvať tá 

príprava, tak to je katastrofa.  

A smutný som z toho, že ako poslanec nemám väčší vplyv 

na toto mesto a nemôžem ho meniť na na prospech obyvateľov 

Bratislavy. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bola posledná faktická poznámka. Posledný diskusný 

príspevok. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Pred tým, než začnem čítať návrhy, podané návrhy 

uznesenia, ospravedlňujem sa za to, že sme boli hlučnejšie, 

ale to bol výsledok toho, že boli zle podané návrhy 

uznesenia a sme boli nútené vysvetľovať, že ako sa to má 

podávať. Tieto podané návrhy uznesenia sa archivujú. 

A výsledok podpisuje návrhová komisia. Chceme to mať v tom 

jasno, aby ste vedeli o čom hlasujete, aby ste potom 

nemohli hovoriť, že sme zle odhlasovali.  

Takže, bolo  treba to vy vysvetľovať a boli sme na to 

viaceré a ten šum sa s tým znásobil.  
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Takže, k tomuto materiálu sme dostali návrh uznesenia 

najprv od pani Štasselová, od pána Mrvu. To je doplnenie 

k uzneseniu pro, k pôvodnému uzneseniu  

a mestské zastupiteľstvo žiada kontrolóra, aby vykonal 

kontrolu zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti a 

efektívnosti pri predaji pohľadávok Dopravného podniku 

Bratislava, akciová spoločnosť, formou obchodnej verejnej 

súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy 

o postúpení pohľadávok spoločnosti dé pé, dépébé  tretej 

osobe za odplatu, tu je číslo, vyhlásenej 6. novembra 2017 

a pri uzatváraní Zmluvy o postúpení pohľadávok, ďalšie 

číslo z 20. decembra 2017 medzi dépébé ako postupcom a 

spoločnosťou Platiť sa oplatí s. r. o., ako postupníkom.  

Termín 25. 4. 2018. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

No, tak toto podali takto.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťdeväť poslancov. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší doplňujúci návrh podala pani poslankyňa Tvrdá.  

Mestské zastupiteľstvo teda žiada zmenu termínu 

plnenia opatrenia 3.2 z pôvodného termínu na 31. 5. 2018, 

teda z tohto termínu na 18. 5. 2018. A ďalej žiada 

predložiť informačný materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta dňa 31. 5. 2018 o urýchlenom 

riešení opatrenia 3.2. 

Ďalej zapracovať do prvej zmeny rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy vytvoriť rezervu na vyplatenie sumy 

milión stošesťtisíc tridsaťdeväť celých tridsaťpäť eur pre 

mestskú časť Bratislava-Ružinov v súvislosti s predajom 

pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti v roku 2016, ktoré 

boli zverené mestskej časti Bratislava-Ružinov.  
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Toľko ďalší návrh na doplnenie pôvodného uznesenia.  

Hlasovať treba dať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Už sme v hlasovaní.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťpäť. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 252

Ďalšie doplnenia podal pán poslanec Hrčka. Je ich 

dohromady štyri a žiada o každom jednom doplnení hlasovať 

samostatne.  

Tak v poradí ako podával.  

Doplnenie. 

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

zveril s dispečerský, či, preveril z dispečerských hlásení 

a džípíes (GPS) súborov dodávateľa áerká (A.R.K) technické 

služby, či dodávateľ dodržal tridsaťminútovú zmluvnú lehotu 

v dňoch, kedy bol výrazný spád snehu, to znamená dňa 29. a 

30. novembra 2017, 28. a 29. decembra 2019, 2. marca 2018, 

sedemnásť áno, 2. marca 2018 a 18. marca 2018. 

O tom by sme mali hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťpäť sa vyjadrilo za. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalšie na doplnenie od pána Hrčku.  

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

preveril opatrenia prijaté v marci 2015 pánom riaditeľom 

magistrátu. Konkrétne koľkokrát od prijatia tohto opatrenia 

dispečeri v rámci zvýšenia kontroly používania posypových 

materiálov vykonali v areáli dodávateľskej firmy námatkové 

kontroly pri nakladaní a miešaní posypových zmesí. 

Ďalej bola vykonaná, koľkokrát, teda, bola vykonaná 

námatková kontrola a následné odobratie vzoriek posypového 

materiálu priamo pri posype komunikácií a vykonanie analýzy 

pops posypových materiálov, rozbor vody, v prípade spádu 

snehu minimálne jedenkrát za mesiac. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťsedem.. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťšesť poslancov. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalšie doplnenie.  

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

preveril opatrenia prijaté v marci 2015 pánom riaditeľom 

magistrátu. Konkrétne koľkokrát od prijatia tohto opatrenia 

riaditeľ magistrátu inicioval ročne vyko, ročné vykonávanie 

finančnej kontroly útvarom mestského kontrolóra hlavného 

mesta Bratislavy, a dispečeri informovali o zadaných 

zásahoch, posyp, pluhovanie, celomestských, lokálny, 

prostredníctvom zverejnenia onlajn (on-line) na webovej 

stránke hlavného mesta. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Dvadsaťšesť prítomných.. 

Dvadsaťšesť sa vyjadrilo za. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 
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A štvrté od pána poslanca Hrčku.  

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

preveril opatrenia prijaté v marci 2015 pánom riaditeľom 

magistrátu, konkrétne koľkokrát od prijatia tohto opatrenia 

boli vozidlá zimnej údržby pred očakávaným spádom snehu 

rozmiestnené na jednotlivých rajónoch kde čakali na pokyn 

k výkonu zimnej údržby a tak sa vyhli dopravným zápcham pri 

presune na jednotlivé rajóny.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A ďalší, ktorý podal pán Kolek aj s pánom Hrčkom. 

Mestské zastupiteľstvo žiada mestského kontrolóra, aby 

preveril areál spoločnosti Incheba v Petržalkč, či 

spoločnosť nemá oplotené aj pozemky hlavného mesta SR 
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Bratislava. Ak má, tak žiadam o uvedenie, koľko metrov 

štvorcových mestských pozemkov má spoločnosť Incheba 

oplotených a koľko za tieto pozemky platí hlavnému mestu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A ešte nám ostáva hlasovanie o pôvodnom návrhu 

uznesenia, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

berie na vedomie Správu o výsledkoch kontroly, tak ako je 

uvedené. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

 

 

BOD 1B VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Šestnásta hodina predznačila čas na Vystúpenie 

občanov. 

Máme desať prihlásených. Takže, efektívne využijeme 

nasledovných tridsať minút.  

Ako prvá, pani Daniela Mária Sorel. Ak dobre čítam.  

Má slovo. 

Občianka: Daniela Mária   S o r e l :  

Aha, dobre. 

Aha.  
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Tak, vážené miestne zastupiteľstvo,  

ide o toto. Aby som bola stručná.  

Ja som dňa 6. 10. 2017 poslala list na komisiu 

sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania. 

Adresovala som to teda tam a do dnešného dňa som nedostala 

ani, ani jednu vetu odpoveď. A som zistila, včera som bola 

na magistráte a zistila som, že to zadržiava pán Ovsaník.  

Zhodou, išla som do podateľne a ten pán mi povedal, že 

to Ovsaník. Že tam je. 

Ja som ho, tam bol v tej klietke, v tej, ako sa to 

volá, tam za tým sklom a som ho počkala kým odtiaľ vyjde 

a som sa ho na to pýtala. On mi na to vôbec neodpovedal.  

Ide o prideľovanie sociál, o pridelenie sociálneho 

bytu, nakoľko mi nebol pridelený nájomný byt od roku 2014 

a argumentoval pán Ovsaník, že ja som mala, že som predala 

svoj byt v roku 2007, to bolo kedysi. A to vôbec nie je 

v tom zákone, že to musíte mať v súčasnosti, nesmiete byť 

majiteľom bytu. To znamená, teraz.  

A ja mám relevantné skutočnosti, že pán Ovsaník, pán 

Ovsaník prideľuje byty takým, takým ľuďom, ktorí ho vôbec 

nepotrebujú. Mám známe, také už to boli dávnejšie a sú, oni 

sú, oni bývajú od narodenia v byte na Gorkého ulici 11, to 

je veľký byt tri a pol izbový a bývajú tam dve. Jedna pani 

aj s neterou. A tá pani už je normálne v tomto, ako, v tom 

zozname na rok 2017 o nájomné byty. 
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Tak ja som bola včera za ním a som mu toto hovorila 

a on to krútil a krútil všelijak možne a tak klamal 

a zavádzal ma.  

Tak ja by som potrebovala, keby, ja mu píšem jeden 

list, ja mu píšem jeden list a neviem kde to mám, ja mu to 

na, ja mu adresujem toto a ja by som potrebovala kde môžem, 

kde môžem adresovať tak, nejakú adresu by som si prosila, 

aby sa to dostalo do rúk k vám a nie tam, aby to zadržiaval 

pán Ovsaník. Potrebujem. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Áno? Môžem? Aha. Dobre. A vy sa ako voláte, prosím 

vás?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Aby sme pokračovali. Ďalší vystúpi v poradí pán Peter 

Stratený.  

Občan   Peter   S t r a t e n ý   (OZ Náš Prievoz):  

Dobrý deň,  

ja som tu za obyvateľov Prievozu a za Občianske 

združenie Náš Prievoz. 
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Občianske združenie Náš Prievoz vystupovalo na 

mestskom zastupiteľstve dňa 22. 2., to jest cca pred dvoma 

mesiacmi s informáciami a zásadným nesúhlasom obyvateľov 

rodinných domov v lokalite Starý Prievoz s plánovanou 

výstavbou, takzvanou Konopná Rezidens.  

Následne sme listom pána primátora, ako aj riaditeľa 

sekcie územného plánovania hlavného mesta pána Černíka, 

požiadali o vydanie zamietavého stanoviska k projektu 

Rezidenčný komplex na Konopnej ulici.  

Spoločnosť Formát podala dňa 15. 2. na hlavné mesto 

žiadosť o záväzné stanovisko k projektu Kono Konopná 

rezidens. Proti plánovanej výstavbe Rezidenčného komplexu 

na Konopnej ulici sa už viackrát zdvihla vlna odporu 

miestneho obyvateľa, obyvateľstva s podporou poslancov 

miestnej časti Ružinov. Výsledkom čoho a aj sú stále 

prejavy nespokojnosti a samotného odporu.  

Za posledné mesiace Občianske združenie Náš Prievoz 

spravilo kus práce aj vďaka zastupiteľstvu miestnej časti 

Ružinov. Podarilo sa nám prijať uznesenie 19. marca 

o súhlase miestneho zastupiteľstva z obstarávaním územného 

plánu zóny Prievoz východ a Prievoz západ.  

Územný plán zóny ako isto viete, má bližšie 

špecifikovať indexy, ktoré hlavný územný plán mesta zóny 

nešpecifikuje. A respektíve, len veľmi nahrubo. Má takisto 

za úlohu brať do úvahy rôzne lokálne špecifiká zóny, ktoré 

sú hlavne v tejto oblasti vo väčšej vo väčšom výskyte.  
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S investorom sme sa snažili skontaktovať a navrhnúť 

konštruktívne riešenie, kde by sme prebrali aktuálnu podobu 

projektu. Pri tejto príležitosti sme ich žiadali o zaslanie 

podkladov  k naštudovaniu, avšak táto žiadosť ostala bez 

odozvy.  

Takisto v rámci infozákona 211/2000 nám bola čiastočne 

sprístupnená žiadosť o udelenie záväzného stanoviska 

a podotknem, že len čiastočne a opäť na žiadosť investora 

nám bola kompletná dokumentácia zamietnutá. 

V žiadosti, ktorú máme k dispozícii sa uvádza, že 

investor sa vysporiadal s pripomienkami občanov, 

obyvateľov, čo samozrejme, nie je pravda. O čom svedčia 

aktivity občianskeho združenia a nespokojnosť obyvateľov 

Prievozu.  

Týmto vás teda opätovne žiadame, pána primátora, aby 

vypočul všetkých obyvateľov Bratislavy ako aj Ružinova 

a Prievozu, a (gong) aby urýchlene mesto vydalo súhlasné 

stanovisko mestskej časti Ružinov k obstaraniu územného 

plánu zóny Prievoz východ a Prievoz západ. A po druhé, aby 

mesto v projektu Rezidenčný komplex na Konopnej ulici od 

spoločnosti Format zamiet vydalo zamietavé stanovisko.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší  
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Občan   Peter   S t r a t e n ý   (OZ Náš Prievoz):  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

pokračuje pán Horák Ján.  

Občan   Ján   H o r á k :  

Vážený pán viceprimátor, vážené panie poslankyne, 

vážení páni poslanci,  

ja som si dôkladne preštudoval materiál k bodu číslo 

tridsaťdeväť ohľadne výstavby nájomných náhradných bytov.  

Žiaľ, znovu som tam nenašiel nič v podstate nového, 

stále sme sa nehýbeme dopredu. Vieme veľmi dobre v čom sú 

problémy. Môžem však konštatovať s určitým poďakovaním, že 

aspoň sme informovaní o týchto záležitostiach, ktoré sú. 

Mali sme schôdzu 9. apríla a na tejto schôdzi boli 

traja zástupcovia magistrátu, pán Held, pán Szabo a pán 

Baláž, ktorým chcem poďakovať, pretože, nielenže nám 

poskytli informáciu, žiaľ, v tej informácii nebolo toho 

veľa, ale na druhej strane, boli tak trpezliví, že dve 

hodiny vydržali odpovedať na otázky našich členov, čo 

hodnotím, skutočne, akože veľmi ústretovo.  

Situácia, pokiaľ sa týka výstavby náhradných nájomných 

bytov, vieme všetci, momentálne že je na mŕtvom bode. Ja 

osobne nevkladám nádej ani do medzirezortnej komisie, ktorá 
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bola vytvorená zo štyroch ministerstiev. Nevidím v tom 

nejaké veľké perspektívy, pretože, je to stále v rámci 

zákona 260. A pokiaľ budú v tom zákone urobené len drobné 

úpravy, naďalej budú pretrvávať problémy tak pre nás, ako 

aj pre mesto.  

V tejto súvislosti my sme si dovolili osloviť nového 

premiéra pána Pelleginiho, predvčerom sme mu poslali list, 

kde sme mu opísali všetky naše peripetie, náš 

dvadsaťpäťročný zápas s veternými mlynmi a v podstate 

situáciu, keď za dvadsaťpäť rokov žiadna z doterajších 

našich demokratických vlád nedokázala vyriešiť náš problém. 

apelovali sme naňho ako na nového premiéra, aby sa snažil 

v tejto veci konať a boli by sme radi, keby nás prijal, kde 

by sme konečne mohli vysvetliť naše stanovisko, ktoré 

doteraz nebolo brané nikdy do úvahy a boli by sme takisto, 

samozrejme, veľmi radi, keby boli prijaté naše návrhy, 

pretože na základe ich by bolo možno dosiahnuť konečne 

aspoň určité vyriešenie problému, ktoré, ktorý traumatizuje 

nielen nás, ale traumatizuje zároveň aj mesto a celú našu 

spoločnosť.  

To je všetko.  

Srdečne ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší v poradí vystúpi pán Tomáš Bielik.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 264

Nie? Stráca poradie.  

Ďalej nasleduje pán Vlček Michal.  

Občan   Michal   V l č e k :  

Dobrý deň. 

Vážený pán námestník, vážení poslanci,  

v tomto momente zastupujem tu poslancov miestnej časti 

Vajnory, takže kolega takisto sa zúčastní. Prišiel so mnou.  

Dovoľte, aby som sa predstavil. Moje meno je Michal 

Vlček. Som poslancom miestnej miestnej časti Bratislava-

Vajnory a zároveň predsedom stavebnej komisie.  

V poslednom čase sa stále hlasnejšie hovorí o tom, že 

o možnosti prijatia schválenia zmeny územného plánu. Pre 

nás Vajnorákov sa táto zmena týka veľmi citeľne, pretože 

súčasťou tejto zmeny územného plánu je takisto oblasť 

Starého letiska, ktoré má dneska nejakých deväťdesiat 

hektárov, čo nie je málo. 

Všetci vieme, že ten proces sa enormne naťahuje. 

Konkrétne Staré letisko riešime od roku 2006, čo je 

prakticky dvanásť rokov. Boli tu nejaké rokovania, štúdie, 

analýzy, ale faktom je to, že dnes je rok 2018 a dnes je 

situácia iná. Je iná zastavanosť, je iná osídlenosť, ktorá 

má dopad, dramatický dopad na dopravu, ktorá niekedy 

fungovala, v tomto čase už nefunguje, obzvášť pri 

Vajnoroch, ktorá je tranzitnou oblasťou. Takisto podzemné 

vody pre Vajnory sú doslova strašiak historický.  
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Takže, domnievame sa a sme presvedčení, že na to, keď 

chceme, chcete prijať nejakú zmenu, tieto skutočnosti 

nemôžu byť opomínané.  

A začiatkom marca sme vám smerovali takýto otvorený 

list, v ktorom na všetky tieto faktory a všetky tieto 

problémy jasne poukazujeme a vyjadrujeme našu oprávnenú 

obavu.  

Aby som zachoval úplnú korektonosť, tak musím povedať, 

že medzičasom nás aj vlastník pozemku a investor 

kontaktoval, vyžiadal si s nami stretnutie. To stretnutie 

sa skutočne aj zrealizovalo, ktorého, z ktorého výsledkom 

je deklarovaný záujem investora tieto problémy s nami 

riešiť, alebo v súčinnosti s Vajnorami ich riešiť 

a spolupodieľať sa na riešení týchto problémov.  

Čiže, vítame, že aj vlastník pozemku tieto problémy si 

uvedomuje a je ochotný ich zakotviť do nejakého memoranda, 

ktoré bude nejakým právnym predpokladom tejto skutočnosti.  

Vážení páni poslanci, pani poslankyne,  

skutočne neviem, kedy tento bod budete mať v rokovaní, 

ale s pozície našej a všetkých poslancov, hlavne obyvateľov 

Vajnor by sme chceli na vás apelovať, aby ste toto 

schválenie veľmi citlivo zvážili a okolnosti, na ktoré 

upozorňujeme v tom otvorenom liste, aby ste nepodcenili. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme.  

Ďalej vystúpi pán Jozef Mihok.  

Občan   Jozef   M i h o k :  

Pekný deň ešte raz. 

Ja len, ja len k tomu prvému vystúpeniu, aby to 

nebolo, že len kritizujem, ale tunák tá pani, ktorá 

rozprávala, nakydala nepravdy na pána Ovsaníka, ktorý je 

jeden z mála ľudí na magistráte, zamestnancov, ktorý sa 

fakt snaží seriózne robiť svoju robotu a je to vidieť.  

Tá pani, čo tu vystupovala, predala svoj byt a domáha 

sa nového. 

To je len k tej pani, ktorá tu kydala na pána 

Ovsaníka, to je všetko, čo k tej veci vám chcem povedať, 

aby bolo jasné, že pán Ovsaník neni dáky podvodník, ale je 

to človek, ktorý tu robí svoju prácu poriadne.  

K tým riaditeľom mestských podnikov, čo som včera 

začal hovoriť, bude dobré, keď sa prestane, nebudete 

sústreďovať na tú fotografiu, ktorá tam bola na tej 

dovolenke, lebo tá nie je podstatná toho problému. Podstata 

je to, že riaditeľ mestskej organizácie podpísal zmluvu na 

vývoz odpadu na da, na nelegálnu skládku. Toto je merito 

veci. Nie tá fotografia z tej loďky.  
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Takže, na tú fotografiu sa vôbec nesústreďujte. 

Sústreďte sa na to, že na tú nelegálnu skládku, ktorú 

podpísal zmluvu a koľko peňazí tam uteká. Lebo my si 

platíme, občania, za to, že nám vynášajú odpad a ten odpad 

sa vynáša v Bratislave na nelegálnu skládku, kde zase 

druhýkrát ma magistrát platí tým z nelegálnej skládky.  

Tak to je trošku už veľký biznis, ktorý sa tu robí 

a čím skôr takí ľudia nebudú sedieť na tých transparentných 

stoličkách, lebo tu bolo transparentné výberové konanie na 

tých riaditeľov.  

Keby ste si len tie peniaze spočítali čo sa týka 

Dopravného podniku, to bolo aj o tej skupine právnej, ktorá 

teraz ide vymáhať tú dlžobu, alebo kúpila. Však si zoberte 

jedno, však tých osemdesiat percent, alebo sedemdesiat 

percent te tých dlžôb, to sú všetko bezdomovci. Kedy z nich 

vymôžete tie peniaze? To akurát tie milióny, čo dávate tej 

firme, aby vymáhali, aj keď vieme, že ich nikto nikdy 

nevymôže.  

A je to dosť smutné, že tieto transparentné výberové 

konania na tých riaditeľov, teraz sa, teraz sa to, vlastne, 

dáva von, koľko si oni šafária. Či je to Dopravný podnik, 

riaditeľ v Dopravnom podniku, či je to riaditeľ OLA (OLO), 

či je to riaditeľ STARZu. 

Ako môže jeden riaditeľ STARZu dovoliť, aby mu niekto, 

kto tam prenajíma si štadión, mal dlžobu milión euro. Však, 

ako ste ho mohli v tej stoličke nechať sedieť, milión euro 

dokáže niekto dlžiť? Však to neni malá suma. To je veľká 

suma. A pán riaditeľ napriek tomu dostáva odmeny a plat? 
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A vy srandujete, celé vedenie čo ste tu, aj všetci, že ten 

riaditeľ je vo funkcii naďalej? Však toto je úplne hanba, 

čo tu, čo sa tu dokáže.  

A ešte k tomu pánovi, čo tu rozprával o tých 

reštituenčných bytoch. Je dosť smutné, že tie byty mohli 

stáť. A každý sa tu nahlas bojí povedať, že nestoja kvôli 

pánovi Maruškovi, lebo pán Maruška mával osobné stretnutie 

s tými, čo mali byty stavať. Čiže, je to pán Maruška, kvôli 

komu (gong) byty nestoja.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší v poradí vystúpi pán Jahelka Dušan.  

Občan   Dušan   J a h e l k a :  

Prajem pekný, dobrý deň, dámy a páni. Vážim si 

funkcionárov. 

Dneska vystúpim takým spôsobom, že ešte som 

nevystúpil.  

Pekne vás prosím, spomeňte si, že prvým primátorom 

v modernej dobe bol Peter Kresánek. Čo keby ste ho pozvali 

na rokovanie a opýtali sa, jak to bolo, jak ťažko začínali 

1. januára 1991. 
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Takže som rozprával, ja som neni veľký obľúbenec jeho 

manželky, ja som s Petrom rozprával. On by veľmi rád 

prišiel a podebatoval si aj s vami, aby ste vedeli jak to 

bolo keď rozbiehal samosprávu ťažké. 

Ďalšiu otázku.  

My v Bratislave hovoríme, že nemáme byty. Takže, neni 

tu pán primátor, má zdravotné problémy, prosím. Na 

Sedlárskej ulici číslo 2, to je nad tou, nad tou trafikou, 

nad tou lekárňou, je dvadsaťpäť rokov prázdny byt. To si 

pani Kresánková objednala jako primátorský byt, tak Betka 

Klesnilová vo Večerníku to napísala, že to neni možné, že 

nikdy neboli primátorské byty. 

Takže otázka takáto. Dvadsaťpäť rokov tam máte krásny 

veľký na prvom poschodí byt a nikomu nechýba. Chýba aj 

Starému Mestu. Lebo ja som bol predvčerom na Starom Meste, 

sú tu aj niektorí, a je tu pán poslanec, ktorý tam sedel, 

kde som vychválil a úprimne, pre predloženú správu 

o inventarizácii, lebo od 24. septembra 1991 podľa 

uznesenia mestského za 9 á bé (9 AB), mala byť už dávno 

urobená inventarizácia. Nebola. Tak som vychválil, lebo som 

to robil roky. Tak to profesionálne, nie nejakým záujmom 

väčším. 

Ale zásadná otázka je takáto. Prosím, či z tých 

šesťsto ľudí čo robí na magistráte, mi urobte nejakú úderku 

a nech si idú naštudovať ten materiál o inventarizácie. 

Budú prekvapení, jak sa dá kvalifikovane a slušne urobiť 

správa.  
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No a poslednú prosbičku na vás. Ja vám pra prajem 

všetko dobré, že to príde také obdobie, že teraz budete 

všetci mať iné úmysly, možnože budete kandidovať na tú 

funkciu, alebo onakú, alebo zostanete na meste. Prosím vás 

pekne, skúste pomáhať Bratislavčanom úprimne a spontánne. 

Ja som starý pán, ale vás upozorňujem, že keď som niekomu 

pomohol, robil som to nezištne.  

Takže vám prajem všetko dobré a najmä vám prajem 

zdravie.  

A posledná prosbička.  

Na Starom Meste bol dlhé roky zástupca reštituentov 

pán Straka. Je dosť vážne chorý, lebo ten pán, ktorý získal 

ten barák na Hviezdoslavovom námestí, tak nejak to, pýtal 

od neho veľa peňazí a on chudák dostal ťažký infarkt. No 

a chcel by som poprosiť, čo keby ste ten byt na tej 

Sedlárskej požičali rodine pána Straku, aby aspoň dožil ten 

záver života v pokoji a kľude. Pán Straka si zaslúži.  

Ďakujem, prepáčte.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme. 

Ďalší vystúpi pán Marián Ďurči. 

Občan   Marián   Ď u r č i :  
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Dobrý deň prajem. 

Prosím vás pekne, ja by som sa chcel opýtať a veľmi ma 

zaujíma otázka rekonštrukcie Mosta esenpé SNP  

Rekonštrukcia Mosta esenpé (SNP) z môjho pohľadu je 

totálne sfušovaná, je totálne predražená, o koľko nepoviem, 

a to by som chcel poprosiť vás, páni poslanci, nech mestský 

kontrolór vykoná kontrolu ako bolo urobené verejné 

obstarávanie na dodávateľa, aké boli finančné náklady, 

pretože podľa vyjadrenia pána primátora stála rekonštrukcia 

jeden a pol milióna. To je šialená suma.  

Okrem toho na dodávateľa bola súťaž, ktorá bola 

zrušená. Ďalšia súťaž, ktorá bola na údržbu, čo je rarita 

asi v republike, bola, že vyhrali traja zhotovitelia. 

Prosím vás pekne, povedzte mi, čo to je za súťaž, keď 

vyhrajú traja zhotovitelia?  

To by až také nebolo. Jeden dodávateľ má obaľovačku 

v Pezinku, druhý má niekde v Úľanoch a tretí má 

v Bratislave, to je Pittel. Sú tu nejaké normy, ktoré 

hovoria o nejakej vzdialenosti a dodávke, pretože táto 

zmes, ktorá sa pokladá, je z modifikovaného asfaltu, ktorý 

je veľmi citlivý na teplotu a spracovanie. Keď niekto vezie 

tú zmes, tá je segregovaná, preto ten most a dielo skazy na 

komunikáciách, ktoré robíte aj súčasne je, že tie vozovky 

vypadajú tak, ako vypadajú.  

Technológia, ktorá bola zvolená na mo, o, 

rekonštrukciu Moste esenpé (SNP) je totálne nevhodná, 

pretože tam bol použitý liaty asfalt. Nemám čas na to, aby 
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som vám tu vyprával aký je rozdiel medzi liatym asfaltom 

a asfaltovým betónom. Liaty asfalt má okolo šesťdesiat 

percent tekutej zložky. Keď po tom moste budú chodiť 

autobusy, za tri roky, štyri roky keď bude námraza, tie 

autobusy po tom moste neprejdú.  

Diletantský postup je, že keď ste opravovali most zo 

Staromestskej je nejaký úsek šesťdesiat metrov, kde je vlna 

sedem, osem centimetrov, ktorú ste neopravili.  

To, čo páchate na križovatke Hodonínska, veď to je 

niečo strašné.  

Pán primátor sa tu chváli ako robí bezbariérové 

priechody. Choďte sa pozrieť Rusovská/Hálova, všetko 

rozbité, nič nedokončené. Absolútne na bezbariérovom 

priechode vyrobíme schod? Preboha, ľudia, čo ste to vy tu 

za odborníkov? Hovoríte tu o personálnej politike. Nemáte 

jedného mostára. Vám odchádzajú ľudia po roku, lebo v tomto 

neporiadku, tak jak hovoril pán Fico, v bordeli sa nedá 

robiť. Tu odborné argumenty nemajú žiadne opodstatnenie. Tu 

sa politikárči (gong) a klame.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší vystúpi pani Zuzana Aufrichtová.  

Občianka: Ing. arch. Zuzana   A u f r i c h t o v á :  

Dobrý deň vám prajem. 
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Keďže témou, alebo na programe je parkovacia politika, 

nevedela som si odpustiť prísť znova osviežiť túto tému.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Haló, počujeme sa?  

Vyššie?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Okej. 

Takže, máme na stole parkovaciu politiku, máme ju na 

stole šiestykrát, alebo máte ju na stole šiestykrát, ale 

týka sa to aj nás, občanov, preto si dovolím povedať, že 

máme.  

Parkovacia politika nedoznala žiadnych zmien od kedy 

bola pred rokom v decembri 2016 schválená. Vyhovelo sa 

protestu prokurátora na žiadosť tohto zastupiteľstva 

a zapracovali sa pripomienky.  

Dnes je teda spoločne predkladané véz, všeobecne 

záväzné nariadenie, ktoré vzhľadom, teda, na vašu vôľu je 

prepracované a ja, teda, osobne nevidím nejaký zásadný 

problém, čo sa týka všeobecne záväzného nariadenia. Problém 

parkovacej politiky v Bratislave je ale v koncepcii 

spustenia tejto politiky, ktorá je nepripravená a dodnes 

mestské časti nevedia aké sú podmienky medzi mestom 

a mestskými časťami ohľadne nákladov. Štatút sa venuje iba 

výnosovej časti, kde percentá boli rozdelené ešte 

v predchádzajúcej parkovacej politiky, ktorá bola 
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spracovaná, alebo dohodnuté podmienky za pána primátora 

Ftáčnika.  

Ak vám toto dneska stačí na to, že dokáže sa schváliť 

štatút, ktorý spustí verejné  obstarávanie dodávateľa pre 

mesto na politiku, kde nie sú jasné podmienky pre 

obyvateľov, pre starostov, pre mestské časti a v podstate 

teda, vás ako poslancov, ktorí zastupujete svojich voličov.  

Nerozumiem tomuto procesu, nerozumiem tomuto 

manažmentu, ktoré aj dnešné zastupiteľstvo ukazuje ako je 

toto mesto manažované, keď o štrnástej hodine máme bod 1A. 

okrem toho, že sa niektoré stihli preskočiť, aby vôbec, 

ako, vzhľadom na svoju urgentnosť boli prerokované.  

Parkovacia politika je presne tento istý príklad  

zlyhania manažovania, keďže za rok a pol nedokázal primátor 

presvedčiť toto zastupiteľstvo k tomu, alebo nedokázal 

vytvoriť kroky, ktoré by vás uistili o transparentnosti 

zavedenia parkovacej politiky.  

To, čo sa teraz chystá je len fajka pána ftá, pána 

Nesrovnala, že parkovaciu politiku zaviedol a vy to budete 

znášať s dôsledkami toho, čo čaká.  

Viem povedať aj čo treba spraviť pre to, aby tá 

parkovacia politika mohla byť schválená aj v tomto období, 

vzhľadom na tri minúty, ktoré sú vymedzené, sa k tomu 

nedostanem. Ak mi to okolnosti umožnia a dneska sa to 

stihne prerokovať, pokúsim sa zúčastniť, teda, aj prísť 

vystúpiť k bodu štyri.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší v poradí je pán Patlevič.  

Občan Ing. Tadeus P a t l e v i č :  

Dobrý deň prajem vážené poslankyne, vážení poslanci.  

Budem dneska veľmi rýchly, lebo toho mám strašne veľa 

pripraveného ohľadne problematiky nájomného bývania.  

Prvá vec.  

Chcel by som vás poprosiť, aby ste sa vy pýtali, lebo 

keď sa ja pýtam, tak odpoveď nedostanem. Možno keď sa 

budete pýtať vy, odpovede dostanete.  

Dneska bol v programe bod číslo tridsaťdeväť, zrejme 

nepríde na rad. Každopádne, zaujímalo by ma, kto z vás si 

to stihol prečítať, keďže materiál bol zavesený dneska 

ráno. Bolo by znova dobre.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Áno. 

Bolo by dobré podotknúť, aby sa to tam naozaj dávalo 

skorej, lebo, podľa mňa, si to nečítal ešte nikto. 

Ďaľš, druhá vec. 
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Lokalita Bazová, schválilo sa tu zmena územného plánu, 

že by sa mohlo začať v tejto veci urobiť. Myslím si, že 

keby sa to dalo ako iba táto jedna lokalita, vyčlenilo by 

sa to zo všetkého, dalo by sa to spraviť celkom rýchlo. 

Možno by tu za rok, rok a pol, možno dva roky, mohli tie 

byty stáť. Chcem sa spýtať, či sa to za ten mesiac niekam 

pohlo, alebo nepohlo? Ako postúpilo uznesenie. Prosím, 

pýtajte sa.  

Ďalej sú tu lokality Bartókova, ktorá sa v materiáli 

k bodu tridsaťdeväť vôbec nespomína. Tam stále dávame 

otázky, odpovede.  

Lokalita Olejkárska, ktorá by sa tiež možno dala 

využiť, keby sa Dopravný podnik presťahoval. Neviem aký je 

záujem mesta využiť túto lokalitu na náhradné nájomné byty.  

Tretí bod. 

Týka sa podielových domov. Táto problematika sa začala 

riešiť na Starom Meste, kde je snaha o reálnu deľbu týchto 

domov podľa bytov medzi vlastníka a mesto a ostatných 

vlastníkov, čiže, nebolo by tam podielové vlastníctvo, ale 

reálna deľba. Staré Mesto sa tvári, že má snahu takýmto 

spôsobom postupovať, aspoň som to tak vycítil. Neviem akú 

snahu má momentálne mesto. V minulosti mesto tú snahu malo, 

ale či zotrváva, bol by som rák, keby ste mi na toto 

odpovedali, či na to je vôľa podielové domy reálne rozdeliť 

a možno by sa niektoré byty dali uvoľniť a ľudia by tam 

možno mohli zostať v nejakom vzťahu bývať. Len som chcel 

otvoriť tému.  

Ďalší bod, Hurbanove kasárne.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 277

Bol to majetok ministerstva obrany, ktorý bol 

pravdepodobne prebytočný, momentálne sa ide využívať 

ministerstvom kultúry na nejaké nové účely. Mesto zúfalo 

žiadalo všetky organizácie štátne či nemajú  prebytočný 

majetok a takýto majetok sa prevedie z jedného ministerstva 

na druhý a mestu sa povie, že nie, nemáme.  

Tiež nechápem, neviem prečo sa s tým nemohlo niečo 

spraviť? Či nebola vôľa, prosím, pýtajte sa.  

K medzirezortnej skupine, ktorá vznikla, ktorú 

spomínal aj môj, jeden z mojich predrečníkov, by som sa 

chcel poslancov spýta do akej miery sú informovaní o jej 

výsledkoch ako postupuje. Boli zatiaľ tri jednania. My 

nejakú informáciu máme. Mali sme jedno stretnutie s pánom 

riaditeľom Maruškom, ktorý nás relatívne skoro po tom prvom 

stretnutí informoval. Údajne prebehlo druhé, tretie, to už 

neviem celkom presne, zatiaľ sme tam neboli prizvaní, 

pracujeme na tom, aby sme sa tam dostali. 

Ale bol by som rád, keby ste sa aj vy informovali, 

akým spôsobom to postupuje. 

A asi možno posledná vec, ktorú stihnem teraz. 

Či vie mesto prečo ministerstvo dopravy sa bráni 

finančnej náhrade, ktorú neustále odmieta. Či vám povedali 

dôvod, že prečo, lebo nám ho zatiaľ nepovedali.  

A úplne posledná veta, ktorú som chcel povedať. 

Dostali ste dneska od nás časopis. Bola tam jedna 

nemilá vec, ktorá sa náhodou stala, (gong) rozhovor s pánom 

primátorom a už sme si to vysvetlili. Bola to chyba, 
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komunikácia sa stratila niekde na ceste. Som veľmi nerád, 

že sa to stalo. Mrzí ma to, budeme tomu obojstranne 

predchádzať, aby sa to do budúcna nestalo. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A to bol posledný príspevok z Vystúpenia občanov.  

Teraz máme v poradí dva body, ktoré sú viazané na 

šestnásť hodinu, šestnástu hodinu a tridsiatu minútu. To je 

bod číslo päťdesiatjedna, petícia za zachovanie predajne 

MINIT v podchode na Hodžovom námestí a následne to bude, na 

šestnásť tridsať tam máme Mestské lesy. To bol ten 

materiál, čo prihlásila pani Pätoprstá. 

 

 

BOD 51 PETÍCIA ZA ZACHOVANIE PREDAJNE MINIT 
V PODCHODE NA HODŽOVOM NÁMESTÍ, 
VYŇATÍM Z ELEKTRONICKEJ VEREJNEJ 
SÚŤAŽE A NÁSLEDNE PREDĹŽENÍM 
NÁJOMNEJ ZMLUVY Z DÔVODOV HODNÝCH 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA, HLASOVANÍM 
POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže. 

No. Takže otváram rokovanie o bode päťdesiatjedna, je 

to Petícia za zachovanie predajne MINIT v podchode na 

Hodžovom námestí vyňatím z elektronickej verejnej súťaže 

a následne predložením nájomnej zmluvy z dôvodu hodných 

osobitného zreteľa.  

Ja si myslím, že každý vie vzhľadom k tomu, že sme pre 

časom schvaľovali, schvaľovali zaradenie do verejnej 

obchodnej súťaže, vie o čom je táto petícia. Vie o čo sa 

jedná v tejto záležitosti.  

Takže, otváram diskusiu.  

Toto  môžeme považovať za krátke úvodné slovo. 

Do diskusie sa hlási pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážený pán viceprimátor, vážení kolegovia, 

naozaj, tu sme počuli jednu vec od občanov, že je, je 

skoro, pol piatej je už preč a my sme, ja neviem, pri 

druhom bode? Naozaj by sme mali troška, keď nám ide o tých 

občanov, nesmieme o tom toľko rozprávať, ale práve opačne. 

Máme tým občanom vychádzať v ústrety. A toto mi pripadá, že 
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niekedy nám v tom, v tom, v tej láske k tej diskusii 

niekedy uniká, že ide o ľudí a nejde o nás.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný diskusný príspevok. 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže nebol žiadny návrh v akom poradí máme hlasovať, 

tak budeme hlasovať ako je to napísané. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  v časti A berie na 

vedomie petíciu za zachovanie predajne, v časti Bé žiada 

primátora v alternatíve jeden predložiť na rokovanie 

mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy nájom 

nebytového priestoru jedna celé štyridsať vo výmere 

tridsaťtri celých päťdesiattri štvorcového metra v stavbe 

podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave Staré Mesto 

formou obchodnej verejnej súťaže.  

To je alternatíva jedna.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Takže v tomto prípade ideme hlasovať o alternatíve 

jedna, forma verejnej 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ak to neprejde, ideme na dvojku. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

obchodnej sútaže.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Z prítomných dvadsaťosem  

podporilo materiál sedem. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Takže budeme hlasovať o alternatíve dva. Mestské 

zastupiteľstvo žiada primátora, aby predložil na rokovanie 

mestského la, mestského výboru hlavného mesta Bratislavy 

zastupiteľstva, bože, kto to napísal, nájom nebytového 

priestoru jedna celá štyridsať vo výmere tridsaťtri celých 
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päťdesiattri štvorcového metra v stavbe podchodu na 

Hodžovom námestí v Bratislave ako prípad hodný osobitného 

zreteľa pre Jalosla Jaroslava Minárika UNIMÉDIA. Toto je 

alternatíva dva tohto uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trojpätina, keď je to osobitný zreteľ. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nie?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Tak, nadpolovičná.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Z prítomných dvadsaťdeväť 

sa dvadsaťsedem poslancov vyjadrilo za. 

Takže, to sme celkom rýchlo prešli. 

 

 

BOD 51A PETÍCIA ZA ZACHOVANIE PREDAJNE 
MINIT V PODCHODE NA HODŽOVOM 
NÁMESTÍ, VYŇATÍM Z ELEKTRONICKEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A NÁSLEDNE 
PREDĹŽENÍM NÁJOMNEJ ZMLUVY Z 
DÔVODOV HODNÝCH OSOBITNÉHO ZRETEĽA, 
HLASOVANÍM POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nasleduje bod Koncepcia mestských lesov? Tak to mám 

dobre poznačené? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže, bod päťdesiatjedna A Koncepcia rozvoja 

mestských lesov Bratislava.  
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Predpokladám, že úvodné slovo spravia predkladajúci 

poslanci. 

Nech sa páči. 

Občan RNDr. Jaromír   Š í b l ,  PhD. (poznámka: jeden zo 

spracovateľov materiálu): 

Dobrý deň. 

Vážení poslanci, vážení prítomní, 

dovoľte mi, aby som stručne uviedol, alebo komentoval 

predkladaný materiál. On bol poskytnutý pred, pred, pred 

vašim zasadnutím.  

V podstate táto koncepcia, ktorú máte k dispozícii 

vznikla na základe impulzu z roku 2015. Mestské lesy 

spracovali koncepciu v roku 2016, ale tá bola zásadne 

pripomienkovaná a bolo požadované naštartovať úplne i inú 

inú štruktúru toho materiálu, iný proces. 

Základné členenie, alebo obsah, alebo cieľ tohto 

materiálu je ten, že popri analytickej a koncepčnej časti 

vízií, obsahuje aj akčný plán, čiže, ako, ako si 

predstavuje mesto realizáciu procesu ďalšieho rozvoja 

mestských lesov.  

Takým bodom stretu, alebo tie práce prebiehali formou 

aj participácie s odbornou verejnosťou a participácie s so 

širšou verejnosťou. Prebehla anketa medzi návštevníkmi 

a základný, základná téma, alebo to, čo by bolo potrebné 

rozvíjať je otázka zonácie.  
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Ten materiál obsahuje členenie celého územia tritisíc 

dvesto hektárov zhru, nie že zhruba, ale na tri základné 

zóny. Je to územie intenzívnej rekreácie. Tie dve oblasti 

známe, Železná studnička a Kamzík. Územie kde, alebo zónu, 

kde je zvýšená ochrana a zóna s prioritnou ochranou.  

Čiže, ten zásah do súčas, koncepcia navrhuje zásah do 

súčasného stavu s tým, že tá zóna intenzívnej ochrany, 

alebo s prioritou ochrany prírody by sa rozšírila.  

Materiál obsahuje, samozrejme, množstvo ďalších 

poznatkov a informácií. Bol aj tento materiál na dnešné 

zasadnutie pripomienkovaný. A my keď sme dokončovali tú 

prácu v decembri, tak sme si boli vedomí, že tá téma vždy 

keď sa do toho zahĺbite je širšia.  

Takže bude sa tento rok pokračovať v dopraco 

v dopracovaní, v rozpracovaní tých základných tém, a síce, 

najmä zonácie, ako som spomenul, ale tiež v prehĺbení 

turistických, respektíve poznania parkovacích stání, pohybu 

áut, pohybu cyklistov, ktorí je úplne iný ako, ako hovoril 

posledný generel z roku 2006 lesov, je úplne iná situácia.  

A takisto sa ozvali v pripomienkovom konaní aj 

Rybársky zväz, čiže, materiál obsahuje aj spracovanie 

osobitej štúdie pre celé povodie Vydrice.  

Nechcem nejak detailnejšie zabiehať. Máte k dispozícii 

materiál.  

Čiže, pokiaľ budú otázky, samozrejme, pokúsim sa 

zodpovedať.  
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Pokiaľ vzniknú ďalšie požiadavky, takisto je možnosť 

zapracovať v nasledujúcom období. Do konca roka by mal 

vzniknúť, by malo vzniknúť doplnenie tejto koncepcie 

rozvoja. 

Ďakujem za vašu pozornosť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Vážení kolegovia, 

ako predkladateľ sme viacerí poslanci, traja z nás sa 

vždycky zúčastňovali, alebo teda väč väčšiny týchto 

stretnutí, či už ako kontrola, alebo ako účastníci, ktorí 

chceli vedieť ako proces participácie prebieha.  

Ja osobne som veľmi rada, že ten, tá forma 

participácia bola vedená veľmi odborne a veľmi 

kvalifikovane. Celého procesu sa zúčastnili, naozaj, všetky 

skupiny od orgánov samosprávy, či už vyššieho územného 

celku, hlavného mesta, alebo Starého Mesta, alebo iných 

mestských častí, zároveň poslanci, ale aj odborná verejnosť 

z rôznych druhov, od, proste, ochranárskych skupín až po 

ľudí, ktorí to mali úplne iné, teda, záujmy.  
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Bolo to trochu náročné, pretože každý mal niek svoje 

predstavy, ako by sa do tej koncepcie zahrnuli jeho 

požiadavky a výsledok je, podľa mňa, veľmi dobre 

spracovaný, pretože otvára priestor na ďalšie spodrobnenie 

tých požiadavjo, požiadaviek verejnosti, ktoré sa budú 

rozvíňať do detailných, detailných požiadaviek. 

Čiže, ten proces je otvorený, nie uzavretý. Čiže, 

každý môže pokračovať v te v tom rozbehnutom procese.  

Ja ale prečítam uznesenie a prípadne, keby som sa 

zdržala, očaká, žiadam o predĺženie, aby mi to náhodou 

neušlo.  

Takže, text uznesenia je: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

za a, schvaľuje Koncepciu rozvoja mestských lesov 

v Bratislave  

za bé) žiada primátora mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

za prvé, zabezpečiť spracovanie zonácie mestských 

lesov v Bratislave v súlade s Koncepciou rozvoja mestských 

lesov a Akčným plánom.  

Predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Bratislavy informáciu o plnení Akčného plánu 

Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave do pr 31. 1. 

2019 a každoročne na prvé zasadnutie mestského 

zastupiteľstva. 
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Ak mi ešte dovolíte, pre krátkosť času, nechcem vás 

dlhšie zdržovať, ale na stránke Mestských lesov môžete 

nájsť na titulnej stránke aj návrh tejto koncepcie. Máte 

tam akčný plán, máte tam všetky analýzy, ktoré sa robili 

s verejnosťou, máte tam aj ankety, ktorých výsledky sú 

veľmi zaujímavé. Keď si pozriete jednotlivé grafy, čo 

vlastne ľudia očakávajú. 

Ďalej tam máte celý proces popísaný participácie a čo 

sa vlastne robilo. Aké boli rozhovory s kľúčovými 

partnermi.  

A potom sú tam mapové podklady, to je dosť dôležité. 

Tam máte širšie vzťahy, urbanizmus, štruktúru jednotlivých 

porastov, mapy ochrany prírody a návrhy zonácie.  

Potom sú tam samotné analýzy jednotlivý, jednotlivého 

celého územia, čiže morfológia. Súčasný stav komunikácií, 

chodníkov a cyklotrás.  

Čiže, je to veľmi dobrá báza na to, aby sa pokračovalo 

v spodrobňovaní a v tomto procese participácia, na čo sa 

veľmi prihováram, pretože vlastne nám to umožňuje riešiť 

celý tento proces nekonfliktne. Myslím si, že ste už aj 

zaregistrovali mnohé pozitíva, ktoré sa tu udiali. Presne 

tie veci, ktoré boli konfliktné. To znamená, poľovníctvo sa 

vyriešilo tým, že to riešia Mestské lesy. Takisto, sú tam 

aj veci, ktoré sa zapracovali počas tohto procesu.  

Takže, prosím vás o podporu tohto, tohto materiálu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Mikulec. 

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

Ja by som chcel len zareagovať na teba, Elenka, 

a teraz chcel by som od teba aj nejaký prísľub verejný, 

lebo oslovili ma združenia ako Klub slovenských turistov, 

Občianske združenie Trail Biely Kríž, Občianske združenie 

Slobodný biker, Slovenský rybársky zväz a Športový klub 

Devínska kobyla, že teda hovoríš aj, čítal som tvoj mejl 

(mail) včera, ktorý si napísala, že bude sa táto koncepcia 

mecký, mestských lesov ešte dopracovávať, lebo mali nejaké 

pripomienky, ktorí teda píšu mi v tom mejly (maily), že tam 

neboli zapracované.  

Čiže, v druhom kole sa tam ešte budú zapracovávať 

veci, ktoré teda budú vyhovovať aj rekreácii a športu. Áno?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán architekt, aj za prednesenie 

úvodného slova.  
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Ja by som sa spýtala, v tom akčnom pláne, alebo v tých 

koncepčných častiach, ja to nemám naštudované tento 

materiál, ospravedlňujem sa, je veľmi rozsiahly  pre mňa 

z časových dôvodov, ale spýtam sa, v náväznosti na 

včerajšie rokovanie kde sme mali pred sebou žiadosť 

o prenájom na desať rokov v časti areálu Železnej studničky 

na vybudovanie nejakej atrakcie platenej pre súkromného 

nejakého prevádzkovateľa na desať rokov, rovnako 

v súvislosti s tým ste iste zaznamenali, že na Železnej 

studienke sú oplotené nové altánky, ktoré sa prenajímajú za 

cenu sto eur na jeden deň na nejaké, možno, posedenia 

v prírode spoločenské. A mňa by teda zaujímalo, či takéto 

prenajímanie verejného priestoru je podľa koncepcie 

a spracovania tohoto materiálu v súlade s tou ideou ako sa 

mestské lesy a rekreačné územia majú využívať? To znamená, 

či budeme rekreačné priestory doteraz prístupné pre 

všetkých Bratislavčanov prenajímať za peniaze?  

Ďakujem za odpoveď. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje pán poslanec Kaliský.  

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

No, ja neviem presne na koho bola táto otázka, ale 

koncepcia nepočíta s tým, že sa tu bude prenajímať 

súkromníkom a tí to budú prenajímať ďalej. Ak bude niečo 

spoplatnené, bude to v správe Mestských lesov (poznámka: 
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nezrozumiteľné slová) mestské lesy a takým spôsobom, ako sú 

tie oplotené altánky v žiadnom prípade nie, toto tá 

koncepcia vyslovene vylučuje.  

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. 

Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, 

ja mám takú novú aplikáciu v telefóne, a to je taká, 

že buď prejdem denne päť kilometrov, alebo sedemtisíc 

krokov. A keď to v tom dni nestihnem, tak sa vyberiem do 

lesoparku, lebo si myslím, že to je to správne prostredie 

kde dobehnem ten svoj čas, tým formujem postavu, i keď sa 

mi to moc nedarí, ale robím to pravidelne.  

Čiže, som v tých lesoch relatívne veľmi často. 

A poviem vám, som totálne šokovaný z jednej veci. Je to jak 

promenáda v strede mesta. tam chodí auto za autom, veľké 

esúvečká, ktoré síce všetky majú výnimky, ale ja neviem čo 

sa tam také deje, že či ideme zlikvidovať stromy, alebo či 

tam staviame nejakú novú Eiffelovu vežu, ale prečo toľko 

ľudí má výnimky do tých lesov a čo tam vlastne robia? Mne 

to pripadá, že rybár tam ide chytiť do sieťovky dve ryby 

a k tomu má esúvečko s návesom.  
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Potom keď začína pracovná doba, tam chodia do roboty. 

Snáď asi to neni myslené, že tí pracovníci le lesov majú 

chodiť svojimi súkromnými autami do roboty, potom prestúpia 

do dieslových esúvečiek, potom sa tam preháňajú, však to, 

to je úplná promenáda.  

Ja som si predstavoval, že to je, proste, výnimku je 

naozaj na to, že proste tam niečo technické ideme zariadiť, 

ideme tam niečo spraviť nový altánok. A iba vtedy tá sa 

bude používať.  

Viete, dneska tie veľké esúvečká stoja, možno, 

dvadsať, tridsaťtisíc. Za to je dneska elektroauto. Čakal 

by som niečo viac.  

Ja som včera čítal takú štatistiku, že Bratislava je 

na treťom mieste najzlejšie mesto sveta. Prvé je Reykjavík, 

druhý je Oakland, tretia je Bratislava. To je neuveriteľné. 

Ale my keď k tomu budeme takto pristupovať, tak si 

myslím, že veľmi rýchlo, veľmi rýchlo stratíme tú, ten 

pocit toho, že sme výnimoční.  

A viete, ustupovať poľovníkom, no čo ma po tom. Tam 

prídu zabíjať zvieratá a ja im budem vytvárať výnimky? 

Žiadne také, nech si idú tam strieľať do Rakúska. Alebo 

kdekoľvek inde. My máme tu nejaký klenot a musíme. Tak ja 

vnímam lesy. Všetky tie hrubé papiere čo mám k tomu ma 

nezaujímajú, pokiaľ nemám ten pocit, že ten les máme radi, 

že tú prírodu máme radi a že preto niečo chceme spraviť.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje faktickou pán starosta Kuruc.  

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

Ďakujem pekne. 

Mňa by tiež zaujímalo, teda, kto vydáva výnimky 

a v akom množstve, lebo neviem či Mestské lesy, alebo 

hlavné mesto, alebo ako. Ale tiež som bol prekvapený 

minule, keď som si tam chcel zlepšiť postavu a a  

(poznámka: smiech v rokovacej sále)  

a tým, tých áut tam bolo teda naozaj veľa. A tiež sa 

mi to moc nepodarilo. Tak Peťo, potom mi odporuč tú 

aplikáciu, aby som mal postavu ako ty.  

(poznámka: smiech v rokovacej sále)  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani námestníčka Plšeková. 

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

poslankyňa MsZ: 
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Teším sa, že moji kolegovia poslanci chcú mať peknú 

postavu, ale mňa tiež zaujíma, prečo existuje toľko 

výnimiek, a to nie len v súvislosti s mestskými lesmi, aj 

v Petržalke cez hrádzu k hauboatom. Pričom keď je 

hausboatov, ja poviem, teraz dvadsať, tak existuje asi 

stopäťdesiat áut, ktoré majú výnimky a môžu ísť k tým 

hauboatom a podobne.  

Čiže, mňa by celkovo zaujímalo, takéto výnimky áut do 

rôznych zón, alebo aj tu v Starom Meste mám niekedy pocit, 

že aj Staré Mesto, ktoré, tá centrálna zóna by mala byť len 

pre peších a cyklistov, tak máme tu viac áut pomaly. Kto 

tieto všetky výnimky dáva a či sú niekde verejne prístupné 

na internete, aby sme si to vedeli pozrieť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Mňa veľakrát nevyprovokoval príspevok pána Hanulíka, 

ale tentokrát sa ozvem, pán Hanulík, pretože váš zápalistý 

prejav akosi opomenul, že vy ste spôsobili svojim konaním, 

keď ste pracovali ako prednosta obvodného úradu životného 

prostredia zníženie ochrany borovicového leť lesíka 

v mestskej časti Staré Mesto v Horskom parku, následkom 
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čoho ste museli z tohoto postu odísť. Takže vaša, som rada, 

že ste konvertovali na ochrancu prírody v Bratislave. 

Ďakujem. 

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: 

Ďa ďakujem.  

Chcel som niečo iné, ale toto ma tak troška 

vyprovokovalo.  

Po prvé, krajské úrady zanikli, tým som zanikol ja. 

A dal som žiadosť, aby čierna borovica chránená, ktorá je 

vraj na b na Bôriku a ktorá tam už dvadsať rokov neni a to 

územie je akože vyhlásené. Tak podľa zákona som dal, že 

načo to štát chráni, keď tam borovica nie je. To bolo 

všetko. 

A bolo mi povedané, ale verejnosť to chce mať 

chránené, tak to do dneska je chránené. Nič iné sa nestalo.  

Ale proste, chráni sa obyčajná borovica a nie čierna. 

A toto beriem úplne za absurdné, to čo pani kolegyňa 

rozpráva. Môj vzťah k zeleni je veľmi vysoký.  
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A ja by som sa chcel skôr k iným predrečníkom ešte 

prihlásiť, že naozaj, nejaký kľúč podľa čoho sa vyberajú 

tie výnimky. Na všetky tie hrádze, na všetky tie lesy 

a tak. Že kto to môže získať? Že či ja môžem celej svojej 

rodine, že keď si chcete chodiť autom, tak si len napíšte, 

že tam chodíte za čerstvým vzduchom, alebo proste, aby to 

bolo jasné, aby to bolo na internete, aby som si pozrel 

prečo tam auto (gong) ide.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ešte skúsim reagovať na pána Hanulíka.  

Pán Hanulík,  

ono to borovica čierna sa v poslednom čase začína 

chovať už ako invázna rastlina. Takže, sa odporúča už 

borovicu čiernu nesadiť. Ale tá, ktorá je, tak má zostať 

tam, kde je. Ale už novú netreba sadiť.  

Dobre. Tak teraz k tomu, čo som chcela povedať.  

Máme tu predložený návrh uznesenia, že schváliť 

koncepciu a a zabezpečiť spracovanie zonácie a predložiť na 

rokovanie akčný plán, informáciu o plnení akčného plánu.  
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Ja som tiež dostala viacero mejlov (mailov), ako 

hovoril pán kolega Mikulec, od cyklistov, od rybárov 

a ďalších, ktorí sa sťažovali, že ich pripomienky neboli 

zapracované.  

Ja nerozumiem teraz tomu procesu. Nerozumiem potom 

tomu procesu, kde bolo povedané, že ich ešte môžu byť 

zapracované, neviem do čoho, keď teraz schvaľujeme 

koncepciu a potom už budeme ďalej schvaľovať už len jej 

spodrobňovanie. To je zonáciu a a informáciu o plnení 

akčného plánu.  

Čiže, dostaneme ďalšiu koncepciu, kde budú zapracované 

tieto pripomienky tých veľkých skupín?  

Ja dokončím, dobre? Potom mi môžeš odpovedať ako 

predkladateľka.  

Neboli zapracované pripomienky veľkých skupín 

obyvateľov, ktoré sa toho zúčastnili a a že pý pýtam sa, 

či, keďže už bola jedna koncepcia na roky 2016-18, 

Koncepcia rozvoja mestských lesov, táto ďalšia je nová 

koncepcia, potom budeme mať zase o dva roky ďalšiu 

koncepciu, kde budú už zapracované tieto pripomienky tých 

väčších skupín, rybárov, cyklistov, turistov a tak ďalej, 

alebo, alebo ako? Lebo tomu nerozumiem.  

A ďalšia moja otázka je.  

Nakoľko to bude záväzné, napríklad, pre vedenie 

Mestských lesov, lebo mám zase ďalšie nešťastné pripomienky 

turistov, ktorí keď prídu do mestských lesov a vidia tam 

tie strašne veľké výruby práve okolo ciest, kde, ktoré sú 
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najviac navštevované turistami, takže či tá koncepcia niečo 

na tom zmení, alebo, alebo nie? Skôr si myslím, že nie, 

lebo túto otázku som položila aj na našej komisii územného 

a strategického plánovania a životného prostredia. Bolo mi 

po, odpovedané jedným zo spracovateľov, že rúbe sa podľa 

schváleného lesného hospodárskeho plánu. Takže, neviem 

potom na čo je tá koncepcia? To je ďalší materiál, ktorý 

nebude záväzný pre nikoho, ako máme rôzne strategické 

materiály, ktoré sú, sú schválené síce, ale ktoré nie sú 

záväzné pre nikoho, alebo sa veľmi neplnia.  

Tak, ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Hanulík.  

Neni prítomný.  

Tým pádom slovo má pán poslanec Mikulec. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len tak, ako kolegyňa Katka Šimončičová, aj mňa 

zaujíma, či ešte nejaká fáza bude, že sa budú môcť vyjadriť 

aj tieto veľké skupiny ako sú cyklisti, turisti a rybári 

v tejto koncepcii, že či to je ešte možné aj v tom druhom 

kole? Lebo ja plne podporujem ochrany prírody v Bratislave 
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a teda všade, len by ma zaujímalo, že či je to aj v súlade 

s tými, s tou rekreáciou a s tým športom, lebo to sú tiež 

veci, ktoré zaujímajú aj obyvateľov Bratislavy. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže, ja budem reagovať na tú otázku. Prečítam to 

priamo z textu koncepcie, lebo to je asi záväzné 

a najdôležitejšie. V časti 3.3 cyklotrasy. Vypracovať 

podklad, ktorý by riešil údržbu všetkých cyklotrás na území 

mestských lesov vo väzbe na súhrnnú mapu všetkých ciest 

lesoparku a tak ďalej.  

Zvážiť zriadenie funkcie správcu cyklotrás, doplniť 

infraštruktúru pre cyklistov.  

Tam je prvý krok a tak ďalej, nechcem to celé čítať, 

lebo mám veľmi krátky príspevok.  

Doplniť v lokalite Kamzík drevené premostenia pre 

cyklistov a tak ďalej. Tam sú do kedy a tak ďalej.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 300

Doplniť v hlavných rekreačných strediskách služby pre 

návštevníkov pomlčka cykloturistov, umiestniť jednotlivé 

cyklo cyklosmerovky, zriadenie cykloše šeringu, požičovňa 

bicyklov a tak ďalej. Horizontá v horizonte plus desať 

rokov sú plánované aj ďalšie signetrály.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem. 

Prepáčte, že vo faktickej, nemám inú možnosť.  

Vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie 

Okresného úradu v Bratislave Peter Hanulík bol odvolaný na 

základe toho, že bola už vydaná zrušovacia vyhláška na 

základe požiadavky ministerstva vnútra a životného 

prostredia, uviedol vtedajší hovorca ministerstva vnútra 

Peter Lazarov.  

Ďakujem za pozornosť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Šimončičová. 
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(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

No, ja som si to nenašla medzi materiálmi, to čo 

čítala predkladateľka Eliška Pätoprstá.  

Neviem to ná, ja to nemám. Dobre. 

Len sa chcem opýtať, ešte raz. Pre koho je tá 

koncepcia záväzná vybudovať, urobiť, neviem čo zriadiť 

a tak ďalej? To bude kto za to zodpovedný? Či to bude v tej 

ďalšej časti tejto koncepcie dopracované akčný plán, či je 

to záväzné pre vedenie mesta, pre vedenie Mestských lesov? 

Pre koho to je? lebo dávať tam čo sa má robiť v neurčitku 

bez toho, že kto a kedy, tak to je materiál nanič.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Záverečné slovo za predkladateľa zrejme povie pani 

Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 
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Takže Katke odporúčam prečítať si časť Koncepcia 

rozvoja akčný plán strana pätnásť, tam má všetko, na čo sa 

pýtala.  

A ešte dokončím kolegu, aby to zaznelo na mikrofón. 

Časť poľovníctvo a rybárstvo dopracovať a schváliť 

dokumenty Poľovnícky poriadok, Výhľadový plán poľovníckeho 

hospodárenia na rok 2019, zabezpečiť štúdiu revitalizácie 

vodného toku Vydrica, to je to, presne to, na čo 

upozorňovali rybári. Ďalej spolupráca s verejnosťou, lesná 

pedagogika, neviem, či to mám všetko čítať, ale je to, je 

to, vlastne, v tom dokumente. 

A to, čo sa Katka pýtala, má tam presne kto, kedy aj 

kto je za to zodpovedný. 

Čiže, je to v tom materiáli.  

A ja vzhľadom na to, že mám, naozaj, ja vás nechcem 

zdržovať, tie materiály si pozrite podrobne. Robilo sa na 

nich pol roka. Sú zavesené na stránke Mestských lesov, 

všetko od máp až po, až po tieto koncepčné materiály, 

z ktorých som vám teraz čítala. 

A budem veľmi rada keď sa bude pokračovať, pretože to 

najdôležitejšie na tejto koncepcii nie je to, že sa strčí 

do šuflíka, ale že je robená s veľmi širokou verejnosťou, 

čo si môžte pozrieť aj v tej časti Participácia, akým 

spôsobom sa pracovalo. 

Čiže, je, to bol naozaj dokument, ktorý 

pripomienkovala veľmi široká verejnosť. A je zavesený, bol 
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zavesený mesiac na to, aby ešte dodatočne ľudia sa mohli 

k tomu vyjadriť.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prosím vás zároveň aj o podporu a najmä o to, aby sme 

mohli pokračovať a všetky tie detaily rozpracovať až do 

tých požiadavok, ktoré mala verejnosť.  

Ďakujem pekne za podporu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný diskusný príspevok. 

Poprosím návrhovú Prosím návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o  návrhu uznesenia, ktoré znie, 

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

po A, schvaľuje Koncepciu mestských lesov v Bratislave 

a schvaľuje Koncepciu rozvoja  mestských lesov 

v Bratislave, 

po Bé, žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

zabezpečiť spracovanie zonácie mestských lesov v Bratislave 

v súlade s Koncepciou rozvoja mestských lesov v Bratislave 

a Akčným plánom, s termínom do 31. 5. 2018 a predložiť na 
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rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy informáciu o plnení Akčného plánu Koncepcie 

rozvoja mestských lesov v Bratislave s termínom  

do 31. 1. 2019 a každoročne vždy na prvé zasadnutie 

mestského zastupiteľstva v danom roku až do roku 2021 

vrátane. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsaťjedna prítomných. 

Tridsaťjedna poslancov sa vyjadrilo za. 

 

Sedemnásta hodina jedna minúta značí, že je čas na 

prestávku v dĺžke tridsať minút.  

Takže, stretneme sa sedemnásť tridsať. 

 

(prestávka od 17.01 do 17.33) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

...tridsaťtri minút a ja tak, ako som avizoval, dám 

prezenčné hlasovanie, aby sme urýchlili návrat do rokovacej 

sále.  

Takže, prosím, spustite prezenčné hlasovanie. 

(Prezentácia.) 

Jedenásť prítomných. Z toho vyplýva, že dáme si 

pätnásťminútovú prestávku a potom to skúsime znova, hádam 

bude lepšia konštelácia.  

 

(prestávka od 17.33 do 17.47 h) 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

Sedemnásta hodina štyridsiata siedma minúta, poprosím 

po pätnásťminútovej prestávke z dôvodu 

neuznášaniaschopnosti o druhé prezenčné hlasovanie.  
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(Prezentácia.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťtri. 

Za osemnásť. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No. Kto by to bol povedal.  

(poznámka: smiech v rokovacej sále)  

 

 

BOD 2 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2018 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo dva. Aspoň ja mám takú vedomosť, že by sme 

mali nasledovať bodom číslo dva v rámci riadne schváleného 

programu.  

Je to Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

V krátkosti poprosím úvodné slovo. 
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Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Takže, návrh na zmenu rozpočtu. 

Rozpočet bol, na základe, sa predkladá na základe 

požiadavok disponentov, útvarov magistrátu a organizácií, 

kde vlastne, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) v materiáli 

sú spracované zvýšené dane z príjmov fyzických osôb, 

zníženie výdavkových finančných operácií na základe 

uznesenia vlády o predĺžení termínu splatnosti návratnej 

finančnej pomoci od vlády Slovenskej republiky, zvýšenie 

použitia Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania 

v súvislosti s naplnením politic, cieľov, ktoré vlastne 

neboli naplnené minulý rok, a preto sa, vlastne, v tomto 

rozpočte dopl dopĺňajú, aby sa mohli realizovať, použitie 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené 

kompetencie školstva, valorizácia tarifných platov 

a zvýšenie príplatkov vyplývajúcich z novelizácie zákonníka 

práce pre zušky (ZUŠ-ky) cévécéčka (CVC-éčka), zariadenia 

pre seniorov a príspevkové organizácie. Zmeny v príjmoch 

a výdavkoch zušiek (ZUŠ-iek), cévécečiek (CVC-éčiek), 

zariadení pre seniorov, doplatok pre dépébé (DPB) za úbytok 

tržieb za rok 2017, zvýšenie bežných výdavkov na dopravné 

značenia, svetelnú signalizáciu, zvýšenie bežných výdavkov 

na opravu cestnej a pešej infraštruktúry, podchodov 

a mostných objektov, zvýšenie kapitálových výdavkov na 

verejné osvetlenie, nové výdavky na bežné a kapitálové 

transfery pre príspevkové a rozpočtové organizácie na 

zabezpečenie ich ďalšej činnosti a navyše nad rámec 

rozpočtu, týka sa to skoro všetkých organizácií, STARZ, 

MARIANUM, ZOO a tak ďalej, kapitálové výdavky na (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) rekonštrukcie budov magistrátu. Je tu 
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aj vlastne zároveň zvýšenie výdavku na podporu ARS 

Bratislavensis, zvýšenie výdavku na rekonštrukciu arue 

areálu pre komunálny podnik na základe uznesenia MsZ 

a presuny rozpočtových prostriedkov podľa požiadaviek 

disponentov.  

Navrhované zmeny rozpočtu celkovo navyšujú príjmy 

o štyri celá štyri milióna eur, o rovnakú sumu sa navyžujú, 

sa navrhujú zvýšiť aj celkové výdavky. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Ako prvý sa prihlásil pán starosta Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Pán predsedajúci, pán riaditeľ, 

ja by som sa rád spýtal, či je nejakým spôsobom 

reflektovaná do tohto návrhu rozpočtu, respektíve  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

 

Ďakujem. 
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Možno nie v tomto návrhu rozpočtu, ale či sa nejakým 

spôsobom pracuje na tom, že od 1. mája bude v platnosti 

novela zákona, ktorým sa občania odbremenia od 

starostlivosť o priľahlé chodníky k svojim nehnuteľnostiam 

a každá samospráva sa s tým bude musieť nejakým spôsobom 

vysporiadať, čo bude určite aj enormný nárast na rozpočty 

samospráv. 

Preto by som rád vedel, že či sa na tomto poli a na 

magistráte niečo deje, či sa pripravuje nejaký, nejaký 

záložný plán, či je zmapované koľkých kilometrov, koľkých 

státisícov metrov štvorcových sa to týka? Akým spôsobom sa 

to plánuje riešiť? A hlavne, aký to bude mať vplyv na 

rozpočet. 

Ďakujem. Z mojej strany všetko. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Bulla.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pozrel som si všetky zmeny rozpočtu, ktoré tu boli 

predložené a upútala ma taká jedna zmena, ktorá hovorí 

o tom, jakým spôsobom budeme pristupovať k oprave ciest. 
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Pokiaľ sú moje informácie správne, tak tento rok by 

malo ísť do opravy cez približne tridsať miliónov a do 

žiadnych iných rekonštrukcií električkových tratí, 

trolejbusových tratí a tak ďalej, ide nula euro.  

Preto som sa rozhodol podporiť aj iné formy dopravy 

v tomto meste a chcel by som dať tento pozmeňovací návrh.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje v kapitole 1 rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy zvýšenie bežných výdavkov kapitoly o dva a pol 

milióna na opravy tratí nasledovne: 

zvýšenie bežných výdavkov v programe 1 Mobilita, 

verejná doprava, podprogram 1.1 Integrovaný systém verejnej 

dopravy, prvok 1.1.1 Mestská hromadná doprava, navýšenie 

transferu Dopravný podnik, akciová spoločnosť, na opravy 

električkových a trolejbusových tratí,  

a žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

zapracovať schválené zmeny do tohto uznesenia, ako zdroj 

financovania navýšiť daň z príjmu.  

Myslím si, že toto jasne hovorí o tom, o tom, že nie 

je nosný dopravný systém len asfaltovanie Bratislavy, ale 

nosný dopravný systém sú aj električkové a trolejbusové 

trate. A za posledné štyri roky sa okrem opravy trate 

v centre, neinvestovalo absolútne nič.  

Ďakujem.  

Predkladám tento návrh.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 
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I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si myslím, že je to chvályhodný počin, len sa chcem 

z fo z formálnej stránky spýtať, že či je určite tento 

pozmeňujúci návrh pripravený dobre? Pretože na jednej 

strane nie som si istý, či vieme zvýšiť v takejto sume 

výdavky bez toho, aby boli naozaj rozpočtovo kryté na 

strane príjmov, lebo povedať len, že zvýšiť príjmy je dosť 

slabé.  

Po druhé, takýto pozmeňujúci návrh by mal obsahovať aj 

to, ako sa mení celková výška suma prerozdeľovaných peňazí 

v rámci celkovej zmeny rozpočtu, čo tam som si teda 

nepostrehol. 

A po tretie, či sme si istý, že aj ak tieto peniaze 

schválime, tak tie rekonštrukcie sa, naozaj, za ne stihnú 

vykonať. Pretože na takú vec, ako je rekonštrukcia trate, 

treba mať urobené projekty a treba to mať vopred 

pripravené, vysúťažené, a obávam sa, že aj keby sme to 

schválili dnes, tak aj tak tie peniaze, takto presunuté, do 

konca roka nedokážeme využiť, pretože na to neexistuje 

dostatočná príprava z hľadiska prípravy projektov 

obstarávania a tak ďalej. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pani starostka Čahojová. 

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

Len veľmi stručne.  

Nemôžem podporiť takto pripravenú zmenu rozpočtu 

z najvážnejšieho dôvodu, ktorým je ten, že pán, že tým, že 

sa nesplatí pôžička desať miliónov, ktorú dostala, dostalo 

toto mesto z návrat ako návratný finančný príspevok od 

vlády Slovenskej republiky, ešte myslím, že to bolo za pána 

primátara, primátora Ftáčnika, tak lehota splatenia bola 

v tomto roku, bolo s tým v rozpočte počítané, že sa to 

splatí, tak sa stáva presne to, pred čím tu viacerí 

vystríhali, že v dobrých rokoch sa neznižuje dlh mesta. 

Naopak, tento dlh sa prenáša do budúcich období, kedy tie 

dobré roky už nemusia byť.  

Čiže, rozpustenie ďalších desiatich miliónov euro, 

ktoré pán primátor dostal od pána Fica do daru k tým, čo už 

dostal na opravu, alebo lepšie povedané na asfaltovanie 

ciest v Bratislave, tak s tým nemôžem nijako súhlasiť. 

Pretože to, že tento rok máme dostatok finančných 

prostriedkov, aj neznamená, že ich budeme mať dostatok aj 

o tri, štyri alebo desať rokov.  

Takže, pán primátor sa prezentuje v médiách presne 

opačne, že znižuje zadĺženie hlavného mesta, ale je to len 

relatívne v pomere k príjmom, skutočné zadĺženie rastie. 
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Napokon si iste dobre spomínate, že sme, že ste schválili 

čerpanie ďalších tranží pôžičky. Odloženie splatenia je 

tiež len pôžička.  

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: 

Ďak (poznámka:  prednášajúci si odkašľal) pardon.  

Ďakujem. 

My sme sa aj na finančnej od komisii touto otázkou 

zaoberali a bola jedna otázka, že kedy bolo rozhodnuté 

o tom, že táto pôžička sa tento rok nebude splácať. Čiže, 

kto to rozhodol a aký je odklad časový. Ale to sa ani 

v materiáloch, ani v tých doplňujúcich nedozvedáme, tak by 

som poprosil, že kedy má byť tých desať miliónov splatených 

a akým spôsobom?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Ďalej diskutuje aj pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Ja by som doplnila kolegyňu, poslankyňu Čahojovú, že 

tam nejde len o tých desať miliónov, ktoré máme 

k dispozícii tým, že nemusíme splatiť pôžičku, ale všimnite 

si ako sa čerpá z fondov. Rezervný fond dvadsaťsedem 

miliónov, dvadsaťšesť miliónov z neho sa má previezť do 

rozpočtu. A teda, v tomto roku minúť. Dvadsaťšesť miliónov. 

To nie je taký malý peniaz. A zostane nám tam 

sedemstotisíc. Rezervný fond vybagrujeme.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Nemôžem úplne súhlasiť s tým, čo povedala pani 

starostka Čahojová. Chápem, že kto chce psa biť, palicu si 

nájde, ale sú rôzne spôsoby míňania peňazí. A v tomto 

prípade aj v tejto zmene rozpočtu ide o investície. 

O investície najmä do oblastí ako rekonštrukcie ciest 

a chodníkov, ktoré je obrovský investičný dlh.  

Viete, Marián Kotleba sa v Banskej Bystrici chválil 

tým, že znižuje dlh, ale robil to na úkor toho, že sa 
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neinvestovalo do ničoho, takže všetko chátralo a všetko 

bolo rozbité po jeho vláde.  

A to nebol správny spôsob šetrenia, aj keď podľa vašej 

úvahy, pani starostka, by to bolo správne, čo robil 

Kotleba, pretože, predsa šetril.  

Je veľký rozdiel, či sa peniaze míňajú a vyhadzujú von 

oknom, alebo či sa investujú. A táto zmena rozpočtu hovorí, 

že sa budú investovať v prospech Bratislavčanov, v prospech 

úhrady dlhoročného investičného dlhu, ktorý v Bratislave 

máme, a teda sa dlh bude zmazávať, ale ten skrytý, 

investičný.  

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Naspäť reaguje pani starostka Čahojová. 

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

Čiže, vy, pán Chren, vlastne súhlasíte s tým, čo som 

povedala, že sa ruší, alebo zmazáva, alebo znižuje nejaký 

vnútorný skrytý dlh, ale ten skutočný rastie. Presne opak 

hovorí pán primátor. Že skutočný dlh klesá.  

Takže, ste potvrdili moje slová. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Riadnym diskusným príspevkom vystúpi pán poslanec 

Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,  

len veľmi stručne chcem povedať to, čo som vlastne 

povedal vo faktickej poznámke už tak nechtiac. 

Ja podporím túto zmenu rozpočtu, pretože táto zmena 

naozaj vylepšuje rozpočet na tento rok, ktorý sme schválili 

a vylepšuje ho hlavne v oblasti, ktorá je pre mňa veľmi 

dôležitá. Myslím si, že prvom rade každá verejná inštitúcia 

a každá samospráva by sa mala venovať tým fundamentálnym 

základným činnostiam a ktoré má, tie robiť dobre a potom 

môžme vymýšľať niečo viac.  

V Bratislave máme obrovský problém s tým 

najzákladnejším, s dopravou, s kvalitou ciest, s kvalitou 

chodníkov a táto zmena rozpočtu prináša významné investície 

do tejto oblasti, navýšenie oproti schválenému rozpočtu 

a to považujem za veľmi správne.  

A keď niektoré chodníky boli rozbité tridsať rokov 

čakali na opravu, keď dostávam imejly (emaily) od 

ružinovských dôchodcov ako si zlomili nohu a cestou 

z mestského domova dôchodcov do na nákup do Teska (Tesca) 
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na Martinčenkovej ulici a ten chodník po tridsiatich rokoch 

sa nám vlani podarilo práve takejto zmene rozpočtu opraviť 

a všetci tí ľudia sú spokojní, tak to nepovažujem za 

mrhanie peňazí a nepovažujem to za nesprávnu vec.  

A teraz máme príležitosť tento rok dosiahnuť na 

desiatkach tisíc metrov štvorcových v celom meste to isté. 

A je to zahrnuté v tejto zmene rozpočtu.  

Táto zmena rozpočtu je urobená tak, že zlepší život 

obyvateľom, nie nám poslancom, a preto za ňu rozhodne budem 

hlasovať. 

A naozaj aj tak by som vás chcel poprosiť, pri tom 

zmazávaní toho vnútorného investičného dlhu a pri tom, že 

sa konečne naštartovali investície do toho základného, čo 

mesto má robiť, do starostlivosti o cesty a chodníky, aby 

sme možno aj rôznym politikárčením neohrozovali a rôznymi 

nepripravenými pozmeňujúcimi návrhmi, neohrozovali prijatie 

tejto, pre ľudí, dôležitej zmeny rozpočtu.  

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. 
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Pán Chren,  

povedali ste, že konečne sa ide masívne investovať do 

toho, čo sa tu roky zanedbávalo. To jest, sa idú opravovať 

komunikácie a cesty.  

No, sú dve možnosti. Buď teda urobím jeden rok, 

povedzme, alebo jedno krátke obdobie jednu oblasť a masívne 

a všetko na to, alebo to môžem dať trošku menej a aj na 

ďalšie, ktoré sa tu roky ne neriešili. Napríklad, 

nedostatok mestských policajtov. Na to peniaze vôbec 

nemáme. A ja by som radšej zobrala z toho asfaltovania 

ciest časť a dala to na to, čo sa tu tiež roky neriešilo. 

Sú aj iné oblasti ako len zanedbané cesty a zanedbané 

chodníky, ktoré síce ja kritizujem ako chodec (gong), no 

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: 

Samozrejme, pán Chren, že opravy chodníkov nie sú 

mrhanie peniazmi. Ale keby sa nemrhalo peniazmi, tak sú 

peniaze aj na opravu chodníkov a nepotrebujeme vytvárať pre 

ďalšie dlhy pre budúceho, dúfam, budúceho primátora tohto 

mesta. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si vážim Katku Šimončičovú, pretože, ak si dobre 

pamätám, na ružinovskom zastupiteľstve to bola práve ona, 

kto navrhol pozmeňujúci návrh, ktorým sa v tohtoročnom 

rozpočte výrazne strojnásobila investícia do opráv 

chodníkov v Ružinove a do výstavby cyklotrás.  

A súhlasím aj s tou mestskou políciou. Ale mestská 

polícia, dnes tam nie je problém s peniazmi, tam je 

problém, že nevedia zohnať dosť ľudí. Majú neobsadené 

tabuľkové miesta. Oni by viac policajtov vedeli zamestnať. 

A zatiaľ čo neviem ako vypočítať to, že keď si 

v priemere, napríklad, okolo Heliosu, alebo tam na tej 

Martinčekovej traja, štyria ľudia ročne a hlavne seniori, 

zlomia nohu, alebo vyvrtnú členok a vďaka opravám chodníkov 

sa to už viac nebude stávať, neviem ako toto vyjadriť 

peniazmi.  

A považujem to za dobré, za dôležité a hlavne, tridsať 

rokov sme čakali a čakať čo i len jeden rok navyše, 

považujem naozaj za nesprávne. Je to náš posledný rok, kedy 

môžme ako poslanci v tomto období niečo pre (gong) ľudí 

spraviť.  
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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: 

Tak, pre to torzo poslancov, ktorí tu zostali dneska 

ešte, som si už dopredu avizovaný návrh uznesenia 

pripravil. Ja som ho avizoval pánovi primátorovi, aj na 

mestskej rade, aj na finančnej komisii. Súvisí so štúdiou 

na predĺženie električky a záchytného parkoviska do Vajnor.  

Električky sú predsa nosným dopravným systémom. 

Záchytné parkoviská patria do parkovacej politiky. Všetky 

tieto veci vehementne pán primátor podporuje. 

A keď sa schvaľoval v decembri rozpočet, tak povedal, 

že pri ná, tam som chcel, tiež dával návrh zmeny rozpočtu 

na rok 2018, ale bolo povedané, že pri prvej zmene rozpočtu 

takto potrebné a prospešné veci budú akceptované. 

Takže, ja dávam do dnešného uznesenia návrh tohto 

uznesenia, kde je, dopĺňam ho, že miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu  

po Bé, žiada primátora, z dôvodu budovania nosného 

dopravného systému a záchytných parkovísk presunúť 

prostriedky vo výške stotisíc eur z podprogramu 2.2.1 

v rámci transferu GIPu, GIBu, nikde inde v GIBu, v GIBe sa 

zostanú tie peniaze, zo spracovania projektov, ktoré sa 

reálne nezrealizujú v roku 2018, a to na projektovú 

dokumentáciu k územnému rozhodnutiu na predĺženie 
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električky zo Zlatých pieskov k vajnorskej železničnej 

stanici a naprojektovaniu záchytného parkoviska ako 

prestupného bodu integrovanej dopravy podľa vypracovanej 

štúdie GIBu.  

Štúdia GIBu, mne dvakrát odpovedal pán primátor aj na 

komisii, aj na mestskej rade, že štúdia GIBu nie je 

dokončená. Štúdia GIBu je dokončená, rozprával som sa 

s pánom riaditeľom, je, existuje, je dokončená. 

Vysokotlaký plyn, ktorý ide popri tej električke, neni 

žiaden problém, technicky sa dá vyriešiť. Čiže, potrebujeme 

začať spracúvať projektovú dokumentáciu, aby bola čo 

najrýchlejšie urobená ak potom, k územnému rozhodnutiu 

a následne k stavebnému povoleniu, aby sme mohli ešte 

využiť peniažky z fondov Európskej únie. Existuje operačný 

projekt Doprava a podprogram Dopravná infraštruktúra, kde 

sa do roku 2023 dajú na modernizáciu vlastne dopravy použiť 

tieto peniaze na výstavbu, nie len na opravu radiál, ale aj 

na výstavbu nových častí električiek do rôznych koncov 

Bratislavy a toto je také najreálnejšie. Ešte aj Dúbravka, 

predĺženie na Bory, je taká reálna.  

Samozrejme, treba myslieť aj na predĺženie električky 

do Vrakune a do Podunajských Biskupíc, ale to už je otázka 

väčších investícií. Tade by mohla, to je tá otázka tej 

významenej investície, že kade vlastne tade pôjde 

električka, či pôjde po Mlynských nivách, alebo po 

Landrerovej, ale to už nechajme na odborníkov.  

Čiže, môj návrh uznesenia dávam návrhovej komisii. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Veľmi sa ospravedlňujem za porušenie rokovacieho 

poriadku, ale nemohla som na pána Chrena reagovať na jeho 

faktickú faktickou.  

Nebolo to výrazné zvýšenie v Ružinove, ale tam išlo 

o sumy, že z tridsať na šesťdesiattisíc a takéto zvýšenie 

na cyklotrasy a na chodníky, ktoré neboli ani o päťdesiat 

percent zvýšené. Takže, nebolo to tak, jako vy hovoríte. 

Díky. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Minulý piatok v týchto priestoroch bola akcia Cena 

primátora a pán primátor mal svoj príhovor a mňa zaujali 

dve veci. Jedna bola tá, že povedal Bratislavčanom, alebo 

prítomným v tejto sále, že Bratislava má dosť peňazí, ja 
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som to vedela, ale on tri roky hovoril, že nemá, ale teraz 

to povedal na plné ústa, že Bratislava má dosť peňazí.  

A druhé bolo keď nám všetkým predstavoval, že jak bude 

super Bratislava, lebo budeme mať planetárium.  

No ale teraz sme pri rozpočte, tak k tým peniazom. 

Podľa mňa v tomto rozpočte, ale aj rozpočet, ktorý sme 

si schválili na rok 2018, sú veľké vaty. Sú veci, ktoré, 

jednoducho, boli tam na naplnené milióny a oni sa 

nezrealizujú. Nezrealizujú.  

To znamená, že aj tieto veci, ktoré sa dali sem, 

napríklad, štyristotisíc na ten komunálny podnik.  

Keď prekročím, poprosím o ďalšie minúty.  

Splnili uznesenie, lebo dali do rozpočtu 

štyristotisíc, ale zároveň nám povedali, že vlastne z toho 

nič nebude tento rok, takže ja sa chcem spýtať, že či tá 

štúdia uskutočniteľnosti bude stáť štyristotisíc. Ak vedia, 

že to neminú, tak mohli vysvetliť, tak jak píšu, že 

nesplnené uznesenia a nedá sa a neviem čo.  

Čiže, my to tam nalejeme, ale v podstate už dnes 

vieme, že sa možno na nejaký projektík, ale ani tomu 

neverím.  

Takže, to je jedna položka.  

Druhá položka je stavba Uránovej. Tam máme plus 

tristosedemdesiatpäťtisíc. Ale keď si pozriete, včera 
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členom finančnej komisii došiel taký dovetok, pýtali sme si 

17. 4., ale včera večer nám to prišlo, že, kde to mám, že 

v tejto stavbe celkový rozpočtový náklad je milión 

sedemstosedemdesiatšesťtisíc šesťstojedna celé 

deväťdesiatšesť eura, zrejme to vychádza z výkaz výmeru. 

Keď sme tri, štyri roky dozadu sa bavili o Exnárovej, 

následne Uránovej, hovorili sme o tom, že predpokladaný 

náklad bude milión až milión dvestotisíc eur. V tejto 

chvíli už je to milión sedemsto. Je to neuveriteľné číslo 

pre mňa na rekonštrukciu tohto objektu. Ale zároveň je tam 

uvedené, v tej informácii zo včera, že termín realizácie 

verejného obstarávania na dodávateľa, predpoklad 

preinvestovanej deväťstotisíc, asi v tomto roku.  

Čiže, teraz dávajú do zmeny rozpočtu plus 

tristosedemdesiatpäťtisíc v zmenách v roku 2018, ale 

zároveň je povedané, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa 

stavby predpokladáme v siedmom až deviatom mesiaci. Čiže, 

pri tej rýchlosti mesta to je minimálne deviaty mesiac.  

Tak ja sa chcem spýtať, že kde a kedy a kto 

preinvestuje v tomto roku deväťstotisíc?  

Podľa mňa, takéto, križovatky nepôjdu, o ktorých už 

vieme, že proste, jednoducho, možno nejaký stupeň 

dokumentácie ešte.  

Čiže, milióny a milióny sú naliate v tom rozpočte 

a jednoducho, sa potom iba nám v septembri povie nedá sa, 

nedalo sa a tak ďalej. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 325

Čiže, jediné čo vlastne sa tu bude robiť, tak sú 

komunikácie. Ja sa tomu teším, ale toto mesto so stavbami 

ako s objektami sa nepohlo v tomto volebnom období vôbec 

nikam.  

Viete, že v predchádzajúcom bode 1A som dávala úspešné 

uznesenie, ďakujem všetkým (gong) dvadsiatim piatim, ktoré 

zaňho zahlasovalo. Tam som dala, že v prvej zmene rozpočtu. 

Trošku sme si s pani Behuliakovou vysvetľovali, ja vnímam 

toto ako prvú zmenu rozpočtu. Ona tvrdí, že, že visela a že 

v tej ďalšej by to mohlo byť, ale predpokladám, že sa 

zhodneme, že toto je prvá zmena rozpočtu.  

A ja to tak cítim, že ja by som nemala hľadať, že 

odkiaľ zoberiem milión stotisíc, pretože keď ho mesto 

dokázalo v roku 2016 minúť, tak by to bol ich, ich úloha, 

ale aj napriek tomu dávam návrh na zmenu uznesenia.  

Žiadam zmenu v programe 2.2.1 Údržba komunikácií 

z plus päťs päť miliónov tristošesťdesiattisíc, ktoré je 

tam uvedené, na sumu štyri milióny dvestošesťdesiattisíc 

a milión stotisíc uvoľniť na rezervu pre mestskú časť 

Bratislava-Ružinov na nevyplatenie sumy milión stotisíc, to 

je zaokrúhlené, za predaj zverených pozemkov mestskej časti 

Bratislava-Ružinov Národnej diaľničnej spoločnosti, á es 

(a.s.). 

Keďže sa tu už dneska hovorilo o tom, že tridsať 

miliónov sa dáva do ciest a komunikácií, podľa mňa, ani tie 

sa nepreinvestujú. A keď sa, chvalabohu, preinvestujú, 

určite tie peniaze, ja vám hovorím, že zostane veľký balík 

peňazí na jeseň v tomto roku.  
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Ďakujem za pozornosť a za podporu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Chren faktickou. 

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

Vážená pani kolegyňa,  

no musím povedať, že som v šoku. Vy beriete milión eur 

z reálnych opráv ciest a chodníkov pre nejakú fiktívnu 

rezervu, na nejaký spor, ktorý nie je vyriešený a normálne 

namiesto toho, aby sa opravovali cesty a chodníky, 

z ktorých mimochodom mnoho je v Ružinove v tej zmene 

rozpočtov, tak tie peniaze dávate na nejakú rezervu 

a neurobí sa nič. A to navyše na rezervu, ktorá je sporná 

a ešte je aj spojená s rekonštrukciou práve tej základnej 

umeleckej školy Exnárova, ktorú sabotuje ružinovský 

starosta, ktorý má sa na nej spolupodieľať v sume 

dvestopäťdesiattisíc eur, pre ktorého vy pracujete. Odmieta 

tých dvestopäťdesiattisíc eur vyplatiť, vymýšľa si, že to 

podmieňuje práve vyriešením tohto sporu, ktorý vznikol 

oveľa ve rokov neskôr než vzniklo, dal on ten záväzok, že 

dvestopäťdesiattisíc bude na ZUŠ Exnárova kofinancovať. 

A v podstate, tým normálne, že idete proti vlastným 

obyvateľom. 

Ja naozaj, ja rozhodne nepodporím a vyzývam všetkých, 

aby nepodporili tento váš návrh.  
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A mimochodom, prosím prezenčné hlasovanie. (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No, ďakujem za návrh.  

Tým pádom spúšťame hlasovanie.  

Prosím prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia.) 

Tak pätnásť minút prestávka, stretneme sa o pol.  

Dvadsať. 

 

(poznámka:  mestské zastupiteľstvo je 

neuznášaniaschopné, prezentovalo sa 22 poslancov) 

 

(poznámka:  prestávka od 18.14 do 18.30 h) 

 

(poznámka: o 18.30 h prezenčné hlasovanie po 

prestávke, mestské zastupiteľstvo je opakovane 

neuznášaniaschopné, prítomných je 21 poslancov) 
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(poznámka:  predsedajúci I. námestník primátora  

Ing. Milan Černý o 18.30 h prerušil rokovanie mestského 

zastupiteľstva z dôvodu, že nie je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov a teda mestské zastupiteľstvo 

nie je schopné rokovať a uznášať sa.) 
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DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA 31. MÁJA 2018 
 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 
A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie o 08.25 h) 

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

Zaujali svoje miesta v predsálí, aby sme mohli začať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

...am pokračujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva 

zo dňa 26. 4., na ktorom vítam poslancov mestského 

zastupiteľstva, starostov mestských častí a ostatných 

prítomných. Kon, ehm, podľa informácií z konštatujem, že 

mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

Na celý deň sa ospravedlnili pán poslanec Budaj, pán 

poslanec Pilinský. 

Návrhovú komisiu a overovateľov máme. 
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BOD 2 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2018 

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

Dňa 26. 4. sme prerušili rokovanie mestského 

zastupiteľstva v rámci rozpravy Návrh na zmenu rozpočtu, 

lebo bolo neuznášaniaschopné.  

S diskusnými príspevkami boli pán poslanec Bôcik, 

ktorý sa vzdáva diskusného, teda faktickej. 

Pán poslanec Mrva.  

Tu nie je.  

Pani poslankyňa Tvrdá.  

Tu nie je. 

Prihlásení boli do diskusie pán poslanec Kolek a pán 

poslanec Hrčka. 

Pán poslanec Kolek tu nie je, stráca poradie. A pán 

poslanec Hrčka tu tiež nie je, takže stráca poradie. 

Ehm, takže môžeme pristúpiť rovno k hlasovaniu. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec, prosím? Nerozumiem. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie, ideme hlasovať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia v poradí ako 

boli podané. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ak ma pustíte k slovu, tak to aj prečítam. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

v časti A schvaľuje v kapitole jeden rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy zvýšenie bežných výdavkov kapitoly 

o dva milióny päťstotisíc eur na opravy tratí nasledovne. 

Zvýšenie bežných výdavkov programov jeden Mobilita 

a verejná doprava, jeden jeden integreno Integrovaný systém 

verejnej dopravy, prvok jeden jeden jeden Mestská hromadná 

doprava. Navýšenie transferu Dopravný podnik Bratislava, 

akciová spoločnosť, na opravy električkových 

a trolejbusových tratí. 
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V časti Bé žiada primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy zapracovať schválené zmeny do tohto uznesenia 

a ako zdroj financovania navýšiť daň z príjmu. 

Toľko. 

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

Ehm ten návrh 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Toto je doplnenie. 

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

ten návrh podal kto? 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

k návrhu uznesenia. 

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

Lebo pán poslanec Bulla ho podľa ešte v čase, keď. 

Pán poslanec Bulla?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Odišiel, aha. 
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Takže, urobíme asi tú prestávku, keď pán poslanec  

Bulla odišiel, nie? 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ale sme v hlasovaní, pán primátor. 

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

Sme v hlasovaní. 

Ehm. 

Poprosím poslancov, keby sa vrátili, lebo behom 

hlasovania nemôžu opúšťať, nemôžu opúšťať. 

Poslanci, keby ste sa, prosím, vrátili do rokovacej 

sály, pretože nemôžte opúšťať, podľa rokovacieho poriadku 

nemôžte opúša opúšťať hl hlasovací sál.  

Pani poslankyňa Štasselová, pani poslankyňa 

Kimerlingová, pani poslankyňa Čahojová, pán poslanec Bulla. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón „Urob video, 

no.“) 

(poznámka:  čaká sa na poslancov) 

Poprosím poslancov, ktorí sa skrývajú za dvermi, aby 

sa vrátili do rokovacej sály. 
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(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Behom hlasovania sa nemôže opúšťať rokovacia sála. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pani poslankyňa Štasselová nemá zasunutú kartu. 

Keby ste prosím vás, registrovali, lebo ste tu, pani 

poslanky. 

Tak, ostatní s tým nesúhlasili. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Osem tridsať ste tu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Mám informáciu, že ďalší poslanci sú už na schodoch, 

takže počkáme ešte minútu. 

Dobre, čiže prosím skrutátorov, aby spočítali 

prítomných poslancov. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Je osem štyridsaťštyri, dámy a páni, prosím príďte do 

rokovacej sály, aby mohlo zastupiteľstvo pokračovať. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Dobre, vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku. 

Budeme pokračovať o deviatej. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

 

(prestávka od 8.48 do 9.05 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(po prestávke) 

Pr do rokovacej sály, aby sme mohli pokračovať a potom 

urobíme opäť kontrolné sčítanie skrutátormi. 

A v predsálí, aby sa vrátili do rokovacej sály, aby 

sme mohli pokračovať. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Prečítala som prvý návrh, ktorý bol  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) je treba hlasovať 

tom. 

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

Pán poslanec ho dával ešte, keď nevedel, že bude 

tarifné rokovanie, dohoda, čiže ten. 

Hlasujte, prosím. 

Karta nefunguje, opakujeme hlasovanie, nefungovali 

niektoré.  

Komu nefungovalo? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre, takže opakujte hlasovanie, prosím. A každý sa 

presvedčte, že funguje hlasovacie zariadenie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pán poslanec Jambor, prosím ťa. 

Pán poslanec,  

keby si sa zaregistroval aspoň. 
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Aha. Dobre. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh dával pán poslanec Mrva. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu budovania 

Nosného dopravného systému a záchytných parkovísk, presunúť 

prostriedky v sume stotisíc eur v podprograme dva dva jeden 

v rámci transferov mestskej príspevkovej organizácie 

Generálny investor Bratislavy zo spracovania projektov, 

ktoré sa reálne nezrealizujú v roku 2018, a to 

na projektovú dokumentáciu k územnému rozhodnutiu 

na predĺženie električky zo Zlatých pieskov k vajnorskej 

železničnej stanici a na projektovanie záchytného 

parkoviska ako prestupného bodu Integrovanej dopravy podľa 

vypracovanej štúdie mestskou príspevkovou organizáciou 

Generálny investor Bratislavy. 

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

Toto je ten návrh, ktorý pán poslanec dával ešte 

predtým. 
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Čiže prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Šesť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tretí návrh podala pani poslankyňa Tvrdá. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy o zmenu v programe 

dva dva jeden Údržba komunikácií plus päť miliónov 

tristošesťdesiattisíc eur na sumu plus štyri milióny 

dvestošesťdesiattisíc eur a jeden milión stotisíc eur 

uvoľniť na rezervu pre mestskú časť Bratislava-Ružinov 

za nevyplatenie sumy milión stotisíc eur za predaj 

zverených pozemkov mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. 

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

Tu prebieha právny spor, čiže do dokončenia pra 

právneho sporu mesto nemôže inak konať. 
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Čiže prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Osem za. 

 

Pani poslankyne Štasselovej nefunguje zariadenie. 

A nemohli ste hlasovať? 

Takže, budeme opakovať hlasovanie.  

Prosím, vytiahnite si kartu a. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále, poslanci a ostatní 

prítomní si vyťahujú karty z hlasovacieho zariadenia 

a opätovne ich zasúvajú, aby sa identifikovali v programe 

hlasovania) 

 

Čiže, opakujeme hlasova hlasovanie, prosím.  

Pardon, ešte nie, ešte nie, ešte. 

 

Prosím, hlasu hlasujeme, opakujte hlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Dvadsaťdeväť prítomných. 

Jedenásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia tak, ako 

nám bolo písomne predložené.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2018 nasledovne. 

Zvýšenie bežných príjmov o dva milióny 

sedemstojedentisíc dvestopäťdesiatšesť 

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

To je podľa materiálu, pani p pani poslankyňa, hej? 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

eur.  

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

Treba prečítať ešte raz? 

Je to mat, podľa materiálu.  

Takže, podľa materiálu. 

Hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Uznesenie bolo prijat prijaté. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Teraz poprosím protokol, keby mohol prísť. 
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BOD 3 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY Č. .../2018, KTORÝM SA 
MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ 
NARIADENIE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 12/2016 O 
DOČASNOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH 
VOZIDIEL NA VYMEDZENÝCH ÚSEKOCH 
MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY, VÝŠKE ÚHRADY ZA DOČASNÉ 
PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, 
SPÔSOBE JEJ PLATENIA A PREUKÁZANIA 
JEJ ZAPLATENIA  

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

Prechádzame do druhého bodu a tým je návrh všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta o dočasnom parkovaní, 

ktorým mesto vyhovuje protestu prokurátora.  

Je to v podstate bez úvodného slova, pretože mestské 

zastupiteľstvo žiadalo vyhovieť prokuratúrom. My sme 

vyhoveli, čiže predkladáme iba doplnenie toho uznesenia. 

Je to bez úvodného slova, súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu. 
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Prosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie a tak ďalej, ako je 

to písomne uvedené. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trojpätina prítomných. 

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

Prosím, hlasujte. 

Teraz hlasoval, pán poslanec. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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Tridsaťtri prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 4 NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY – PARKOVACIA POLITIKA 

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

Prechádzame do bodu tri a tým je Návrh dodatku štatútu 

hlavného mesta a parkovacia politika. 

Dámy a páni,  

predkladáme vám opätovne žiadosť Bratislavčanov 

o pokrok a podporu rezidenčného parkovania. 

Štatút je výsledkom dohody mesta, mestských častí, 

práce pracovnej skupiny, dlhoročnej spolupráce odborníkov 

hlavného mesta a mestských častí a dopravných odborníkov.  

Jeho podstatou je podpora rezidenčného parkovania, 

podpora Bratislavčanov, lepší verejný priestor 

a predovšetkým viac peňazí, financií pre Bratislavu, 

pretože keď chceme zlepšiť financovanie nášho mesta, tak 

rezidenčné parkovanie je jediný motív, jediná iniciatíva 

prečo by, alebo pohnútka, prečo by sa ľudia, ktorých tu je 

dvestotisíc a nemajú trvalý pobyt, mali prihlásiť. 
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Máte to v rukách, toto, vy toto rozhodnutie. 

Takto prihlásení noví Bratislavčania by priniesli 

mestu desiatky milión eur ročne a skončili by sa diskusie 

o tom, či mesto má na niečo peniaze, alebo nemá na niečo 

peniaze. 

Boli by peniaze na všetko a máte to v rukách. 

Keď štatút neschválite, je to opäť pozvánka pre tých 

stopäťdesiattisíc ľudí denne, ktorí prichádzajú 

na tridsiatich troch tisícoch autách do Bratislavy, 

zaparkujú kde sa dá a ničia verejný priestor. 

Posledné dva týždne sme tu mali návštevy 

zo zahraničných miest, z Ljubljani, bol tu viceprimátor 

Ljubljani, bol tu, bola tu hlavná architektka Kodane.  

Prosím o kľud v sále.  

Obidvaja zhodne jasne povedali, že regulácia 

parkovania je nevyhnutný krok pre to, aby sa zlepšila 

mobilita a doprava v meste. 

Bez regulácie parkovania to jednoducho nejde. 

Parkovanie nie je privatizácia, je to, naopak, je to 

činnosť mestských častí a mesta, nikoho iného. Žiadne iné 

firmy sa nebudú v tom podieľať. V tom sme sa poučili. 

Čiže, nie je to žiadna privatizácia. Nie je to ani 

žiadna nová daň, pretože mestské časti majú právo tento 
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pokus, alebo pokusný režim urobiť, urobiť, pre, urobiť 

dočasne. 

Je to opäť, ja som zachytil aj debaty aj v televízii 

zachytil som, aj pán poslanec Hrčka hovoril, že je ochotný 

podporiť parkovaciu politiku, pokiaľ sa to vráti 

do mestského zastupiteľstva po dvoch rokoch na kontrolu. 

S týmto hlavné mesto absolútne žiadny problém nemá, naopak, 

súhlasíme s tým. 

Čiže, pán poslanec keď dá tento návrh, aby sa 

parkovanie vrátilo na kontrolu mestského zastupiteľstva, 

tak ho iba jednoznačne podporím a potom aj on bude môcť 

podporiť parkovaciu politiku. 

Vieme všetci, že tento rok sa už nič zásadné v tom 

nestane, ale keď to schválime, tak máme možnosť mestským 

častiam ponúknuť to, po čom žiadajú, a to znamená začať 

pripravovať zóny státia pre azo abonentov, pre rezidentov, 

pre Bratislavčanov a začať robiť v meste poriadok. 

Mesto má pripravenú štúdiu záchytných parkovísk, 

začínami dvomi. Najďalej sme vo Vrakuni, v Janíkovom dvore 

a Jurajovom dvore. 

Máme pripravené aj parkoviská alebo štúdie v Rači 

a v na Boroch. 

Ja som ij inicioval rokovanie s predsedom 

Bratislavského samosprávneho kraja, pánom Drobom, aby aj 

župa sa pridala. Dostali sme prísľub, že aj župa bude robiť 

záchytné parkoviská. Železnice už pripravujú. 
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Samozrejme, celý ten systém mobility pozostáva 

z viacerých komponentov. Ja som rád, že sa nám darí plniť 

všetky. Železnice posilujú mestskú, teda dopravu po území 

hlavného mesta. Budeme mať mestské železnice. 

Mesto opravuje a chce rozširovať električkové trate. 

Opravujeme komunikácie, máme pred sebou obrovský, revolučný 

projekt alternatívnej dopravy zdieľania bicyklov bajkšering 

(bike-sharing), ktorý začne čoskoro. 

Čiže, hlavné mesto si plní všetky svoje úlohy 

v riešení mobility.  

Potrebujeme odomknúť toto zakliatie, túto, toto 

parkovanie, aby pre Bratisla doprava pre Bratislavčanov 

bola jednoduchšia. 

Ja vás veľmi prosím o podporu tohoto materiálu. Je to 

podpora Bratislavčanov a Bratislavy. 

Ďakujem a otváram diskusiu. 

Nik. 

Aha, pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Bol som spomenutý a ja by som sa vrátil k tomu, 

samozrejme, som za to, aby nejaká parkovacia politika 

vznikla. 
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Som za to, aby ehm bolo nejakým spôsobom regulované 

toto parkovanie. Avšak nie som za to, aby boli zdanení 

Bratislavčania, najmä Petržalčania, keďže primátor nie je 

primátorom celej Bratislavy, ale primátorom vybraných 

mestských častí. 

Napríklad, Petržalčania už momentálne, z dôvodu 

prerozdelenia daní, na tom neuveriteľne prerábajú. 

Nedostávajú peniaze na materské školy, ktoré prichádzajú 

z hlavého, zo štátu do hlavného mesta a ja som povedal, že 

pokiaľ sa táto nespravodlivosť nevyrovná, za parkovanie 

nezahlasujem. 

Primátor nepodpísal uznesenie zmeny štatútu, ktorou sa 

to mohlo vyriešiť, čiže z môjho pohľadu nezahlasujem 

za zdanenie Petržalčanov v žiadnom prípade. To po prvé. 

Po druhé.  

Tento primátor mi šesť mesiacov bráni skontrolovať 

faktúry. Nemôžeme, nemôžem ich ani cez dvestojedenástku, 

ani ako poslanec. Tuto kolegovia poslanci opätovne mu v tom 

asistujú, za čo im veľmi pekne ďakujem. 

Paradoxne, Odvoz a likvidácia odpadu, kde sme boli 

s kolegom Richardom Mikulcom a kde nám nechali nahliadnuť 

do faktúr, a teda nevykladali si ten zákon tak, že na to 

nemáme nárok ako poslanci, že si nemôžme pozerať faktúry 

a obstarávania, sme prišli na, nazval by som to hulvátske 

kradnutie, ktoré tento akcionár primátor toleruje, ktoré 

tuto niektorí poslanci sediaci v dozornej rade si nevšimli, 

že OLO nakúpilo autá, ktoré stoja deväťtisíc eur. Si ich 
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zapožičalo na štyridsaťosem mesiacov za sumu deväťnásťtisíc 

eur. 

Čistá škoda hlavného m OLA, stopercentnej akciovky 

hlavného mesta, je presahujúca dvestotisíc eur. 

V súťažných podmienkach boli požiadavky na nové autá. 

Avšak prišlo auto ročné s dvadsaťšesťtisíc najazdenými 

kilometrami a zamestnanec OLO, 

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

Pán poslanec, dostal som upozornenie, že ste mimo 

témy, 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ináč, riaditeľ sekcie, 

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

tak prosím, vrátime sa k parkovacej politike. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

ale ja budem pokračovať, hovorím o parkovacej 

politike, týka sa to napríklad aj áut, ktoré tu 

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

Týka sa mestskej firmy OLO. 

Prosím, vráťme sa k téme. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Môžete dať hlasovať o tom, aby ste mi odobrali slovo 

v zmysle rokovacieho poriadku. Ja s tým nesúhlasím. 

Čiže, v prípade, že to zastupiteľstvo rozhodne, že si 

nechce počuť, ako v OLO rozkra, ako sa v OLO rozkrádajú 

státisíce, kľudne mi odoberte slovo, ale tým ma neumlčíte 

a ja chápem, že niektorí poslanci, ktorí tam sedia 

a napríklad taký Oliver Kríž, ktorý má v predstavenstve 

svojho bratranca Tibora Mikuša, ktorý sa pod túto zlodejinu 

podpísal, ktorý je podpísaný pod absolútne nevýhodným, 

podľa môjho názoru úplne zlodejským obstaraním, tak nebude 

chcieť počúvať niektoré veci. 

Tak isto poslanci. Väčšina z nich sú kandidáti 

na starostov, takmer všetci. Ako je možné, sediaci 

v dozornej rade, berúci odmenu za dozornú radu, pričom 

úlohou dozornej rady je kontrolovať, neskontrolovali nákup 

za päťstotisíc eur devätnástich áut. 

Ja neviem, čo už kontrolujete, keď nekontrolujete 

takéto nákupy, ktoré sú, podľa mňa, zjavne vysoké finančne, 

ktoré sú jednoducho pochopiteľné, lebo drvivá väčšina 

z tých, ktorí tam sedia tie autá majú a keby ich aj nemali, 

tak si za desať minút vedia zistiť koľko také auto stojí. 
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Čiže, nebudem podporovať žiadnu parkovaciu politiku, 

pokiaľ tento magistrát bude netransparentný. 

Nebude prístup, nebude ukazovať faktúry. Nie súpis 

faktúr, ale konkrétne faktúry.  

V OLO sa nedá zistiť zlodej, by sa nedala zistiť 

zlodejina, ktorá tam, podľa môjho názor,u nastala, keby sme 

nevedeli, nevideli zložku obstarávania, keby sme nevideli 

konkrétne faktúry a podobne. 

A tomuto, tento primátor bráni a títo poslanci, 

vrátane Mariána Greksu, ktorý sa ozýva, je rovnako bráni 

tomu, aby tento primátor bol kontrolovaný. Prečo? Lebo sa 

hovorí ruka ruku myje. Ja na bráchu, brácha na mne. Ty nám 

zahlasuješ, môžeš si robiť v OLO čo chceš, môžeš si ho 

kľudne vybrakovať. 

Keby som prekročil, poprosím ďalší čas. 

Lebo tak to funguje v politike. Preto prešli mestské 

podniky, preto sa nikto nijakým spôsobom, preto vznikla 

nejaká dohoda, lebo sa tu rozdelili sféry vplyvu. 

Mimochodom, za bývalého vedenia ehm novinári zisťovali 

kto je koho nominant. Teraz to novinárov netrápi. 

Ja som zvedavý, kto sa prizná k nominácií pána 

Cimermana. Ja som zvedavý, či sa Oliver Kríž prizná 

k nominácií svojho bratranca, spolustraníka a miestneho 

poslanca za mestskú časť Bratislava-Petržalka, že teda on 

si nominoval svojho bratranca do predstavenstva OLO. Že to 
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je ten človek, ktorý je podpísaný pod fakt, že absurdne 

nevýhodným predajom, teda prenájmom áut, ktoré by sa 

za polovičnú cenu dali kúpiť a kopu ďalších vecí. 

O tom, že si ešte za takéto hospodárenie navrhnú 

odmeny vo výške predstavenstvo desaťtisíc eur každému 

členovi predstavenstva, podpredsedovi dozornej rady 

Oliverovi Krížovi päťtisíc eur, však dobre kontroloval toho 

svojho bratranca v predstavenstve a všetci ostatní členovia 

tritisíc, vrátane tu prisediaceho pána Kasandera, ktorý je 

šéf finančnej sekcie. 

Ak takýmto spôsobom ochraňuje peniaze magistrátu ako 

ochraňuje peniaze OLA ako člen dozornej rady, tak rozumiem, 

prečo nechcete sprístupniť faktúry, aby si a poslanec typu 

Hrčka alebo Mikulec išli pozrieť na vaše faktúry, lebo si 

myslím, že by prišli presne na také veci, aké sa prišli 

na OLO. 

A pre vám je jednoduchšie nesprístupniť, porušiť 

zákon, byť brutálne netransparentný a tváriť sa, že vlastne 

ja ešte rozmýšľam, či budem kandidovať na primátora. 

Samozrejme, že bude opätovne Ivo Nesrovnal kandidovať 

na primátora. Všetci to vedia, o tom čvirikajú aj vrabce. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A presne preto, že takto trans netransparente sa 

správa a presne preto, že takto má kúpených poslancov, 

a podľa môjho názoru presne napríklad aj Mariána Greksu, 

tak presne pre takéto veci nebudem hlasovať za toto, lebo 

to je iba ďalší, podľa môjho názoru, tunel 
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na Bratislavčanov, ďalšie zdanenie, ďalšie nevýhodné 

obstaranie, kde analýza neni verejná, kde sa o tom 

nediskutovalo na odbornej úrovni, kde to je všetko spravené 

pod pokličkou, aby nikto nevidel, kto to má vyhrať, ako sú 

zadané údaje, na koho je to šité. 

A vždy to tu, bohužiaľ, pri takýchto sumách je 

na niekoho šité. 

Ďakujem. 

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

No, vidím, že politická kampaň, 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

politická kampaň začala.  

Ja chcem po poprosiť pánov poslancov, aby neútočili 

na zamestnancov magistrátu. Ja rozumiem, že medzi sebou si 

to chcete politicky rozdať, ale prosím, vynechajte z toho 

zamestnancov a ehm prosím, hovorte k veci. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. 

Je samozrejmé, že kolega sa snaží, aby vystúpenie bolo 

ľúbivé a chrumkavé.  
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Vyjadrujete národ názor, čo tu vlastne všetci máme, 

aby, aby niektoré firmy, proste, postupovali efektívnejšie. 

Ale ja chcem niečo iné povedať. Som veľmi smutný, že 

predstaviteľ, člen klubu, ktorý sa prezentuje ako 

kresťanský a kresťanský znamená pre mňa tak troška aj 

slušný, sa tu pred týmto zastupiteľstvom prezentoval ako 

totálny hulvát. Urazil našu poslankyňu, kolegyňu Martu 

Černú tak na takej úrovni, že jako keby bača z Oravy opitý 

prišiel z krčmy. 

Naozaj som z toho veľmi smutný, že sa na tom ešte tak 

smeje, akož,e mne to pripadá akoby bol troška postihnutý. 

Že to sa mu (poznámka: nezrozumiteľné slovo) smiešne, že 

uráža niekoho, ktorý niečo pre túto republiku spravil, 

pre toto zastupiteľstvo a jemu to je smiešne. Proste smieš.  

Nechcem to ani opakovať, čo tu ten človek na tú našu 

kolegyňu povedal, lebo sa mi to zdá nedôstojné a som z toho 

veľmi smutný. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja chcem len veľmi jednoducho na tú prvú časť 

príhovoru kolegu Janka Hrčku zareagovať. 

Vôbec sa mi nepáči, že kvôli presadzovanej zmene 

rozpočtu a systému financovania berieš občanov Bratislavy 

za rukojemníkov pri parkovacej politike. 

Tie dve veci spolu naozaj do veľkej miery nesúvisia. 

My potrebujeme zaviesť pravidlá parkovacej politiky. 

Naozaj, ja som tiež na začiatku nemal veľkú dôveru 

a čakal som na ten štatút v akom bude finálnom znení, aby 

som vedel, že môžem zahlasovať za parkovaciu politiku 

a dnes za ňu naozaj môžem zahlasovať. 

V Petržalke, tak ako v Ružinove, tak ako v celom meste 

potrebujeme prijať pravidlá. Potrebujeme prijať pravidlá, 

môžme ešte stále o nich debatovať, ale parkovanie je 

najväčší problém a nemali by sme brať, tak ako navrhuješ, 

obyvateľov nášho mesta za rukojemníkov kvôli nejakej tvojej 

osobnej priorite pri tak zásadnej veci, ako je parkovacia 

(gong) politika. 

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: 

Bol som priamo menovaný, čiže asi by som sa mal k tomu 

vyjadriť.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 356

Samozrejme, nie k obsahu, lebo to sú, to sú vymyslené 

hlúposti, ale ospravedlňujem sa vopred, do tej minúty. 

Asi budem trošku osobnejší, takže Hrčka, počúvaj ma 

ty, ty úbožiak. 

Všetci vieme, že ty nevieš nič urobiť. Za celé štyri 

roky si neurobil nič. Idú voľby a ty zase nemáš čo 

prezentovať. Preto sa snažíš urobiť to isté divadielko 

smiešne, ktoré si tu robil aj posledné ostatné volebné 

obdobie. 

Ja pevne verím, že ľudia toto už nezožerú ďalší krát 

a neuveria ti túto tvoju pózu. Pevne verím, že sa rozhodnú 

normálne. Ale ak si ťa náhodou zvolia, tak nech majú takého 

človeka, aký akého si zaslúžia. 

Len teba ešte raz, úbožiak, vyzývam, prestaň si 

otierať o mňa svoju hubu, pretože budem musieť zvážiť 

právne kroky. 

Na každú sviňu sa voda varí. 

(gong) 

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

Pán poslanec Kolek. 

Prosím, aby sme sa zdržali vulgarizmov. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Pokúsim sa, aj keď je to niekedy ťažké. 

Naozaj, pokiaľ tu človek počúva to, čo tu odznieva 

a niek niekomu, kto vystupuje v záujme mesta, chráni či 

ekonomicky alebo iné záujmy, hej, niekto začne nadávať, že 

vulgárny, že nič nedokázal, tak to je vizitka práve 

pre toho, kto to, kto to adresuje na tohto človeka. 

Úplne súhlasím s tým, čo povedal kolega Hrčka. Každý, 

jak sme tu a ja som tu druhé volebné obdobie, sme za to, 

aby parkovacia politika bola prijatá. Akurát sa pýtam aj 

pána primátora ako predkladateľa, že akým spôsobom sa 

materiál, ktorý nebol minule, minule prijatý zmenil, aby 

bol dôvod na to, že ho budeme, že ho budeme môcť teraz, 

ako, s kľudným svedomím prijať a schváliť toto uznesenie. 

To je prvá vec. 

Ja za takýto materiál jako je ne nemôžem zahlasovať. 

Podotýkam ešte, že to, k čomu tu došiel pán kolega 

Hrčka sa deje, deje aj na Dopravnom podniku, deje sa aj tu 

v meste (gong) 

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

Pán poslanec,  

tento materiál nebol zamietnutý, nebolo tam nič 

zamietnuté, čiže s kľudným svedomím môžeš zaňho hlasovať. 
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S kľudným, lebo nebol zamietnutý ani raz. 

Akurát o ňom diskutujeme. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Ďakujem. 

Na rozdiel od niektorých kolegov poslancov 

vykrikujúcich počas vystúpenia pána poslanca Hrčku, alebo 

potom naňho reagujúcich, ktorí tvrdili, že jeho vystúpenie 

nesúvisí s prerokovaním materiálom. 

Ja som hlboko presvedčený, že súvisí a presne to, 

o čom hovoril, teda netransparentnosť v nakladaní 

s verejnými zdrojmi a zneužívanie verejnými zdrojmi 

politicky dosadenými nominantmi poslancov do orgánov 

mestských firiem. 

Je dôvod, prečo viacerí z nás majú výhrady aj 

k predloženému materiálu a majú pochybnosti o korektnosti 

úmyslov predkladaného materiálu a nebudú ho môcť podporiť. 

Nesúhlasím s tým, že slušnosť je, že budeme mlčať 

o tom, keď sa dejú zlodejiny. Treba hovoriť pravdu. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody. Vy 

nechcete pomôcť Bratislavčanom. Jednoducho to povedzte 

a hľadáte si vždycky nejaké výhovorky. 

Reaguje pán poslanec Hrčka ešte na svojich, na 

faktické. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ehm, Martin Chren povedal, že robím rukojemníkov.  

Ja viem, on už je iba bývalý Petržalčan, takže jemu 

nevadí, že prijatím parkovacej politiky budú Petržalčania 

zdanení, lebo jeho Ružinovčania, kde je momentálne, kde si 

zmenil trvalý pobyt a kde ide kandidovať na starostu, tak 

tí z tohto profitujú, aj zo súčasného systému, aj 

z navrhovaného systému budú profitovať, lebo ten systém je 

prirodzene tak nastavený, keďže väčšina pracovných miest 

a kultúrnych a športových podujatí sa deje v Starom meste, 

v Ružinove, v Novom meste. 

Čo sa týka o tom, na ktorú sviňu sa voda varí. Ja si 

myslím, že tou zmluvou, ktorú podpísal bratranec Olivera 

Kríža sa naozaj tá voda dovarila, pre jednu. 

Á ehm, otázka, však bude podané trestné oznámenie, 

bude podaný podnet na enkáú (NKÚ). Ja mám zdokumentovanú 

celú zložku, pod ktorou je ten človek podpísaný. To, že to 
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bude sa zas vyhovárať na nejakých ľudí. No, keď si nevie 

spočítať, že auto za deväťtisíc sa požičia na za 

deväťnásťtisíc a keď už je to také výhodné, tak sa ich 

požičia rovno šestnásť, tak to ja za to nemôžem, nemá byť 

v predstavenstve. To, že je politický nominant a je tam 

na takéto účely, to už je jeho problém, nech si to potom 

zodpovedá. (gong) 

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

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ak by som náhodou prekročil čas, tak potom poprosím 

o predĺženie. 

Môj vzťah k tomu, že či hlasujem za jednotlivé 

materiály, ktoré sa týkajú parkovacej politiky, súvisí aj 

s tým, ako je, ako je, aká je pripravenosť jednotlivých 

zložiek, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie tej parkovacej 

politiky, ako sú pripravené, ako je ten proces pripravený 

a síce som tu nebol pri tom všeobecne záväznom nariadení 

a tak troška sa to teraz bude možno mixovať dokopy, ale ono 

to spolu bezprostredne súvisí.  

Čiže, ak budem hovoriť k štatútu, budem hovoriť asi 

zároveň aj k tomu vézetenku (VZN), lebo bez toho, aby sme 

mali dobré vézetenko (VZN) nemá zmysel podporovať štatút, 
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lebo sa zavedie niečo, čo nie je, čo nie je dobre 

nastavené. 

Tá pripravenosť musí byť aj zo strany mesta a musí byť 

aj zo strany mestských častí, pretože sme si zvolili model, 

že mesto urobí nejakú, ja to nazvem tú menšiu časť z môjho 

pohľadu, ale tú väčšiu časť má na starosti potom mestská 

časť, ktorá to celé má realizovať a priznám sa, nerobil som 

si nejaký prehľad v iných mestských častiach.  

Ja ako petržalský poslanec a mestský poslanec za 

Petržalku sa snažím, aby, aby aj keď pomaly, aby sa aj tá 

diskusia o parkovaní a v Petržalke niekam posúvala, aby sme 

postupne sa v rámci poslaneckého zastupiteľského zboru 

dohodli na tom, čo je pre zavedenie parkovania dôležité 

a musím potvrdiť, že my sme v Petržalke vo fáze, teda 

nechcem hovoriť za pána starostu a za to ako je vedenie 

pripravené, ale ako je pripravené zastupiteľstvo 

na niektoré veci, ktoré musí odsúhlasiť výlučne 

zastupiteľstvo.  

Tak z tohto pohľadu v Petržalke to zastupiteľstvo ne 

nedokončilo diskusie k vážnym veciam, ktoré s parkovaním 

súvisia. A teda, ja môžem povedať, že ani nemám dôvod 

hlasovať za spustenie hlasovacej politiky, pretože viem, že 

v Petržalke by sa aj tak nič nezaviedlo, aj keby ten štatút 

sa odsúhlasil, lebo jednoducho nie je väčšinová vôľa 

v zastupiteľstve to schváliť v podobe, v akej, napríklad, 

aj dnes prešlo to samotné vézetenko VZN).  

Ak sa nemýlim, tak tam zostala tá päťdesiat percentná 

zľava na mesto stopercentné zľavy, čiže ten tá pôvodná 
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idea, tá pôvodná idea o tom, že tu bude nejaká 

Bratislavská, celomestská Bratislavská karta, ak sa mýlim, 

tak ma opravte, tak tá tá, tá zmizla odtiaľ. Zmizla odtiaľ 

dosť potichu. Ja som pôvodne bol pripravený dať ten 

pozmeňovák a podporiť to vézetenko VZN), ale predpokladám, 

že toto sa neudialo.  

Čiže, je tam len tá päťdesiat percentná zľava, čiže 

nie je tam žiadna Bratislavská karta. 

To, to parkovanie tým pádom stratilo z veľkej časti aj 

charakter Bratislavskej parkovacej politiky. 

Bratislavčanovi ako takému sa nič negarantuje. Garantuje sa 

len človeku, ktorý je mestskočastný obyvateľ. 

Čiže, z tohto pohľadu aj keby ten štatút dneska bol 

bezchybný, ja vzhľadom na to, akým spôsobom prešlo 

vézetenko VZN), ale najmä akos ako je Petržalka 

a v Petržalke sme pripravení na parkovanie a na to, aby sme 

sa posunuli prakticky dopredu, tak dneska, dneska nemá 

zmysel z pohľadu Petržalky, aby sa, aby sa schvaľoval 

parkovacia politika. 

Ak sa tu hovorí o motivačných opatreniach, ja som sa 

tešil na to aké motivačné opatrenie budú, bude prezentovať 

mesto a myslím si, že mala by aj mestská časť vo vzťahu 

k tým, ktorí si chcú prehlásiť trvalý pobyt, lebo je to 

pre Bratislavu určite dôležité. 

Ja osobne si nemyslím, že, že by to celé malo stáť 

na na tom parko na parkovaní a na tom, že budeme. 
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Ono to nie je moc motivačné opatrenie, ono je to skôr 

také donucovanie opatrenie, že by to prehlasovanie trvalého 

pobytu malo stáť len na donucovacom opatrení, že prehláste 

si trvalý pobyt (gong), lebo, lebo inak budete platiť tisíc 

euro ročne, ale že tých opatrení musí byť oveľa viacej 

a musia byť naozaj motivačné.  

Ja sám so mal možnosť rozprávať s mnohými ľuďmi, ktorí 

žijú v Bratislave a nemajú tu trvalý pobyt, a áno, časť, 

časť bude donútená, aj vďaka parkovaniu si to prehlásiť, 

ale, ale nemyslím si, že to bude väčšina, a aj ani väčšina 

tých, s ktorými som sa rozprával to nepovažovala za hlavný 

dôvod, pre čo by si mali prehlasovať trvalý pobyt. 

Čiže, tie motivačné opatrenia bude, podľa mňa, treba 

urobiť komplexnejšie, ako to stavať iba, iba na parkovaní. 

Ja, ja verím, že ak sa nám v najbližších mesiacoch 

podarí, najmä v mestských častiach, posunúť ďalej. To 

znamená, dohodnúť sa kde chceme v mestských častiach mať 

parkovacie garážové domy nie už postavené, ale kde ich 

chceme mať umiestnené. Keď sa podarí túto vec schváliť aj 

na mestskom zastupiteľstve, keď sa to podarí zaniesť 

do územného plánu, keď sa spravia ďalšie prípravné 

opatrenia ako je vysporiadanie vlastníckych vzťahov, nemusí 

byť všetko, ale aspoň tých, ktoré, tých, tých väčšiny, 

alebo tých najdôležitejších miest, ktoré majú byť zahrnuté 

do parkovania. 

Keď bude pripravená mestská polícia, lebo my sme sa 

včera na petržalskom zastupiteľstve pýtali aj zástupcov 

mestskej polície. 
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Síce vyjadrovali osobný názor, to chcem zdôrazniť, 

osobný názor vyjadrili zástupcovia mestskej polície, ale 

povedali, že jednoducho, z pohľadu mestskej polície, aj 

keby sa zaviedlo teraz parkovanie, tak mestská polícia 

na to jednoducho nebude stačiť. 

Čiže, ak to celé zhrniem, nie sme na to pripravení, 

nie sme na to ešte dnes pripravení. 

Ja by som na záver takisto rád ocenil, že to vézeten 

(VZN) bolo podstatným spôsobom prepracované. Chcem sa 

poďakovať všetkým aj z magistrátu aj z vedenia, že si dali 

záležať a že to posunuli naozaj dopredu, ale neposunuli to 

žiaľ, z môjho pohľadu až tak ďaleko, aby som ja bol dneska 

schopný odsúhlasiť to spustenie. 

Lebo v Petržalke by sa naozaj nič nespustilo a to 

hovorím teraz ako, ako (gong) úprimne. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec,  

som smutný z toho, ako vy po rokoch diskusie vôbec 

nerozumiete o čom je dnešné hlasovanie. 

Predsa zmysel tejto, tohoto hlasovania je umožniť 

mestským častiam, ktoré sú pripravené a ktoré chcú, aby sa 

do toho pustili. 
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Tá mestská časť, ktorá nie je, to nemusí spraviť. 

Na tomto to celé stojí.  

Takže vy, keď hovoríte, že nie ste v mestskej časti 

pripravení, blokujete a paralyzujete iné mestské časti. 

Prečo to robíte? Veď to nerobte, veď nemusíte sa do toho 

pripojiť. Podstata je, by tí, ktorí boli pripravení, sa 

mohli zapojiť a tí sú a takí sú. 

Mestskú políciu ste odblokovali tiež vy, urobí sa 

dopravné oddelenie. 

Hľadáte opäť dôvody, prečo niečo neurobiť. 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

M mikro, dá dobre. 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som dal len procedurálny návrh, aj keď sa netýka 

tejto témy, ale keďže už je tu zvykom rozprávať si hocikto 

hocičo, takže ja by som poprosil, keby sme hlasovali za to, 

aby sme si zrušili prestávku, aby sme si zrušili prestávku 

o jedenástej, pretože sa zase nedočkáme ničoho a radšej 

robili do, do dvanásť tridsať a potom mali obed od dvanásť 

tridsať do štrnástej. 

Čiže, zrušiť prestávku oj, oj, o jedenásť, ktorá mala 

byť o jedenástej a miesto toho rokovať ďalej a ísť na obed 

o pol hodinu skôr a vrátiť sa o druhej. 
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Ďakujem. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

 

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

O tomto asi teda musíme hlasovať teraz, hej? 

Takže prosím, hlasujte o procedurálnom návrhu pána 

poslanca Greksu, pre dnešok zrušiť prestávku o jedenástej 

a posunúť obed o pol hodinu skôr. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Čiže, budeme postupovať v zmysle tohto návrhu. 

Prihlásená bola pani poslankyňa Pätoprstá. 

Nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

to, čo povedal pán Vetrák má ešte dôvetok.  
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To, že nie je mestská časť Petržalka pripravená 

z hľadiska polície znamená aj iný, inú záležitosť. Akonáhle 

by sa par parkovacia politika spustila v iných mestských 

častiach, Petržalka by sa stala v podstate parko veľkým 

parkoviskom pre ľudí, ktorí prichádzajú z iných mestských 

častí, nemajú kde zaparkovať. 

To sa už deje, napríklad, keď je v Inchebe nejaká 

výstava, tak Petržalka musí mať uzavreté niektoré ulice, 

aby sa vôbec obyvatelia mohli, aby si mohli večer 

zaparkovať.  

Čiže, my už začíname byť veľkým odstavným parkoviskom 

pre celé mesto. 

Čiže, si vieme predstaviť, že keď sa pripraví parkova, 

teda nepripraví parkovacia politika tak, že polícia bude 

mať nejaké kapacity, tak (gong) na to doplatíme. 

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

Pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 

Myslím, že nie je pochýb o tom, že v Petržalke tento 

problém sme nastolili snáď ako prvý pred dobrými desiatimi 

rokmi. Ôsmimi určite. 
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Ja som trošku prekvapený, vlastne nie ani tak 

prekvapený ako zaskočený, stanoviskom pána poslanca 

Vetráka, ktorý nie len mňa, ale aj televíznu verejnosť 

v téátrojke (TA3) pred troma rokmi predsviečal, aby som ja 

nedával tú svoju parkovaciu politiku, že on ju má v šuflíku 

a do týždňa ju schopný vydať von. 

Aj kvôli tomu budem teraz hlasovať za túto parkovaciu 

politiku jednak z toho dôvodu, aby sme z tohto, povedzme, 

zastupiteľstva dali tento problém na mestské časti tam, kde 

to patrí, aby sme to vyriešili a jednak, aby som mu dal 

možnosť, aby tú parkovaciu politiku naozaj sme mohli jeho 

riešiť v Petržalke. 

Všetko. 

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: 

Ďakum ďakujem veľmi pekne. 

Viete, stále mi prichádza k tomu, že musíme spraviť 

ten prvý krok kedy sa môžu mestské časti riadiť ako chcú, 

tak nijaká mestská časť nepríde o tie svoje výhody alebo 

nevýhody. 

Ja vám poviem, že je taká situácia, že kedy (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) veľká fabrika, ako povedzme fauvé, 

tak všetci tí, ktorí tam nájomní robotníci a pracovníci, 
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proste, zaberajú parkovacie miesta vždy v tých okolitých 

mestských častiach. 

Ale čo sa stane? Oni nikdy sa nestanú členovia tej 

rodiny tej mestskej časti. Im to je jedno, im nezáleží 

poriadok, dianie, nič. 

Ale keby taký človek bol prinútený k tomu, kvôli 

parkovaniu, aby zmenil, povedzme, to trvalé bydlisko, zrazu 

sa zmení aj jeho vzťah. 

Neviem, či to poznáte, že stačí, aby človek prispel 

na to, že vymen vymaľujú jeho vchod a zrazu sa začne 

do toho pliesť. Prečo tu tí grázli fajčia tak, ale dovtedy 

ho to nezaujímalo.  

My, proste, nechceme týmto zmeniť len to, že tí 

Bratislavčania budú mať kde parkovať, ale chceme zmeniť aj 

to, a tí, aby tí Bratislavčania niečo cítili k tomu mestu 

a k tomu svojmu parkovaciemu priestoru. 

Lebo nechceme, aby (gong) pri ďaku 

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

Ďakujem pekne. 

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

No, nebude sa dať tak krátko na všetko reagovať. 

Skúsim na pána starostu Bajana. 

Ja som vtedy v tej televíznej diskusií povedal, že 

do roka až do roka a pol od zavedenia politiky na meste 

parkovacej. Tá doteraz nebola zavedená.  

Skúste si to, pán starosta, ešte raz prehrať. Bolo to 

tak.  

Doteraz nebola zavedená, čiže rok a rok až pol až 

odvtedy, odkedy to tu odsúhlasíme. 

Druhá vec je, ehm, s tým variantom, ktorý bol 

v Petržalke, ten bol pre ľudí absolútne neprijateľný, som 

rád, že, že to neprešlo. 

Ľudia ma vtedy stretávali na uliciach, podávali mi 

ruky, ďakovali mi. To som zažil iba dvakrát za svoj 

poslanecký mandát. Druhýkrát, keď sa podarilo prekaziť tú 

výstavbu náhradných nájomných bytov, takže, ja som spokojný 

s tým, ako som vtedy hlasoval. 

Pokiaľ ide o pána primátora, bratislavská politika aj 

to vézetenko (VZN) stál, parkovacia politika aj to 

vézetenko (VZN) stálo na tom, že tam bola Bratislavská 

karta so stopercentnou zľavou. 

Neviem prečo to vypadlo, ale nie len z môjho pohľadu, 

ale myslím si, že z pohľadu väčšiny petržalského 
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zastupiteľstva je to vézeten (VZN) v terajšom stave 

neprijateľné. (gong) 

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

Pán poslanec,  

nič odtiaľ nevypadlo. Bratislavská karta, zľava bude 

a nič vám nebráni tento systém potom doplniť, keď sa ukáže. 

To vám nič nebráni. Hľadáte dôvody, prečo to neurobiť. 

Pani námestníčka Plšeková. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Chcem sa pridať k tým poslancom, ktorí tú už dnes 

povedali, že podporia parkovaciu politiku. 

Ja naopak mám skúsenosť z Petržalky, kde žijem a kde 

aj pracujem ako lekár, že ľudia si žiadajú parkovaciu 

politiku. Pýtajú sa ma často, prečo ju stále nezavedieme.  

Dnes sa nerozhodujeme o výške poplatkov, dneska 

nerozhodujeme o tom, kto kde ako bude stáť. Dneska 

rozhodujeme o tom, že ten systém umožní mestským častiam 

a áno, niektoré sú pripravené, niektoré nie. Ale tu sa 

treba aj zamyslieť nad tým prečo niektoré mestské časti, 

keď sa osem rokov diskutuje o parkovacej politike, stále ju 

nevedia nejakým spôsobom si urobiť. 
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Pretože často poslanci len sú schopní diskutovať, nie 

reálne niečo urobiť.  

My dneska máme možnosť preniesť túto zodpovednosť 

na mestské časti, umožniť im prijať svoje podmienky podľa 

tých podmienok, ktoré v danej mestskej časti sú, lebo každá 

mestská časť má trošku iné problémy. 

Ale, podľa mňa, je najviac nezodpovedné, ak dneska 

zablokujeme prijatie niečoho takého po ôsmych rokoch 

diskusií. 

Na jeseň sú voľby, prídu noví poslanci a začnú zase 

z holého stola o diskusiách a bude to nekonečný, nekonečný 

príbeh.  

O tom, či bude nejaká daň, to nie je o dani. To je 

o tom, že toto nie je občianske právo. Mať auto a parkovať 

s ním pred domom, nie je občianske právo. Naopak, občianske 

právo je mať čistú zeleň a priestor pred vlastným domom. 

Mať kade prejsť s kočíkom, s vozíkom, s barlou, 

s čímkoľvek. Nie mať auto a parkovať ho pred domom, keď 

o päťdesiat metrov ďalej je parkovisko. Lenže ľudia sú 

dneska už leniví často.  

Mať parkovaciu politiku je normálna zodpovednosť mesta 

a následne mestských častí. 

Poprosím, nebráňme tomu.  

Komisia dopravy sa tým zaoberala ikskrát, sedia tam 

odborníci aj z ministerstiev aj z rôznych organizácií, 
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ktoré sa venujú roky doprave. Všetci to podporili. 

Neblokujme to. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 

Budem sa sporiť s pánom kolegom Vetrákom, nakoniec 

chvalabohu existuje archív spomínanej televízie. Každý si 

pozrie a môže verifikovať to, čo som povedal. 

Ale aj na margo toho, aj kvôli tomu, čo sa tu deje, 

budem hlasovať preto, aby sme to riešili tam, kde si môžeme 

tie jednotlivé špecifiká vyriešiť, na miestnej úrovni, 

na mestskej časti a schváliť vtedy, keď bude mestská časť 

na to pripravená, respektíve poslanci na to pripravení, aby 

za to zahlasovali. 

Som ďaleko od toho, aby som si myslel, že to bude ešte 

do novembra tohto roku, ale, jednoducho, myslím si, že máme 

dosť dokumentov na mestskej časti, ktoré by sme mohli 

rozvíjať. 

O to mi vlastne ide, aby sme to odtiaľto dostali preč 

a druhý druhá vec je, presne tak, som ďaleko od toho, aby 

som si myslel, že súkromný majetok na verejnom 
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priestranstve má byť zadarmo. S tým som sa nikde vo svete 

nestretol. 

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

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja mám len dve poznámky k vystúpeniu pani námestníčky. 

Ja som tiež členka dopravnej komisie, ja som to 

nepodporila, čiže, nie všetci a veľakrát sme sa s tým 

zaoberali. Za tieto štyri roky sme sa zaoberali tým menej 

ako mám prstov na jednej ruke. To je ako po prvé. 

Po druhé, keď ťa ľudia oslovujú, že čakajú 

na parkovaciu politiku, mne vynadal iba jeden, že sme ju 

neprijali a všetci ostatní povedali, že ako dobre, že, že 

sme to ešte neprijali, pretože to nie je dotiahnuté. 

A mám len jednu poznámku. 

Podľa mňa tí ľudia, ktorí ti hovoria, že ju treba 

prijať nevedia, čo ich čaká. Ľudia v Bratislave nevedia, čo 

ich čaká, keď sa dnes tento štatút prijme. 

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

Pán poslanec Vetrák. 

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

Pani námestníčka,  

možno na tej dopravnej komisii toto vyzerá dobre, 

niekedy tá teória vyzerá veľmi pekne. Ale tá prax sa 

v prípade parkovacej politiky bude robiť na mestskej časti. 

A chcem sa vás spýtať, koľkokrát ste prišli na roš, 

napríklad, na rozšírenú radu fondu statickej dopravy, kde 

sa reálne v Petržalke rieši to, aká je pripravenosť 

na parkovaciu politiku, aby ste zistili ako naozaj je 

pripravená parkovacia politika, ako naozaj je pripravená, 

lebo viete, áno, tuná sa dolaďujú nejaké materiály, ale to 

nie je pripravenosť na parkovaciu politiku a asi je rozdiel 

v tom, že niektorí ľudia chcú mať najprv veci pripravené aj 

na praktickú realizáciu aj v tej mestskej časti a potom 

chcú niečo spustiť, druhí to chcú robiť opačne, ale to sú 

dva legitímne názory. 

A skutočne by som aj od ostatných, aj od vás, si 

vyprosil, aby ste to označovali z našej strany 

za nezodpovedné. Ja neoznačujem váš prístup za nezodpovedný 

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

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem. 

Pani viceprimátorka,  

povedali ste dve veci, že nerozhodujeme o peniazoch a že 

prenesieme po kompetencie na mestské časti.  

Práve to, o tom toho by sme sa mali chytiť. My 

rozhodujeme o veľkých peniazoch a prenesieme veci na 

mestské časti, ktoré nevedia čo ich čaká tiež. 

Ja som presvedčená, že mnohí kolegovia poslanci nemajú 

dobre naštudovanú túto problematiku.  

Minule ma pán viceprimátor Černý obvinil. Áno, ja som 

tiež nemohla zareagovať, pán viceprimátor, veľmi hrubým 

spôsobom, že nemám prečítaný materiál. Tak presvedčivo, že 

aj mnohí kolegovia tuna tomu uverili. Kto sa zaujíma nech 

si pozrie záznam. Ove skontrolovala som si to spätne a mala 

som pravdu. 

Obávam sa, že vy, pán primá viceprimátor, nemáte 

naštudovanú problematiku. 

Podotýkam jednu vec. V nadväznosti na pripravované 

verejné obstarávanie súvisiace s predmetom auditu 

o parkovaní nie je možné sprístupniť časti dokumentu 

označené ako technická špecifikácia, ekonomický model plus 
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verejné obstarávanie, integrácia parkovania, smart sity 

(city) sa (gong) stratégiu a tak ďa 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

 

Naspäť reaguje pani námestníčka Plšeková. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jarka,  

myslím si, že sme dostatočne veľakrát hovorili 

na komisii ešte, keď sme schvaľovali vézetenko (VZN) a tam 

bola naozaj veľká diskusia. 

Štatút je niečo iné. Čiže áno, jemu sme sa menej 

na komisii dopravnej venovali, súhlasím, ale myslím, že 

veľmi rýchlo sme našli zhodu. 

Áno, hovorilo sa aj o tom, že sú nedoľadené veci, ale 

povedzme si rovno, nikto nevymyslí univerzálne dokonalý 

model. Ten model sa bude vyvíjať, pretože aj doprava 

v meste sa vyvíja. 

To znamená, my, pán Vetrák, keď niečo prijmeme, ja 

súhlasím, keď pán Hrčka hovoril, že o dva roky budeme 

musieť sa k tomu vrátiť, lebo je to absolútne nevyhnutné 

o dva roky zrevidovať čo je dobré, čo je zlé, kde sú chyby, 

čo sa dá inak urobiť a naozaj mám skúsenosť, že veľa ľudí 
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nie sú vodiči a vadí im, že ich priestor verejný blokujú 

autá, často z jednej rodiny aj dve, tri.  

Proste, musíme uregulovať to parkovanie a je to naša 

povinnosť to urobiť. Samozrejme nie mesto samé, následne 

s mestskými časťami. 

Inak sa to nedá. 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja len zareagujem, ja zotrvávam na tých pozíciach, 

ktoré som povedal, že to ste to nemali naštudované 

a takisto si to dovolím povedať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

 Ja reagujem, hej.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Vediem komisiu, vediem rokovanie. Môžem.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Veruže ho mám prečítaný. 

Za prvé, vy ste zavádzali skúšobne nejakú parkovaciu 

politiku. Zavádzali ste skúšobne parkovaciu politiku. Ako 
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ste mali vyriešené záchytné parkoviská? Ako ste mali 

vyriešené dopravnú obslužnosť územia? Ako ste mali zaria 

vyriešené emhádé (MHD)? Nijako. 

Nijako, zaviedli ste to, pretože ste to potrebovali 

v danom území mať vyriešené a nes a spravili ste to napriek 

tomu. 

Napriek tomu. 

Ďalej diskutuje pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. 

Ja by som chcel v mene štyroch predsedov poslaneckých 

klubov, Martina Kuruca, Rasťa Žitného, Jozefa Uhlera 

a Martina Borguľu predložiť taký návrh, aby sa tento štatút 

o parkovacej politike po dvoch rokoch opäť vrátil aj 

s poznatkami, pripomienkami, dopadmi parkovacej politiky 

na rokovanie zastupiteľstva, aby sa to mohlo vyhodnotiť 

a poprípade prijať nejaké zmeny alebo úpravy, aby korekcie, 

aby to mohlo byť lepšie ako v prípade, že bude prijatá 

parkovacia politika. Termín 31. 5. 2020. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Rozumiem. 

Fakticky reaguje pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem. 

Veľmi chcem podporiť tento návrh, ku ktorému sme, 

v podstate, spoločne dospeli v televíznej debate v tévé 

(TV) Bratislava s kolegom Jánom Hrčkom, ktorý mal veľké 

obavy o tom, že či parkovacia politika bude vôbec fungovať 

tak, ako je navrhnutá, a to, aby sa preniesla do nového 

zastupiteľstva po dvoch rokoch takého skúšobného obdobia 

a musela byť znovu schválená, je podľa mňa, tá najlepšia 

poistka, ktorú ste mohli pripraviť a ktorú ako predsedovia 

poslaneckých klubov, teda, navrhujeme aj voči obyvateľom aj 

voči tým, ktorí stále majú pochybnosti o tom, že či by 

tento štatút mal byť prijatý. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ja takisto podporím tento návrh kolegu Kuruca, ale 

teraz tu vyhlasujem a myslím, že každý Bratislava 

Bratislavčan, ktorý to pozerá, zistí, že hovorím pravdu, že 

možno jedna, dve mestské časti do roku 2020 zavedú 

parkovaciu politiku. 

Takže, nebavme sa tu o tom, že jak sa to tu budeme 

strašne prehodnocovať a Bratislava už bude nejakým spôsobom 

ehm zabezpečená tým, že nebudú tu tí mimobratislavskí 

vodiči parkovať zadarmo a nebude sa brať verejný priestor 

Bratislavčanov. 

Do roku 2020 sú schopné zaviesť tú parkovaciu politiku 

možno dve mestské časti. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pán poslanec Vetrák. 

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

Čiastočne to, čo som chcel povedať, už teraz pán 

Mikulec povedal a te, ešte teda druhá poznámka.  

No áno, niektoré veci sa, samozrejme, stále dajú 

dolaďovať, veď aj tieto veci dolaďujeme. 

No, ale niektoré veci ťažko budeme dolaďovať, keď sú 

tak zásadné, že ich treba nastaviť hneď na začiatku. To je, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 382

napríklad, aj tá zľava na tie karty. Lebo však aj my si 

musíme v mestských častiach prijať vézetenko (VZN). Ale aj 

keby sme dneska ten štatút neprijali, my v Petržalke budeme 

pokračovať ďalej a buď a môžm a budeme si pripravovať aj 

vézetenko (VZN), viacmenej v zmysle tohto, ehm, tohto už 

prijatého, okrem tých vecí, ktoré sú pre nás neprijateľné. 

Čiže, ehm nič strašného sa z pohľadu Petržalky aj tak 

nestane. 

A ako povedal pán Mikulec, tá parkovacia bratislavská 

politika sa nezavedie, zavedie sa mestská politika 

parkovacia dvoch mestských častí a to neviem či sme chceli. 

Chceli sme zavádzať bratislavskú parkovaciu politiku. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta Kuruc reaguje naspäť. 

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

Ďakujem pekne. 

Richard,  

ďakujem za podporu.  

Ja samozrejme, keď len jedna mestská časť to prijme, 

tak budeme vedieť potom vyhodnotiť, že aké boli chyby alebo 

čo, čo tam treba zlepšiť. 
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Ja by som bol rád, keby to prijali časom všetky 

mestské časti, lebo, naozaj, mesto potrebuje parkovaciu 

politiku a uvidíme po zavedení aké sú tam chyby a čo tam 

bude treba. 

Takže, preto ja dávam tento návrh, aby v prípade, aby 

sa to neza nezabetónovalo, ale aby sa to naozaj o dva roky 

sem vrátilo a mohli sme vyhodnotiť a aby sme mohli prípadné 

chyby napraviť. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Riadnym diskusným príspevkom vystúpi pani poslankyňa 

Kimerlingová. 

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

Myslím, že medzi nami poslancami a ani medzi 

Bratislavčanmi nie je nikto, čo by nechcel poriadok 

v parkovaní. 

Všetci ho chceme. Ale dosiahnuť ho môžeme iba skutočne 

prepracovaným, vyváženým a pripraveným systémom. A tento 

systém doteraz v Bratislave, ani v jednotlivých mestských 

častiach nie je pripravený.  

Veď všetci vieme, že najlepšie prepracovaný je systém 

spoplatnenia Bratislavčanov. 

No ale takto to nemôže ísť.  
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Pretože pán primátor na začiatku svojho volebného 

obdobia hovoril, že predchádzajúce vedenie v tomto 

neurobilo nič a on má za sebou už tri a pol roka a nech mi 

ukáže koľko odstavných parkovísk urobil po obvode 

Bratislavy. 

Koľko parkovacích domov postavil?  

Koľko ehm liniek emhádé (MHD) spojených s takýmto 

parkovaním po obvode Bratislavy pripravil?  

To, že hovorí, že sa pracuje na mestskej hromadnej 

doprave, to je úplne bežná práca, ktorá sa musí urobiť aj 

bez toho, aby sa chystala parkovacia politika. 

Takže, tento systém musí mať emhádé (MHD) pripravenú 

na to, ale nie len, že dostatočnú kapacitu, ale aj tie 

linky musia byť nasmerované z okraja Bratislavy do centra, 

aby obslúžili aj tých, ktorí prichádzajú do Bratislavy a tu 

pracujú. 

Musí mať pripravenú mestskú políciu na to, aby vymohla 

právo. Veď doteraz mestská polícia nedokáže vymôcť ani, ani 

zákaz vjazdu vozidiel do pešej zóny popred materské školy 

a popred základné školy. 

Teraz všetci vidia a na drzovku chodia, že mestská 

polícia nie je schopná zasiahnuť, a na drzovku vchádzajú 

do pešej zóny, deti vozia až pred vchod do školy a ohrozujú 

tie deti, ktoré chodia pešo. 
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Veď keď už teraz vidno, že nedokážu vymôcť to, čo roky 

platí a čo slušný človek si v živote nedovolí, tak ako 

potom dokážu parkovaciu politiku ustrážiť a vymôcť tie 

zásady, ktoré teraz by sme prípadne prijali, alebo 

v mestských častiach by sa prijali.  

To, jednoducho, nemôže takto fungovať. 

Zatiaľ to všetko vyzerá len ako spoľahlivé 

spoplatnenie občanov. 

Čiže, ak občania chcú poriadok, tak potom musia od nás 

a vlastne my sami by sme to od seba mali žiadať, aby 

systém, ktorý chceme zaviesť bol vyvážený a prepracovaný. 

A to, že sa osem rokov o tom hovorí a doteraz sa ten 

systém nevyvážil a stále sa pripravuje len to spoplatnenie 

svedčí o tom, že asi sami nevieme o tom, ako by to malo 

fungovať a nie sme presvedčení o tom, že je možné aj niečo 

iné alebo vymôcť ten poriadok okrem spoplatnenia občanov. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Vetrák. 

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

Mám dve poznámky na pani kolegyňu. 

Áno, k tej emhádé (MHD).  
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Ja teraz už ako člen dozornej rady som aj minule 

nadhodil na, na dozornej rade Dopravného podniku tému 

parkovanie, a teda zo strany vedenia Dopravného podniku 

nezaznelo ani jedno akékoľvek motivačné, alebo iné ope 

opatrenie, ktoré by malo prísť podporovať zavedenie 

parkovacej politiky, aj keď teda sme o tom nediskutovali 

nejako podrobnejšie. Ja sa určite k tomu vrátim, ale zatiaľ 

mi nič nenaznačuje, že emhádé (MHD) by sa nejak vehementne 

alebo akokoľvek, ehm, proste, významne chcela zapojiť 

do ehm do toho, aby parkovacia politika bola dobre 

pripravená a zavedená. 

A druhá poznámka.  

No, aj v tej Petržalke veľa vecí stojí na tom, že to 

mesto nie je pripravené. Napríklad, v Petržalke sme 

nevedeli urobiť niektoré ekonomické analýzy kvôli tomu, že 

pán prednosta nemal v Petržalke nemal údaje od mesta. 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani pos, pani námestníčka Farkašovská. 

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 
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Mne sa niekedy zdá, že sa mi sníva. Dvanásť rokov 

minimálne, odkedy som v komunálnej politike, počúvam 

dookola stále tie isté veci na tému parkovanie. 

Ja si myslím, vážené kolegyne, kolegovia, že naozaj je 

najvyšší čas prestať vymýšľať hypotézy čo sa môže stať a čo 

sa nemôže stať. Zazneli tu aj zo strán opozície argumenty, 

že naozaj sme na tom urobili už dosť, že že sa na tej 

parkovacej politike pracovalo, že je to vylepšené, takže ja 

si myslím, že je najvyšší čas už ďalej nezavádzať, netváriť 

sa, že ju chceme prijať a nakoniec hlasovať proti nej. 

Myslím, že sme všetci dosť zodpovední na to, aby sme 

dnes urobili ten, ten prvý krok a rozviazali ruky mestským 

častiam, ktoré ju chcú. 

Nič nehrozí. Občania sa nemusia ničoho obávať ak dnes 

parkovaciu politiku schválime. Naopak, obávať by sa mali, 

ak ju neschválime. 

Ďakujem. 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Tak, som rád, že vieme, kto je primátorova koalícia 

a kto je primátorova opozícia. 

No a parkovacia politika. K veci.  

Je potrebná vec, to je sam, to je, to je bez debaty. 

Všetci vieme, že parkovacia politika je potrebná vec, ale 

teraz sa nezhodujeme na tom aká. 

A my hovoríme, tá opozícia, že pripravená. Nie tá, čo 

bude len spoplatnením obyvateľov Bratislavy, ktorí zaplatia 

a nebudú mať kde zaparkovať a budú ešte dlhšie hľadať 

parkovacie miesto ako doteraz, lebo im zanikne tridsať 

percent nelegálnych parkovacích miest, ktoré dneska majú. 

Ja sa tiež chcem spýtať tak, ako pani Kimerlingová, že 

kde sú tie záchytné parkoviská na kraji Bratislavy, kde 

majú nechať cezpoľní svoje autá a nastúpiť na fungujúcu 

mestskú hromadnú dopravu. 

No, nie sú. Ja som nezachytil žiadne hromadne veľké 

parkovacie miesta, ktoré by sa mali postaviť a viem, že 

v minulých volebných obdobiach boli vždycky vyčlenené 

(gong) aj tu 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

No ja by som iba zareagovala na pani námestníčku 

Farkašovskú, pretože si trúfa povedať, že sme veľa urobili 

za tie roky. 

No veľa sme sa o tom narozprávali. Diskutujeme, 

diskutujeme, ale keď chceme od zodpovedných ľudí, aby 

ukázali čo pripravili z toho systému, opakujem, okrem 

spoplatnenia občanov, tak nič iné sa neurobilo. Nič nie je 

pripravené tak, aby systém bol vyvážený a prepracovaný. 

To je všetko. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Dostál diskutuje. 

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

No, mrzí ma, že tu nie je v tejto chvíli pán primátor, 

pre koho ktorého je zavedenie parkovacej politiky 

prioritou, ale keď mu poslanci prípadne položia otázky a ja 

som mu chcel položiť otázku, tak nebude mať možnosť na ňu 

odpovedať. 

Rovnako je vtipné, že, že poslanci, ktorí tu boli, 

na rozdiel od od svojich zvyklostí úplne ráno, tak teraz 

sa, teraz sa opäť vytratili a považujú za dôležité, ale, 

ale nie sú prítomní pri rozprave. 
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No, takže ja by som sa vrátil trochu do histórie.  

V decembri 2016,  

a v prípade že by, že by som prekročil čas, poprosím 

o ďalší diskusný príspevok. 

V decembri 2016 toto zastupiteľstvo jednak schválilo 

všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sme teraz upravovali 

a schválilo parkovaciu politiku. Ale zároveň schválilo 

v treťom bode toho istého uznesenia, že centrálny parkovací 

systém hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bude 

realizovaný v spolupráci s iniciatívou Slovensko digital 

(Slovensko.digital). 

Vo februári v rámci, vo februári 2017 v rámci 

potvrdzovania iného, iného uznesenia, ktoré primátor 

nepodpísal, mestské zastupiteľstvo opätovne požiadalo 

primátora hlavného mesta, aby pred vyhlásením obchodnej 

verejnej súťaže prerokoval na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy podklady 

na obstaranie parkovacieho systému hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a stanovisko iniciatívy 

Slovensko digital (Slovensko.digital) k týmto podkladom. 

Ehm, to sa dodnes nestalo.  

Chcel som sa spýtať pána primátora, keby tu bol, že, 

že čo sa udialo, či, či už rokoval s so Slovenskom digital 

(Slovensko.digital) a s akým výsledkom? Aj keď samozrejme, 

že, že odpoveď na túto otázku poznám. Je to, je to rečnícka 

otázka.  
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Bol tam nejaký platonický kontakt, ale žiadny výsledok 

nie je. Nič záväzné sa zatiaľ nedohodlo a ten dôvod je 

prostý. Ten dôvod je, je ten, pre ktorý majú problém 

s návrhom parkovacej politiky aj viacerí poslanci a síce 

netransparentnosť a politika utajovania. Pretože 

nepochybujem o tom, že by, že by pán primátor a vedenie 

mesta mali radi odkývnuté, že Slovensko digital 

(Slovensko.digital) súhlasí a, a centrálny parkovací systém 

je fajn. No len Slovensko digital (Slovensko.digital), 

bohužiaľ, na rozdiel od niektorých poslancov, nie je tak 

naivné, aby bolo ochotné, ochotné odklepnúť niečo bez toho, 

aby videlo kompletné podklady a aby tie kompletné podklady 

mohlo aj použiť a verejne s nimi narábať, nie sa zaviazať 

k nejakej mlčanlivosti. 

Keď to stačí niektorým poslancom, tak, tak to svedčí, 

svedčí skôr o tom, že menej zodpovedne pristupujú k správe 

mesta než Slovensko digital (Slovensko.digital), ktoré 

nebolo na to zvolené, nenesie za to zodpovednosť. 

Ak tu pán poslanec Hrčka hovoril o tom, ako sa doslova 

oknom vyhadzujú peniaze na autá v ole (OLO), v jednom 

z mestských podnikov, tak to je presne tá vec, pre ktorú 

dnes máme viacerí z nás pochybnosti o tom, že je potrebné 

schváliť zmenu štatútu v tej podobne, aká je, aká je 

navrhnutá. 

Presne utajovanie, netransparentnosť, politické 

dohody, korupcia (gong), bohužiaľ,  

vypýtal som si ďalš ďalší diskusný, 
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čiže, nie je to, nie je to neschopnosť, nie je to, nie 

je to  nešťastná náhoda, je to zámer. 

Nikto tu nepochybuje, a teda nie dvanásť rokov, ale, 

ale zrejme odjakživa, že doprava v meste je, je dôležitá 

a že parkovanie a riešenie statickej dopravy je, je 

naliehavo dôležité v rámci, v rámci Bratislavy. Ale 

od začiatku, a deje sa to pri audite parkovacej politiky, 

deje sa to, deje sa to pri a audite verejného osvetlenia, 

deje sa to pri dôležitých materiáloch ako pékáó (PKO), 

ktoré sme tu dostali už počas zasadnutia zastupiteľstva 

priamo na stôl materiál, na základe ktorého sme mali, sme 

mali rozhodnúť. Deje sa to s uznesením, v ktorom sme, 

v ktorom sme požiadali o súčinnosť Slovensko digital 

(Slovensko.digital), ktoré primátor ignoruje. 

Toto všetko sú kroky, ktoré vyvolávajú nedôveru 

a neumožňujú poslancom, ktorí chcú zodpovedne pristupovať 

k výkonu svojej funkcie, aby takýto materiál dnes 

podporili. 

Spôsoby sú totiž dôležité.  

Nedávno parlament rokoval o správe verejnej ochrankyne 

práv, ktorá upozornila na porušovanie základných práv 

prieťahmi v reštitučných konaniach. Porušujú sa tam 

vlastnícke práva, porušujú sa procesné práva účastníkov 

konania a opäť, nie je to náhoda, nie je to nedostatok 

kapacít, je to zámer, je to korupčný systém, reštituent 

roky, desaťročia sa nevie dostať k svojmu majetku. Nakoniec 

to vzdá, prevedie to na firmu. Tá sa zázračne rýchlo 

dostane k tomu majetku. Iným zázrakom sa dostane 
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k náhradnému, ešte lukratívnejšiu pozemku a potom ďalšími 

zázrakmi zneužíva dotácie alebo sa ten pozemok 

prekvalifikuje na stavebný (gong) či sa na ňom 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

S faktickou reaguje aj pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo.  

Ja reagujem na to, čo teda diskutujúci povedal, že je 

prekvapený účasťou. 

Dávam návrh na prezenčné hlasovanie. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja tomu rozumiem. 

Prosím, spustite prezenčné hlasovanie.  

Poprosím kolegov, aby sa dostavili do rokovacej sály. 

Spustite prezenčné hlasovanie. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: mestské zastupiteľstvo nie je 

uznášaniaschopné) 

Prestávka mala byť až o jedenástej. Spravíme si ju 

o desiatej. Stretneme sa pätnásť dvadsaťpäť. Dvadsaťpäť. 

Desať dvadsaťpäť poprosím. Budeme pokračovať. 

 

(prestávka od 10.09 do 10.25 h) 

 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

Prosím ctených kolegov z mezaníny, aby sa dostavili 

do rokovacej sály. Budeme pokračovať. 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) aby sa vrátili 

do rokovacej sály a mestské zastupiteľstvo mohlo 

pokračovať. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) počtu poslancov, aby 

sme vedeli, či sme uznášaniaschopní. 

(poznámka: skrutátorki – pracovníčky organizačného 

oddelenia spočítavajú prítomných poslancov a poslankyne 

v rokovacej sále) 

Zastupiteľstva. 

V diskusií bol prihlásený pán poslanec Vetrák. 

Nech sa páči. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

No tak potom nebude žiadne. 

Áno. 

No, ďakujem za slovo.  

Len sa chcem spýtať teda, že či sme nemali najprv 

hlasovať o tom, že sme uznášaniaschopní. Ak, ak nie, no tak 

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

Ja som dal skrutátorom spočítať. Je to spočítanie 

prezencie, takže 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón „rokovací 

poriadok hovorí jasne“) 

Tak pot. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak prosím, prezenčné hlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Takže mestské zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné. 

To znamená, že končíme s týmto mestským zastupiteľstvom. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Je preru, á. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón „po skončení 

toho“) 

Je prerušené, áno, prerušené. Na dnes je skončené. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Prosím? 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón „nemôžeme ísť po 

prerušenom“, nezrozumiteľné slovo „v pozvánke je po 

skončení“) 

Áno, presne tak, ako hovorí pani poslankyňa 

Šimončičová. Dneska sme skončili. 

(poznámka: je počuť „neskončili, je prerušené“) 

Je prerušené, pretože tu nie sú poslanci. Už druhýkrát 

sa nezišli.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie ste tu, tak ste sa nenahlasovali, tvrdíte, že tu 

nie ste.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Je prerušené. Je prerušené a ja dám, ja dám podľa 

rokovacieho poriadku a zákona informáciu kedy bude 

pokračovať. A to nové môže pokračovať až po skončení 

tohoto, tak to je. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno. 

Je preruš. 
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Je prerušené, prerušené, dnes sa nepokračuje a ja dám 

podľa rokovacieho poriadku a zákona informáciu o tom, kedy 

bude pokračovať. 

Ďakujem vám pekne za účasť, vám, ktorí ste to 

znemožnili, ktorí ste, zase budete paralyzovať Bratislavu 

ďakujem aj v mene Bratislavčanov za vašu prácu a ostatným 

ďakujem, že tu boli. 

 

(poznámka: 10.38 h prerušené rokovanie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 

31. 5. 2018 – druhý deň rokovania) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 399

TRETÍ DEŇ ROKOVANIA 22. JÚNA 2018 
 
 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 
A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(otvorenie o 9.20 h) 

Vážené panie poslankyne a páni poslanci, 

dostal som informáciu, že počet poslancov dosiahol 

hranicu uznášaniaschopnosti, takže, prosím zaujmite svoje 

miesta, aby sme mohli, aby sme mohli pokračovať v zasadnutí 

mestského zastupiteľstva zo dňa 26. apríla a 31. mája.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  čaká sa na poslancov, aby prišli do 

rokovacej sály a usadili sa na svojich miestach) 

Otváram druhé pokračujúce zasadnutie Mestského  

zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy zo dňa 26. 4. 

2018, na ktorom vítam poslancov mestského zastupiteľstva, 

starostov mestských častí a ostatných prítomných.  

Dovolil by som si vám pripomenúť, že po ukončení tohto 

pokračujúceho zasta, zasadnutia mestského zastupiteľstva 

otvorím naplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva 

na deň 31. mája 2018, ktoré sa ešte neuskutočnilo a po jeho 

skončení bude nasledovať zasadnutie mestského 
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zastupiteľstva zvolané na návrh pätnástich poslancov 

mestského zastupiteľstva s tým, medzi týmito zasadnutiami 

budem musieť vyhlásiť pätnásťminútovú technickú prestávku. 

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti požiadali pán poslanec 

Káčeň, Borguľa, pani poslankyňa Černá, poslanec Uhler, 

poslanec Pilinský, 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón „Černá je tu“), 

tak potom to je chybná informácia, ďakujem. 

Uhler, Pilinský, Žitný, Augustinič, Bajan. 

Skôr odídu pán poslanec Weinštuk a pani poslankyňa 

Pätoprstá. 

A neskôr prídu pani námestníčka Farkašovská a poslanec 

Buocik. 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva 26. apríla poslanci pán Greksa a  

Hanulík. A nakoľko poslanec pán Greksa musel odísť 

zo zasadnutia, za nového overovateľa bol zvolený pán 

poslanec Kríž. 

Čiže, overovateľmi tohoto pokračujúceho zasadnutia 

mestského zastupiteľstva budú páni poslanci Hanulík a  

Kríž. 
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Do návrhovej komisie na prípravu uznesení boli zvolení 

26. apríla poslankyne Jégh, Ferenčáková, Pätoprstá, 

Kimerlingová. A keďže počas rokovania mala pani poslankyňa 

Jégh odísť, návrhová komisia bola doplnená o pani 

poslankyňu Kimerlingovú. 

Z dnešného rokovania sa ospravedlnila pani poslankyňa 

Pätoprstá. 

Z dôvodu funkčnosti návrhovej komisie navrhujem ju 

doplniť o pánov poslancov Olekšáka a Hochschornera, čím 

dosiahne. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Aha, pani poslankyňa Pät. 

Ale ona odíde.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ona skôr odíde. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nerozumiem. 

Čiže, ak  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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ak nie, ak niekto nemá iný návrh na doplnenie 

návrhovej komisie, dávam hlasovať o doplnení návrhovej 

komisie o pánov pos, o pána poslanca Olekšáka. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Olekšák. hlasujeme o doplnení pána poslanca Olekšáka 

do návrhovej komisie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťpäť prítomných. 

Za dvadsaťjedna. 

Pán poslanec Olekšák je členom návrhovej komisie.  

A teraz dávam hlasovať o doplnení návrhovej komisie 

o pána poslanca Hochschornera. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo schválilo 

poslanca pána Petra Hochschornera do návrhovej komisie. 

A prosím návrhovú komisiu, aby zasadla a pokračovala 

vo svojej práci. 
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BOD 4 NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY – PARKOVACIA POLITIKA 
- MATERIÁL STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dňa 31. mája 2018 som bolo prerušené rokovanie 

mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy k materiálu Návrh 

Dodatku Štatútu - parkovacia politika pre neuznášania  

schopnosť mestského zastupiteľstva.  

A do rozpravy s riadnym príspevkom boli ešte 

prihlásení páni poslanci Chren, Kolek, Tvrdá, Bulla, Mrva 

a  Borguľa. 

A s faktickou poznámkou bola prihlásená pani 

poslankyňa Čahojová k vystúpeniu pána Dostála. 

Teraz pokračujeme v diskusii k materiálu „Návrh 

Dodatku. 

Pa pani poslankyňa Čahojová bude mať slovo. 

A dámy, páni,  

ešte než pred tým začneme, ja vás chcem poprosiť, 

skutočne, o konštruktívne rokovanie, pretože máme dnes na 

programe rokovania materiály, ktoré sa týkajú podstaty 

chodu mesta a ktoré sa týkajú žiadostí Bratislavčanov.  

Viac ako päťdesiat žiadostí Bratislavčanov na nás čaká 

a ľudia sa už obracajú na nás so žiadosťami, prečo poslanci 

nerozhodujú. Za príklad uvediem materiál o Integračnej 
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politike pri práci ľuďmi bez domova, kedy od marca čaká 

osem občianskych združení na financie mesta, aby mohli 

s týmito ľuďmi pracovať. Od marca, respektíve, od apríla 

ich nemajú.  

Znamená to ohrozenie ich práce. A ja vás prosím, aby 

sme prestali s politikárčením, aby sme prestali tu hrať hry 

a aby sme sa venovali tomu, na čo tu sme. A to znamená, 

pomáhať Bratislavčanom.  

Takže slovo má pani poslankyňa Čahojová s faktickou 

poznámkou na vystúpenie pána poslanca Dostála. A potom bude 

pán poslanec Chren. 

Nech sa páči. Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Vzdávam sa tejto faktickej.  

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. Nemám. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ja len krátko. 

Pán primátor, 

ja by som vás chcel požiadať, aby ste v budúcnosti 

nespájali mimoriadne zastupiteľstvá s riadnymi, pretože to 

mimoriadne sa musí uskutočniť v tej lehote. A dneska tým, 

ako ste to spravili, ohrozujete, že to mimoriadne sa 

neuskutoční a myslím, že si to väčšina zastupiteľstva ani 

neželá, aby boli mimoriadne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

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

Akékoľvek 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

diskutujeme k štatútu parkovacej politike.  

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor,  
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bez mučenia priznávam, že potom extempore, ktoré sa tu 

stalo naposledy, som tak celkom stratil niť diskusie 

a budem sa musieť vzdať tohto príspevku. 

Ale napriek tomu by som ho rád využil aspoň na jednu 

vec v nadväznosti na to, čo ste hovorili o materiály, ktorý 

tu čaká od marca kvôli práci so sociálne ohrozenými ľuďmi.  

Dávam teraz procedurálny návrh, aby sme predradili 

tento bod programu hneď po dorokovaní tejto parkovacej 

politiky.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

podľa najnovšej právnej úpravy, žiaľ, toto nejde. Ten 

bod je dnes ako bod deväť A. takže, nádejam sa, že by to 

mohlo prejsť, že by sme sa k nemu mohli dostať. Ale toto sa 

už nedá, v tomto zastupiteľstve. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja mám len jeden dotaz.  

Pán primátor,  
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ja som včera na organizačné požiadal právne stanovisko 

vo veci stanovísk mestských častí k tomuto programu, 

stanovísk mestských častí, ktoré boli vystavené, alebo 

prejednávané na mestských častiach v jedenástom, dvanástom 

mesiaci roku 19, (ööö)  dvetisícdev, 2016. 

Predpokladám, že exspiračná doba je jeden rok.  

Čiže, prosil by som najskôr pred hlasovaním právne 

stanovisko, či tieto stanoviská mestských častí sú ešte 

staré, stále relevantné. Plus k tomu veľké zmeny 

v materiáli, ktoré nastali.  

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: 

Vzdávam sa vystúpenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Bulla.  

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja som chcel mať dlhší príspevok, ale asi sa to, asi 

to trošku obmedzím.  

Ja som sa nemohol vyjadriť k schvaľovaniu vézetenku 

(VZN). Síce som bol prihlásený na poslednom zastupiteľstve, 

ale nebolo mi udelené slovo.  

Čo sa týka toho parkovania, tak mňa zaujala taká jedna 

vec po rozhovore s nejakými voličmi, že oni mi hovorili, že 

však to je v pohode to zavádzanie toho parkovania, lebo 

jedno auto je zadarmo, čiže, my sme akože väčšina rodín 

v pohode.  

Ja by som chcel všetkých poslancov upozorniť, že na 

poslednom zastupiteľstve ste túto stopercentnú zľavu z toho 

vyhodili. Čiže, už vôbec neplatí to, že by Bratislavčania 

neplatili za to parkovanie. Čiže, táto zľava končí.  

Druhú vec, ktorú som s voličmi rozoberal, že to 

nevadí, vyhodíme cépečkárov z mesta.  

Bohužiaľ, toto je tiež taká zavádzajúca floskula, 

lebo, však, kartu si bude môcť kúpiť úplne každý z celého 

Slovenska na to parkovanie v Bratislave. Akurát bude 

rozdiel v cene.  

Čiže, základná tá premisa tej parkovacej politiky, že 

Bratislavčan bude mať jedno auto zadarmo a cépečkárov 

obmedzíme, tak ja si myslím, že toto sa vôbec nesplní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, 

chcem vás poprosiť, aby ste nepoužívali také hanlivé 

vyjadrenia, ako je cépečkári. Všetci ľudia, ktorí 

v Bratislave žijú, už sú susedia a všetci sú 

Bratislavčania.  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja sa chcem len krátko vyjadriť. 

Neviem, toto je teda dokončenie aprílového 

zastupiteľstva a už si vôbec nepamätám, čo som chcel 

povedať. A dosť s prekvapením som sa pozeral na tabuľu, že 

som prihlásený. 

Prišiel som sem na mimoriadne zastupiteľstvo, ty si 

zvolal dokončenia zastupiteľstiev. Myslím si, že je to 

protizákonné. A upozorňujem na to. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

my sme tu na to, aby sme robili pre ľudí. Je tu 

päťdesiat vecí, ktoré po nás Bratislavčania chcú.  
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Ak sa ti toto zdá protizákonným, tak nech sa páči.  

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ja by som vás, pán primátor, len chcel poopraviť 

trošku.  

Podľa mňa, všetci Bratislavčania sú tí, ktorí tu sú 

prihlásení a platia tu dane. To sú Bratislavčania. Ostatní, 

ktorí tu neplatia dane a berú verejný priestor 

Bratislavčanom, neviem či ich aj vy pou, po považujete za 

Bratislavčanov, ale ja si myslím, že to Bratislavčania nie 

sú. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

To, že nie je dorokovaných, myslím, osemdesiat, možno 

viac bodov z minulých zastupiteľstiev neni chybou tohto 

zastupiteľstva. My sme chceli minulé zastupiteľstvo 

rokovať, ale ty si ho skrečol a odišiel si. My sme chceli 

rokovať. Je o tom záznam. 

A hovorím, že považujem toto za protizákonné zvolané 

dokončenie zastupiteľstiev. Také už ani neexistuje.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán poslanec Borguľa.  

Tu nie je.  

Čiže, strác, stráca poradie.  

Končím diskusiu a sťahujem materiál Návrh dodatku 

štatútu z programu rokovania.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

 

BOD 5 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY O 
URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
URČENÝCH NA PREVÁDZKU A MZDY NA 
ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, 
POSLUCHÁČA JAZYKOVEJ ŠKOLY, DIEŤA 
MATERSKEJ ŠKOLY A DIEŤA ŠKOLSKÉHO 
ZARIADENIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme do bodu päť Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

o určení výšky finančných prostriedkov a tak ďalej. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím, úvodné slovo. 

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

Dobrý deň. 

Účelom návrhu nariadenia je aktualizácia výšky 

finančných prostriedkov určeným neštátnym zriaďovateľom 

v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom 

o financovaní základných, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov zákona. 

Týmto nariadením sa nahradí teraz platné všeobecne 

zariadenie, nariadenie číslo 6/2016. 

(poznámka:  nezrozumitelné slová) v rozpočte na 2018 

je v programe päť tri. Celková výška finančných 

prostriedkov jedenásť celá päť milióna. Tieto prostriedky 

sú určené na výchovu a vzdelávanie v neštátnych základných 

umeleckých školách a školských zariadeniach detí a mládeže.  

Prijatím nového navrhovaného vézeten (VZN) nedôjde 

k potrebe úpravy nateraz schváleného rozpočtu bežných 

výdavkov v programe päť tri. 

Stanoviská dotknutých oddelení a starostu nie je 

potrebné. 

Finančná komisia odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia. 
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Výstup z mestskej rady, odporúča prerokovať mestskému 

zastupiteľstvu.  

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pani námestníčka Plšeková. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážené dámy, vážení páni,  

ide o obvyklý materiál.  

Keďže tu nie je predseda školskej komisie, chcem 

tlmočiť, že školská komisia súhlasí s týmto materiálom.  

A ja vás chcem veľmi pekne poprosiť o podporu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Samozrejme, tento materiál podporíme.  

Ale ja by som bo rada počula stanovisko pána 

primátora, prečo bola stiahnutá parkovacia politika 

z hlasovania.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pretože som sa tak rozhodol, pani poslankyňa.  

Ako predkladateľ mám kedykoľvek právo pred hlasovaním 

to stiahnuť. Tak som to stiahol.  

Pán kontrolór Šinály. 

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

SR Bratislavy: 

Vážený pán primátor, panie poslankyne a poslanci, 

samozrejme, že podporujem schválenie tohoto 

predkladaného materiálu, lebo je spracovaný v súlade 

s legislatívou a je spracovaný s odbornou starostlivosťou 

tomu prináležiacou.  
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To, prečo som sa prihlásil do diskusie je situácia, 

ktorú čas od času hovorím a čas od času aj píšem, že 

súkromné školstvo je finančným balvanom na krku hlavného 

mesta.  

A panie poslankyne, páni poslanci,  

vy ste poslancami hlavného mesta a vidíte, okrem iného 

si to môžete pozrieť v tabuľke, ktorá je v programov, 

v mojom stanovisku, kde uvádzam k programovému rozpočtu 

v oblasti školstva medziročný vývoj o koľko rastie 

angažovanosť hlavného mesta v položke platieb na súkromné 

školstvo v hlavnom meste.  

A tu vás len chcem upozorniť, že už dlhodobe je známe 

od čias primátorovania pána Ftáčnika, že táto anomália 

vznikla za primátorovania pána Ďurkovského, ktorý si chcel 

silou mocou podržať právo rozhodovania schvaľovania 

oprávnení k súkromným školám na úrovni hlavného mesta. Za 

čo ako darček mu poslanci dali, že aj ich bude platiť 

z rozpočtu hlavného mesta.  

Ja by som veľmi pekne poprosil, keby do budúcnosti sa 

školská komisia, ktorá sa tomuto už venovala aj za mojej 

účasti, asi pred dvomi rokmi, opäť k tomu vrátila a hlavne 

teda aj odborný útvar magistrátu, ktorý si je tohoto, 

samozrejme, vedomý a ktorý z toho tiež nie je nadšený.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor,  

ja som ledva počula, že ste ma vyvolali. Keby som sa 

tam nevidela.  

Okrem pána kontrolóra, ktorý, neviem, jeho som 

rozumela, nikoho doteraz kto čo povedal. Jedine, keď stojím 

pred ním. Je tu také echo, taká ozvena, nepočuť a hovoria 

to aj ďalší kolegovia.  

Nemohli by ste, prosím, zabezpečiť, aby sme vedeli 

o čom sa hovorí a kto čo hovorí?  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán kontrolór,  

v podstate, vždycky treba zvažovať, bez ohľadu na to, 

či je to súkromná, alebo verejná škola, dôvody, prečo sa 

prispieva nejakou dotáciou.  

Petržalka potrebuje, napríklad, dotovať rodičom 

škôlky, ktoré sú súkromné, pretože niekoľko stoviek, možno 

takmer päťsto, sa nám nedostalo na škôlky.  

Čiže, vždycky treba zvažovať bez ohľad nejaké 

politické, či ide o súkromnú alebo verejnú školu. Chceme 

podporovať tie veci, ktoré verejnosť potrebuje.  

Čiže, treba podstatu zvažovať, nie, nie či je to 

súkromná, alebo verejná.  

To je len poznámka, nemusíte mi na to odpovedať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán kontrolór,  

nech sa páči. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakuje, ďakujem pekne.  

Pani Pätoprstá,  
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je mi veľmi ľúto, že ste neporozumeli čo hovorím. Som 

vám k dispozícii, aby som vám to vysvetlil obšírnejšie.  

Myslím si, že hlavne poslanci školskej komisii presne 

rozumejú, že o čo sa tu jedná. Tu vôbec nejde o politiku, 

vy máte právo politizovať, ja ako kontrolór žiadnu politiku 

nemám právo robiť, ani ju nerobím.  

Ja informujem o výraznom negatívnom vývoji, ktorý bol 

zapríčinený v rokoch dávno minulých a ktorý pretrváva 

doteraz.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o  návrhu uznesenia, ktorý nám bol 

dodaný s aktuálnym termínom. Je tam úprava termínu, 

namiesto 1. júna je platnosť dňom 1. augusta 2018. To je 

zmena.  
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Takže, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje  v bode jeden všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta a tak ďalej, 

A v bode dva dorovnanie zálohových platieb a tak ďalej 

ako je to tam uvedené v tom novom návrhu uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 6 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY Č. Z, KTORÝM SA MENÍ 
A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ 
NARIADENIE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 4/2016 O 
NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A 
DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY A O ZMENE A DOPLNENÍ 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY Č. 13/2012 O MIESTNOM 
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A 
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY A O ZMENE A 
DOPLNENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO 
NARIADENIA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 12/2001 O 
NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A 
DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY V ZNENÍ NESKORŠÍCH 
PREDPISOV A KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 
13/2012 O MIESTNOM POPLATKU ZA 
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 
ODPADY A O ZMENE A DOPLNENÍ 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY Č. 12/2001 O NAKLADANÍ S 
KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI 
STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO 
MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY V ZNENÍ NESKORŠÍCH 
PREDPISOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu šesť a to je vézeten (VZN) o, 

ktorým sa mení a dopĺňa vézeten (VZN) o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi. 
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Prosím o úvodné slovo.  

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

Predkladaný materiál obsahuje upravené podmienky 

nakladania s komunálnymi odpadmi a dro drobnými stavebnými 

odpadmi.  

Vo všeobecnosti vo všeobecne záväznom nariadení číslo 

4/2016 v znení všeobecne záväzného nariadenia číslo 13/2016 

v súlade s týmto zákonom a vyhláškou ministerstva životného 

prostredia číslo 371/2015 zákona, ktorou sa vykonáva zákon 

o odpadoch.  

V roku 2017 boli zákonom o odpadoch novili noveliz 

novelizovaný zákon číslo 292/2017 a vyhláškou ministerstva 

životného prostredia číslo 322/2017, ktorou sa vykonáva 

zákon o odpadoch. 

Vzhľadom na to, že zmeny sa týkajú organizačného 

charakteru rozhodujúceho pre hlavné mesto, ktoré nebudú mať 

vplyv na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpadly, navrhujeme, navrhuje sa skrátený 

legislatívny postup prípravy a schvaľovania. 

Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu bol nám dodaný celý návrh znenia 

všeobenieho na, všeobecne záväzného nariadenia. 

O tomto budeme hlasovať.  

V návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo schvaľuje  

všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a tak ďalej, ako je to písomne uvedené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťjedna za. 
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Uznesenie je prijaté. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

BOD 7 NÁVRH NA URČENIE MESAČNÉHO PLATU 
PRIMÁTOROVI HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu sedem. To je návrh na určenie 

mesačného platu primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy. 

Zákonný návrh.  

A ja odovzdávam slovo pánu námestníkovi.  

(poznámka: primátor opustil rokovaciu sálu) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Obligatórna povinnosť vzhľadom k tomu, že došlo 

k úprave, úprave výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v hospodárstve Slovenskej republiky  a plat primátora sa 

odvíja od tohto ekonomického ukazovateľa.  
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Dochádza takisto k návrh na určenie mesačného platu 

a k jeho aktualizácii.  

Toľko úvodné slovo. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Do ktorej sa nikto nehlási.  

Pop. 

Á, pán Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ide o valorizáciu. Len by ma zaujímalo, že prečo 

od 1. januára? 

Nie, že by to nemohlo tak byť, ale uhm, pán primátor 

by si, podľa mňa, tak mohol zaktualizovať, že by to mohlo 

byť tak aspoň od 1. mája.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Mám za to, že to vychádza zo zákonných povinností, 

alebo z nejakým spôsobom. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Mám za to.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre. 

Toľko návrhová komis, alebo, poprosím, odovzdávam 

slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

určuje primátorovi plat podľa zákona a tak ďalej, ako je to 

uvedené písomne v návrhu uznesenia.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Z prítomných tridsaťštyri, 

dvadsaťjedna sa vyjadrilo za. 
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Pán primátor sa môže vrátiť. 

 

 

BOD 9A VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE 
DOTÁCIE V ZMYSLE VÝZVY HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY NA POSKYTNUTIE 
DOTÁCIE NA PODPORU INTEGRAČNÝCH 
PROJEKTOV NEVEREJNÝCH SUBJEKTOV 
PRACUJÚCICH S ĽUĎMI BEZ DOMOVA V 
BRATISLAVE NA ROK 2018 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Každopádne ale budeme pokračovať bodom deväť A. Je to 

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií v zmysle výzvy 

hlavného mesta. 

Poprosím krátke úvodné slovo. 

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

Materiál obsahuje vyhodnotenie a poskytnutie dotácie 

v zmysle výzvy hlavného mesta na poskytnutie dotácie na 

podporu integračných projektov. 

Výzva hlavného mesta na predkladané žiadosti na 

realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova pre 

rok 2018 zameraných na podporu zdravia a poskytnutia 

právnej, duchovnej a psychologickej pomoci, (poznámka: 
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nezrozumiteľné slovo) sociálnej zručnosti, edukáciu 

pracovných návykov a zručností ľudí bez domova, s cieľom 

ich opätovného začlenenia na trh práce a sociálnu inklúziu 

do spoločnosti. 

Do výzvy sa prihlásilo šesť subjektov. Komisia 

preskúmala žiadosti všetkých subjektov o poskytnutie 

dotácie.  

Posudzovanie žiadostí bolo zamerané na inováciu 

a ciele projektov, ich originalitu, prínos pre hlavné 

mesto, počet zapojených ľudí bez domova, zmysel 

integračných projektov, ich prínos k pomeru, v pomere 

k finančným požiadavkám a referencie o subjektoch. 

Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Dámy a páni,  

toto je ten materiál. Jeden z tých materiálov, 

o ktorom som hovoril.  

Skutočne, hlavné mesto urobilo obrovský kus práce. 

Skokovo sa pohlo dopredu v práci a pomoci ľuďom bez domova. 
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Opierame sa pritom o úžasnú komunitu aktivistov 

a dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú a bola by obrovská 

škoda, keby sme v tom nepokračovali. Lebo veci, ktoré 

robíme, sú skutočne až prelomové. 

Takže vás veľmi prosím o podporu. 

Prosí, otváram diskusiu. 

Pani námestníčka Plšeková. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  

naozaj, v oblasti práce s tými subjektami, ktoré sa 

zaoberajú činnosťou a či už takej tej prvotnej siete, alebo 

aj integračnými projektami pre ľudí bez domova, mesto sa 

pohlo tieto štyri roky dopredu vďaka nám všetkým, lebo my 

sme schválili financovanie týchto projektov. 

Toto je, naozaj, také dosť nešťastné, že my musíme na 

dvakrát schvaľovať. Nielen rozpočet, ale potom vlastne, na 

základe toho, že ide o dotácie, ešte druhýkrát vybrané 

projekty. Preto to tak dlho ča, ako, stálo.  

A tým, že sa zastupiteľstvá nedokončovali, tak sme sa 

až teraz k tomu dostali. 

Ja sa chcem istým spôsobom ospravedlniť tým našim 

občianskym združeniam, ktoré robia v tejto problematike, 
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lebo robia, naozaj, veľký kus dobrej práce, že, bohužiaľ, 

to tak dlho trvá. 

A na druhej strane chcem ale vyzdvihnúť fakt, že už 

nerobíme len takú tú primárnu, úplne zásadnú, základnú 

záchytnú sieť, ale naozaj, že sme sa už dostali aj 

k integračným projektom. To znamená, k tomu, aby ľudia bez 

domova mohli si hľadať pracovné miesta, bývanie a dostať sa 

z tej zlej situácie do istého vyššieho levelu. 

A to sme sa snažili aj ako komisia, ktorá tie projekty 

vyberala a posudzovala z hľadiska financovania, prideliť 

takýmto projektom ako keby väčšiu prioritu.  

Lebo, naozaj, nie je účelom, aby niekto, kto je 

človekom bez domova desať rokov, bol v podstate ako keby 

nechávaný v tom istom status quo. My naopak chceme, aby ten 

človek sa pohol vyššie. Do iného stupňa. Aby sme ho začali 

začleňovať do spoločnosti, aby sme začali robiť projekty, 

ktoré reálne tých ľudí vrátia do spoločnosti, aby 

fungovali. Nedá sa to s každým, ale s mnohými sa to dá.  

Takže, toto je v tých projektoch zohľadnené a toto je, 

podľa mňa, aj cesta do budúcna.  

A preto vás poprosím o podporu týchto projektov, lebo 

naozaj, myslím si, že komisia veľmi zodpovedne posudzovala 

tieto projekty a pristupovala k tomu presne v tom duchu, 

aby sme tým ľuďom pomáhali. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Osobne si myslím, že podpora organizácií, ktoré sa 

zapodievajú ľuďmi bez domova, alebo ktorí majú nejaké 

problémy sociálne, je jediný, jediné riešenie. Podpora 

štátu a samosprávy organizácií, ktorý sa týmto zapodievajú, 

pretože ani štátne organizácie ani samosprávy nemajú 

kapacitu na to, aby sa jednotlivo starali o jedno, o ľudí. 

Prík,  veľmi dobrým príkladom je dobrá pomoc 

samosprávy Novej Cvernovke, ktorej poskytla župa priestory 

a oni vytvorili niekoľko málo, hovoríme málo bytov, pre 

bezdomovcov, ale princíp je taký, že tých bezdomovcov, budú 

im zvyšovať to nájomné postupne, ako, ako sa im budú 

pomáhať osobne jednotlivo pri práci, pri tom, aby sa 

dostali a začlenili do života, aby si potom mohli nájsť 

inde nájom. 

Čiže, ten nájom dvoch, troch bytov, ktoré poskytnú, 

samozrejme, tú kapacitu tisíce ľudí, ktorí sú bez domova, 

nenaplní, ale ten princíp, to znamená, že tí ľudia dostanú 

pomoc a odídu nakoniec z tých bytov a príde tam ďalšia 

rodina, alebo ďalší ľudia, ktorí to potrebujú, to je tá 
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logika veci. A takúto starostlivosť nedokáže zabezpečiť ani 

štátna organizácia, ani samosprávna.  

Čiže, jediné riešenie, skutočne, vidím v systémovom 

podporovaní organizácií, ktorý sa o ľudí starajú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa,  

aj hlavné mesto ide touto cestou, a ten koncept 

hausing fŕst (housing first) je aj u nás, aj my máme byty, 

ktoré budeme ponúkať týmto ľuďom, ako, aby sa dostali späť 

do života. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje vyhodnotenie žiadostí a tak ďalej, ako je to 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Materiál prijatý. 

Veľmi pekne vám ďakujem.  

 

 

BOD 10 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, V 
LOKALITE MARTINSKÉHO CINTORÍNA NA 
TRNAVSKEJ CESTE, DO SPRÁVY MESTSKEJ 
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MARIANUM – 
POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame do osobitných zreteľov majetkových vecí. 

Bod desať. Návrh na zverenie pozemkov kataster 

Ružinov, spolč, mestskej organizácii MARIANUM. 
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Materiál je bez úvodného slova.  

Súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zverenie 

pozemkov a tak ďalej, aj s tými podmienkami, ktoré sú 

uvedené v návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Materiál prijatý. 
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BOD 11 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 
PARC. Č. 422/17, PODBREZOVSKÁ ULICA, 
MGR. TOMÁŠOVI BIELIKOVI S MANŽELKOU 
JANOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame do bodu jedenásť. Predaj manželom 

Bielikovcom. 

Prosím úvodné slovo.  

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

Žiadatelia ako bezpodieloví spoluvlastníci priľahlých 

nehnuteľností majú záujem o pripojenie a scelenie uvedeného 

pozemku v bezprostrednom susedstve s pozemkami v ich 

bezpodielovom spoluvlastníctve za účelom riešenia 

rekonštrukcie rodinného domu a zároveň za účelom stavby 

garáže.  

Predajom nehnuteľnosti nepríde k zamedzeniu prístupu 

na iné pozemky. 

Predmet predaja nezasahuje do žiadnej komunikácie. 

Predmet predaja zasahuje do chodníka.  

Stanovenie kúpnej ceny. Hodnota pozemku suma 

stosedemdesiattri celá deväťdesiatdeväť eur za meter 

štvorcový. Pri celkovej výmere sedemdesiatsedem metrov 
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štvorcových teda kúpna cena predstavuje trinásťtisíc 

tristodeväťdesiatsedem dvadsaťtri eur.  

Stanoviská dotknutých oddelení a starostu súhlasné. 

Finančná komisia neschválila navrhované uznesenie 

a neschválila ani pozmeňujúci návrh. 

Mestská rada odporučila prerokovať.  

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa kúpnej ceny 

celkovo trinásťtisíc tristodeväťdesiatsedem eur. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje predaj pozemku a tak ďalej, aj s podmienkami 

uvedenými v navhovom v návrhu uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trojpätina. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Áno. Nebolo. 
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BOD 12 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 
PARC. Č. 19179/17 A PARC. Č. 
19179/18, PEKNÁ CESTA, MIROSLAVOVI 
PREDAJNIANSKEMU S MANŽELKOU EVOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prichádzame do bodu dvanásť. Osobitný zreteľ, predaj 

na Peknej ceste. 

Prosím, osobitné, úvodné slovo. 

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

Jednotková hodnota pozemkov je stanovená v sume 

štyridsaťdva celá päťdesiatdeväť eur za meter štvorcový. 

Pri celkovej výmere dvestoosemdesiastštyri metrov 

predstavuje kúpnu cenu dvanásťtisíc deväťdesiatpäť eur. 

Stanoviská oddelení súhlasné. Aj starostu.  

Finančná komisia odporúča schváliť za kúpnu cenu 

stopäťdesiat eur na meter štvorcový. Ostatné podľa 

predloženého návrhu uznesenia. 

Mestská rada odporúča prerokovať.  

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j , poslanec MsZ: 

Predložím návrh na, predkladám návrh, aby poslanci 

odsúhlasili cenu, ktorá, na ktorej sa dohodla finančná 

komisia. Čiže, stopäťdesiat eur za meter štvorcový. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu. 

A návrhová komisia.  

Prvý pôjde návrh finančnej komisie.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Takže, pán Budaj dopísal svoj návrh, ktorý predniesol 

slovne a navrhuje kúpnu cenu za štvorcový meter oproti 

pôvodnému na za stopäťdesiat eur, čo spolu predstavuje 
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potom sumu, ak to dobre vypočítal, štyridsaťdvatisíc 

šesťsto.  

Toto je návrh, teda zmena toho pôvodného uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte o návrhu finančnej komisie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté.  
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BOD 13 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NOVOVYTVORENÉHO POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. VRAKUŇA, PARC. Č. 
1403/3, DO PODIELOVÉHO 
SPOLUVLASTNÍCTVA JOZEFA BAREJA A 
IRENY BAREJOVEJ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame do bodu trinásť, osobitný zreteľ, predaj 

vo Vrakuni. 

Prosím úvodné slovo. 

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

Stanovenie kúpnej ceny. Prvá časť kúpnej ceny je 

stanovená podľa znaleckého posudku na stoštyridsaťtri celá 

nula štyri eur za meter štvorcový za pozemok. Za 

sedemdesiatosem metrov štvorcových, teda, cena 

jedenásťtisíc stopäťdesiatsedem eur. 

Druhá časť kúpnej ceny je stanovená v sume 

tristodvanásť eur. Tvorí náhradu za bezdôvodné užívanie 

pozemku za dve dva roky spätne. Vychádza zo sadzby dve euro 

za meter štvorcový na rok. 

Sta stanoviská dotknutých oddele oddelení a starostu 

súhlasné. 
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Finančná komisia odporúča schváliť za kúpnu cenu 

dvesto eur na meter štvorcový. Ostatné podľa predloženého 

návrhu. 

Výstup z mestskej rada, odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť celkom za kúpnu 

cenu jedenásťtisíc štyristošesťdesiatdeväť celá dvanásť 

eur. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Tá, táto moja, tento môj diskusný príspevok sa bude 

týkať nie len tohto bodu, ale podobných bodov, ktoré tuto 

máme dnes na programe, a to je predaj, alebo prenájom 

pozemkov vo vlastníctve mesta, samozrejme, však cudzí 

predávať nemôžeme, na ktorom sa, samozrejme, nachádza 

zeleň. 
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Stanovisko, stanoviská oddelenia životného prostredia 

a mestskej zelene k týmto jednotlivým pozemkom ako tuto 

vidíte, tiež sú tam kríky, je tam tráva, sú tam možno 

stromy, predávame a stanovisko je, že toto nie sú plochy 

verejnej zelene, pretože neevidujú v nejakom zozname plôch 

verejnej zelene.  

Tak ja len dúfam, že dne dnes, ak začneme májové 

zastupiteľstvo a dostaneme sa k schváleniu vézetenka (VZN) 

o verejnej zeleni, že takéto stanoviská oddelenia mestskej 

zelene a životného prostredia budú dávnou minulosťou, 

pretože verejná zeleň je na pozemkoch vo vlastníctve mesta 

alebo mestských častí. Bez ohľadu na to, či sa nachádza 

niekde v záhradkárskej osade, alebo v centre mesta. Vo 

vlastníctve mesta.  

Preto som si dovolila povedať, tu pripomenúť, že. 

Naozaj, až mi to bude ľúto, že takéto hlúposti, alebo 

takéto stanoviská, ktoré ja evidujem už dvadsaťsedem rokov, 

ktoré sa dávajú k plochám vo vlastníctve mesta, na ktorom 

sa nachádzajú stromy. 

Napríklad, plocha pri Pyramíde pri rozhlase na 

Štefanovičovej ulici, na ktorej časti stojí teraz známa 

budova a volajú sa, volajúca sa Fajf stars rezidens (Five 

Stars Residence), predtým to sa nazývala polyfunkčná budova 

na Štefanovičovej ulici, ktorá dodnes stojí na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta, kde boli vysadené platany a toto 

oddelenie tohto magistrátu napísalo, to nie je plocha 

verejnej zelene. 
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Tak, takéto stanoviská evidujem, hovorím, ja už pomaly 

tridsať rokov. Ostatní neviem ako vy, ale, ale dovolím si 

povedať, že dobre.  

Ide o to, či súhlasíte s tým, či sa to má predať, 

alebo sa nemá predať, ale ja by som nebola za to, aby sa 

predávali plochy verejnej zelene napriek stanovisku 

oddelenia životného prostredia, ktoré hovorí, že to nie je 

plocha verejnej zelene.  

Ďakujem. 

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. 

Na základe rokovania finančnej komisie navrhujem cenu 

dvesto eur za meter štvorcový. Celkovo pätnásťtisíc šesťsto 

eur.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu. 

A ideme hlasovať najprv o návrhu finančnej komisie. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme opäť dostali od pána Budaja 

návrh na zmenu predajnú, predajnej ceny za štvorcový meter 

na dvesto eur, čo celkovo by činilo sumu pätnásťtisíc 

dvesto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujeme najprv o návrhu finančnej komisie. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Prechádzame do bodu štrnásť.  

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Á, prepáčte. Áno, áno, áno. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne predložené 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ospravedlňujem sa.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

s pôvodnou cenou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ospravedlňujem sa. Áno.  

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak hlasujte, prosím, o tom. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Desať za. 

Ani toto uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 14 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NOVOVYTVORENÝCH POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 
1032/60, PARC. Č. 1032/61, PARC. Č. 
1032/62, PARC. Č. 1032/63, PARC. Č. 
922/2, PARC. Č. 922/8, PARC. Č. 
922/9, PARC. Č. 922/10, DO VÝLUČNÉHO 
VLASTNÍCTVA SPOLOČNOSTI PROTEA, 
SPOL. S R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz prechádzame do bodu štrnásť. Osobitný zreteľ 

v Ružinove. 

Je to bez úvodného slova. Súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Rovnaká pripomienka ako v predchádzajúcom prípade čo 

sa týka verejnej zelene. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa len chcem krátko spýtať, lebo svojho času 

v minulosti tu boli ako veľmi spochybnení znalci, možno 

niekedy právom, ja neviem, nie som sudca ani policajt, ale 

ešte stále trvá to, že, že sa spochybňujú tí znalci, alebo?  

Nerozumiem, prečo keď znalec určí čenu, prečo ju 

komisia finančná zvýši a na akom základe? Aj keď hlasoval 

som za obidve zvýšenia, ale v podstate, môj sedliacky rozum 

tomu nerozumie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec,  

je to právo komisie navrhovať. Komisia ju využila 

a hlasujeme vždycky o návrhu komisie.  

Takže toto je, vyplýva to z procesu. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 449

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje predaj novovytvorených pozemkov a tak ďalej, ako 

je to uvedené písomne aj s podmienkami. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Dvanásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 15 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ 
MESTO, PARC. Č. 13594/2 A PARC. Č. 
13594/3, SPOLOČNOSTI BOAT REALITY, 
DRUŽSTVO, SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame do bodu pätnásť. 

Prosím o úvodné slovo. 

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

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe 

znaleckého posudku, kde vychádza hodnota pozemku 

stodvadsaťsedem celá dvadsaťštyri eur za meter štvorcový. 

Pri pri výmere dvestodevätnásť eur meter štvorcový 

predstavuje suma dvadsaťsedemtisíc osemstošesťdesiatpäť 

eur. 

Druhá časť kúpnej ceny v sume šesťtisíc stotridsaťdva 

eur predstavuje náhradu za užívanie pozemku za obdobie 

dvoch rokov, vychádza zo sadzby štrnásť eur na meter 

štvorcový. 

Stanoviská dotknutých oddelení a starostu súhlasné. 
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Finančná komisia odporúča schváliť za kúpnu cenu 

stoosemdesiat eur na meter štvorcový. Ostatné podľa 

predloženého návrhu. 

Mestská rada odporúča prerokovať. 

Uznesenie, návrh, odporúča schváliť celkom za kúpnu 

cenu tridsaťtritisíc deväťstodeväťdesiatsedem eur. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j , poslanec MsZ: 

Ako tu zaznelo, finančná komisia sa, nav, chce vám 

navrhnúť cenu stoosemdesiat eur za meter štvorcový. Čo pri 

výmere dvestodevätnásť metrov štvorcový znamená príjem 

tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsať eur. 

Návrh pod podávam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem pekne. 

Ja si tam kladiem otázku, že prečo iba za dva roky?  

Ja neviem, teda, či platí, neplatil viac ako dva roky, 

ale keď neplatil tri, tak ja by som každú pozdĺžnosť, čo má 

voči nám, ak chce kupovať a chce od nás, aby sme mu vyšli 

v ústrety, tak on musí dorovnať, čo dlží. 

To kde akože dlžoby, proste, sa odpúšťajú. Povedzte mi 

tú banku a ja si tam zoberiem úver. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec,  

súhlasím s vami, ale toto je občianskozákonná lehota, 

ktorá umožňuje ísť dozadu dva roky.  

Keby zaplatil do dob dobrovoľne viacej, tak áno. Ale 

vieme ho donútiť iba na dva roky.  

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán kolega,  
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tak, jak bolo povedané, je to zo zákona. Keby sme 

mohli vymáhať päť rokov, tak vymáhame päť rokov. Ako 

finančná komisia.  

Ale chcem len jednu, dve vety na margo vystúpenia 

kolegu Greksu. 

Ak by toto zastupiteľstvo schvaľovalo sumy pozemkov 

predaja, či prenájmu podľa znaleckých posudkov, tak 

finančná komisia je bezpredmetná v tejto veci.  

To znamená, že zistili sme si finančnú mapu v meste 

a podľa toho posudzujeme ako chceme predávať majetok tohto 

mesta.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem. 

Ja aj v tomto prípade poukážem na to, že dva roky 

nájmu, teda ušlého príjmu robí tritisíc euro približne, 

predajná cena je dvanásťtisíc.  

Čiže, my za osem rokov nájmu máme celú predajnú, celú 

predajnú sumu, pre, podľa tohto návrhu.  
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Aj tých stoosemdesiattisíc v tomto pomere nájmu 

a predaja je veľmi nepriaznivé pre mesto. 

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. 

Neveril by som, že sa niekedy zhodnem s pánom 

Hanulíkom, ale súhlasím s tým, že pokiaľ my niekomu niečo 

predávame a máme iba zákonný nárok na dva roky spätne, tak 

my mu to nemusíme predať, my mu to môžeme prenajať. 

A môžeme mu povedať, že ak to chce kúpiť, tak to má 

vyplatiť dozadu aj viac rokov.  

To nikto nezakazuje, že nám nemôže zaplatiť aj päť, 

alebo desať rokov dozadu, pokiaľ to užíval.  

Samozrejme, na súde by sme vymohli len dva. S tým 

súhlasím. Ale takisto, my nie sme povinní mu to predať.  

On to evidentne využíva, evidentne to potrebuje, lebo 

to má blízko svojej prevádzky, niekde tie autá parkovať 

musí, lebo s nimi robí biznis, obchoduje.  
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Takže, ja tiež súhlasím s tým, že buď zaplatí to, 

koľko to využíva, alebo potom mu to nepredajme, len mu to 

prenaj, prenajímame a hlavne ešte, keď tu pán Kolek 

vypočíta, že to je, vlastne, vo výške osemročného nájmu. 

Tak my vlastne za osem rokov prenájmu od neho dostaneme tú 

sumu, za ktorú mu to predávame.  

Neviem, pre koho je takýto biznis výhodný, pre mesto, 

podľa mňa, zjavne nie. 

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: 

Ja by som, ja by som chcel len snáď dodať to, že 

naozaj, my sme to neponúkali na predaj. Ten človek to 

potrebuje. A tie podmienky si potom môžeme stanoviť my bez 

ohľadu aký je zákon. 

Ale ináč zase ten predaj, že osem, osem rokov 

nájomného, to je bežné, štandardné, nie je to niečo 

neuveriteľné, ale otázka, či chceme predať alebo nechceme, 

a dlžoby hlavne, aby nám splatil. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j , poslanec MsZ: 

Dve poznámky.  

Finančná komisia sa, proste, stavia proti partiovému 

výpredaju majetku mesta. A robí pre to, ako vidíte, 

kolegovia, aj z vašou pomocou, všetko, čo sa dá. 

Pokiaľ ide o tie dva roky. Áno, je to pravda, že by 

sme mohli žiadať celú dĺžku neplateného nájmu, ale tam sa 

treba pozrieť do zrkadla. Ako to, že majetkové oddelenia 

mesta majú majetky v užívaní ľudí a nie neoslovia ich 

s tým, aby začali platiť.  

Je to, je to chyba menežmentu (manažmentu) mesta, že 

má často, často sa ukáže, že máme zabratý pozemok iba 

vtedy, keď ten dotyčný si to chce usporiadať.  

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 opravil pána kolegu Hanulíka.  
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Bežným, bežná výška nájmu pri nehnuteľnostiach, 

a najmä pozemkoch, sa robí na dvadsaťjeden násobok ročného 

nájmu.  

Čiže, ak je nájom, vymyslím si, tisíc eur, tak 

predajná cena k tisíceurovému prenájmu je adekvátna 

dvadsaťjedna tisíc. Hovorí o tom všeobecná ekonomická 

teória. A teda neviem o tom, že by sa v prípade pozemkov 

takáto, takýto nejaký výpočet zmenil. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Končím diskusiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh na zmenu 

predajnej ceny za štvorcový meter, síce na stoosemdesiat 

eur za štvorcový meter, čo potom celkovú sumu upravuje na 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Štrnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako nám 

bolo predložené písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Päť za. 
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Ani toto uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 16 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 
PARC. Č. 2026/9, ALSTROVA ULICA, 
PHDR. MILANOVI SOVOVI S MANŽELKOU 
MGR. DANICOU SOVOVOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sme v bode šestnásť, osobitný zreteľ, predaj v Rači. 

Prosím, úvodné slovo. 

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

Kúpna cena na základe znaleckého posudku je 

stodvadsaťštyri celá štyridsaťosem eur za meter štvorcový, 

čo pri výmere stotridsaťpäť metrov predstavuje sumu 

šestnásťtisíc osemstoštyri eur.  

Súhlasné stanovisko dotknutých oddelení aj starostu. 

Finančná komisia  odporúča schváliť  za  kúpnu cenu 

dvestopäťdesiat eur na meter štvorcový, ostatné podľa 

predloženého návrhu. 
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Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť za kúpnu cenu 

šestnásťtisíc osemstoštyri celá osem eur.  

Ďakujem. 

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

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

No, ako odznelo, finančná komisia odporúča poslancom 

schváliť  kúpnu cenu dvestopäťdesiat eur za meter 

štvorcový, čo prinesie do kasy pri výmere stotridsaťpäť 

metrov štvorcových sumu celkom tridsaťtritisíc 

sedemstopäťdesiat eur. 

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: 

No ja by som sa chcel opýtať, čo vidím na tom obrázku, 

tak to, tento pozemok ideme nejako vytrhnúť z nejakého 

celku, alebo tie ostatné sú už odpredané, čo sú v okolí.  

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

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som možno opravil pána Budaja.  

Odpredaj tohto pozemku neprinesie do kasy hlavného 

mesta ani euro. Pretože za tú cenu to, samozrejme, že ten 

záujemca nekúpi.  

Je to presne tak, ako hovorí pán Hanulík. Je to 

pozemok obkolesený súkromnými pozemkami bez prístupu, 

využíva sa v súčasnosti niekým úplne iným ako je ten, ten 

žiadateľ.  

Takže, aj to svedčí o tom ako, v akej evidencii sú 

pozemky a majetky hlavného mesta. 

Ja len. Ja. Lebo presne, toto bol materiál, ktorý tu 

už bol, za túto sumu to v ten pán Sova, či ako sa volá, 

určite nekúpi. Takže, ostane mestu zaťažený pozemok bez 

prístupu v strede intravilánu. 

Takže, aj takto možno sa hája záujmy hlavného mesta 

a finančná komisia získava peniaze pre hlavné mesto. 

Možno by bolo dobré získať koľko ta takýmito 

navýšeniami vycucanými z prsta, o koľko (gong) peňazí 

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

No, samozrejme, že aj pri tomto bode platí to, čo som 

povedala pri bode jedenásť, či dvanásť, či čo to bolo. Že 

takisto vidíte, je to čistá plocha verejnej zelene, ale nie 

je v evidencii (poznámka: nezrozumiteľné slovo) verejnej 

zelene, preto už sa neviem dočkať kedy začne platiť to 

vézetenko (VZN) o verejnej zeleni, aby sme už mali tieto 

veci vyčistené a nehádali sa či je, alebo nie je to plocha, 

ktorá evidentne je plochou verejnej zelene.  

Od, a týmto len chcem povedať, že nesúhlasím 

s predajom alebo prenájmom. Nepotrebujeme ten pozemok, 

podľa mňa.  

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

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No, škoda, že pán starosta sa nestará o veci v Rači 

a nepríde na finančnú komisiu vysvetľovať, to je jedna 

poznámka.  
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Druhá. 

Ako to je, že sa neplatí celý čas nájom, keď dokonca 

vec už bola na predaj. Čiže, príslušné oddelenia mesta 

vedeli o tomto pozemku a vedeli, že ho nemajú vysporiadaný.  

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. 

V rovnakom duchu som sa chcel spýtať aj ja.  

To znamená, že už to tu raz bolo na predaj, my vieme, 

že to niekto užíva. Podali sme voči nemu žalobu? Nie. Tým 

pádom nám stále uchádzajú tie dva roky, ktoré si môžeme 

v zmysle zákona uplatniť.  

Čiže, my už sme len nekonaním tohto magistrátu prišli 

rádovo o.  

Však len, toto je aprílové zastupiteľstvo, to je tri, 

plus predchádzajúce zastupiteľstvo, no možno, desať, 

dvanásťmesačné nájomné spätne, ktoré niekto užíva.  

Výborne. Takto sa hospodári. Blahoželám tým, ktorí to 

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

Pani námestníčka Plšeková. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja možno trošku všeobecná poznámka k týmto veciam. 

Áno, na mnohých miestach, alebo aj v budovách 

a pozemkoch niekto je, kto nemá k danému majetku vôbec 

nájomný, či iný vzťah. Často máme na súde aj množstvo 

podaní o vypratanie.  

Ja len spomeniem aj ten nešťastný útulok na 

Rebarborovej. To je presne ten istý princíp, kde ten domček 

nikto nemal prenajatý roky a napriek tomu tam je. A chceme 

ho dostať von, tak jednoducho, nemôžeme prísť a vymeniť 

zámok, ale musíme sa súdne domáhať svojich práv. čo ja 

upozorňujem, že aj takýto problém máme.  

Nehovoriac o tom, čo ste vraveli vy. 

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, ja by som, možno že opravil kolegov, ale 

ten materiál tu bol v apríli. A ak si vy myslíte, že je 

hlavné mesto je od apríla do do polky júna schopné sa, 

akože, nejakým spôsobom súdne domôcť, alebo teda, uzavrieť 
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nájomnú zmluvu s tým vlastníkom, tak podľa mňa, však, viete 

ako toto za zastupiteľstvo funguje. 

Takže, ten materiál tu bol v apríli prvýkrát. Vtedy sa 

to, proste, zistilo.  

V Rači prebehla roepka (ROEP), pravdepodobne ten, ten, 

tá parcela priebeh, bola priradená hlavnému mestu. 

Je to, hovorím, je to, je to bez pozemku. Ja to tu 

nebudem ďalej znásilňovať. Ako, veď takých popozemkov je po 

celom hlavnom meste iks, o ktoré, o ktoré, proste, hlavné 

mesto nemá v kapacite ich všetky dohľadať naraz. 

A pokiaľ si ja pamätám, ešte za pána Ftáčnika, myslím, 

že bolo číslo jedenásťtisíc súdnych sporov? Pri takýchto 

nejakých parcelách, ktoré sú pod cestami, nejaké 

nenenevysporiadané. Veď však to je, proste, nekonečný 

príberh. 

Takže, ja len hovorím (gong) to, že nedostaneme. 

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

Pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa chcem všeobecne vyjadriť. 
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Samozrejme, že súhlasím s pani Šimončičovou. Nebudem 

hovoriť teraz o cenách pozemkov, ale materiály, ktoré tu 

doteraz neboli schválené a tento sa toho takisto týka, sa 

týkajú aj určitého usporiadania majetko-právneho majetku 

hlavného mesta, aby sme nevlastnili pozemky, na ktoré ani 

len prístup nemáme a ktoré, vlastne, ani, ani sa o ne 

nestaráme, kde už, vlastne, tí sú, tí, tí, ktorí to od nás 

odkupujú, už si realizujú svoje veci. 

Takže, asi sa treba pozrieť a ešte také ďalšie 

hľadisko, že vlastne, naozaj, v akom stave je ten konkrétny 

pozemok a čo mestu prináša.  

Pretože, boli tu, na základe aj pani Šimončičovej, čo 

povedala predtým, neschválené veci, ktoré by vyčistili ten 

verejný priestor. Jasne ho definovali, aby, aby, teda tá 

starostlivosť o ten verejný priestor bola úplne jasná. 

A na pozemky, na ktoré sa nedostaneme, jednoducho, sa 

o ne ani nemôžme starať. Ani, proste, to, to, toto nemôžme 

ani riešiť. Je to naozaj, (gong) veľmi kompli 

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

Ďakujem. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu opäť sme dostali návrh zmeny na 

predajnú cenu od pána poslanca Budaja. Navrhuje predajnú 

cenu za štvorcový meter na dvestopäťdesiat eur, čo 

v konečnom dôsledku bude mať konečný výsledok 

tridsaťtritisíc sedemstopäťdesiat eur. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trojpätina opäť. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

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

Tridsaťdva prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 17 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
DÚBRAVKA, PARC. Č. 890/2, PETROVI 
HORNIAKOVI S MANŽELKOU TERÉZIOU 

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

Prechádzame do bodu sedemnásť. Osobitý zreteľ 

v Dúbravke. 

Prosím úvodné slovo. 

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

Cena vychádza zo znaleckého posudku šesťdesiatštyri 

celá štyridsaťjeden eur za meter štvorcový, čo je pri 

výmere stotridsaťjedna metrov suma osemtisíc 

štyristotridsaťsedem eur.  

Druhá časť kúpnej ceny je spätne, spät, je užívanie 

pozemku spätne za dva roky, čo je dve eurá za meter 

štvorcový na rok.  

Súhlas, súhlasné stanoviská dotknutých oddelenia 

a starostu. 

Finančná komisia, materiál nezískal dostatočný počet 

hlasov na prijatie uznesenia. 

Mestská rada odporúča prerokovať. 
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Návrh uznesenia, odporúča schváliť  celkom za kúpnu 

cenu osemtisíc deväťstošesťdesiatjeden celá 

sedemdesiatjeden eur. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

Otváram diskusiu a poprosím pána námestníka o ďalšie 

vedenie schôdze. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Diskutuje pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Skúsme si to vyjasniť s s pánom Kasandrom.  

Ja mám informáciu, že, teda, podľa, podľa zápisnice, 

ktorú ja mám elektronicky, tak komisia s tým súhlasila 

ôsmimi hlasmi za.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, pardon. Dobre. Dobre. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Áno. 

Nesúhlasia. Dobre. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší diskutuje pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Dávam procedurálny návrh na to, aby sme zrušili 

prestávku, ktorá za chvíľu bude. Aby sme mali až obed.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

O tomto procedurálnom návrhu budeme hlasovať. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

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

O jednej. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

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

Jasneže o jednej. Obed býva o jednej. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Prosím, vypnite mi mikrofón. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uznesenie bolo prijaté. 

Z toho vyplýva, že prestávka nebude. 

Ďalej diskutuje aj pani poslankyňa Šimončičová. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Toto je tiež takýto podobný prípad, že (ӧӧӧ) tí 

žiadatelia, oni nevedeli, že to nie je ich majetok, oni až 

teraz žiadajú o odkúpenie záhrady, o ktorú, kde pestujú si 

zeleninu? Ako, je toto možné, že užívajú cudzí majetok?  

Ja som chcela aj, keďže mám slovo, chcela som aj pri 

predchádzajúcich povedať predajoch tiež takýchto nášho 

majetku, že teraz sa zbadali, že užívajú, ja neviem, desať, 

pätnásť rokov cudzí majetok a až teraz riešime to len dva 

roky dozadu, že chcela by som vedieť ten postup, ako sa 

predáva, napríklad, nejaký pozemok? To možnože by oddelenie 

mohlo počúvať, počúvať a odpovedať mi.  

Povedzme, aj v kúpnej zmluve je takýto pozemok. Toto 

sa predá. A kupujúci príde do reálu a ten pozemok vyzerá 

trošku ďalej ešte ako záhrada, alebo ako zeleň a vyzerá to 

tak, že toto celé je asi to, čo kúpil.  

Čiže, tam sa geodeticky nevymerá na mieste niekde 

kontrolovať predávajúci, či ten, čo to kúpil užíva iba to, 

čo kúpil, alebo si k tomu ešte pridá zopár metrov 

štvorcových a my to zistíme, alebo mesto to zistí po 

pätnástich rokoch a potom mu tam vyrúbi nejaký nájom 

dozadu, alebo nejaký poplatok za užívanie.  

Čiže, aj toto mi vôbec neni jasné, že jak môžu byť 

takéto uprostred zastavaného územia záhrady, ktoré nie sú 

jeho a jemu to vôbec nevadilo? A my mu to teraz len dva 
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roky dozadu vy vyúčtujeme, že zaplatí za niečo, čo ste 

nemali užívať.  

Nerozumiem tomu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Pani Katka, no, určite nie pri každom predaji 

nehnuteľností sa robí nové nejaké geometrické zameranie. 

Možno je tam katastrálna mapa a a nie každý vlastník si 

premeria tie, tie jednotlivé metre a mohlo sa stať, že ten 

plot bol skutočne natiahnutý ku nám. A možno ten 

predchádzajúci si to tam natiahol preto, lebo ho nebavilo 

mať vedľa seba nepokosenú, zaburinený, nepokosený, 

zaburinený pozemok, tak sa za neho, o neho začal starať. 

To je. Ja to tam konkrétne nepoznám, ale to je, možno, 

aj prípad toho ma materiálu pred tým. Vy ste tvrdili, že to 

je veverejná zeleň. No, to v žiadnom prípade verejná zeleň 

neni, pretože verejnosť sa tam nemá ako dostať. Pokiaľ, 

teda, tam nepriletí vrtulníkom, ale ten sa tam nezmestí.  
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Takže, pravdepodobne tak takto vznikajú také pozemky. 

Sú to nejaké neprístupné pozemky. Neviem ako sa dostali na 

elvéčko (LV) hlavného mesta, ktoré neboli udržiavané, lebo 

tam nebol prístup. Tak vlastníci, aby im nemali zaburinené 

svoje pozemky, sa o ne začali (gong) starať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán Pilinský, 

úplne ste mi nahral na notu, 

Keby tieto pozemky schvaľovala mestská časť pe, Rača, 

to znamená, zastupiteľstvo a nie vy, tak by si možno 

niektorí z tých zástupcov vašich všimol, že vedľajší 

pozemok je tiež mestský. Čiže, je prístupný. Ak spojíte 

tieto dve parcely, tak máme šírku parcely, ktorá je 

stavebná. Ak to teraz rozfrckáme, budeme mať tenký slíž, 

ktorý nám ostane na krku.  

To znamená, neviem ako sa to schvaľuje, ale myslím si, 

že by bolo veľmi efektívne a systémové opatrenie, aby 

všetky pozemky, ktoré starostovia dávajú fajku, že 

súhlasia, prebehli najprv zastupiteľstvom jednotlivej 

mestskej časti.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len na prvú poznámku pani Šimončičovej, že či to 

ten dotyčný nevie?  

Podľa mňa, sa naozaj občas stávajú situácie, kedy sa 

niektoré pozemky identifikujú až dodatočne, alebo že, 

proste, niekto urobí a potom sa zameraním zistí, že bolo 

posunuté.  

Ako, existujú aj taktéto prípady. Toto tu mi, 

bohužiaľ, neriešime. Lebo podľa mňa je tiež zásadný 

rozdiel, či k ohradeniu cudzieho pozemku došlo neúmyselne, 

alebo proste, tam naozaj sa robí to tak po slovensky, no, 

však čo, keď si niekto bude chcieť, tak potom si príde 

vypýtať a ja keď to budem užívať, tak sa budem tváriť, že 

to je moje.  

Bohužiaľ, toto tu nikto nerieši. Na niektoré veci sa 

takto doriešiť nedajú, ale poznám a existujú prípady, kedy, 

naozaj, za zaradenie pozemku je  z dôvodu zlého 

geodetického zamerania, alebo proste, pochybenia nejakých 

iných. 

Čiže, nie vždy, nie vždy to je.  
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Ale ťažko povedať, jak je to v tomto prípade, to 

naozaj netuším.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje spracovateľ. 

(poznámka: počuť „ja sa hlásim“) 

Ing. Juraj   C e l l e r , vedúci oddelenia majetkových 

vzťahov: 

Ja by som k tomu chcel podať také vysvetlenie. 

Tento pozemok je totižto, je mestský, ale slúžil ako 

prechodný pre trafostanicu, ktorá je pod, pod celým týmto 

pozemkom. A vlastne ten pán Horniak, ktorý vlas, je susedom 

tohto pozemku, si vytvoril tam tú záhradku a tú záhradku, 

ktorú on obhospodaruje, tak ju, vlastne dal urobiť 

geometrický plán.  

Čiže, tá plocha, ktorú akože si chce odkúpiť od mesta, 

tá je v podstate presne určená geodeticky, tak, ako pani 

Šimončičová potrebovala.  

A ten zvyšok toho pozemku, tak či tak bude slúžiť pre 

Západoslovenskú energetiku ako vstup ku trafostanici, ktorá 

je pod tým pozemkom.  
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Ak teda je toto (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

postačujúce. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som bola veľmi rada, keby pán predkladateľ 

zároveň upozornil, že vedľajší pozemok je tiež mestský.  

To znamená, že ho delíme na polovicu.  

Neviem, či si uvedomujete, čo budeme robiť s tým 

pásikom, ktorý nám ostane? Teraz je to pozemok, keby sme ho 

spojili s vedľajším, široká parcela, ktorý môže byť predaná 

ako celok.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani poslankyňa Zaťovičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja by som to chcela ešte, teda, upresniť, že síce 

delíme ten pozemok na polovicu, my sme to tam boli 

s manželom pozrieť, naozaj na mieste, ale tá polovica, 

ktorú teraz tam vidíte ako taký kúsok zelenej trávy, to je 

na šírku jedného osobného aura a presne slúži na to, ako 

prechod k tej trafostanici, čo, ktorá tam je. 

Čiže, keby sa to aj predalo ako celok, tak tam nikdy 

stavebný pozemok, nemôžete nič postaviť, pretože ten 

prístup k tej trafostanici musí byť zachovaný.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale dva metre. To je prechod na auto. To neni širšie. 

Naozaj, boli sme tam. Čiže, to cel, celý ten úsek jak 

hovoríme, že sa to delí na polovicu, ak by sme to dali ako 

celok, to má možno osem metrov.  

Je to úzky slíž a z toho vlastne polovicu pán využíva 

na záhradu a zbytok je iba vyslovene prechod 

k trafostanici.  

Naozaj, neviem si predstaviť, že by tam niekto niečo 

postavil.  

Čiže, ak mu tú polovicu predáme a tam ten kúsok 

zostane mestu, je to len kvôli tomu, aby (gong) sa dalo ísť 

k trafu.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje spracovateľ. 

Ing. Juraj   C e l l e r , vedúci oddelenia majetkových 

vzťahov: 

No, ja som presne to isté chcel povedať. Takže, toto 

je pravda. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

Návrhová komisia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  

materiálu schvaľuje predaj pozemku a tak ďalej, ako je to 

uvedené písomne, aj s podmienkami.  

Trojpätina všetkých. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a  hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsať dva. 

Devätnásť poslancov sa vyjadrilo za. 

 

 

BOD 18 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
PETRŽALKA – JANTÁROVA CESTA, PARC. 
Č. 4691/35, DO VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA 
FRANTIŠEK MAJTÁN - EURONICS TPD, SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie k bodu číslo osemnásť. Je to návrh 

na predaj ako prípadu osobitného zreteľa, týkajúci sa 

pozemkov v katastri Petržalka. 
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Bez úvodného slova, vzhľadom k tomu, že všetky 

stanoviská sú súhlasné. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Do diskusie sa nikto nehlási.  

Odovzdávam slovo návrhovej diskus (ӧӧӧ), komisii. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj  

pozemku ako je to uvedené písomne, aj s podmienkami. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prosím?  

Nikto sa nehlásil. 
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(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva. 

Osem sa vyjadrilo za. 

 

 

BOD 20 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 3284/9, 
SPOLOČNOSTI SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, 
A.S., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo dvadsať, návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa, kataster Staré Mesto. 

Poprosím úvodné slovo. 

Á. Bez úvodného slova. Mám informáciu.  

Rovnaký prípad, kladné stanoviská. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  
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Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.  

Ja by som poprosil predsa, aby tieto materiály, ktoré 

sú s dvojmesačným oneskorením prejednávané na 

zastupiteľstve, mali úvodné slovo. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Práve sme sa o tom bavili, takže budeme dávať úvodné 

slovo. Od ďalšieho materiálu. 

Ďalší príspevok do diskusie. 

Nemáme. 

Návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom časti 

pozemku a tak ďalej, ako je to uvedené, aj s podmienkou.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťjedna poslancov. 

 

 

BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. NOVÉ MESTO, PARC. Č. 12290/1 A 
PARC. Č. 12290/12, SPOLOČNOSTI PBL 
S. R. O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie bodu číslo dvadsaťjedna. Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa v katastri 

Nové Mesto. 

Poprosím krátke úvodné slovo. 
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Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Výstavba dvadsiatich deviatich parkovacích stání 

k stavbe nadstavba bytového domu. 

Doma, doba nájmu. Nájomná zmluva na dobu neurčitú. 

Výška nájomného, tridsať eur za meter štvorcový za rok 

do konca mesiaca, v ktorom čop, v ktorom pri výmere 

štyristoštrnásť metrov štvorcových  predstavuje ročne sumu 

dvanásťtisíc štyristodvadsať eur. 

Štyri celá sedemdesiatpäť eur za meter štvorcový za 

rok, od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu, 

čo pri výmere štyristoštrnásť meur, e metrov štvorcových 

predstavuje tisíc deväťstošesťdesiatšesť eur ročne.  

Stanoviská dotknutých oddelená súhlasné. 

Starostu taktiež.  

Finančnú komisiu nemám tu poznámku.  

Výstup z mestskej rady, odporúča prerokovať mestské 

zastupiteľstvo. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa prelože, 

predloženého uznesenia.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Komisia nepodporila tento predaj, pretože za 

efektívnejšie považovala nájom.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prenájom je to. Len. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Pa pardon. Nepodporila tento prenájom,  lebo za 

efektívnejšie považovala predaj. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha. 

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

Ďakujem pekne. 

Ak si pozriete (ӧӧӧ) (ӧӧӧ) o vnútro tohto, mali sme aj 

iné obrázky, ktoré boli krajšie ako práve táto vybetónovaná 

plocha, tam je toho viacej, práveže sa idú stavať 

parkovacie miesta aj na zeleni, lebo, lebo musia potom 

nahradiť tú zeleň zlikvidovný parkovaním.  

Ale ja som zásadne proti tomu, aby kvôli tomu, aby tam 

autá mohli stáť a aby sa vybetónoval vnútroblok, kde tam 

majú akú, takú plochu verejnej zelene, lebo novú plochu 

verejnej zelene si nebudú môcť v tomto vnútrobloku 

vytvoriť, ale niekde inde.  

Odstránia si stromy, odstránia si plochu zelene, ktorá 

zachytáva dažďovú vodu a budú tam mať horúco, ale hlavne, 

že im budú parkovať autá.  

Ja som zásadne proti tomuto. 

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 veľmi pekne. 
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No, ja na obrázku vidím pritom betónovú plochu. Neviem 

kde tam je nejaká zeleň. 

Ale iba to, že neviem, či by nemalo sa viac 

komunikovať s týmito záujemcami, lebo chcem nadviazať to, 

čo povedal kolega Budaj, že možno pre nich by bolo 

výhodnejšie, alebo pre magistrát, ten odpredaj. A teraz tu 

prichádza nájom. Že možno by, možno by to chcelo s nimi 

prediskutovať, aby tu neprešlo niečo, s čím sa vlastne 

nestotožníme.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani námestníčka, faktickou. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Iste máte všetci pravdu v tom, že asi je lepší predaj, 

ale v tejto chvíli nájom nič nepokazí. Predaj sa vždy do 

budúcna dá urobiť.  

A keďže je pomaly koniec volebného obdobia, urobme 

aspoň to, čo sa v tejto chvíli dá urobiť. Prenájom, 

a predaj sa vždy ešte neskôr dá urobiť. Uskutočniť.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj ešte chce upresniť.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No keď sa meritórne k tomu diskutuje, ja vám len 

prenesiem úvahy z, niektoré úvahy, ktoré zazneli na 

finančnej komisii. 

Ten problém je v tom, že pokiaľ ide o stavby 

a nadstavby, ktoré si vyžadujú statickú dopravu, riešiť 

statickú dopravu v stavebnom povolení, tak je tu opakovaný 

problém, že tí stavebníci a investori si požičajú od mesta 

pozemok, prenajmú bez akejkoľvek garancie, že do budúcna 

tam budú v tom pokračovať. 

Čiže, je to nevyriešené, podľa mňa, aj na stavebných 

úradoch celý ten postoj. 

A jednoducho, v tomto konkrétnom prípade poslanci 

odporučili, nech sa to radšej predá, upraví ako statická 

doprava.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o  návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom 

časti pozemkov a tak ďalej, ako je to uvedené písomne, aj 

s podmienkou.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trojpätina všetkých. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna. 

Za sa vyjadrilo deväť poslancov. 
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BOD 22 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 21709, 
SPOLOČNOSTI DXT DEVELOPMENT, S. R. 
O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie k bodu číslo dvadsaťdva. Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, kataster 

Staré Mesto. 

Poprosím, úvodné slovo. 

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

Jedná sa o realizáciu stavebných úprav na chodníku na 

Karpatskej ulici. 

Doba nájmu. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 

neurčitú. 

Výška navrhovaného nájomného, tridsať eur za meter 

štvorcový za rok. Za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy dona do nadobudnutia právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia, čo predstavuje ročne sumu 

štyristodvadsať eur. 
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Šestnásť eur za meter štvorcový za rok za odo za 

obdobie od nadobud nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia na stavbu na dobu neurčitú, čo predstavuje 

ročne sumu dvestodvadsaťštyri eur. 

Stanovisko do dotknutých oddelení súhlasné. 

Stanovisko starostu. Na žiadosti mestske časti 

neodpovedá, podľa usmernenia z imejlu (e-mailu). 

Finančná komisia odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia. 

Mesta ra, mestská rada odporúča prerokovať. 

Uznesenie. Odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do ktorej sa nikto nehlási. 

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu schvaľuje nájom časti pozemku aj 

s podmienkou ako je to písomne uvedené.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Z prítomných tridsaťdva. 

Dvadsaťtri sa vyjadrilo za. 
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BOD 23 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. KARLOVA VES, PARC. Č. 22, 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA 
VES 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie k bodu číslo dvadsaťtri. Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa v katastri 

Karlova Ves. 

Poprosím krátke úvodné slovo. 

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

Vybudovanie a užívanie verejného chodníka pre chodcov 

na Perneckej ulici. 

Nájomná zmluva na dobu neurčitú.  

Výška navr navrhovaného nájomného sa dáva v dvoch 

alternatívach. Je (poznámka: nezrozumiteľné slovo) materiál 

v dvoch alternatívach. 

Alternatíva jedna.  

Jedno euro za predmet nájmu počas celej doby nájmu. 

Alternatíva dva. 
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Tridsať eur za meter štvorcový za rok za obdobie od 

nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, 

v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na 

stavbu, čo predstavuje ročne sumu deväťtisíc 

šesťstošesťdesiat eur. 

Šesť eur na meter štvorcový za rok za obdobie od 

začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie.  

Stanovisko súhlasných, dotknutých oddelení súhlasné. 

Mestská časť je žiadateľom. 

Finančná komisia odporúča schváliť alternatívu jedna. 

Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predložených 

alternatív v uznesení. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

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

Len veľmi stručne. 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Mestská časť pripravuje projekt na stavebné povolenie 

na výstavbu chodníka na ulici, kde sa pohybuje veľké 

množstvo detí, lebo sú tam školské a predškolské zariadenia 

a starých ľudí. Vidíte, že tam parkujú autá na ceste. Nie 

je tam žiaden chodník. Potrebujeme vybudovať chodník, a na 

to, aby sme získali stavebné povolenie, potrebujeme vzťah 

k pozemku. 

Poprosím aby ste, na odporúčanie finančnej komisii, 

schváli, hlasovali o alternatíve číslo jedna. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje nájom časti pozemku a tak ďalej s podmienkou 

v alternatíve jedna.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať. 

Za tridsať poslancov. 

 

 

BOD 24 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 2545/1, 
PARC. Č. 2545/2, PRE SPOLOČNOSŤ OTP 
BUILDINGS, S.R.O., SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie k bodu číslo dvadsaťštyri. Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa. Kataster 

Petržalka. 
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Poprosím úvodné slovo.  

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

Jedná sa o nájom užívanie spevnenej plochy na 

parkovanie na ploche osemsto metrov štvorcových, čo znamená 

štyridsať parkovacích miest a vjazdu a výjazdu k nej do na 

ploche sto metrov štvorcových pre motorové vozidlá 

obyvateľov Petržalky počas výstavby polyfunkčného obytného 

domu VAZEX. 

Doba nájmu. Nájomná zmluva na na na dobu určitú dva 

roky. 

Výška navrhovaného nájomného štyri eur dvadsaťpäť 

centov. 

Plocha za meter štvorcový za rok,  plocha pod 

parkoviskom, čo predstavuje pri výmere osemsto metrov 

štvorcových  ročne sumu tritisíc štyristo met eur.  

Šesť e eur na meter štvorcový za rok, plocha pod 

vjazdom a výjazdom, čo predstavuje pri výmere sto metrov 

štvorcových  ročne sumu šesťsto eur. 

Stanoviská dotknutých oddelení súhlasné. 

Finančná komisia a mestská rada  odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia. Odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Prišiel nám nejaký imejl (e-mail), kde nejakí občania 

sa sťažujú, že týmto povoľujeme nejakú výstavbu, proti 

ktorej jedenásť rokov bojujú.  

Tak keby niekto mohol k tomu niečo povedať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

No nestihla som pozrieť koľko rokov trvá tam ten 

protest obyvateľov proti polyfunkčnému domu VAZEX 

a všelijak Jasovská, a všelijak rôzne mená to malo.  
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Kedy sme mali prvé výrubové konanie? No minimálne 

desať rokov. 

Ja by som veľmi prosila, keby sme neodsúhlasili nič, 

čo, proti čomu občania desať rokov bojujú a nechcú tam ten 

dom, ani nechcú tam mať zmenené tie pozemky na parkovanie.  

Proste, pomôžme občanom v tom ich zatiaľ dlhotrvajúcom 

boji, aby boli úspešní.  

Ja teda za toto hlasovať v žiadnom prípade nemôžem. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem za slovo. 

Čiže, tam viac ako desať rokov prebieha, je tam, sú 

tam rôzne petície a ďalšie veci, kde obyvatelia nechcú aby 

tam to územie bolo zahusťované. Aby tam, proste, bola 

výstavba.  

Tam sa ten projekt niekoľkokrát predal, premenoval. 
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Ja teda som počul viacerých, že sú proti zahusťovaniu 

a že sú proti, proti tomu, pokiaľ, pokiaľ je to proti vôli 

občanom. Tak tuto je to úplne jednoznačné.  

Teda, jedine, že by zas niekto povedal, že nájmom nič 

nepokazíme. Ale teda, pokazíme, pretože v momente akonáhle 

budú mať nájomnú zmluvu, tak môžu začať realizovať svoje 

projekty.  

Oni to nepotrebujú vlastniť, im stačí mať vzťah 

k pozemku k tomu, aby mohli začať realizovať dielo na ná 

nas nas svojom pozemku, ktorý je v susedstve.  

Takže, ja určite za toto nezahlasujem a budem proti.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani námestníčka Plšeková. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, je to stará petržalská boľačka a myslím si, že 

nie je dobré prenajať ten pozemok. 

Mňa len napadlo v súvislosti s tým, že asi by bolo 

dobré sprístupniť verejnosti tento mestský pozemok na 

parkovanie. Keďže doteraz nebolo tak urobené. 
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Ja som nevedela, že tento oplotený pozemok je náš. 

A teda, ak je problém s parkovaním, tak by sme mohli toto 

riešiť práve pre občanov, ktorí už tam bývajú a uvoľniť ten 

pozemok pre verejné parkovanie.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Toto je krásny príklad toho, že keby náhodou súhlas 

starostu prechádzal cez zastupiteľstvo mestskej časti 

Petržalka, tak by sme na to určite súhlas nedali. 

Tento pozemok pán, pán starosta odsúhlasil. Čiže, ja 

by som bola veľmi rada, keby sa toto dostalo aj, možno, do 

nejakých uznesení mestských častí, že to budú naozaj 

schvaľovať zastupiteľstvá. 

Čiže, samozrejme, nepodporím tento predaj. Teda 

prenájom. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Áno, spevnená plocha, ktorá asi spĺňa podmienky na to, 

aby sa tam dalo parkovať, lebo v Petržalke sa, teda, 

parkuje nie že na spevnených plochách, ale už sa parkuje na 

chodníkoch, na zeleni, kdekoľvek. Už aj tam, kde bola 

zeleň, zeleň nie je, lebo to, proste, autá vyparkovali.  

Tak len podľa mňa, to, že to je zahradené a neumožňuje 

sa tam parkovať ľuďom je preto, aby si na to nezvykali, že 

tam niečo vôbec je, kde by mohli parkovať, lebo je to asi, 

má, je tam iný zámer a predpokladá sa, že keby tam ľudia 

parkovali a niekto by to zrazu ohradil, tak by si ten, tú 

zmenu všimli. Takto keď je to roky rokúce ohradené a ani 

námestníčka primátora z Petržalky nevie o tom, že to je 

mestský pozemok a dalo by sa tam parkovať, tak je zjavné, 

že to asi zainteresovaným takto vyhovuje. Veď občan je vždy 

až na tom prvom mieste. Ale teda, iba pred tými voľbami.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný diskutujúci. 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje nájom časti pozemku a tak ďalej, ako je to 

uvedené, aj s podmienkami.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem. 

Za sa vyjadrilo, nevyjadril nikto. 
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BOD 25 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 4620/4, 
PARC. Č. 5211/3, PRE SPOLOČNOSŤ VI 
GROUP STARÝ HÁJ S.R.O., SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bodu číslo dvadsaťpäť. Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa nájmu pozemku 

v katastri Petržalka. 

Poprosím úvodné slovo. 

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

nehnuteľností: 

Účelom nájmu je rekonštrukcia chodníka, vybudovanie 

a užívanie vjazdu a výjazdu k stavbe bytový dom Starý háj. 

Doma, doba nájmu je na dobu neurčitú.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia  odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia. 
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Mestská, m mestská rada odporúča prerokovať na 

mestskom zastupiteľstve. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážení kolegovia,  

mne to, proste, pripadá také, že každý začne stavať 

proti vôli všetkým občanom a potom dodatočne, keďže mu to 

kapacitne nestačí, zháňa pozemky, prenájom, aby mal kde 

parkovať a tak.  

Myslím si, že parkovanie je všade taký problém, že 

nielen podľa normy, my by sme u každého, komu dávame súhlas 

na niečo také, aby vôbec mohol začať stavať, by sme mali 

očakávať, že on prispeje ešte tými parkovacími plochami tým 

ostatným občanom. Nie len že si vyrieši svoje parkovanie, 

že tam bude mať dve nadzemné a vypočíta sa na každý byt 

jedna celá dva parkovacieho miesta. Ale aby naozaj, aby 

reálnej potreby byty novej zástavbe sú minimálne dve autá 

na jedno, na jeden byt a plus jedno ešte pre verejnosť.  
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Čiže, pripadá mi to také, že. Vždy to také chytanie 

toho, toho, tej kravy za chvost a riešenie, lebo už nám nič 

iné neostane, oni to majú postavené. No tak, my im to 

prenajmime, oni nám tam spravia ešte o nejaký ten byt 

navyše, rozdelia štvorizbové na tri byty a aj tak im to 

vyjde.  

Ďakujem. 

To je všetko. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dnešný deň si zapíšem, lebo druhýkrát v priebehu 

krátkej doby súhlasím s pánom Hanulíkom. Tak neviem, že či 

on, alebo ja meníme názory na určité veci.  

Ale ako presne týmto spôsobom si myslím a že by, že by 

veci sa nemali riešiť. 

To znamená, niekto začne stavať, potom príde a povie, 

že potrebuje nejakým spôsobom mestský pozemok a my už potom 

povieme, no čo už, však pozrite sa, už je tam osem alebo 

desať poschodí, no tak, tak už to prenajmime, však nebudeme 

robiť tým ľuďom zle.  
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Ale, že keď on ten náš pozemok z nejakého dôvodu 

potrebuje, tak sem má  prísť pred tým než tú stavbu stavia 

a presne, konzultovať, že či teda budeme s takýmto zámerom 

súhlasiť, alebo podobne.  

V prípade, že dotyčný príde takto, tak pre mňa ten 

postoj je rovnaký. Nepýtal sa, asi si to vedel zabezpečiť. 

Keď mu dávali stavebné povolenie, musel mať tieto veci 

vyriešené a musel ich mať vyriešené tak, že nemohol počítať 

s pozemkami a so súhlasom mesta, ktorý nemo, lebo to 

vždycky v tých rozhodnutiach je napísané, že na takéto 

súhlas nemá.  

Takže, mal by to riešiť asi tak, ako si o to požiadal 

v stavebnom konaní.  

Ďakujem. 

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 veľmi pekne. 

Ja na to nemením názor. Proste, ja si myslím, že celé 

zahusťovanie je troška na hlavu postavené nie len tým 

parkovaním, ale proste, celá tá kapacita škôlok, škôl, 

obchodov, zdravotných stredísk, bola, bola, proste, 
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naplánovaná na určitý počet bytov. Tým, že my to sídlisko 

zahusťujeme, tým vlastne preťažujeme všetko, nielen tú, tú 

dopravu statickú a dynamickú. Ale proste, akúkoľvek službu 

pomaly aj keď si chceme dať opraviť televízor, aj tak 

nepočítali na toľko bytov. 

Čiže, to všetko prináša taký negatívny jav. Kedysi 

bolo také urbanistické plánovanie, kedy sa všetko 

naplánovalo, prepočítalo sa koľko škôlok, koľko škôl na 

koľko bytov a my takýmito boleniami, proste, rušíme tieto 

pravidlá. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani námestníčka Plšeková. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, pán Hanulík, kedysi sa prvé vybudovala 

infraštruktúra dostupnosť ciest a všetko až potom sa 

stavalo. Dneska sa postaví a potom sa ex post riešia 

parkovania, vstupy, vjazdy a všetko možné. 

Toto je dokonca cesta, keď vidíte pred tou ešte 

rozostavanou bytovkou pár áut, toto je cesta, kde stoja 

autá permanentne z Tatra banky, ktorá sa postavila, dolu má 

parkoviská, vyberajú za to vstupné, čiže, tam neparkuje 
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nikto, ani zamestnanci a všetci z ešpézetkami (ŠPZ) 

z celého Slovenska, lebo naozaj, takí zamestnanci tam sú. 

A jeden sa vozí v aute do tej Tatra banky, vždy, lebo to 

nie sú celé rodiny, parkujú tam komplet a hneď vpravo, 

nevidno to, je zeleň, na ktorú ja už dva roky permanentne 

naše oddelenie i petržalské oddelenie zelene upozorňujem, 

zeleň už tam neni, ostali len stromy, pod ktorými parkuje 

asi dvesto áut.  

Takže, toto je veľmi zlá lokalita, ja tiež s tým 

nesúhlasím. 

A len dávam poslednú poznámku. Toto je lokalita 

a pozemok, za ktorou vidíte aj stáť fuxton. Toto je 

dôsledok výmeny pozemkov za Kráľovú horu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka Ferenčáková reaguje. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nepoznám investora, len zo situácie, ktorú teda vidím.  

Skutočne, súhlasím s mojimi predrečníkmi, že sa má 

všetko riešiť komplexne. Ja do toho veľmi teda búšim, ale 

v danom prípade si treba uvedomiť, že jedná sa 
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o vybudovanie vjazdu, respektíva chodníka. A bez nájmu nie 

je toto možné urobiť. 

Čiže, dom už je postavený. Ja viem, že by sa nemalo 

takto robiť. Ale čo teraz? Tí ľudia tam budú chodiť po 

blate?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No ale potom sa nemal posta, povoliť, naozaj, akože, 

ten dom. Lebo toto je choré.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Posledný diskutujúci. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže žiaden návrh na zmenu neprišiel, tak budeme 

hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje nájom časti pozemku tak, ako je to 

uvedené aj s podmienkou. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Z tridsiatich prítomných. 

Traja sa vyjadrili za. 

 

 

BOD 26 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 5393/1 A 
PARC. Č. 5398/1, PRE SPOLOČNOSŤ 
VODOTIKA – MG SPOL. S R.O., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie v bode číslo dvadsaťšesť, návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúce sa 

nájmu pozemku, kataster Petržalka. 
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Poprosím krátke úvodné slovo.  

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

nehnuteľností: 

Účelom nájmu je vybudovanie a užívanie technickej 

infraštruktúry k polyfunkčnému domu. 

Doba nájmu je stanovená na dobu neurčitú. 

Materiál bol predmetom rokovania mestského 

zastupiteľstva dňa 7. a 8. 12. 2016 a dňa 25. 5. 2017, 

avšak nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie 

uznesenia. 

Listom zo dňa 18. 10. 2017 žiadateľ požiadal 

o opätovné prerokovanie žiadosti v mestskom zastupiteľstve. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Na finančnej komisii materiál nezískal dostatočný 

počet hlasov. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďak ďakujem veľmi pekne. 

Ja si teda presne nepamätám čo bol dôvod, prečo sme to 

zamietli, ale chýba mi tomu, keďže sme to zamietli, tak asi 

sme mali nejaký dôvod k tomu, chýba mi teraz k tomu také 

lepšie vysvetlenie.  

Lebo pokiaľ to je zase nejaký developer, ktorý chce 

navýšiť týmto svoje podnikateľské aktivity, tak, proste, 

asi preto sme to zamietli.  

Ale pokiaľ ten developer tam chce vybudovať, ja 

neviem, niečo pre nás, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

škôlku, tak potom si viem predstaviť, že by som to 

podporil.  

Čiže, viac by som to tom chcel vedieť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dvakrát tuším tento materiál o jeden hlas neprešiel. 

Aj to, že nás tu bolo málo, neboli tam zamietavé veci.  

Niečo sa pýtala pani Pätoprstá, teraz ju tu nevidím.  

Pri prerokovávaní, bolo to tam aj vysvetlené, tento 

developer, ktorý tam postavil už viaceré bytovky, stavia 

nádhernú zeleň, o ktorú sa permanentne stará, vybudoval 

nádherný park za dvestopäťdesiattisíc hneď vedľa týchto 

bytoviek a tu postavil ešte navyše parkovacie miesta, ako 

ho požiadala mestská časť. Zároveň pre mestskú časť urobil 

zadarmo projektovú dokumentáciu pre škôlku. Na 

rekonštrukciu. 

Takže, len na vysvetlenie. Vtedy sme tu, nejak nás 

bolo aj málo a o jeden hlas to neprešlo, lebo tam treba, 

proste, dostatočný počet hlasov. 

Takže, toto je len to, čo si ja pamätám. 

Toto je, naozaj, jeden z tých slušných developerov. 

Aspoň tak ho poznám ja. Je to firma, ktorá je podielová, 

čiže, zamestnanci majú v tej projekčnej firme a stavebnej 

podiely a je to firma, ktorá zároveň tie byty aj spravuje 

a spravuje aj zeleň okolitú, má vlastného záhradníka 

a zavlažovanie tých zelených plôch. 

Takže, len na vysvetlenie.  
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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. 

I keď sa jednalo o zeleň, tam bol ten súhlas. Čiže, 

k tomu sa nemusíme vracať.  

Ja len teraz podotýkam, že sa jedná 

o deväťstošesťdesiatštyri metrov štvorcových, pričom 

sedemstoosemdesiat metrov je zastavané infraštruktúrou, to 

jest, cesta, chodníky, parkovje, parkovacie miesta, to je 

dvestodvadsaťosem. 

Pre toto sme nehlasovali za to.  

Pokiaľ chce si to investor kúpiť, nech dá návrh a ja 

predpokladám, že pri Steinovi sme dávali tisíc euro za 

meter štvorcový, že tuná za túto sumu by to určite bolo 

tiež predané asi. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale on to nechce mať vymedzené pre svoje. On má 

urobiť, lebo mu naprojektovala, respektíve ho požiadala 

mestská časť o navýšenie.  

Toto mal v stavebnom povolení, navýšenie pre verejné 

parkovanie. A on to urobil. On to už aj vybudoval. Na tých 

pozemkoch už je všetko hotové, len nemôžu to skolaudovať, 

kým nemajú vlastne tú zmluvu k tým pozemkom, ktorá tu 

žiada, čakala už strašne dlho.  

To je to, že my sa po dvoch rokoch dostávame 

k rokovaniam o nájmoch a podobne.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

Posledný diskutujúci. 

Návrhovú komisiu poprosím. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nedostali sme žiaden písomný návrh na zmenu pôvodného 

návrhu uznesenia, takže, hlasujeme o návrhu uznesenia tak, 

ako je nám písomne predložené. Mestské zastupiteľstvo po 
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prerokovaní  schvaľuje nájom časti pozemkov tak, ako je 

uvedené, aj s podmienkami. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsať. 

Za sa vyjadrilo trinásť poslancov. 
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BOD 27 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO 
VÝMERE 794,79 M², NACHÁDZAJÚCICH SA 
V STAVBE, SÚPIS. Č. 1188, POSTAVENEJ 
NA POZEMKOCH, PARC. Č. 2885 A PARC. 
Č. 2886, NA BATKOVEJ ULICI Č. 2 V 
BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, PRE 
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU KLOKAN SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie k bodu číslo dvadsaťsedem. Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa v katastri 

Dúbravka. 

Poprosím krátke úvodné slovo. 

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

nehnuteľností: 

Účelom nájmu je zabezpečenie výchovno-vzdelávacej 

a záujmovej a rekreačnej činností detí, rodičov a iných 

osôb vo veku od tridsať rokov v ich voľnom čase podľa 

výchovného programu školského zariadenia (ööö) 

a zabezpečovania súťaží detí základných škôl a stredných 

škôl. 
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Doba nájmu je stanovená, alebo navrhovaná na dobu 

neurčitú. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Finančná komisia odporúča schváliť alternatívu číslo 

jedna, ktorá je za jedno euro. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem. Ďakujem pekne. 

Po týchto stresujúcich veciach kde sú aj slušní 

developeri, ale ja ich moc nepoznám, prichádza konečne 

niečo také, že mám z toho dobrý pocit, že tie deti, ktoré 

sú momentálne v tom centrum voľného času, ktoré naozaj padá 

na hlavu, môžu sa dostať do nových priestorov, takže, ja by 

som poprosil tú alternatívu jedna, keby sme dokázali sa na 

tomto zjednotiť a pre tie decká to spraviť. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Zaťovičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne slo, za slovo. 

Ja by som tiež chcela poprosiť všetkých o podporu. 

Je to niekoľko mesiacov, možno už aj roky, dva kedy 

sme, vlastne, tento problém riešili, aby sa nám cévécé 

(CVČ) Klokan mohlo presunúť do krajších a lepších a väčších 

priestorov pre všetky deti. 

A naozaj, vlastne, tým, že sa nám stále posúvali 

zastupiteľstvá, tak oni už štyri mesiace, vlastne, čakajú 

na to, aby sme to schválili a mohli sa presťahovať do 

nových priestorov. 

Tak by som vás poprosila veľmi pekne o podporu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný diskutujúci k tomuto bodu. 

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je nám písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje nájom nehnuteľností podľa toho, ako je to 

uvedené, v alternatíva jedna aj s podmienkou. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťdva sa vyjadrilo za. 
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BOD 28 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU NEBYTOVÉHO PRIESTORU VO VÝMERE 
150,08 M², V STAVBE, BEZ SÚPISNÉHO 
ČÍSLA – PODCHOD NA HODŽOVOM NÁMESTÍ 
V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, POD 
POZEMKAMI PARC. Č. 21550/1, PARC. Č. 
21550/2 A PARC. Č. 21550/4, PRE 
DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, AKCIOVÁ 
SPOLOČNOSŤ, SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie k bodu číslo dvadsaťosem, návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa v katastri 

Staré Mesto. 

Poprosím úvodné slovo. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o lokalitu v podchode na Hodžovom námestí. 

Žiadateľom je Dopravný podnik Bratislava. 

Účelom nájmu je prevádzkovanie predajne cestových 

lístkov na dobu neurčitú.  
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Výška navrhovaného nájomného zo strany žiadateľa je 

jedno euro za rok.  

Alternatíva dva vychádza dvestodesať eur za meter 

štvorcový za rok za hlavné priestory a šesťdesiattri eur za 

meter štvorcový za rok  za obslužné priestory.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko finančnej komisie je, že odporúča schváliť 

alternatívu číslo dva. 

Mestská rada odporúča prerokovať. 

Tento materiál. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Ďakujem. 

Ja by som navrhol, aby sme hlasovali najprv 

o alternatíve číslo dva, ako to navrhla finančná komisia. 

Ide síce o to, že prenajímame priestory podniku, ktorý 

patrí mestu, ale tie vzťahy by mali byť jasné, a teda, je 
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to, nie je to školské zariadenie, nie je to mestská časť, 

tak by malo byť jasné aj to, že ako prispieva mesto na, na 

fungovanie svojich, svojich podnikov a toto je taká skrytá 

forma dotovania, keď im takýto priestor dáme za jedno euro. 

Preto ja by som sa prihováral za to, aby sme schválili 

alternatívu číslo dva. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nikto iný sa nehlási. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom 

nebytového priestoru a tak ďalej alternatívou dva aj 

s podmienkou. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťtri sa vyjadrilo za. 

 

 

BOD 29 NÁVRH NA NEUPLATNENIE ALEBO 
UPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K BYTOM 
Č. 1, 2, A K NEBYTOVÉMU PRIESTORU Č. 
2 – 12 V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 
MESTO, FRAŇA KRÁĽA 21, V PODIELE 
404/2000 - MATERIÁL STIAHNUTÝ Z 
ROKOVANIA 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie bodu číslo dvadsaťdeväť. Je to návrh 

na uplatenenie alebo neuplatnenie predkupného práva. 

Poprosím úvodné slovo. 

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

nehnuteľností: 

Vzhľadom na neaktuálnosť tohto materiálu, tento 

materiál spracovateľ sťahuje. 
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BOD 31 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV PROJEKTOV 
DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, KTORÝCH 
REALIZÁCIA SA PREDPOKLADÁ V RÁMCI 
OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 2014 – 2020 A 
INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ 
PROGRAM 2014-2020 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prechádzame k rokovaniu o bodu číslo tridsaťjedna, 

informácia o stave a prípravy projektov dopravnej 

infraštruktúry.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Poprosím. 

Pán poslanec Budaj. Procesná. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No, my by sme potrebovali, aby ste nám to vyjasnili, 

lebo tam je termín. To je nie, že sťahuje, ale to znamená, 

nejaké rozhodnutie, ktoré tam tým pádom má dôsledky. 

Tak nám to vysvetliť. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Spracovateľ vysvetlí. 

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

nehnuteľností: 

Uplatnenie, respektíve neuplatnenie predkupného práva 

sa viaže na nejakú lehotu a pokiaľ v rámci tej lehoty my si 

neuplatníme, tým pádom nemáme možnosť už neskôr si to 

uplatniť v rámci toho termínu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Respektíve, ten termín neni. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Lebo o tomto môže rozhodnúť mestské zastupiteľstvo. My 

nemôžeme rozhodnúť bez, bez hlasovania mestského 

zastupiteľstva. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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BOD 29 NÁVRH NA NEUPLATNENIE ALEBO 
UPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K BYTOM 
Č. 1, 2, A K NEBYTOVÉMU PRIESTORU Č. 
2 – 12 V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 
MESTO, FRAŇA KRÁĽA 21, V PODIELE 
404/2000 - MATERIÁL STIAHNUTÝ 
Z ROKOVANIA 

 
ZNOVUOTVORENIE BODU 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Môžeme sa vrátiť k tomu bodu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Faktickou pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

To, čo odznelo, je samozrejme pravda, ten termín 

vypršal. 

Ja si myslím ale, že je za to, že je tu všeobecná 

snaha uplatniť, respektíve kúpiť tieto ponúkané priestory. 
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Čiže, vysli vyšlime ten signál napriek tomu, že nemáme 

nárok z titulu predkupného práva, že to chceme kúpiť. O tom 

by bolo teraz to naše hlasovanie napriek tomu, že zákonne 

nemáme už právo to kúpiť.  

Čiže poprosím, nesťahujme tento materiál a nech sa 

zastupiteľstvo rozhodne, či to chceme kúpiť.  

Či k tomu dôjde, to už je teda potom na vlastníkovi. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Spracovateľ. 

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

nehnuteľností: 

Samozrejme, na základe tohto návrhu my môžeme vyzvať 

opätovne, či má záujem predkla, respektíve, či je ešte 

možné si uplatniť si to predkupné právo, pokiaľ opätovne 

dostaneme, samozrejme, spracujeme ten materiál a tým pádom 

to vieme zaradiť do rokovania mestského zastupiteľstva. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Takže takto budeme pokračovať. 

 

 

BOD 31 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV PROJEKTOV 
DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, KTORÝCH 
REALIZÁCIA SA PREDPOKLADÁ V RÁMCI 
OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 2014 – 2020 A 
INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ 
PROGRAM 2014-2020 
 
ZNOVUOTVORENIE BODU 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Budeme pokračovať. 

Rokovanie tridsaťjedna. K bodu tridsaťjedna. 

Informácia o stave prípravy projektov dopravnej 

infraštruktúry. 

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

nehnuteľností: 

Predkladané sú štyri správy týkajú, tý.  

Počkajte. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tridsaťjedna. 

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

nehnuteľností: 

Jedna. 

Predkladaný materiál obsahuje, v zmysle požiadavky zo 

dňa 19. 1. 2014 bol materiál doplnený, konkrétne, 

o konkrétne projekty a vyjadrenia príslušných odborných 

oddelení. 

Bolo zahrnutý projekt Filiálka do zásobníka projektov 

do operačného programu Integrovaná infraštruktúra.  

V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva sa do 

predkladaného materiálu dopĺňajú projekty zriadenie 

vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu 

a cyklistov a modernizácia zastávok verejnej osobnej 

dopravy za účelom ich sprístupnenia zdravotne postinúťtým 

osobám a zvýšenia komfortu a vracajú do zásobníka projektov 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 533

zaradených do Integrovaného regionálneho operačného 

programu 2014 – 2020. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo tridsaťjedna. 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa chcel spýtať, ako to je, vyzerá aktuálne 

s Karloveskou radiálou, lebo ak sa nerozbehne rekonštrukcia 

aspoň tejto radiály do konca volebného obdobia, tak sme 

vlastne nespustili žiadnu veľkú rekonštrukciu počas celého 

volebného obdobia. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Kolega Bulla sa pýta na rekonštrukciu existujúcich 

tratí. Ja by som si dovolil zájsť ešte trošku ďalej 

a spýtal sa na výstavbu nových električkových tratí 

v Bratislave. 

Keďže električka je nosný dopravný systém, ako sme na 

tom s pripravenosťou projektov? 

Najväčší problém v Bratislave, ktorý dnes je, je 

absolútne nepokrytie tej juhovýchodnej časti Bratislavy, 

Podunajské Biskupice, Vrakuňa a časť Ružinova 

električkovými traťami. Tam sú aj nahoršie zápchy, tam je 

aj najväčší problém s dopravou.  

Nultý obchvat to veľmi nevyrieši, pretože akurát 

presunie to miesto lieviku, kadiaľ všetci budú vchádzať do 

Bratislavy a pod Prístavný most, čiže do Ružinova na 

Prístavnú a neskôr Landererovu ulicu, kde zároveň už sú 

v zásade vydané všetky povolenia developerom, ktorí tam idú 

postaviť či už Euroveu II, Twin sity (city), ktoré je už 

skoro postavené, Zaha Hadid, ktorá sa už stavia a ďalšie 

budovy, kde bude denne dochádzať a žiť stopäťdesiattisíc 

obyvateľov v zóne Mlynské Nivy/Chalupkova, kde tie 

povolenia už sú, buď majú EIe, alebo majú územné konania, 

alebo bol schválený na Starom Meste územný plán zóny 

Mlynské Nivy/Chalupkova, kde poschvaľovali aj ďalšie nové 

mrakodrapy, ktoré tam pribudnú a nahrádza už územné 

rozhodnutie. Čiže, idú všetci do stavebného konania a bez 

dostatočnej infraštruktúry v tejto štvrti.  

Absolútne skolabuje doprava v polke Ružinova a dovolím 

si povedať, aj v celom Starom Meste, keď na takéto malé 
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územie bude chodiť stopäťdesiattisíc ľudí a zároveň tam 

ešte bude ústiť nultý er sedmička (R7), kadiaľ všetci od 

Šamorína budú do toho istého územia vchádzať svojimi 

autami, tak bez záchytných parkovísk a bez nových 

električkových tratí cez Ružinov až do Vrakune, absolútne 

skolabuje doprava v Bratislave. 

Ako sme projektovo pripravení na toto? A či sa vôbec 

na magistráte uvažuje s tým, že sa budú žiadať eurofondy na 

výstavbu električkovej trate cez Ružinov do Podunajských 

Biskupíc a Vrakune? 

To je moja otázka.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To veľmi podporujem. 

Takže. 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Hanulík.  

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

Ja ja by som sa chcel k tomu pripojiť, že nie len táto 

východná, ale i západná vetva električkovej trate, že 

v jakej vlastne je situácii, lebo sú tam vraj projekty, 

ktoré majú električku dostať na Bory mól (mall), na tie 

nákupné strediská a odtiaľ je len kúsok najväčšia slovenská 
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fabrika, najbohatšia. Najväčšia automobilka na svete, ktorá 

sa volá Volkswagen, s najväčším počtom zamestnancov.  

Takže očakávame, že tá električka by sa patrilo nejak 

aj s tou dohodou s Volkswagenom, aby sa, aby sa táto 

električka pretiahla až do Devínskej Novej Vsi, respektíve 

do Volkswagenu. 

Viete, lebo Volkswagen beriem tak, že má také určité 

resty voči tomu životnému prostrediu a príspevkom na 

električku by výrazne posilnil ten svoj imidž progresívnej 

a fabriky budúcnosti. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Podporujem svojho predrečníka pána Chrena, ktorý sa 

pýtal, ja sa opätovne spýtam, aby sme aj dostali odpoveď. 

Čiže, keď to bude od viacerých.  

Existujúce električkové trate, rekonštrukcie, nie len 

projektové dokumentácie, ale termíny realizácie. A takisto 
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nové pripravované. Nie len projektové dokumentácie, termíny 

realizácie v Bratislave kedy budú?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja sa tiež s mojim predrečníkom pripojím a chcem sa 

spýtať, že keď hlavné mesto ako vykladateľ územného plánu 

dáva záväzné stanovisko k výstavbe takéhoto charakteru 

a v takomto množstve tam pribudne stopäťdesiattisíc 

obyvateľov, prečo tam neni jedna z podmienok, a už teraz 

sme nezačali pracovať na tom, že tam tú električku treba 

vybudovať.  

My čakáme kým to vybudované budú tam tie byty, domy, 

skolabuje Bratislava, a potom začneme uvažovať o tom, že by 

bolo potrebné budovať električku.  

Tak, nemalo by to byť naopak? Že už ruka v ruke, keď 

začíname a vôbec, dávame povolenie k územnému konaniu, 

k územnému rozhodnutiu. Lebo tak by to naozaj malo byť. 

Najprv dotiahnuť infraštruktúru a potom tam postaviť tie 

byty. Nie naopak.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím spracovateľa. 

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

Ja ešte mám riadny príspevok.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha. Ešte diskutuje pán poslanec, pán starosta Kuruc. 

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

Dobre. 

Takže, to bolo na predrečníka, aby som dodržal nejaké 

dekórum. 

Ja, samozrejme, mám aj nejaké iné otázky.  

To, ako povedala aj pani poslankyňa Tvrdá, aj pán 

poslanec Chren, jedna vec je, že musíme opravovať 

jestvujúce a aj pán poslanec Bulla to povedal, že toto 

volebné obdobie sa neopravila ani jedna z jestvujúcich 

radiál, ale musíme sa, samozrejme, zamyslieť aj nad tými 

novovybudovanými, alebo novovybudovávať.  
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Ja ako starosta Vrakune ma najviac, samozrejme, trápi 

električka do Vrakune a Podunajských Biskupíc, kde je 

spádová oblasť okolo stotisíc obyvateľov a kde sa ani len 

neuvažuje o tom, aspoň zatiaľ, že by tam niečo takéto malo 

byť.  

Po Vrakunskej a Popradskej ceste do Vrakune to sú 

jediné dve cesty, ktoré vedú do Vrakune. To je Hradská 

a Popradská a ďalej Vrakunská, denne prejde okolo 

tridsaťtisíc vozidiel a nevidím tu žiadnu nápravu ani 

v tomto materiále, že by s niečím magistrát uvažoval, že by 

to nejako vyriešil. 

Pred dvoma rokmi v rámci občianskeho rozpočtu bol 

schválený buspruh na Popradskej, pred dvoma rokmi, v roku 

2016, bol buspruh v rámci občianskeho rozpočtu. Máme rok 

2018 a buspruh tam nie je.  

Na Hradskej, bolo minulý rok rozhodnuté o rozšírení 

kruhového objazdu. To bolo z priorít roku 2017, projektová 

dokumentácia. Je rok 2018, ani len projektová dokumentácia 

na rozšírenie kruhového objazdu nie je.  

Tak čo ten GIB, prosím vás, robí tu? Lebo naozaj, mám 

pocit, že niektoré tieto dopravné stavby, ktoré by malo 

mesto riešiť, nerieši a samozrejme, potom tá doprava tam 

kolabuje a ľudia nevedia čo majú robiť. 

Je pekné, že budeme rekonštruovať zástavky na 

bezbariérové, ja to, samozrejme, podporujem, ale za štyri 

roky vo Vrakuni sa takto zrekonštruovali dve. Až dve. 
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A tento rok zatiaľ ani jedna, aj keď to bolo v rámci 

priorít. Minulý rok dokonca jednu zástavku dopravný podnik 

zmontoval a za mesiac ju tam, tú istú namontoval, lebo 

nemal vzťah k pozemku. 

Tak to, prosím vás, kto robí na tom dopravnom podniku 

a tu na magistráte, že zmontujete zástavku a nepreveríte 

si, aké sú vzťahy k pozemku a potom tam naspäť montujete tú 

istú. 

Takže, ja si myslím, že tento materiál, samozrejme, 

berieme na vedomie, ale podobný materiál by mal byť každé 

zastupiteľstvo, aby sme vedeli, ako to ďalej v rámci 

dopravnej infraštruktúry a všetkého pokračuje.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Tuto máme tri takéto podobné body zaradom, týkajúce sa 

dopravy v tom, v meste.  

Upozorňujem na bod, na bod tridsaťtri, ktorý je, 

hovorí o časovej postupnosti realizácie jednotlivých tých 
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opatrení, týkajúcich sa dopravy v našich strategických 

materiáloch a tam už máme roky, ktoré sú. Ale to môžeme pri 

tom bode o tom potom rozprávať. 

Čiže, bolo by dobré si to pozrieť keď diskutujeme 

k bodu tridsaťjedna, aj ten bod tridsaťtri. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Posledný diskutujúci. 

Poprosím spracovateľa. 

Ing. Gabriela   B a l k ó ,  oddelenie stratégie 

a projektov: 

Dobrý deň,  

Takže reagovala by som na otázky týkajúcich sa ero 

električkových tratí. 

Karloveská radiála, tam prebieha vyhodnocovanie ponúk 

záujemcov, respektíve uchádzačov.  

Tam bola podaná námietka na ÚVO, takže teraz čakáme na 

ich rozhodnutie.  

Nové električkové trate, tie sa majú preveriť 

v dopravnom modeli a keď, keď pri, vlastne, pri pozitívnom 
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dopade sa to musí premietnuť do územného plánu, keďže teraz 

to nie sú. Nie sú tam uvedené. 

Termíny realizácie projektových dokumentácií. 

Ružinovská a Vajnorská radiála, tam prebiehala 

kontrola na ministerstve dopravy, schválilo sa to v máji, 

takže teraz pracujeme na tom, aby sme tom, aby sme tu mohli 

vyhlásiť tú verejnú súťaž a tam ešte prebieha potom 

kontrola na ÚVO pred podpisom zmluvy. 

Takže, to sú procesy, ktoré podliehajú týmto 

kontrolám, ktoré nemôžeme nejak zrýchliť.  

Takže, nevieme presne určiť tie termíny realizácie, 

keďže tam prebiehajú tie kontroly na ministerstve a na ÚVO. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Pýtali sme sa aj na nové projekty, to znamená 

rozšírenie električkových tratí. Na to sme odpoveď 

nedostali, takže vás poprosím, keby ste ešte mohli hovoriť.  

To znamená, že v tomto volebnom období sme vlastne nič 

nepostavili, nič markantné nezrealizovali, keby Ftáčnik 

nebol začal Starý most a pani Kratochvílová sa toho 
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nevložila na stodvadsať percent, tak ani ten Starý most 

nemáme. 

Takže, velice úspešné volebné obdobie.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje spracovateľ. K novým projektom.  

Ing. Gabriela   B a l k ó ,  oddelenie stratégie 

a projektov: 

K rozširovaniu, k rozširovaniu viem povedať iba to, čo 

som vlastne uvádzala, že sa preverujú v dopravnom modeli 

a musia sa premietnuť do územného plánu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, zatiaľ taká informácia. 

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu a tak 

ďalej, ako je to písomne uvedené. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Dvadsaťosem prítomných. 

Za sa vyjadrilo päť poslancov. 

 

 

BOD 32 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 
NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo tridsaťdva, informácia o stave 

realizácie nosného systému. 
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Poprosím krátke úvodné slovo. 

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

Predkladaný materiál obsahuje stručný prehľad 

vykonaných procesov na stavbe Nosný systém emhádé jedna 

(MHD I). 

Ďalej je tuto informácia týkajúca sa aktuálne 

prebiehajúcich prác na novom projekte Nosný systém emháde 

dva (MHD II). 

Ide najmä o procese EIA a DUR v rámci projektu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do ktorej sa nikto nehlási. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisie.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo  po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu a tak 

ďalej.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťšesť. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťpäť poslancov. 
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BOD 33 INFORMÁCIA O ČASOVEJ POSTUPNOSTI 
REALIZÁCIE OPATRENÍ TÝKAJÚCICH SA 
DOPRAVY, UVEDENÝCH V STRATEGICKÝCH 
DOKUMENTOCH, ZÁVÄZNÝCH PRE HLAVNÉ 
MESTO SR BRATISLAVU AKČNÝ PLÁN 
UDRŽATEĽNÉHO ENERGETICKÉHO ROZVOJA, 
KONCEPCIA ROZVOJA MHD V BRATISLAVE, 
ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY, PHSR 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie bodu číslo tridsaťtri, informácia 

o časovej postupnosti realizácií opatrení týkajúcich sa 

v doprave. 

Krátke úvodné slovo, poprosím.  

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

Materiál obsahuje rozpis časového harmonogramu 

vydefinovaných strategických dokumentov.  

Strategické dokumenty, záväzné pre hlavné mesto sú 

nasledovné: 

Akčný plán udržovateľného energetického rozvoja, 

Koncepcia rozvoja emhádé (MHD) v Bratislave, 

Územný generel dopravy,  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.  
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Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani poslankyňa Šimončičová sa hlási. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Som veľmi rada, že máme tu tento materiál, hoci 

oneskorene, lebo má, bol už v apríli, či kedy pripravený.  

Bolo to na môj návrh, ale podporilo celé 

zastupiteľstvo. 

A predstava bola naša zrejme taká, že, že naozaj, ten 

harmonogram, že sa približne dozvieme ako bude riešená tá, 

ten očakávaný dopravný chaos, keď sa vie, čo všetko sa tu 

má stavať a že, že nám ten harmonogram nejako povie, ako 

budeme postupovať, aby ten chaos nenastal.  

No, mňa neuspokojuje tie termíny, možno, možno vy 

viete, vy aj starostovia, ktorým hrozí, že budú všelijaké 

dopravné chaosy a kolapsy. 

Tie termíny, ale keď sa na to pozriem laicky, tak sú 

všetko také, že za dlho. Hej? To bude 2025, 2030. Severná 

tangenta 2040, chvála pánubohu, to je v poriadku, to mu, to 
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ma teší, že nebude. Aj keď, ak sa uvažuje o tom, že do roku 

2040 sa nič okolo zo stavebnou tangentou neurobí, potom 

nerozumiem, prečo sa blokujú a umorujú pozemky okolo 

a nemôže sa dovtedy užívať nič v okolí plánovanej severnej 

tangenty, ktorá možno potom dozrie aj úplne nejakej inej 

zmeny.  

Ale to, pardon za odbočenie. 

Ono to mali byť harmonogram tých opatrení dopravných 

vyplývajúcich z jednotlivých strategických dokumentov. Je 

fajn, že je tu, že je tu emhádé (MHD), že sú tu cyklisti, 

ale dovoľte mi povedať za mňa, za pešiu, že trošku málo je 

venovaný, ja neviem, pohľad na peších, a to je fajn, že sa 

robia bezbariérové priechody, ale pre peších neznamená to 

iba, že bezbariérový priechod, ale trošku viacej sa venujte 

aj aj pešej a trvalo udržateľnej doprave.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len takú malú poznámku. 
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Nie je tu pán primátor, tak ani neviem, komu to mám 

adresovať, že, že toto mesto má milión strategických 

dokumentov, akčných plánov, plánov rozvoja a neviem čoho 

všetkého, ale keď sa bavíme na komisiách o vyhodnotení 

základného strategického dokumentu o rozvoji mesta, a to je 

péháeser (PHSR), tak vlastne, to hodnotenie je na takej 

úrovni, že je vidno, že sa vôbec, že sa vôbec tým mesto 

nezaoberá, ani neriadi, ani nič.  

O dva body ďalej máme ďalší strategický dokument 

o rozvoji cyklodopravy.  

Ako, za štyri roky sa tu neur neurobilo meter cyklo, 

cyklotrasy v tomto meste, ale strategický materiál,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

okrem Vajnor, pardon, prepáč, máme. A súčasne teda nám 

hrozí, že nám úplne zmizne, napríklad, na nábreží 

cyklodoprava.  

Akože, čiže, ja nechápem, že, že aká záväznosť, na čo 

tu máme tieto materiály, keď sú v podstate pre mesto 

absolútne nezáväzné a my vieme, že strategické dokumenty 

majú byť záväzné. 

Takže, skúsme sa. Ja odporúčam, že vždy keď sa hodnotí 

niečo, každý rok, napríklad, by sme mohli, keď plánujeme 

nový rozpočet, a že čo ideme robiť, tak by sme sa vždy 

mohli pozrieť aj do tých strategických dokumentov. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem. 

Ja by som len chcela kolegyne doplniť, že cyklotrasa, 

nie že hrozí zmizne z nábrežia, ale podľa mňa, už zmizla. 

A druhá vec. 

Že aj tento dokument je taký, skutočne len, papier 

znesie všetko a pre všetko. Je tu tá znova Karloveská 

radiála, proces verejného obstarávania, následne realizácia 

do roku 2019. To si už všetci uvedomujeme, že to je 

absolútne nereálny termín.  

Myslím si, že, že sme obyvateľov, najmä mestskej časti 

Karlovej Vsi, niekoľkokrát zaviedli. Priamo ústami pána 

primátora zaznelo už niekoľkokrát na začiatku kalendárneho 

roku pri búchaní šampanského na prelome rokov, že sa na jar 

začne výstavba. Myslím si, že to už bolo dvakrát a stále 

sme niekde, vlastne, nikde. Ktovie, ako dopadne námietka na 

ÚVO. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta Mrva reaguje. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

A ja mám normálny.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Príspevok.  

Tak.  

Je tu niekto z dopravného plánovania? Alebo, ani pán 

riaditeľ tu neni, tak, pán námestník, neviem, či mi bude 

niekto vedieť povedať odborne, lebo budem mať odborné 

otázky na dopravný generel. 

Pred troma rokmi sme boli, poslanci a starostovia, 

zavedení, že dopravný generel musíme schváliť, lebo inak 

nebudume môcť čerpať prostriedky Európskej únie, tak sme ho 

schválili s tým, že čo najrýchlejšie, do troch mesiacov, do 

pol roka tam doložíme požiadavky mestských častí.  
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Že tam doložíme aj strategické veci, akože, ako sú 

železnice, ktoré tam chýbajú. A nič také sa neudialo.  

Čiže, moja otázka je na to dopravné plánovanie, ak tu 

teda niekto je a bude odpovedať na otázky pani Štasselovej, 

pani Čahojovej a moje, že ako je pripravený dopravný 

generel na aktualizovanie požiadaviek mestskými časťami?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bolo všetko?  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

To bolo všetko. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

No, ja som zabudla povedať v tom, v tej svojej 

príspevku, že ono to pôvodne tá časová postupnosť mala byť 

vytvorená tak participatívne. 

Čiže, najprv s odborníkmi podebatovať z rôznych, aj 

z z verejnej správy, z podnikateľskej sféry a s občianskej 

a potom vytvoriť tú, ten harmonogram, čo by sa malo robiť, 

nie. 

A to myslím, že to bolo len tak, že formálne urobené 

nejaké stretnutie a potom si to, samozrejme, urobilo, len, 

len urobili príslušné oddelenia mesta. 

Takže, tam je jasné, že chýbajú pohľady iné a pohľady, 

napríklad, pešej verejnosti, čo nedávno spomeniem, keď sa 

opravovali chodníky, tak sa vôbec nemyslelo na peších 

a museli sme chodiť, ja neviem, cez zeleň, alebo pomedzi 

autá sa pohybovať, lebo na na nás na peších sa nemyslelo.  

Zdôrazňujem zase, je ro rovnaká koncepcia rozvoja 

emhádé (MHD) (gong) je aj o peš 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Spracovateľ bude reagovať ešte.  

Asi nie. Či?  
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Ing. Gabriela   B a l k ó ,  oddelenie stratégie 

a projektov: 

Tak my sme vychádzali z tých strategických dokumentov, 

ktoré máme a snažili sme aspoň takto tabuľkovito. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, vychádzali sme z týchto strategických 

dokumentov, ktoré máme a snažili sme vytvoriť aspoň takto 

tú tabuľku, aby sme videli, že aké plány máme a v akom 

časovom horizonte by sme ich mohli pripraviť a realizovať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

To bol posledný diskut diskusný príspevok. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie informáciu a tak ďalej.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných dvadsaťšesť. 

Za sa vyjadrilo dvanásť. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 33A INFORMÁCIA O PRÍPRAVE NOVÉHO 
ÚZEMNÉHO PLÁNU HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie k bodu tridsaťtri A, je to 

informácie o príprave nového územného plánu hlavného mesta. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som tento bod, túto informáciu navrhol zaradiť do 

rokovania tohto zastupiteľstva, lebo táto informácia, 

myslím že nie len pre mňa je absolútne nedostatočná. 

Ako vidíme v tých minulých bodoch, nie sme spokojní, 

či už s prípravou nosného systému infraštruktúry, ale aj, 

aj územného plánu. 

Informácia je pre mňa absolútne nedostatočná, lebo 

stretávame sa s tým, že aj na mestských častiach, tam kde 

chceme robiť územný plán zóny, sa dostávame do konfliktu 

s tým, že územný plán zóny musí byť v súlade s územným 

plánom a keď vieme, že ten územný plán v tej lokalite, kde 

sa robí územný plán zóny, je zlý, tak vhni tento zlý  

územný plán máme ešte aj spodrobňovať.  

Ja si myslím, že v roku 2011 keď sa vydalo 

rozhodnutie, toto zastupiteľstvo odsúhlasuje rozhodnutie 

o začatí prác na novom územnom pláne, že to bolo dobré 

rozhodnutie, len máme teraz 2018  a chcem vedieť prečo za 

týchto sedem rokov sa toho skoro nič neudialo.  

Nový územný plán, v podstate, keď sa máme dopracovať 

k výsledku a schváleniu nového územného plánu, zahŕňa 

viaceré kroky. Je to asi zhruba osem  až desať krokov, kde 

v podstate, sa najskôr musia zrealizovať prípravné práce, 

potom prieskumy, rozbory, zadanie, schválenia zadania, 

potom sa musí spraviť variantné riešenie konceptov, vybrať 

výsledný koncept. Samozrejme, toto všetko, každý tento krok 
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prerokovať aj s odbornými útvarmi, ale aj s verejnosťou, až 

kým sa dostaneme k schváleniu.  

My v roku 2011 sme po siedmich, v podstate, rokoch 

stále v bode číslo jedna a to prípravné práce. My sme sa 

nedostali ani k zadaniu, tobôž ešte k schváleniu zadania.  

Čiže, potrebujeme odpovede na tieto práce.  

Samozrejme, popri tom prebiehajú práce aj na zmene 

územného plánu 04, ktoré tiež prebiehajú neadekvátne dlhý 

čas. A my tu počúvame, v podstate, stále len výhovorky, ako 

sa čo nedá, ako sa čo zdržuje. 

A takisto je mi ľúto, že pri takýchto dôležitých 

dokumentoch, ako je nosný systém a územný plán, tu zostala 

iba jedna viceprimátorka, že tu pri týchto dokumentoch nie 

je pán primátor, tobôž pán riaditeľ magistrátu, ktorého sme 

tu už veľmi dlho nevideli.  

Čiže, poprosím, keby ste sa relevantne odborné útvary 

vyjadrili k územnému plánu a k zmenám územného plánu, ktorý 

prebieha v podstate dlhý čas. 

Ďakujem. 

Tak, mal by tu byť. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Reaguje pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, napriek tomu, že hovoríš, že je informácia 

nedostatočná, tak ja som presvedčený, že je oveľa 

obšírnejšia ako dostávame informácie priamo na komisiu.  

Niekoľkokrát sme požiadali písomnú informáciu, 

nedostali sme ani riadok. 

Keď tam sa niekto zúčastní a chce nám povedať v akom 

je stave, tak ja si myslím, že teraz je tu napísané oveľa 

viac. 

A k samotnému novému územnému plánu. 

Už mohol byť dávno hotový. Za tú dobu, čo tu o tom 

rozprávame, už dávno, sedemstopäťdesiattisíc euro sme 

schválili, myslím, s kolegom sme navrhovali, 

sedemstopäťdesiattisíc euro bolo na to vyčlenené. Mohli sme 

mať nový územný plán.  

Ani ne, podľa tohto ani netuším, kde sa nachádzame.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Prosím, vypnúť mikrofón pánovi poslancovi Jenčíkovi. 

Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Podporujem a pokračujem v tom, čo povedal predseda 

našej komisie územného plánu, životného prostredia pán 

Jenčík. 

Dopĺňam informáciu, že včera v Ružinove sa konalo 

verejné zhromaždenie obyvateľov Ružinova, kde jedným 

z výstupov tohto zhromaždenia bolo, že to verejné 

zhromaždenie žiada hlavné mesto, aby urýchlilo práce na 

príprave nového územného plánu.  

Lebo bola témou zhromaždenia včera bolo, bolo územné 

plány zón v Ružinove a stavebné uzávery. 

Čiže, aj Ružinov je závislý veľmi od toho, čo sa tuto 

v hlavnom meste a akým tempom sa to bude robiť.  

A a pripomínam, naozaj, históriu, teraz 15. júla bude 

sedem rokov čo mesto, mesto oznámilo, že začína obstarávať 

nový územný plán. Zo sedem rokov vtedy, keď sa to 

schválilo, tak sme dúfali, že za skôr ešte budeme mať 
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hotový návrh územného plánu. Lebo dá sa to urobiť, keď sa 

chce.  

Včera to potvrdila kancelária architektonická Aurex, 

že v Liptovskom Mikuláši bola schopná urobiť od začiatku do 

úplného konca územný plán mesta za jeden a pol roka. Alebo 

ešte aj za menej. Dobre, menšie mesto, len povedali, 

potvrdili, že tam bola vôľa, vôľa aj vedenia, aj 

zastupiteľstva, aj všetkých a urobili to rýchlo. Tuto mi 

nič iné nevychádza, že tu nie je vôľa, aby ten nový územný 

plán sa vôbec pohol.  

A to, čo pán Jenčík pochválil, že konečne máme aspoň 

nejakú informáciu na jeden a pol strany v tomto materiáli, 

tak, aj ja sa tomu teším, že máme, aspoň viem na čom si 

míňajú čas tí odborní pracovníci to tohto príslušného 

oddelenia, že začínajú sa oboznamovať s tým, čo nového vo 

svete.  

Ja si to tak predstavujem, že začínajú potom kupovať 

nové programy do svojich počítačov, alebo si prestavujú 

svoje počítače zo starého na nové, týmto sa zabávajú, lebo 

konečne objavili, že niekde inde sú mo, oveľa modernejšie 

metódy, takže teraz idú sa venovať tomuto novému.  

Isto, to je potrebné. Ja nehovorím, že nerobiť to, ale 

to, to treba robiť priebežne a vzdelávať sa priebežne. 

A robiť to rýchlejším tempom. 

A nie sedem rokov uplynie a my sme len, vyberáme, len 

vyberáme, hľadáme niekoho, kto urobí prognózu. Viete kde je 

koncept? Viete kde je súborné stanovisko? Viete kde je 
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zadanie? Viete kde je diskusia okolo toho? Ďalších dvadsať 

rokov? Keď pôjdeme takýmto tempom?  

Tu sa naozaj nikto nehanbí z vedenia tohto mesta 

a predloží nám takúto informáciu?  

Tak ja idem predložiť návrh uznesenia, lebo k tomuto 

bodu nemáme žiadne uznesenie.  

A predkladám takýto návrh uznesenia. Dúfam, že ma 

podporíte.  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy žiada 

primátora, aby sa urýchlili práce na príprave nového 

územného plánu hlavného mesta, a to je dôležité, kontrolný 

termín, každé dva mesiace, aby bola pravidelná informácia 

ako riadny bod programu.  

Čiže, kontrolný termín, každé dva mesiace. Začneme 

septembrom. Áno?  

Takže, dávam takýto návrh uznesenia. Prosím o podporu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

S prvou reakciou pán poslanec Hanulík. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 563

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

Ďakujem pekne. 

Ja veľmi podporujem túto myšlienku.  

Mne to pripadá, že ten územný plán, tým, že nie je tak 

veľakrát tí starostovia proti tomu zahusťovaniu, proti tým 

developerom bojujú tým, že stavebná uzávera. Ale to je vec, 

ktorá nič nerieši, ktorá odsunie ten problém o pár rokov, 

o päť rokov. Možno pomôže v danom momente, ale vlastne, len 

nahrádzajú tú zmenu územného plánu.  

Ja si myslím, že ten územný plán v niektorých územiach 

by mal povedať, dosť, bytovej výstavbe. Že proste, už je to 

tak, že tam sa už viac nedá. Nie, že developer si kúpi 

trávnik pred domom a už tam stavia dom a potom zháňa 

parkoviská.  

Viete, u pre mňa stavebná uzávera znamená aj zabrániť 

nežiadúcej výstavbe. A to, ako kolegyňa povedala, treba to, 

treba s tým niečo spraviť. Nie čakať. My sa ničoho už 

nedočkáme. Proste, niektoré celky treba uzavrieť. Proste, 

neni možné v Prahe na Staromestskom námestí stavať bytový 

dom. Proste, tam je to uzavreté. Koniec.  

Aj my máme predstavy, že v jednotlivých mestských 

častiach je už proste koniec v niektorých častiach. Že tam 

sa už nikto (gong) neme 
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Keď prídu slovenskí developeri do Prahy, možnože aj na 

Václaváku budú stavať. 

No. Pán poslanec Drozd a potom pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem. 

Ja by som faktickou rád podporil návrh, ktorý dala 

kolegyňa Šimončičová, aby sme dostávali pravidelnú 

informáciu a aby sa tieto práce zintenzívnili. Len 

nadviažem na ňu, keď týmto tempom pôjdeme, no tak, naozaj, 

tých dvadsať rokov, možno aj tridsať je reálnych.  

Potom ide o to, že či nezmeníme stratégiu. Či teda, 

vlastne, nezoberieme túto právomoc oddeleniu na magistráte 

a nebudeme rozmýšľať o, proste, autsorsovanie 

(outsourcovanie) alebo obstaraní v súkromnom sektore. 

Napríklad, so spoločnosťou Aurex, alebo ďalšími 

spoločnosťami, ktoré by to v reálnom čase v priebehu 

niekoľkých rokov, sme hlavné mesto, zrealizovali. Lebo 

týmto tempom tí naši odborníci sú asi nie kvalitní 

odborníci, keď (gong) takto postup 
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Katka, 

samozrejme, tvoje, tvoj návrh uznesenia podporím, ale 

chcem sa len spýtať, že či si  si všimla, že v tomto 

volebnom období si vedenie tohto mesta z našich uznesení 

robí srandu.  

Takže, neviem ako ich zoberú vážne.  

Samozrejme, podporím.  

A možno ste si všimli, včera sme dostali pozvánku na 

zastupiteľstvo o týždeň, čiže klasické júnové, 28. 6., 

a tam tiež v informačných materiáloch sa nachádza takáto 

informácia.  

To znamená, že územný plán pre vedenie tohto mesta nie 

je prioritou. Nie je prioritou, keďže ani ako riadny 

materiál nedokážu územný plán predložiť.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Ešte reaguje pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Áno, áno, p, ďakujem pekne. 

Ja by som len chcela doplniť k tomu, čo povedala 

kolega Slavo Drozd. 

Ono to totižto nemožno zvonka si objednať obstaranie. 

Tá časť obstaranie územného plánu musí vychádzať z mesta. 

To mesto je obstarávateľom.  

A ja by som veľmi bola rada, keby sme sa dostali 

k súbornému stanovisku a potom spracovateľa, tam už si 

môžeme vybrať nejakú súkromnú inú firmu. Proste, verejnou 

súťažou. Firmu, ktorá nám to spracuje. Nemusí to robiť 

mesto. 

Ale tá, práve tá prvotná fáza to obstaranie, trvá 

neskutočne dlho, a preto dobre, tak jako povedala aj Danka 

Čahojová, vlastne, Jarka Tvrdá, že nie je to prioritou 

tohto mesta. Vôbec, je najlepšie, keď nemáme nič 

zaregulované, keď sa dá vysvetľovať, každý sám vidí čo 

chce, podľa toho (gong), kto žiada.  
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Tak.  

A diskutuje pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem. 

Ja by som sa pridal k mojim predrečníkom.  

Takisto som z toho taký trošku znepokojený a aj 

smutný, že sedem rokov nevie hlavné mesto urobiť zmeny 

a doplnky územného plánu.  

Samozrejme, chcem podporiť ten návrh, ktorý predložila 

pani poslankyňa Šimončičová. Určite zaňho zahlasujem 

a dúfam, že sa to trošku pohne dopredu.  

Ale, naozaj si uvedomme, že toto mesto potrebuje 

v niektorých veciach ten územný plán meniť. My ako 

starostovia si uvedomujeme, že tá zástavba, zahusťovanie 

nie je dobré, ale často krát nemôžme nič iné urobiť, lebo 

proste, územný plán tým developerom tam dovoľuje stavať. 

Záväzné stanovisko z mesta dostanú. A nám nič iné neostane, 

len potom podpísať stavebné povolenie.  

Sedem rokov bojujeme za to, aby sa tieto územné plány 

v týchto lokalitách zmenili a sedem rokov sa s tým nič 

nerobí.  
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Ale, samozrejme, tu aj rozvojová časť. Ja by som 

v niektorých lokalitách vo Vrakuni potreboval vystavať 

športoviská, alebo ihriská. Nemôžem, lebo mi to územný plán 

nedovoľuje. A takisto žiadame o zmeny a proste, sedem rokov 

na to čakáme.  

A ja si dovolím povedať, že toto volebné obdobie to už 

určite nebude a budúce volebné obdobie, podľa môjho názoru, 

tiež nie.  

Lebo keď príde nové zastupiteľstvo, kým sa s tým 

oboznámi, potom prídu noví úradníci, zas toto všelijako sa 

bude motať krížom krážom, a tu dvadsať rokov územný plán 

zmenený nebude a ľudia budú kvôli tomu trpieť.  

Takže, by som chcel naozaj vyzvať vedenie tohto mesta, 

aby sa zamyslelo nad sebou a začalo v rámci územného plánu 

pre dobro Bratislavčanov začať robiť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Možno mi dovoľte len kratučkú poznámku.  

Nie je vedenie mesta, ako vedenie mesta. Na 

operatívnych poradách pána primátora, naozaj, sme boli 

ubezpečovaní, že v júni, čo je teraz mesiac, že budeme 

rokovať o územnom pláne.  
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Ja, mne je to veľmi ľúto. My nemáme tiež právomoc 

nejak tlačiť  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

územné, územnému plánu, že, že to predloží. A mňa to 

mrzí, že to nemáme, pretože považujem to takisto za strašne 

dôležitú vec.  

Budeme pokračovať v diskusii. 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Len. Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel nadviazať na pána starostu Kuruca, 

ktorý povedal to, že ten územný plán a zároveň škodí, lebo 

dovoľuje developerom stavať tam aj kde by sme nechceli, 

a druhýkrát škodí vtedy, keď sa tam nedá športovisko, alebo 

niečo podobné, čo si tá mestská časť predstavuje. 

Ja vám poviem taký, taký zvláštny jeden prípad. Že 

Devínska Nová Ves je tridsať rokov spojená takou cestou, 

v ktorom ešte už v socializme nebola nová. Odvtedy tam 

prebieha výstavba.  

Stále chcem poukázať, je tam najväčšia fabrika na 

Slovensku.  

A cesta je stále dvojprúdová, kde keď idú dva 

autobusy, tak sa tam pomaly nevmestia. A tie zácpy, to už 
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nie sú ani zácpy, to tam proste tie autá stoja, ako keby 

parkovali. Mali by dostať pokutu za parkovanie. Tak tieto 

tam stoja a my nie sme schopní, že keď chceme povoliť 

výstavbu, v prvom rade prístup do tej.  

To sa netýka len Devínskej. To sa týka viacerých, 

vlastne, to prehustenie máme všade. Že tú infraštruktúru 

zabúdame. A povedia, lebo to neni v územnom pláne.  

Tak územný plán musí (gong) byť nový. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Pán poslanec Jenčík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nie len vedenie mesta, ale zo zákona aj hlavný 

architekt mesta má nejakú zodpovednosť za územné plánovanie 

a vidím, že pani hlavná architektka tu sedí, tak by som 

poprosil, keby pár slov k tomu povedala aj ona. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Opäť pán starosta Kuruc. 
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JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ja len na reakcie čo, ktoré boli na mňa a hlavne na 

vás, pani námestníčka, že teda na tých operatívnych 

poradách keď bolo povedané, že v júni budeme rokovať, 

rokujeme. Hej? Len nie teda o územnom pláne, ale 

o informácii.  

Takže, takže, keď to bolo takto myslené, tak rokujeme, 

aj keď sú to také slzy cez, cez smiech. Lebo, si naozaj 

myslím, že za štyri roky sme sa k tomu dostať mohli.  

Akýmkoľvek spôsobom by dopadlo hlasovanie, ale 

minimálne tu mal byť predložený ten návrh zmien a doplnkov 

územného plánu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Áno. Súhlas. 

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Toto je už dneska druhý bod, pri ktorom som mal 

povedať procedurálny návrh, že aby sme si spravili 

prestávku, kým nepríde pán primátor, lebo toto by mal 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 572

naozaj počúvať a mal by sa týchto, týchto bodov, električky 

a územného plánu zúčastňovať. 

Územný plán je strategický dokument. Je to jeden 

z najdôležitejších dokumentov mesta, podľa ktorého mesto 

rastie, mení sa. Podľa ktorého sú ľudia spokojní, 

nespokojní, šťastní, nešťastní v tom meste.  

A toto všetko obviňovanie, jak poslanci nerobia pre 

mesto, ja mám pocit, že tu rozprávam normálne že do steny. 

Do steny štyri roky rozprávam do steny o tom, že treba 

robiť nový územný plán. 

Čo sa týka toho spracovania územného plánu, ja si 

myslím, že v meste je dosť odborne zdatných pracovníkov na 

oddelení územného rozvoja, aj u pani architektky, akurát je 

to úplne zle menedžované (manažované).  

My dneska, akože obstarávame nový územný plán mesta 

Bratislavy na podkladoch, ktoré sú už neaktuálne. Hovoríme 

o generovi dopravy, napríklad, hovorím o ostatných 

podkladoch. 

Keď dáme do toho systému zlé dáta, vyjde nám zase 

blbosť. Akože, zas to bude zlé, sú neaktuálne, čiže, je 

naozaj čas na to, aby sa tomu niekto začal normálne 

venovať. Urobil radikálny rez. Začal zabezpečovať normálne 

prieskumy, aktuálne, zaktualizované. Robí sa to iným 

spôsobom od roku 2008, ako sa to robilo v roku 2008. 
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Čiže, poďme sa tomu naozaj odborne venovať.  

A ja začínam mať pocit, že občania tomu začínajú 

celkom rozumieť, čo je to územný plán. Čiže, začínajú byť 

v tomto ohľade vzdelaní, lebo sú veľmi nespokojní. Začínajú 

ro rozumeť tomu, čo sú územné plány zón.  

Čiže, by som chcel poprosiť Katku, už som s ňou 

hovoril, keby k tomu svojmu uzneseniu pri pripojila ešte 

jeden bod, vytvoriť na stránke mesta samostatnú webovú 

stranu, kde bude priebežne komunikovaný postup pri tvorbe 

nového územného plánu hlavného mesta Bratislavy a budú 

priebežne prijímané podnety občanov a všetkých zúčastnených 

strán.  

Aj keby to bolo zrovna informatívne, malo by to byť 

onlajn (on line). Nie každé dva mesiace a nie pre 

poslancov, ale pre všetkých v Bratislave. Je to mesto, 

ktoré má päťstotisíc ľudí.  

Čiže, cel 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nerozumiem ťa, Katka. Potom, potom povedz vo 

faktickej.  

Čiže, chcel by som poprosiť pána primátora, aby zadal 

oddeleniu spraviť nejaký akčný plán ako sa začne reálne 

pripravovať územný plán mesta, webovú stranu, ktorá by mala 

byť naozaj urobená tak, aby ju každý vedel prečítať, aby sa 

to nehralo na úplne odborný materiál, aby to bolo jasne 
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zrozumiteľne povedané v akom sme štádiu, čo sa obstaráva, 

čo je aktuálne, čo nie je aktuálne. Aby sa každý k tomu 

mohol vyjadriť.  

Myslím si, že ľudia majú už dnes dos dosť veľa 

podnetov.  

Čiže, keď to bude v nejakom štádiu, ktoré prikazuje 

zákon, tak sa na strašne veľa vecí zabudne.  

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Dobre. 

Všetko, pán poslanec?  

Reaguje pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Áno, osvojujem si tento návrh pána Kaliského. Čiže, to 

bude ako Béčko k tomuto môjmu Áčku, k tomu urýchleniu. 

Samozrejme, bolo by dobré, preto som tam vykrikovala, 

že to mohol pán Kaliský predniesť sám, že s možnosťou 

diskusie. Lebo tam sa mesto dozvie, čo si občania myslia. 

Keď je samostatná časť toho webu postup práce pri územnom 

plánovaní, alebo pri vytvorení nového územného plánu, môžu, 
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môže sa dozvedieť, čo si o tom občania myslia. A to je na 

nezaplatenie. 

Takže, toto by bolo dobré, keby tam tá možnosť bola. 

Ale ja som ešte chcela povedať aj k ostatným. 

Pán Hanulík,  

prosím, nebavme sa teraz ako má vyzerať územný plán. 

Témou tohto bodu je, aby sme raz mohli o tom diskutovať, 

ako má vyzerať toto mesto. Teraz sa len pro snažíme, aby 

sme ten čas dostali nie o dvadsať rokov, ale skôr. A potom 

spoločne máme diskutovať o tom, ako má vyzerať mesto. Nie 

teraz.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel odkázať kolegovi Kaliskému, že, podľa 

mňa, subjekty, ktorých záujmy primátor háji, tak tým 

súčasný plán a stav vyhovuje.  

Čiže, to je, predpokladám, jeden z dôvodov, pre ktorý 

sme ešte stále nedostali nový, lebo tá situácia niekomu 

momentálne vyhovuje. 
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Keď celý aparát za štyri roky nedokáže nič takéto 

predniesť na zastupiteľstvo, aby sa o tom schvaľovalo, tak 

je to, podľa mňa, jediný logický záver. 

Druhá vec.ď celý aparát za štyri roky nedokáže nič 

takéto predniesť na zastupiteľstvo, aby sa o tom 

schvaľovalo, tak je to, podľa mňa, jediný logický záver. 

Druhá vec. 

Tiež by som chcel povedať, že primátor, ktorý má 

neuznášaniaschopné zastupiteľstvo a neni ochotný otvoriť 

ďalšie, tak mu tak strašne záleží na, na Bratislavčanoch, 

teda iba verbálne, pretože potom tu nesedí.  

Nesedí tu on, nesedí tu riaditeľ magistrátu, nesedí tu 

prvý námestník. Vlastne, dáva tým presne najavo ako strašne 

sa, teda, zaujíma o veci, ktoré sa na zastupiteľstve robia. 

Ako sa zaujíma o názory poslancov. A potom len na nich 

nakydá, že to tí zlí poslanci neodsúhlasili, respektíve, on 

ešte rýchlo stiahne materiál, o ktorom by, možno, niektorí 

zahlasovali inak.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

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

Ďakujem. 

Nadviazal by som na Braňa Kaliského. 

So zlými dátami, naozaj, sa nedá pracovať. A po tých 

siedmich rokoch, ktoré venujeme zmenám a doplnkom územného 

plánu, alebo príprave nového územného plánu, alebo teda, 

spracovaniu územných plánov zón, narážame presne na toto, 

že v priebehu týchto rokov sa tak zmenili podmienky, že my 

aj keď chceme spodrobňovať na mestských častiach územnými 

plánmi zón veľký územný plán, je to zlé, lebo pracujeme so 

zlými dátami.  

Čiže, musíme sa vrátiť naspäť k tomu územnému plá, 

novému územnému plánu a tiež by som privítal informáciu od 

pani hlavnej architektky.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem. 

Ja by som podporil ten návrh, ktorý dal pán poslanec 

Kaliský, ale chcel by som len pripomenúť, že my poslanci sa 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 578

snažíme, lebo ja si myslím osobne, že tie štyri roky tu 

niekoľkokrát sme žiadali, aby územný plán bol predložený. 

Informácia bola predložená.  

Dokonca, raz tu bolo aj uznesenie schválené, že nula 

štvorky územný plán, aby bol zrušený a aby sme hneď začali 

s nula šetkami. Pán primátor nepodpísal také uznesenie.  

Takže, my poslanci, naozaj, sme chceli, aby sa začalo 

o tom územnom pláne hovoriť, pripravovať, rokovať, len asi 

niekde inde je ten pes zakopaný. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som to povedal na jednom príklade, železnice 

aktuálne rozhodujú o tom, jak bude vyzerať železničná 

doprava najbližších tridsať rokov na území mesta. A keďže 

nemáme informácie, ako bude to mesto rozvíjať, tak potom už 

to potom ďalších tridsať rokov nikto nezmení. 

Čiže, keď majú vzniknúť nejaké nové mestské časti, 

ktoré budú mať desiatky tisíc nových obyvateľov a nepôjde 

tadiaľ rozumná verejná doprava, tak potom ja neviem, ako 
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budeme tieto územia obsluhovať. Ja si myslím, že električky 

takéto niečo nevyriešia. 

Čiže, to je len príklad toho, že keď tieto základné 

strategické dokumenty mesta nie sú dobré, tak potom nemôžu 

vzniknúť ani tie ďalšie nadväzné, nadväzné stratégie, ako 

dopravy, železničnej dopravy. 

Čiže, je to, je to, je to veľký problém.  

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja, ja som nechcel riešiť územný plán. Ja som chcel 

pou poukázať na to, že to jadro toho územného plánu je 

dvadsať rokov staré. Za tých dvadsať rokov to mesto sa 

zmenilo na nepoznanie. A iba som chcel ukázať na to, aké je 

dôležité sa, naozaj, tomu venovať a čo všetko ten územný 

plán v sebe skrýva a aké má možnosti, keď bude 

modernizovaný. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Asi by sa patrilo povedať, že na oddelení územného 

plánovania sedí množstvo kvalitných vzdelaných ľudí, ktorí 

ale keď nedostanú dobré zadanie, tak, v podstate, nevedia 

čo majú robiť.  

Čiže, tam to celé končí. 

A upresnil by som tú informáciu. 

My zo zákona sme povinní každé štyri roky preskúmať 

potreby územného plánovania mesta. A z tohto titulu si 

myslím, že už aj zmeny a doplnky keď nám pristanú na stole, 

už sú staré a už nemáme o čom rokovať.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Tak. Tak. 

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

Ďakujem. 

Ja by som, možno, také jedno odporúčanie.  

Aby sme už nedávali do zastupiteľstiev až do volieb 

žiadne strategické materiály. Dávajme tam už len materiály, 

ktoré sa budú týkať svietenia, kúrenia, to, aby fungovali 

cévécečka (CVČ), zušky (ZUŠ) a podobne, naše organizácie. 

Pretože, skutočne, tu už v tomto zastupiteľstve, v tejto 

atmosfére a v tomto zložení sa nič podstatné neprijme.  

Ďalšia vec je, bola tu spomenutá webstránka. 

No, ja som si tú webstránku otvoril, akože, čistá 

katastrofa. Ja som tam nevedel nájsť adresu  a a kontakt na 

hovorkyňu. 

Takže, dávať tam zase nejakú podstránku, ešte k tomu 

s diskusiou, ako navrhla pani Šimončičová, americká verzia 

časopisu Sains, zrušila diskusiu pod článkami. Pretože 

zistili, že sa z nej ľudia hlúpnu. Pozrite si tie diskusie 

pod, v rôznych médiách, v rôznych no novinách, proste, to 

je čistá katastrofa.  

Ak toto by mal byť nejaký, nejaký smerodatný lakmusový 

(gong) papierik, tak  

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

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

Ďakujem pekne. 

Naozaj, asi toto je kruciálna diskusia. 

Pán primátor tu nesedí. Ľudia, ktorí nám majú 

odpovedať na otázky tu nie sú. Možno sa vyjadrí hlavná 

architektka.  

Keď pred štyrmi rokmi sme nastupovali my aj 

s primátorom, ktorí teda sa tváril, že sem prináša novú, 

novú kultúru, nové, nové podnety. Budeme ako Viedeň, budeme 

ako Kodaň a základný strategický dokument, ktorý už vtedy 

bolo jasné, že je zastaralý a že je nepoužiteľný a vďaka 

nemu nám Bratislava vyzerá ako vyzerá, tak základný 

strategický dokument po štyroch rokoch sa ešte ani nezačal 

robiť. 

Ja neviem, či si tento materiál ste prečítali, ale tam 

je napísané, napríklad, že: vyzerá ako vyzerá, tak základný 

strategický dokument po štyroch rokoch sa ešte ani nezačal 

robiť. 

Ja neviem, či si tento materiál ste prečítali, ale tam 

je napísané, napríklad, že:  

Na, pri zabezpečovaní ďalších procesov obstarávania 

územnej prognózy. 

Čiže, keby sme napísali: Pri obstarávaní územnej 

prognózy bolo to, bolo by to to isté. Ale potrebujeme tam 

dať tú vatu. 
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A pokračujeme.  

Boli v poslednom období spracované podklady oddelením 

obstarávania územnoplánovacích dokumentov pre výber 

spracovateľa, ktoré boli následne zaslané na sekciu 

financií za účelom finančnej kontroly.  

A takto to pokračuje ďalej. 

Celý tento informačný materiál je vata o tom, ako ste 

si posúvali nejaké informácie z oddelenia na oddelenie.  

Ako, toto nám naozaj, toto tu nepotrebujeme.  

Ako, my potrebujeme nejaký normálny harmonogram čo 

kedy urobí magistrát. Kto je za to zodpovedný. Ako sa to 

bude kontrolovať. 

Takže, ku Katkinmu návrhu uznesenia ešte a a poslanca 

Kaliského pripájam, aby sme k tomu dostali aj riadny 

harmonogram a kto za to bude zodpovedný a aký spôsob 

kontroly tu bude.  

Ale či toto sa už vykoná, to už ani my nevieme.  

Toto uznesenie možno ani nebude podpísané.  

Čiže, ten magistrát normálne nefunguje. Povedzme si to 

jasne. Nefunguje. My nemáme o čom rokovať.  

Toto je základný dokument pre rozvoj mesta, ktorý, 

proste už takmer desať rokov je nefunkčný.  

Ďakujem. 
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Ja som naozaj nahnevaná. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Tak. 

Po pani poslankyni nasleduje pán poslanec Mrva 

s faktickou. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

No, ja ti nezávidím, pani námestníčka, viesť túto 

schôdzu teraz, v tejto veci. Ty si, myslím, námestníčka pre 

kultúru, však?  

No. Ale bavíme sa tu o zásadnej veci, ako je územný 

plán mesta. 

Pozrite sa tuto vpravo, kde sú pracovníci úradu? Kde 

sú odborní pracovníci úradu, sa pýtam? Je zastupiteľstvo, 

vedeli, že bude zastupiteľstvo, majú tu sedieť. 

Ja som mal včera vo Vajnoroch zastupiteľstvo, všetci 

piati vedúci oddelení tam boli. Lebo oni vedia odpovedať na 

veci, ktoré sa riešia.  

Toto je totálne pohŕdanie poslancami a obyvateľmi 

tohto mesta.  
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Všetko, pán poslanec?  

Dobre. 

Nasleduje pani poslankyňa Čahojová. 

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

Nechcem sa opakovať, ale stačí jedna fotečka na 

fejsbuku (facebooku) a už nás pribudlo o sto percent. Možno 

to je aj tým. 

Ja to nechcem prirovnávať k podniku komunálnemu, ale 

analýzu možného vlastného komunálneho podniku mesto 

pripravuje roky.  

Potom na to potrebovalo nejakú auditórsku spoločnosť 

Grand Thorthon neviem akú, a keď už napokon máme nejaký ten 

audit, tak ideme robiť štúdiu uskutočniteľnosti za ďalšie 

desaťtisíce, alebo neviem, ani, ani si netrúfam odhadnúť, 

koľko to bude stáť.  

Takže, naozaj, ťahá nás tu niekto za nos. Nerobí sa 

nič. A toto je tak vážna vec, na ktorú už dnes čakajú aj tí 

obyvatelia, ktorí pred štyrmi rokmi nemali o územnom pláne 

ani šajnu. Ale aj povedomie, vedomosti našich susedov, 

obyvateľov, voličov, nazvite to ako chcete, rastú. Oni sa 

o to zaujímajú. Pýtajú  sa, sú zvedaví a len sa čudujú, 

prečo sa to nedá. No, nedá. 
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(gong) 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Opäť pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokračujem v (poznámka: nezrozumiteľné slovo) mojich 

predrečníčiek. 

To nie len, že obyvatelia nedostanú informácie, ale 

my, členovia komisie územného plánu a životného prostredia, 

nemôžeme dostať informácie. Môžeme žiadať koľko chceme, my 

žiadame už mesiace, aby na našu komisiu prišla 

obstarávateľka.  

Dobre, Zmien a doplnkov 04, ale takisto by sme si 

mohli vypýtať k novému územnému plánu, ona nemá dovolené 

prísť na našu komisiu, lebo, jednoducho, nechodí. A teraz 

vidíte, nie je tu ani vedúci, riaditeľ.  

Akože, jaký územný plán? Komu ho treba? Pre 

asfaltovanie územný plán netreba. A toto je asi 

najdôležitejšia priorita nášho primátora a vedenia mesta. 
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Dobre. 

Nasleduje pán poslanec Drozd. 

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

No, ďakujem. 

Áno, podporujem harmonogram prác. Je to dôležité, ale 

ide o to, ako sa k tomu vedenie mesta postaví. 

Lebo máme zápis rokovania primátora s pracovníkmi 

a predsedom našej komisie územného plánovania, kde bol 

stanovený určitý harmonogram ku koncu júnu ohľadom Zmien 

a doplnkov 04 a už na komisiách upozorňovali na dátumy 

v tom harmonograme, že keď sa niečo nespraví, tak ten 

júnový termín nestihneme. 

Čiže, harmonogram je dobrá vec, ale ide o plnenie. 

A keď neni záujem na plnení a kvalitnom, kvalitnej práce, 

tak potom je problém. 

Ale aspoň budeme mať, alebo naši nasledovníci, budú 

mať určitý harmonogram, aby mohli na nové vedenie mesta. 

(gong) 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Ešte raz pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ja som ešte na ilustráciu chcela povedať, že keď idete 

na iné komisie územnoplánovacie v iných mestských častiach, 

tí poslanci tam sedia a majú pred sebou, proste, 

jednoducho, projekty, projektové zámery, nápady a, a riešia 

to, preberajú to bod po bode. 

My sme za štyri roky nedostali žiadne dokumenty. My si 

to pýtame štyri roky a štyri roky nám je povedané, že to 

nemôžeme vidieť. 

Akože, toto chcem, aby tuná zaznelo.  

Proste, my sme tu na okrasu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Tak, čo sa tých príspevkov poslancov,  

prosím, trošku tíško. 

Čo sa týka príspevkov poslancov sme v tejto chvíli 

skončili. Keďže mnohí chceli, aby niekto za úrad povedal 
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slovo, hlavne ste vyzývali pani hlavnú architektku, tak 

v tejto chvíli prosím pani hlavnú architektku, aby sa 

vyjadrila. 

Poprosím, dať jej slovo. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Tento materiál, ktorý, ktorý teraz prerokovávame, tým, 

že sa posunuli zastupiteľstvá a pokračuje sa 

v zastupiteľstve aprílovom, je z apríla. Ja na to 

upozorňujem, že vlastne k tomuto bodu je už pripravený 

aktuálny materiál. 

Čo sa týka, čo sa týka obstarávania nového územného 

plánu.  

Obstarávanie nového územného plánu nazývajú samosprávy 

so skúsenosťou, samovraždou samosprávy. Preto, pretože toto 

si, by si nemal nikto robiť dvakrát a nie už od sedem, od 

roku 2007, teraz zase vlastne v dvetisícjedenástom sme si 

dali uznesenie, že budeme obstarávať nový územný plán, čo 

si, vlastne, keď si uvedomíte, tak to sú štyri roky. Akože, 

po posledných obrovských zmenách a doplnkoch.  

Prečo? Prečo my máme problém s týmto územným plánom 

a ja som vtedy práve nastúpila, keď sa to schválilo a ešte 

som jednému nemenovanému poslancovi diktovala text, poďme 

do nového územného plánu. Pretože my nemáme klasické 

zadanie územného plánu. My máme taký, je to taká 

hospodárska, poviem, prognóza, takáto hrubá, ktorá sa teda 
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má tváriť, alebo bola prijatá, akože, to je to zadanie 

územného plánu a ktorá už v čase schválenia územného plánu 

nebola aktuálna.  

A bohužiaľ, do tej, do tejto hrubej knihy to zadanie 

akéhokoľvek územnoplánovacieho podkladu má byť jasné, 

jednoduché a nemá predpisovať aké funkcie, aké, ja poviem, 

trasovanie ropovodu  a takéto veci sa nesmú dostať do 

zadania územného plánu. A my tam máme viac vecí a máme tam 

aj napísané medzi iným, že sa, že bude, že budú funkcie 

v územnom pláne, že ich tam bude, ja neviem teraz to číslo, 

koľko ich tam je, tridsať?  Absurdné.  

Čiže, keď som si to teda naštudovala. Som zistila, že 

my sme nielenže s tým územným plánom zle, ale my vlastne, 

keď by sme chceli ísť do zásadnej zmeny územného plánu ho 

zjednodušiť, aj čo sa týka funkcií, vytvoriť mestskú 

funkciu, proste nemôžme, pretože som v rozpore so zadaním 

územného plánu. 

Dala som si urobiť aj, aj z ministerstva, proste, som 

sa tázala, ako keby to sú tie také dotazy, kde, usmernenia, 

že či môžeme ísť teda so zmenou, ja neviem funkčných 

využití tej, tej tragickej dvestojednotky, ju zrušiť 

a podobne, a bolo povedané, že nie. Pretože toto obsahuje 

to zadanie územného plánu.  

Čiže, ten, my musíme ísť po, naozaj, keď sa to 

schvaľovalo, písal sa rok, opakujem, 2011, po štyroch 

rokoch sme povedali, že ideme robiť nový územný plán.  
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Dobre. Stretli sme sa. Hovorím, my musíme robiť územný 

plán s participáciou. Vtedy, viete, že kedy sa schvaľoval 

materiál o participácii územného spracovania, pri 

spracovaní územnoplánovacích podkladov, ten materiál sa 

spracovával a schva, teda rok, a schválil sa 

v dvetisícšestnástom.  

Ja od roku, na základe tohto materiálu od roku 2016 

žiadam v rozpočte o preniaze na participáciu veľkého 

územného plánu. Je to pripravený harmonogram, konzultovaný, 

konzultovaný aj s kolegami z Viedne a ja vďaka vám som 

dostala tieto peniaze, vlastne, na poslednom zastupiteľstve 

tohto roku ste tie peniaze schválili.  

Ja som dávala ich prvýkrát v dvetisícšestnásť, potom 

dvetisícsedemnásť. Priznávam, že to boli interné rozpočty, 

hej? Interné. Ale vďaka komisii rozvoja a územného plánu 

som to dostala teraz ten tento polrok a veľmi rozmýšľam 

intenzívne, že ako ich môžem využiť (gong) ešte tie zvyšné 

mesia 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Dáme ešte tri minúty pani hlavnej architektke na to 

vysvetlenie?  

Súhlasíte?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Ďakujem. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

To, to takzvané klasické obstarávanie územného plánu, 

naozaj, začína generelmi, ktoré sa v minulom období 

spravili. Spracoval sa generel zdravotnícta, generel 

školstva, zistili sme stav generelov, nakoniec, je to 

v tomto popísané, aký máme zlý stav generelov. A bolo tu 

povedané, že dokonca generel dopravy, ktorý je ten kvázi 

najnovší, že, že tiež, tiež nie je úplne optimálny.  

A teraz sa obstaráva prognóza. 

My máme zásadný, dve zá, dva zásadné problémy pri 

obstrávaní nového územného plánu, že ten posledný územný 

plán, to je, teda, môj pohľad na vec. Že ten posledný 

územný plán nie je digitalizovaný. Toto sa teraz robí 

a a dúfam, že vám na budúcom zastupiteľstve kolegovia 

povedia, v akom stave je digitalizácia územného plánu 

a spracovávanie v úrovniach GIS, kde bude, kde sa 

pripravuje, že vlastne, územný plán bude môcť byť 

preložený, preklopený katastrom. Kde proste, tú 

územnoplánovaciu informáciu vy si, akože, zadáte digitálne, 

že tu, tu mám pozemok a sa vám všetky tie vrstvy tých 

informácií vlastne vyhodia a vy si to len vytlačíte. To je 

moderná forma.  

Čiže, vlastne, tá digitalizácia prebieha. To je prvý 

krok, aby sme vôbec mohli začať robiť už konkrétne nový 

územný plán. 
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A druhý je, že nemáme dáta. Aj a aj na môj vkus ho, 

sa, sa, vlastne, táto prognóza, ktorá sa, teda sa to volá 

takto zo zákona, kde vlastne mesto získa potrebné dáta, 

aktualizované dáta, sa obstaráva veľmi dlho.  

Ja som hovor. Môj názor je, aj som to, to  

komunikovala s príslušnými oddeleniami, že, že, prognózu 

mesto nemôže zadať, že my sme samospráva, my máme mať 

všetky informácie pod palcom a my máme vedieť aj s nimi, aj 

s nimi narábať a zachádzať. A nie, keď dostaneme ich 

v nejakých iných programoch, alebo v nejakých iných 

systémoch, tak potom budeme závislí na zdrojoch, ktoré 

tieto systémy majú, keďže my tie systémy si musíme 

obstarať, kúpiť.  

Ak dúfam, že mi, že mi v tomto rozumiete.  

Čiže, určite za tie peniaze, ktoré ste mi schválili na 

minulom zastupiteľstve a dúfam, že sa mi podarí urobiť tú 

základnú diskusiu, tú vstupnú diskusiu s verejnosťou, 

s odbornou verejnosťou.  

Ja vám na budúcej komisii viem predstaviť nastavenie 

tých procesov. Zahájila som spoluprácu s Viedňou, 

s odborníkmi, ktorí robili participáciu vo Viedni. Čiže, 

máme tieto informácie z prvej ruky. Takže, začneme 

s participáciou.  

Podľa mňa je to neskoro, ale ja zas na druhej strane, 

ako sa tieto veci vyvíjajú, je to tu a je to tu aj vďaka 

vám.  
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Takže, ja ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Tak, a niekoľko reakcií poslancov. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pani hlavná architektka. Aj keď 

mňa ste veľmi nepotešili. 

Ako som pochopila, tak ešte aj tá štartovacia čiara, 

na ktorej stojíme, tak aj tá je zlá. Aspoň tak som to ja 

pochopila. 

A ďakujem za tie slová, ktoré ste, aspoň niečo ste nám 

povedali. Ale ja podotýkam, že na toto stretnutie, na toto 

zasadanie ma pozval pán primátor.  

Dostala som pozvánku. A predkladateľom je pán 

primátor. A zodpovedný je pán riaditeľ Maruška 

a spracovateľ je pán inžinier architekt Černík. A keďže na, 

ma pozval pán primátor, tak predpokladám, že týmto svojim 

kolegom nedal na dnešný deň dovolenku. Tak ja sa pýtam, 

s kým sa tu dnes rozprávame, okrem vás, pani hlavná 

architektka?  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Tak, pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 

Ja si pamätám, keď sa schvaľoval územný plán roku 

2007, keď nás vtedajší primátor presviedčal zastupiteľstvo, 

aby sme schválili aspoň niečo. Vedel dobre, že ten územný 

plán nie je dobrý a nie je dokonalý, ale všetci sme 

povedali, schváľme aspoň základný dokument, budeme ho 

v podstate abgrejdovať (upgrade) až do takého stavu, že 

bude dobrý.  

No, v roku 2011 viacerí poslanci hovorili, že načo 

zmeny a doplnky, spravme rýchlo územný plán a ja som vtedy 

apeloval na vedenie mesta, aby sa robilo obidva paralelne, 

aj zmeny a doplnky, aj nový územný plán, aby rozvoj mesta 

nezastal.  

Ale sme v roku 2018 a naozaj som z toho veľmi 

skeptickí, lebo počúvame stále, ako sa niečo nedá (gong), 

ako. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

No. Pani poslankyňa Tvrdá. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Podľa mňa, keď nás spoluobčania Bratislavy sledujú, 

tak oni ani nechápu, ako my v takej atmosfére vôbec môžeme 

robiť.  

V podstate, nemáme tu predkladateľa, nemáme tu 

zodpovedného, nemáme sa koho pýtať. A to nie je iba na 

zastupiteľstvách. Tak ako povedala kolegyňa Štasselová, 

u vás na komisii územného plánu.  

Ale u nás na komisii dopravy je to detto. Ja som bola 

v komisii dopravy aj v minulom volebnom období. Ale keď tí, 

čo tam mali sedieť a tí čo mali odpovedať tam boli. 

A odpovedali. A to sme v tomto volebnom období takmer 

nezažili. A keď tam, aj niekto prišiel, tak nevedel 

odpovedať. 

Je to, proste, strašné. A v takejto atmosfére sa nedá 

robiť. A nedá sa Bratislavu pohnúť ďalej. Ani Viedeň, ani 

Mníchov, ani Helsinki, ani Kodaň, nič nebude.  

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

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

Ďakujem pekne. 

Orgánom územného plánovania je zastupiteľstvo 

a magistrát.  

Zadanie pri obstarávaní územného plánu sa kreuje ešte 

pred obstaraním. A podľa môjho názoru, by sa malo schváliť 

v zastupiteľstve.  

Zadanie nikto z nás nevidel.  

Ja neviem, kto rozpráva o akom zadaní. Existuje? Lebo 

ja som to nepochopil.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Jaké staré?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Lebo ja, pani hlavná architektka, ja keby som mal taký 

dar, jak vy, keď budete bez prestávky rozprávať desať 

minút, ja by som kandidoval na prezidenta. Ja som sa nič 

nedozvedel, čo ste povedali. Nič.  

Ja som, ja som chcel, aby ste nám vysvetlili, v akom 

stave sme a prečo? Vy ste tu druhé obdobie. Druhé obdobie. 

A pani hlavná architektka,  

ja teda nemám titul, nemal by som to ja kritizovať. 

Ale toto je veľmi slabé na hlavného architekta. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Pozor. Treba dávať pozor aj na kompetencie 

jednotlivých orgánov, kto čo riadi, čo nie.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja, Rado, iba, iba poznámku. Lebo povieš, a ja tiež 

iba na na margo. 

Pán poslanec Budaj má slovo. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tá, tá základná črta je, najlepšie ju vystihla 

kolegyňa Tvrdá, je nezáujem vedenia mesta o prácu.  

Teraz nehovorím vás, ktorí tu sedíte. Ale zoberte si, 

aj na finančnú komisiu, už roky nechodí riaditeľ. Dovolával 

som sa toho. Veď on je gazda toho mesta. Jak to, že na 

finančnú, kde sa každý predaj môže prebrať detailne, 

nepríde. Kontrolór tam je na každej.  

Poslanci veľmi, teda, väčšina tých poslancov, je 

mimoriadne pracovitá na tej finančnej komisii. Skutočne im 

musím poďakovať.  
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Štyri roky tam orieme, doslova, tú najťažšiu prácu. 

Prosíkame, aby mesto vyriešilo tvorbu tých cien. Prečo 

musíme my všetko zabezpečovať tu v zastupiteľstve?  

Primátor si je vedomí, že tí znalci mu dávajú od 

brucha ceny, neurobil s tým vôbec nič. Teraz pred týmto 

(gong) bod 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Na záver ešte reaguje pani hlavná architektka. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Reagujem na to konkrétne. 

Ja som hovorila o zadaní územného plánu 2007 

a o problematike, prečo musíme pristúpiť k tvorbe územného 

plánu. To som hovorila s tým, s tou samovraždou samosprávy.  

Pán poslanec Jenčík, 

vy ste tu tiež druhé obdobie a vy viete, že ja sa, 

naozaj, snažím. Snažím sa vykrývať veci, ktoré sa tu na 

meste vôbec neriešia. Hej?  

Nám chýba mestský enviromentalista. Nám chýba, nebudem 

to tu teraz rozvádzať.  

My, ja, ja vnímam, že, že tie kroky sú, sú pomalé, ale 

by som bola rada, keby sme robili kroky, možno, menšie, ale 

nezvratné.  
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A to, že dneska máme tu materiál o participácii a že 

vlastne, budeme rozprávať to, čo som ja zachytila z tejto 

diskusie, ja dúfam, že som, teda, počúvala pozorne, že 

vlastne, sa tu má, že sa tvorí niekde v zákulisí územný 

plán a že nikto o tom nevie, že obyvatelia neboli oslovení, 

tak o tom bude, to bude riešiť tá participácia.  

A ja si uvedomujem, že zo zákona túto rolu mám, a keď 

mi poradíte (gong) ako ju má 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

No, teraz tu máme ešte žiadosť jedného občana, 

konkrétne, pána Mihoka. 

Takže, dávam hlasovať, kto je za to, aby občan Mihok 

vystúpil? 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Nech sa páči, pán Mihok, k mikrofónu. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobrý deň všetkým prítomným.  
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No, neviem koľko minút ste teraz zabili tým, že ste sa 

bavili o ničom. O ničom, ale je to z peňazí našich 

bratislavských. 

Dávate tu vizitku všetci, čo ste v tejto sály, lebo 

ste sa teraz celé tie minúty venovali ničomu. Ale úplne 

ničomu.  

Tunák, čo vám zhrnula pani hlavná architektka, zhrnula 

viacmenej svoju robotu za osem rokov, čo môže, čo nemôže.  

Ale pozrime sa skutočnosti, kde sme a ako vyzeráme, čo 

sa týka územného plánu.  

Nepôjdem ďaleko, pôjdem len sem na nábrežie Dunaja.  

Tým, že sa tam umožnila stavk stavba RiverParku, čo sa 

dosiahlo? Ja vám poviem, čo sa dosiahlo. Že na obidvoch 

stranách chodníkoch po celej dĺžke parkujú zamestnanci tej 

budove. Tej budovy. Z tých áut je osemdesiat percent 

mimobra bratislavských. To je to, čo je nes dneska realita.  

Nie je, nie je, nie je dosť, že už nemali kde parkovať 

na chodníkoch, tak Staré Mesto a starosta urobil parkovanie 

na Žižkovej ulici, kde je obojsmerná prevádzka a to 

parkovanie znemožňuje obojsmernú prevádzku. Motorové 

vozidlá tam nemôžu oproti jazdiť. Ale tie parkoviská, ktoré 

urobil, neurobil pre Staromešťanov, lebo je to v Starom 

Meste, ale opäť pre tých mimobra bratislavských, tých 

sedlákov, čo tam robia v tej budove.  

My sme Bratislavčania a pre Bratislavčanov tu nič 

nerobíte. Iba sa tu tvárite, že tu niečo robíte.  
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Viete čo ste urobili teraz? Čo sa týk.  

Fina financujete z mestských našich peňazí tú skládku, 

ktorá je nezákonná. Vy, z našich daní tam prispievate, že 

my tu smr, že, že tu prichádzame o zdravie.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Počkať. Nezastavujte ma. Ja viem, čo chcem povedať. Ja 

viem, čo hovorím. Ja hovorím o našich peniazoch 

bratislavských, takže sa nesnažte ma zastaviť.  

A povedal som vám, čo tu teraz robíte, čo sa týka toho 

územného plánu. O ničom ste sa nebavili.  

Za vaše obdobie, idem k vašemu obdobiu. Viete čo sa tu 

zmenilo pre Bratislavčanov? Oproti okresnému úradu ste 

postavili bytovku, zrušili sa ďalšie ihriská.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja hovorím o vašom období. 

Tuná pri pékáó (PKO) ste zavreli halu. 

Ďalšie, ďalšie gratulácia.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Kde je, kde je to planetárium? V Dunaji dole? Máme 

chodiť dole do Dunaja sa pozerať na to planetárium?  

To sú všetky tie sľuby, čo tu kŕmite Bratislavčanov 

celé tie vaše štyri roky.  
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Teraz ste vytiahli kartu Stať sa Bratislavčanom? No 

povedzte nám, občanom, koľko stojí ten cirkus, z ktorého 

nič nebude?  

Povedzte mi tí, čo prezentujete túto veľkú akciu, 

koľko ľudí z vedenia ste si pri prihlásili tých sedlákov na 

svoj trvalý pobyt?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Lebo vy hovoríte tým, čo majú (gong) vlastníctvo. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Ja sa veľmi ospravedlňujem, pán Mihok, téma bola 

územný plán, to je prvá poznámka. 

A druhá. Vyprosím si, aby sme akéhokoľvek občana 

Slovenskej republiky nazývali na území Bratislavy sedlákom. 

Je to veľmi nedôstojné a je to neľudské. 

Ak chceme štvať ľudí proti sebe, je to spôsob. Ja si 

to prosím, vyprosujem, aby sme toto tu na pôde mesta takto 

nerobili.  

Nás ľudia vidia a keď to vidia vo veľkom parlamente, 

potom to robia v bežnom živote. Nerobme to ani my, ako 

poslanci mesta.  
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Prosím o to aj vás, keď ste pri mikrofóne, aby ste sa 

zdržali takýchto komentárov. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

No, začiatok vystúpenia pána Mihoka bol celkom 

pravdivý a ale potom už odbočil. 

Ale ja chcem povedať, že naozaj, zvonka to tak vyzerá. 

Keď to zvonka počúvajú, že to, čo sme tu my predviedli 

diskusiou o príprave nového územného plánu vyzerá, že 

nevieme o čom hovoríme. 

Však keď povie tu niekto, že zlé zadanie? Však, prosím 

vás pekne, viete jak je zadanie ďaleko? Asi päť rokov pred 

nami ešte. Sme sa k tomu nedostali vôbec. Veď nemáme ani 

prognózu. Ešte nevieme kto ju bude robiť?  

Takže, z tohto vyplýva, to bolo na to dobré, aby sme 

zistili, že o tom nič nevieme.  

A preto ja prosím, aby sme na júnovom zastupiteľstve 

vytiahli z informatívneho materiálu do bo ako riadny 

materiál a o tom sa bavili za prítomnosti primátora 

a vedúceho pána Černíka. Na júnovom, budúci týždeň.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Katka,  

pozor na srdiečko. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Áno. Ja myslím, že občan správne poukázal na to, že 

územné plánovanie tu nielen že nezaznamenalo progres, ale 

zaznamenalo úpadok.  

Naozaj, my sme sa vzdali vinou pána primátora 

Nesrovnala práva ovplyvňovať územné plánovanie na Dunajskom 

nábreží. To nemá precedens v celých dejinách Bratislavy. 

A primátor bol pripravený vzdať sa územného plánu aj 

obrovskej novej mestskej štvrti, ktorá mala byť veľmi 

neoprávnene a zneužitím zákona označená za strategickú 

investíciu. To, že k tomu neprišlo, to nie je jeho zásluha, 

ale developeri ustúpili a čakajú na lepšiu okolnosť, na 

lepšiu príležitosť. Nepochybujem, že sa táto téma vráti.  

Bratislava stratila vôbec vôľu riadiť tvorbu mesta pod 

týmto vedením. Ona neriadi tvorbu mesta. Riadia to 

developeri.  

(gong) 
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Pán poslanec Drozd. 

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

Ja iba krátko. 

Ja si myslím, že téma, ktorá je tu dnes, bolo potrebne 

o nej hovoriť.  

Ako sa k tomu postavil primátor a vedenie mesta, to 

svedčí o ich prístupe k územnému plánovaniu.  

Ja verím, že aj táto diskusia prispela k tomu, aby sme 

každý mesiac o tomto rozprávali na zastupiteľstve. A mali 

tu, samozrejme, aj adekvátnych ľudí, ktorí budú o tom 

informovať. Nie len nás, ale aj obyvateľov Bratislavy. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Tak, a je koniec diskusie. 

Pán poslanec,  

boli ste už, bohužiaľ, po limite.  

Poprosím teraz návrhovú komisiu, lebo nejaké návrhy 

z diskusie vzišli.  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh uznesenia od pani 

poslankyni Šimončičovej a od pána poslanca Kaliského 

a Kaliského návrh pani Šimončičová osvojila, preto prečítam 

to naraz za sebou obidve návrhy na uznesenia.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby sa urýchlili 

práce na príprave nového územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy, s termínom každé dva mesiace, najbližšie 27. 

9., dostať správu. 

Ďalší bod tohto uznesenia.  

Vytvoriť samostatnú webovú stránku, kde bude komunikav 

komunikovaný prístup prípravy územného, či postup, prípravy 

územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy a prijímané 

podnety občanov a zúčastnených strán a spracovať predbežný 

harmonogram jednotlivých krokov.  

Takisto termín 27. 9. 2018. 

To je všetko. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Takže, ideme o tomto predloženom návrhu uznesenia 

hlasovať. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Prezentujte sa a hlasujte.  

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Z dvačať z dvadsaťšesť prítomných poslancov, 

Dvadsaťšesť za. 

Takže, uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

BOD 34 AKČNÝ PLÁN ROZVOJA CYKLISTICKEJ A 
PEŠEJ DOPRAVY NA ROK 2018 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Ideme na ďalší bod, 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

bod číslo 34.  
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To znamená, je to Akčný plán rozvoja cyklistickej 

a pešej dopravy na rok 2018. 

Opäť, keďže ide o materiál z aprílového 

zastupiteľstva, poprosím o krátku informáciu úvodnú. 

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

Materiál aktualizovalo oddelenie stratégie a projektov 

na základe informácie od GIB, pričom aktualizácia bola 

spracovaná na základe doručených vyjadrení orgánov 

dotknutých v jednotlivých konaniach. 

Zaslané vyjadrenia boli vyhodnotené a zapracované 

do materiálu. 

Prevažnú časť pripomienok poslal Krajský dopravný 

inšpektorát v Bratislave. Formálne úpravy textu boli plne 

zapracované do materiálu. Zásady rozvoja cyklistickej 

a pešej dopravy, ktoré nie sú definované v koncepcií 

rozvoja cyklistickej a pešej dopravy v zmysle úpeen (ÚPN) 

Hlavného mesta Bratislava navrhuje riešiť v zmysle úgédé 

hlavného mesta Bratislavy. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Ďakujem. 

A otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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Pani poslankyňa Štasselová ako prvá. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa chcem opýtať, že ehm, ďakujeme pekne za ďalší 

strategický dokument. 

Chcem sa opýtať teda, že či teraz máme nejakých desať, 

dvadsať miliónov na asfaltovanie. V rámci toho nie je možné 

na úsekoch, kde nie je žiaden problém v rámci tých nových 

povrchov spracovať, alebo teda vyčleniť aj cyklotrasy alebo 

teda pruh pre cyklo cyklodopravu? To je prvá otázka. 

A druhá otázka je, že prečo teda, podobne ako pri tom 

územnom pláne. Ako, prečo za celé tie štyri roky sa nám, 

teda okrem Vajnor, nepodarilo v meste postaviť nový, teda, 

no, no nejaké nové úseky cyklotrasy? 

A ešte ďalšia otázka. Na tých vizualizáciách, ktoré 

sú, ktoré sa týkajú nábrežia, kde bude, vlastne kde, kde 

bude mať, kde bude tá to červené planetárium, alebo čo to 

už bude, tá hrúza, tak tam sa, vlastne, teraz zastavila, 

vlastne, možnosť cyklodopravy na, priamo na promenáde. 

Zrejme sa ráta, niekde som zachytila, jej presunutím 

na tú dopravnú tepnu, ale pri tých vizualizáciách už ani 

cip cyklodoprava na tejto strane Dunaja už vôbec nie je. Už 

absentuje. 
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Čiže aká, aká je vaša predstava, že či, teda, idete 

v súlade s džeientí (J&T) a chcete to presunúť na druhý 

breh, alebo ako? 

Ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Poprosím, aby si spracovatelia materiálu zapisovali 

otázky a potom súhrnne budú odpovedať. 

Nasleduje pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcel by som sa spýtať kompetentných zamestnancov. 

Približne pred dvoma týždňami cyklokoalícia zverejnila 

takú informáciu, že z fondu Európskej únie sú 

prerozdeľované peniaze na budovanie cyklotrás, pričom, 

napríklad, mesto Nitra získalo jedna celá šesť milióna eur 

v tomto roku na budovanie nových cyklotrás a Bratislava, 

údajne, od roku 2015 nebola schopná pripraviť ako hlavné 

mesto ani jeden nový projekt, ktorý by nedobiehal ešte 

od čias Ftáčnika, a preto nezískavame peniaze z fondov eú 

(EÚ), ktoré by nám mohli úplne zaplatiť nové cyklotrasy 

na úrov na území mesta. 
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Chcem sa teda opýtať, že či sú tieto informácie 

pravdivé? Prečo aj hlavné mesto, keď je tam alokovaných pre 

Bratislavu a Bratislavskú župu v irope (IROP), pokiaľ viem, 

štyri celá šesť milióna eur? 

Prečo Nitra dostane jedna celá šesť milióna a môže 

postaviť nové cyklotrasy zadarmo a prečo, teda, Bratislava 

nemá záujem o využitie týchto eurofondov, alebo ak má, tak 

kde sa stala chyba? 

Prečo sme neboli podporení alebo či sa tieto projekty 

podajú do ďalšieho kola? Malo by tam byť ešte, teda, 

niekoľko miliónov eur pre nás k dispozícií. 

A či budeme o tieto peniaze z fondov na budovanie 

cyklotrás bojovať. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Hanulíková, nech sa páči. 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Súhlasím s predrečníkmi, že v rámci vplyvu na životné 

prostredie treba tieto cyklotrasy ďalej budovať. Stále mi 

chýba to dôležité prepojenie medzi, na tej nebezpečnej 

ceste z Karlovej Vsi do Devína. Tam tie čiastkové, 

čiastkové, tieto sú výbudované, cyklotrasy, ale ten kúsok 
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prepojenia, čiže, to si myslím, že to je veľmi dôležité, 

aby sa to dobudovalo aj v rámci bezpečnosti. 

Ja už som minule na zastupiteľstve hovorila o takej 

možnosti, ktorú som videla, teda, vo svete a napríklad aj 

v blízkych Čechách, a to je budovanie cyklo cykloveží.  

Tuná na obrázku som pripravila nejaké vzory, toto sú 

z Čiech.  

Že chcela by som, teda, týmto aj po doplniť uznesenie, 

a to týmto návrhom,  

že v rámci rozvoja cyklistickej dopravy pripraviť 

návrh koncepcie budovania cykloveží, vytypovať vhodné 

lokality. Termín október 2018. 

Jedna sa to, my už máme aj prepojenie železničný, 

železničnej trasy z zo Senca. Ja neviem, zo všetkých týchto 

častí. 

Čiže, prídu na železnice. Aby takéto cyklodomy bolo 

možné, kde by sme aj bicykle požičiavali, kde by boli, 

možno, drobné opravy, že by tam bolo ozaj nejaký defekt 

alebo také niečo a kde by bolo možnosť nabiť si elektrické 

bicykle. 

Čiže, toto, s týmto, keď aj prídu zo zahraničia, ja 

neviem, na tých elektrických bicykloch majú ťažko, majú 

niekedy málo možností nabiť si bicykel. 

Čiže, v rámci týchto, týchto, takýchto nejakých 

cykloveží, možno tuná.  
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Toto je niekde v Hradci Královom, v Přerove, 

v Pardubiciach, v Třinci, budujú v Břeclavi a v Čechách je 

to už teda rozbehnuté.  

Možno aj zobrať si príklad z týchto miest a ísť 

vyskúšať, vyskúšať, teda popýtať sa ich, ako to u nich 

funguje, ako to je. Možno nemusí byť taká veľká, môže byť 

menšia. 

Možno by to bolo dobré budovať, aj keď budeme robiť 

novú železničnú stanicu alebo autobusovú, že takéto niečo 

tam vybudovať, že ľudia, ktorí prídu, nemusia ísť na, ná, 

teda, môžu tam, môžu tam nejako zaparkovať, požičať si 

bicykel a môžu, Bratislava je malá, čiže keby boli 

vybudované cyklotrasy, tak určite by sa dalo, určite by sa 

dalo takto fungovať. 

Takže, v podstate, v podstate toto je takýto môj 

doplňujúci návrh, aby, aby sme uvažovali aj o takom, 

o takejto možnosti. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Písomne, pani poslankyňa, 
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Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

Dobre. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Reaguje pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja, samozrejme, tiež by som rád podporil ten návrh 

kolegyne. 

A možno, že nie, nie je to zrovna tieto cykloveže 

hneď, ale možno by stačili také tie prístrešky. 

Jeden z nich som videl pri, na Kolárku, v tej hornej 

časti, za budovou Tatra banky.  

Ten je určite ľahšie realizovateľný. Vyzerá to jak 

taká autobusová zastávka presklenená a je tam, myslím, že 

až v štyroch radoch možné umiestniť bicykle. 

Takže, možnože takéto veci by boli jednoduchšie 

realizovateľné ako takto technicky náročné. 

Ale skutočne, súhlasím s tým, ak, ak sú nejaké 

autobusové uzly alebo nejaké železničné uzly, prestupné 

uzly. 
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Napríklad, výborná, podľa mňa, by bola lokácia u nás 

v Rači na rozhraní Rače a Nového Mesta pri železničnej 

stanici Pri vinohradoch. Tam by sa dala takáto nejaká vec 

umiestniť. 

Alebo aj na začiatku Rače, kde chodia už Jurania, 

Čiernovodníci chodia na bicykli na Račiansku. Koniec 

zastávky električky, tam by si mohli (gong) odložiť bicyk 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Pochopili sme, pán starosta. 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Keďže tu máme predkladateľov, ja by som sa chcel 

spýtať, vzhľadom na to, že to je akčný plán a je to rozvoj 

aj cyklistickej aj pešej dopravy, že my máme v Karlovke 

taký problém, ktorý už bol sľúbený, že tri roky dozadu bude 

vyriešený, že sa nemám do toho nejako montovať, a to je 

kúsok cyklo pešieho chodníku od Lafranconi cez Karloveskú 

zátoku. Zatiaľ je tam furt blato. 

Tak ja by som chcel vedieť, čo sa s týmto akčným 

plánom stalo? Lebo zatiaľ sa to nejako nehýbe. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

No, neviem, či to bude práve OSAP vedieť.  

Tam je problém s vlastníctvom pozemkov. Súhlas 

univerzity bol problém, pokiaľ si pamätám. Čo je veľmi 

smutné. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Áno, to som chcela povedať. 

Pán poslanec,  

mal si na mysli spojku medzi promenádou popri našich 

lodeniciach a mostom Lafranconi. 

Tam naozaj sú pozemky univerzity, ehm, univerzity, 

ktorá, údajne, zo zákonných dôvodov nemôže dať súhlas 

na výstavbu na svojich pozemkoch. 

Hľadali sme spôsob dohody s tým, že by mestská časť 

nejakej fir fi fir formy nejakej zmluvného vzťahu, nejakej 

spolupráce, združenia prostriedkov a tak ďalej. Žiaľ, 

nebolo to možné zo strany univerzity. 
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Pán poslanec Bulla. 

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

Vďaka. 

Ja o tom viem, že to patrí univerzite, ale však 

univerzita to po ponúkala na výmenu. 

Čiže, to bolo aj také záhadné. 

Ale hovorím, ja reagujem na to, že kedysi tu bolo 

sľúbené riešenie aj zo strany magistrátu, ktorý má určité 

rokovacie možnosti. 

Čiže, keď dokážu pozemok vymeniť, ale nedokážu tam 

povoliť chodník, tak to mi príde celé divné. 

Čiže, neviem, podľa mňa sa to nepohlo, akurát to som 

mal. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Ale pre billboardy vedia pos ponúknuť svoje pozemky. 

To je veľmi zaujímavé. 

Ideme na poslanca Kuruca, pána starostu. 
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Nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja by som v podobnom duchu, ale vo Vrakuni. 

Vrakuňa je tak dosť odrezaná od zbytku sveta. 

S Ružinovom nás nespája ani len chodník pre peších a už 

vôbec nie cyklochodník, keďže Vrakuňa bola kedysi dedina 

pred Bratislavou a až po sedemdesiatom prvom bola 

pridružená k Bratislave, tak máme v podstate s Ružinovom 

spojenú cestu, Hradskú a Popradskú, a teda na Popradskej je 

chodník, ale ten v podstate vedie do Biskupíc a až odtiaľ 

do Vrakune, ale po Hradskej nie je ani chodník pre peších, 

ani cyklochodník. 

Iná cesta do Vrakune z Ružinova nevedie. Niekoľko 

rokov sa o to pokúšame, aby sa tam vôbec vybudovalo niečo. 

Tak by som sa chcel spýtať, či s takýmto niečím vôbec 

uvažujeme a keď, tak v akom horizonte. Ale poprosil by som 

horizont do desať rokov. Nie nad dvadsať. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Viete, keď chceme presadzovať také veci, aby ľudia 

chodili peši a na bicykli, znamená, že robíme niečo pre tú 

planétu. 

Nechceme, aby sa tu otepľovalo, chceme, aby to životné 

prostredie sme odovzdávali väčšom komforte deťom, ako ako 

odovzdávame. 

Ale stále mi to pripadá, že nazýva sa to akčný plán 

a my iba tak lepíme, lepíme niečo, čo, čo, vlastne by malo 

byť úplne dynamické v tom meste. 

Tunák niekto povedal Čechy. Viete, Čechy, to je taká 

kolónia cyklistická. Musíme ísť, keď chceme mať vzory, tak 

choďme do Kodane. Kde bicykel je dôležitejší ako auto. 

Bicykel je tam dôležitejší ako čokoľvek na svete. Fotbal 

a na druhom mieste je bicykel. Ešte nie, bicykel je 

na prvom a na druhom fotbal. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 621

Sú tam vytvorené také podmienky, že s bicyklom to mám 

najkratšie, najpohodlnejšie, ľudia ma milujú. Idem autom, 

ľudia ma nemajú radi, zazerajú na mňa. 

Proste, tá atmosféra je úplne iná pre ten bicykel. 

Viete, mne nestačí, že sa vybuduje, na, na ceste sa 

vybuduje nejaká cyklotrasa. Ja potrebujem aj tú stanicu, 

kde si, napríklad, ako padlo do rečí, nabijem ten bicykel. 

Že si proste viem ho niekde uschovať, aby mi ho neukradli, 

lebo dneska bicykel stojí, dve tristo dve tristo, dvesto 

tristo euro a veselo vám ho hocikto ukradne. Zbytočne tam 

napíšete ceduľku, že kto mi ho ukradne, tomu ruka odpadne. 

Aj tak vám ho ukradnú. 

Ale toto musí riešiť, to sa musí riešiť proste tak 

komplexne, že milujeme bicykel. To nie, že mi tu povieme 

a vlastne si pokecáme, je to akčné a nič sa nedeje. 

Viete, musí byť tá láska k bicyklu vidieť. Ja si 

predstavujem, že každá mestská časť musí byť spojená 

navzájom, navzájom cyklotrasami, čo dneska nie je. A čím 

človek ide ďalej od centra, tým je to horšie. 

Povedal by som aj cyklotrasy. Do Dúbravky výborné. 

Z Dúbravky do Devínskej, koniec sveta. Jedna cesta, dva 

bicykle sa tam ledva obídu, ale nie sú určené pre bicykle. 

Ale vždy vyhrávajú autá, vždy vyhrávajú parkovacie miesta. 

Proste, tie bicykle sú odsúvané na vedľajšiu koľaj. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 622

A pokiaľ si nezoberieme prioritu, že je dôležitejšie 

sa bicyklom dostať po Starom moste ako, ako autom, tak 

dovtedy ho nemáme dostatočne radi. 

Čiže, prvý Starý most ukázal to, že ten bicykel, 

respektív,e tá električka je pre nás bližšie ako auto. 

Prvýkrát tam sme porazili auto a chcel by som, aby sme 

v takomto išli ďalej. Aby sme tie autá vytlačili odvšadiaľ. 

Viete ďiuv, v Amsterdame idete z bodu a do bodu bé, na 

bicykli to trvá tri minúty, autom to trvá pätnásť minút. 

Nie preto, že by sa to nedalo kratšie. Úmyselne tí 

Holanďania, beťári, robia tie cesty tak, aby to auto človek 

úplne šalel, aby ho nenávidel. Aby išiel radšej na tom 

bicykli. A potom dosiahnu to, že deväťdesiat percent ľudí 

chodí na bicykloch. Ale majú všeobecnú podporu vlády, 

mesta, všetkých, aby tie bicykle mali radi. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

No a ja teraz poprosím pani poslankyňu Čahojovú 

a upozorňujem, že máme poslednú minútu. Potom je obedná 

pauza. 

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

Môžem vyčerpať. 

Pán Hanulík,  
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ja som trpezlivo mlčala, keď ste sa vyjadrovali ku 

všetkým príspevkom, napríklad, pri pékáó (PKO) alebo 

pri mnohých iných veciach a skutočne som si povedala, že to 

nestojí za komentár. Ale keď tak zápalisto bojujete 

za zdravie našej planéty a popri tom višie visia vaše 

billboardy okolo Devínskej Novej Vsi, tak som si povedala, 

že to nemôžem nechať len tak. 

A pripomínam, že ste to boli vy, ktorí zrušili 

sedemtisíc ochranu borovicového lesíka o ploche sedemtisíc 

metrov štvorcových v tesnom susedstve Horského parku. Síce 

na súkromnom pozemku a na základe toho vás odvolalo 

ministerstvo životného prostredia. 

Tak si myslím, že toto treba pripomínať. Na toto 

netreba zabúdať. 

Ďakujem za slovo. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Tak. Odbila trinásta hodina. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Chcete dokončiť čo? Celý bod? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Priatelia, priatelia,  
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ste prihlásení viacerí, ešte sú aj odpovede nášho 

odborného útvaru, takže ja v tejto chvíli vyhlasujem tú pos 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To je jedno. Prosím, trinásta hodina. 

Ďakujem. 

 

(prestávka 13.00 do 14.05 h) 

 

 

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

(po prestávke) 

...aby mohlo pokračovať pokračujúce zasadnutie. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

...panie poslankyne a pánov poslancov o návrat 

do rokovacej sály. Mestské zastupiteľstvo chce pokračovať 

v rokovaní. 

(poznámka: čaká sa na návrat poslancov do rokovacej 

sály) 
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... asi budeme musieť zistiť prítomnosť poslancov 

v sále. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A zistíme to prezenčným hlasovaním. 

Takže prosím, o spustenie hlasovania. 

(Prezentácia.) 

(poznámka: mestské zastupiteľstvo je 

neuzášaniaschopné) 

Vyhlasujem pätnásť minútovú prestávku na to, aby 

poslanci sa vrátili do rokovacej sály, aby sme mohli 

pokračovať. 

Budeme pokračovať štrnásť dvadsaťjedna. 

 

(prestávka od 14.06 do 14.23 h)) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(po prestávke) 

((poznámka: nezrozumiteľné slovo) nastala prvá minúta. 

Prosím, prezenčné hlasovanie. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Spustite hlasovacie zariadenie. 

(Prezentácia.) 

(poznámka: mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné) 

 

Takže môžeme pokračovať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A pokračujeme diskusiou v bode tridsaťštyri. 

Slovo má pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Faktickou som chcel reagovať na pána Hanulíka, lebo ja 

som takú zdravicu, ako on pred obedom dal ohľadom 

bicyklovania, už dlho tuná nepočul. 
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Neviem, kedy ste presedlali z motorky na bicykel, ale, 

ale a koľko cyklotrás už ste urobili, ale stali ste sa 

takým najväčším obhajovateľom cyklotrás. 

Tak očakávam, keď urobíme v zmenách rozpočtu nejaké na 

prospech cyklotrás veci, že zahlasujete za to, pán Hanulík. 

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, ďakujem. 

Chodím na bicykli denne. Hej, to je asi taký môj 

profil. Z tej Devínskej dosť ďaleko na bicykli, takže 

používam skúter. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Ale v rámci dňa chodím. 

Ale chcel by som, chcel by som zareagovať na kolegyňu. 

Ešteže bola prestávka. Pani starostku Čahojovú. 

Poukazuje na to, že mám tri billboardy, respektíve tri 

plus jeden. A ja som sa dozvedel, že vy ste pri poslednej 

kampani, keď ste kandidovali na starostku, mali tridsaťšesť 

billboardov. Tridsaťšesť, to tu ešte nemal nikto. Možno 

Andrej Kiska, ale po celom Slovensku. 
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Proste, vy ste si tridsaťšesť, keby ste podelili tými 

mojimi štyrmi, tak tridsaťšesť rokov ešte môžem dávať 

billboardy, aby som sa a sa vám nevyrovnám. 

Druhá vec, že parčík som zlikvidoval, hej. Parčík je 

dodnes chráneným územím. Je tam chránená invázna rastlina 

Borovica čierna, ale je chráň, nič sa nezmenilo za tridsať 

rokov na tom chránenom území, hej? 

Ja chodím denne buď na bicykli alebo na skútri. Ten 

skúter má obsah stodvadsaťpäť centimetrov kubických. Ja som 

sa dozvedel (gong) 

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

Ďak, pán starosta Šramko. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

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

Bratislava - Lamač: 

Ďakujem za slovo. 

Momentálne nie som, ne neviem, či mám reagovať na to, 

či chodím na bicykli alebo ako, ale teda to, že chodím na 

bicykli ma poznáte. 

Včera, len takú pikošku, že som išiel z magistrátu za 

riaditeľom na starz (STARZ), ale tu sme sa stretli, povedal 

mi, že ma tam počká. Išiel som na bicykli, čakal som ja 
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jeho. Takže išlo to aj v Bratislave na bicykli rýchlejšie 

ako autom. 

Ale chcem poďakovať, že to, čo hovorila pani 

Štasselová. Asfaltujú sa nové cesty a som rád, že sa 

podarilo práve na ulici Podháj, ktorá sa urobila v celom 

rozsahu, aby sa neobnovilo pôvodné značenie vodorovné, ale 

sme vstúpili do toho a chcem poďakovať aj predkladateľom, 

ale aj cyklokoalícií, že projekt, ktorý bude slúžig slúžiť 

ako podklad na vodorovné dopravné značenie, bude vrátane aj 

cyklotrás, takže pribudnú pri vstupe do lesoparku v Lamači 

nástupové vlastne cesty pre cyklistov a bude to 

bezpečnejšie a lepšie. 

Takže, 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: 

Ja by som chcel iba povedať, že pán starosta Šrámko 

chodí na bicykli, stretávam ho, čiže tí bicyklisti sa sem 

tam aj niekde stretnú, ale samozrejme, že z tej Devínskej 

do do Dúbravky alebo čo to spojenie nie je, že sa dá ísť 

s bicyklom, ak človek nechce riskovať život. Z Dúbravky do 

mesta žiaden problém. 

Ale cez to všetko som tu na skútri stodvadsaťpäťke. 

Ako som sa dozvedel, kolegyňa starostka Čahojová je tu na 

terénnom obrovskom aute Volvo cé štyridsať (C40) 
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dvetisícštyristo, čo je asi devätnásť krát väčší obsah céo 

dva (CO2), keď sa bavíme o životnom prostredí ako ten môj 

skúter. 

Čiže kto je teraz milovník toho životného prostredia? 

A neviem o tom, že by chodila na bicykli niekde. Aspoň som 

to nepočul a osobne nevidel. 

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

((poznámka: nezrozumiteľné slovo), ďakujem za slovo. 

No, pán Hanulík, asi stíham len tie billboardy. 

Viete, ja som prvé volebné obdobie starostka a už 

nepotrebujem ani jeden billboard. 

Pokiaľ viem, ste kandidovali za Devín, za Petržalku, 

za Dúbravku, teraz za Devínsku novú ves. Neviem či aj 

v Karlovke ste nekandidovali. Už ste kandidovali do 

Národnej rady, do Europarlamentu, už neviem kam všelikde. 

Ste celoživotný poslanec a politik a stále potrebujete 

billboardy? No niekde musí byť nejaká chyba. 

Však vy by ste už ani kampaň nemuseli mať. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ďakujem pekne, pán pán starosta za Lamač, ale ďakujem 

pekne aj Janovi Mrvovi, že aspoň vďaka nim aspoň nejaké 

cyklotrasy tu sú a vznikajú, ale máme množstvo ďalších 

ciest na rovine, ktoré sa asfaltujú, a kde by presne takto 

isto rýchlo to dalo ísť, ehm by išlo. 

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: 

 

Nebudem dlhý. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

V mav mesto Bratislava má veľkú výhodu, lebo dve 

tretiny územia sú na rovine a, takže sa tam môže perfektne 

rozvíjať cyklisticky. Má na to všetky predpoklady. 

Chcem sa spýtať, lebo to bola priorita tvoja, pán 

primátor, že koľko z tých päťstosedemdesiat pracovníkov 

úradu sa venuje cyklo cyklotrasám a a projektovaniu 
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cyklotrás a koordinácií vybavovania stavebných povolení 

cyklotrás. 

Koľko, koľko, koľko teda je ich na to určených, keď to 

bola tvoja priorita v predvolebnom období a viem, že si mal 

dobré vzťahy s cyklokoalíciou. 

Teda akú váhu tomu prikladáš ty? 

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

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel povedať, že celo moje životný hit 

billboardy sú päť aj s týmito a kolegyňa tridsaťšesť. 

A keď hovorím za inú kampaň, samozrejme, keď 

kandidovala na poslankyňu, zase to boli množstvo 

billboardov. 

Ja viem, že od veci, ale takisto pani kolegyňa 

rozpráva takisto od veci, lebo reagovala na niekoho iného. 

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

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu. 

Otázku pánovi Mrvovi. Pošlem ti určite presnú odpoveď. 

Zistím koľko ľudí sa presne tomu venuje, to dostaneš. 

Presne. 

Prosím, návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh na doplnenie 

pôvodného uznesenia od pani poslankyni Hanulíkovej, ktoré 

doplnenie znie mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu žiada primátora Hlavného mesta SR Bratislavy 

v rámci rozvoja cyklistickej dopravy pripraviť návrh 

koncepcie budovania cykloveží, vytipovať vhodné lokality. 

Termín dala október 2018. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dobre, hlasuje sa. Potom sa k tomu vrátime. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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Dvadsaťtri prítomných. 

Devätnásť za. 

Uznesenie prijaté. 

Dokončíme hlasovanie a potom dostane slovo ešte pán 

Martinka. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A máme tu ešte pôvodné uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje akčný 

plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy a tak ďalej ako 

je to písomne uvedené. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťtri prítomných. 

Devätnásť za. 

Ďakujem, uznesenie je prijaté. 

Ešte poprosím pána Martinku teda o odpoveď na otázky. 
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Mgr. Andrej   M a r t i n k a ,  oddelenie stratégie 

a projektov: 

Tak ďakujem pekne za slovo. 

Boli tu padnuté, padli otázky na cyklotrasa na 

cyklotrasy na nových povrchoch, ktoré mesto buduje. 

Tak, jak spomenul pán starosta Šramko, aktívne 

spolupracujeme aj s mestskými časťami, kde sa menia 

jednotlivé povrchy a na uliciach, kde to je možné sa 

snažíme vyznačiť samostatné cyklotrasy. 

Na Podháji momentálne vznikne obojsmerná, samostatná 

a bezpečná cyklotrasa. 

Tiež si treba uvedomiť, že tie cyklotrasy nevieme 

budovať na každej, každej ulici alebo každej ceste, ktorú 

meníme, na ktorej meníme povrchy, pretože sú to zväčša 

zberné komunikácie a cesty prvej triedy triedy, kde to 

technické normy nedovoľujú umiestniť alebo vyznačiť tú 

cyklotrasu bez toho, aby bola stavebne oddelená. 

Čo mám ešte (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Padla tiež otázka, že prečo za štyri roky neboli 

vlastne urobené žiadne cyklotrasy, s čím si dovolím 

nesúhlasiť, pretože v súčasnosti aj momentálne sme vy 

vysúťažili zhotoviteľa na cyklotrasu na Starohájskej, ktorá 

práve je financovaná z iropu (IROP), teda z európskych 

peňazí a v súčasnosti čakám na povolenie cyklotrasy na 

Hodžovom námestí a taktiež, aby som to mohol požiadal, aby 
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som mohol požiadať irop (IROP) o o príspevok na túto 

cyklotrasu. 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Tiež pri budovaní tých cyklotrás, keď ľudia hovoria, 

že vedú od nikadiaľ nikam, treba tiež si zobrať do úvahy tú 

otázku, že jednotlivé cesty a komunikácie sú rozdelené 

medzi magistrát Hlavného mesta a mestské časti, pričom 

budovanie cyklotrás na komunikáciách mestských častí spadá 

do ich kompetencie a magistrát sa snaža snaží dopĺnať 

cyklotrasy v zmysle územného generelu. 

Asi všetko. 

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

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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BOD 35 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA 
Č.1405/2014 ČASŤ C BOD 1 ZO DŇA 20. 
01. 2014 – AKČNÝ PLÁN UDRŽATEĽNÉHO 
ENERGETICKÉHO ROZVOJA HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY 

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

Prechádzame do bodu tridsaťpäť. Je to informačný 

materiál o plnení uznesenia o Akčný plán udržateľného 

energetického rozvoja.  

Je to bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Tento materiál sme mali na našej komisii územného 

a životného.  

Mesta tam som vytkla nedostatky tohto materiálu. Stále 

mám výhrady k tomuto materiálu a odporúčam nesúhlasiť 

s tou, s týmto predloženým materiálom, pretože je to 

Dohovor primátorov a keď sa to neplní voči Európskej únii 

je to hanba nášho mesta a za to je zodpovedný pán primátor. 

Lebo Dohovor primátorov podpísaný v roku 2015.  

Ďakujem pekne. 
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Ja za to hlasovať nebudem. 

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: 

Ono, úplne bezprostredne, ale súvisí to s týmto 

materiálom. 

V zmysle zákona o tepelnej energetike treba, treba 

aktualizovať v určitom období koncepciu, ktoré sa týka 

energetiky a ono to vychádzalo, ak sa nemýlim, na rok 2015. 

Bolo aj niečo naplánované pôvodne, v rozpočte aj vyčlenené 

prostriedky, ale vlastne neviem o tom, že by dodnes, nám 

poslancom, nebola predložená.  

Určite neviem o tom, o tom, že by sa dodnes nejaký 

pokrok spravil pri aktualizácii tej koncepcie, tak sa chcem 

spýtať, že v akom je to stave? Lebo ono to súvisí s tou 

energetickou efektívnosťou, energetickým rozvojom. 

Lebo dobré nastavenie systému to bude ovplyvňovať 

následne aj tú energetickú efektívnosť.  

Tak sa chcem spýtať, či ešte v tomto volebnom období, 

vlastne, tá aktualizácia sa pripravuje, lebo v podstate, 

tri roky my nedodržiavame zákon. Ono, tam v tom zákone je 

to napísané, po koľkých rokoch sa to má aktualizovať. A my 

sme sa k tomu vlastne nedopracovali. 
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Takže, by som rád vedel, v akom je to stave.  

Ďakujem.  

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: 

Tiež som sklamaný z formalizmu, ktorou sa už naozaj 

dlhé roky predstiera, že sa plní nejaký energetický 

štandard.  

Nie, mesto ani vlastné záväzky neplní. Je to v tom 

materiáli z časti aj priznané. Čo je jediné, čo zvyšuje 

jeho, jeho hodnotu. Inak, nemá ten materiál, bohužiaľ, 

prínos ani pre Bratislavčanov, ani pre ekológiu.  

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: 

Na teba mám, pán primátor, alebo na toho odborného 

pracovníka otázku, že ako to je, teda, s tou začatou 

verejnou súťažou, alebo verejným obstarávaním na tú 

bioplynku, čo malo OLO robiť? Je začatá? Neni začaté? 

Skončené? Prerušené? Alebo aký je stav teda tohto nášho 

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

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Toto bola asi otázka na členov dozornej rady v OLE 

a nie na pána inžiniera.  

Ale, nech sa páči. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Nikto nevie?  

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

Nech sa páči, to sa týka OLA. Ale.  

Ale povedzte, ak viete, tak povedzte.  

Ing. Roman   C h o v a n e c , vedúci oddelenia energetického 

manažmentu: 

Ďakujem pekne. 

Čo sa týka koncepcie, pán poslanec, je tesne pred 

ukončením verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Do konca 

tohto roku je v pláne, že to bude urobené. 

Viacej vám, bohužiaľ, nemôžem, lebo neni to ešte 

uzavreté. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prebehli, súťaž, boli ponuky a ešte to neni, ešte to 

nie je zavre.  

Momentálne beží nejaká, nejaká lehota, kedy sa môžu 

uchádzači vyjadriť. Nemôžem o tom hovoriť.  

Ale na koncepcii sa bude. Hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, nie. Vysúťažená by mala byť do konca, do konca 

júla a okamžite začne víťaz pracovať na koncepcii. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Dobre. Ďaku. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Osem za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 36 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA Č. 
1147/2013 ČASŤ D BOD 2 ZO DŇA 26. 
06. 2013 – STAV POSTUPU PRI PRÍPRAVE 
VÝSTAVBY ROPOVODU BRATISLAVA – 
SCHWECHAT 

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

Prechádzame do bodu tridsaťšesť. Ďalší informačný 

materiál o plnení uznesenia.  

Stav postupu ropovod Bratislava-Schwechat, kde sa od 

poslednej doby nič nezmenilo.  

Čiže, je to bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu. 
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Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní  materiálu berie na vedomie informáciu 

o plnení uznesenia a tak ďalej.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Sedemnásť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 38 NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA CHOD 
A ROZVOJ AKTIVÍT PRE BRATISLAVSKÉ 
DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM V CELKOVEJ 
VÝŠKE 20 000,00 EUR 

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

Prechádzame do bodu tridsaťosem, Návrh na poskytnutie 

dotácie pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum vo výške 

dvadsaťtisíc eur. 

Je to opakujúci sa materiál. Proste, pravidelne našemu 

dobrovoľníckemu ce. Našemu. Bratislavskému dobrovoľníckemu 

centru dávame túto dotáciu na aktivity, ktoré majú.  

Považujeme to za užitočné a veľmi dobré. Pôsobia na 

rozvoj dobrovoľníckej činnosti v Bratislave. Robia veľmi 

dobrú prácu, tak som za to, aby sme to zopakovali. 

Je to bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje poskytnutie dotácie a tak ďalej.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťtri prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 39 INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE 
ZABEZPEČENIA VÝSTAVBY NÁHRADNÝCH 
NÁJOMNÝCH BYTOV V ZMYSLE ZÁKONA Č. 
260/2011 Z. Z. V SPOJENÍ SO ZÁKONOM 
Č. 261/2011 Z. Z. - MATERIÁL 
STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA 

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

Prechádzame do bodu tridsaťdeväť.  
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Ale to je informácia, ktorá sa týka apríla, čiže, 

v podstate, nemá cenu, aby sme o tom rozprávali. Ja ho 

sťahujem, tento materiál. Lebo na budúci týždeň, bude, 

respektíve dneska poobede, bude ďalší a to je asi z mája. 

Takže, na budúci týždeň bude aktuálny.  

 

 

BOD 40 VYHODNOTENIE PLNENIA UZNESENIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY Č. 695/2016 ZO 
DŇA 07. 12. 2016 – 08. 12. 2016 – 
INFORMÁCIA O VYHODNOTENÍ EKONOMICKEJ 
EFEKTÍVNOSTI HOSPODÁRENIA V POĽOVNOM 
REVÍRI „LESOPARK“ 

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

Bod štyridsať, plnenie, informačný materiál. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím? 

Tridsaťdeväť áno. Lebo to je z apríla. To je z apríla.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

Ja som. Ja.  
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Predkladateľ ho sťahuje, lebo je neaktuálny.  

Bod štyridsať, informácia o vyhodnotenie ekonomickej  

efektívnosti hospodárenia v lesnom revíry. Lesopark.   

Je to informačný materiál. 

Otváram k nemu diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesenia a tak 

ďalej, ako je to písomne uvedené. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťtri prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 41 INFORMÁCIA O MOŽNOSTIACH REALIZÁCIE 
VYDÁVANIA SENIOR PASOV PRE OBČANOV 
NAD 70 ROKOV S PLATNOSŤOU NA 5 ROKOV 
V PODMIENKACH INTEGROVANÉHO 
DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V BRATISLAVSKOM 
KRAJI 

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

Prechádzame do bodu štyridsaťjedna.  

Ďalší informačný materiál týkajúci sa Seniorpasov.  

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Dostali sme teda informáciu, že neodporúča nám 

predkladateľ zmeniť, alebo predĺžiť možnosť pre držiteľov 

Seniorpasov, teda občanov nad sedemdesiat rokov, aby mali 

takúto možnosť, že stačí im raz za päť rokov si ten 

Seniorpas aktivovať.  

Ono sa síce vydáva na päť rokov, že netreba novú 

kartičku každý rok, ale každý rok musí každý jeden senior 

z nad sedemdesiat rokov si aktivovať, že ešte žije, alebo 

ja neviem prečo.  
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Je pravda, že máme seniorov aj mladších, aj starších, 

aj najstarších seniorov. Možno pre mladších to nie je 

problém, ale týka sa to rovnako seniorov na sedemdesiat 

rokov. 

Preto ja dávam návrh uznesenia, že odporúčame, aby sa 

to zaviedlo tak, bez povinnosti každý rok aktivovať ten 

Seniorpas pre občanov nad sedemdesiat rokov.  

Čiže, ešte raz prečítam. Po Bé. Lebo tam je, že 

berieme na vedomie,  

a po Bé, mestské zastupiteľstvo odporúča vydávať 

Seniorpasy pre občanov nad sedemdesiat rokov s platnosťou 

na päť rokov bez povinnosti každý rok si ich aktivovať. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali doplnenie do návrhu 

uznesenia, ako to teraz bolo prečítané. Mestské 

zastupiteľstvo odporúča vydávať Seniorpasy pre občanov nad 
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sedemdesiat rokov s platnosťou na päť rokov bez povinnosti 

každý rok aktivovať. 

Toto je návrh doplnenia. 

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

Podotýkam iba, že na železnici je to presne tak, ako 

na meste. Že tam to tak neplatí.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia v prvej časti.  

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu 

o možnostiach realizácie a tak ďalej, ako je to písomne 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 42 INFORMÁCIA O VYKONANÝCH KROKOCH 
OHĽADNE INVESTIČNÉHO ZÁMERU STAVBY 
PREDSTANIČNÝ PRIESTOR HLAVNEJ 
STANICE ŽSR V BRATISLAVE 

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

Bod štyridsaťtri. 

Opäť informačný materiál o plnení opatrení na 

odstránení nedostatkov a tak ďalej podľa nadpisu. 

Otváram k nemu diskusiu. 

Pán poslanec Hanulík.  
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Teraz som, pardon. Ja som preskočil. Sme v bode 

štyridsaťdva, predstaničný priestor? Áno. Tak to som 

preskočil. Prepáčte. Sme v bode štyridsaťdva.  

Je to bez úvodného slova. Tam sa nič neu, neudialo. 

Takže, pán poslanec sa hlási.  

Končím diskusiu. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 

informáciu a tak ďalej.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 43 INFORMÁCIA O PLNENÍ OPATRENÍ NA 
ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH 
KONTROLOU NAJVYŠŠIEHO KONTROLNÉHO 
ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 
2009 – BOD 5.2.2. PROTOKOLU A NÁVRH 
NA ZRUŠENIE UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 912/2010 ČASŤ C BOD 1 
ZO DŇA 25. 03. 2010 

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

Teraz sme v bode štyridsaťtri.  

Informačný materiál, plnenie opatrení a tak ďalej.  

Otváram k nemu diskusiu. 

Je to bez úvodného slova. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní v časti A 

berie na vedomie informáciu o plnení opatrení, 
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a v časti Bé zrušuje uznesenie a tak ďalej ako je to 

písomne uvedené. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťpäť prítomných. 

Dvadsať za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 44 NÁVRH NA SPÄŤVZATIE ŽALOBNÉHO NÁVRHU 
K NEHNUTEĽNOSTIAM V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, ŽABOTOVÁ 1, 
BRATISLAVA, A TO K STAVBE SO SÚPIS. 
Č. 103205 A K POZEMKOM PARC. Č. 
7314/1, 7314/5 A 7314/6 - MATERIÁL 
STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA 

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

Bod štyridsaťštyri predkladateľ sťahu sťahuje, pretože 

od apríla došlo k procesu v tejto veci. Tam už súd rozhodol 

a už sa podalo odvolanie.  
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Čiže, toto je neaktuálna informácia. 

 

 

BOD 45 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 
OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA 
PRENÁJOM STÁNKU A PRISLÚCHAJÚCEHO 
VONKAJŠIEHO SEDENIA V AREÁLI ZDRAVIA 
ZLATÉ PIESKY ZA ÚČELOM POSKYTOVANIA 
SLUŽIEB RÝCHLEHO OBČERSTVENIA 

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

Sme v bode štyridsaťpäť. 

Verejná obchodná súťaž, stánky v areáli Zlatého, na 

Zlaté piesky.  

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje späťvzatie žalobného 

návrhu a tak ďalej, ako je to uvedené 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Nie, nie. Dvadsať. Štyridsaťpäť. Bod štyridsaťpäť. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Áno. Áno.  

K tomu máme nový návrh uznesenia, doplnený určite 

o zmeny tých termínov. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obchodnej 

verejnej súťaže vo všetkých podmienkach, ktoré sú uvedené 

v tom novom návrhu uznesenia.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 46 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. 
Č. 3737/20 A PARC. Č. 3737/21, 
SOKOLSKÁ ULICA, EUGENOVI OROSOVI S 
MANŽELKOU ROZÁLIOU, AKO 
MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU 
ZASTAVANÉHO STAVBOU VO VLASTNÍCTVE 
ŽIADATEĽA A PREDAJ PRIĽAHLÉHO 
POZEMKU 

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

Bod štyridsaťšesť. Návrh na predaj pozemkov ako 

usporiadanie. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Z diskusie na finančnej komisii vyplynul návrh na 

zvýšenie ceny za meter štvorcový na dvestosedemdesiat eur 

za meter štvorcový, čo pri výmere devätnásť metrov 
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štvorcových  predstavuje celkove sumu päťtisíc stotridsať 

eur.  

Dávam takýto návrh. 

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

Ďakujem za návrh. 

Končím diskusiu. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali nový návrh na predajnú 

cenu za štvorcový meter. Kúpna cena by mala byť 

dvestosedemdesiat eur za štvorcový meter, čím sa upravuje 

konečná suma na päťtisíc stotridsať eur.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 48 NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA BYTOV V 
BYTOVOM DOME NA ULICI DVOJKRÍŽNA Č. 
4, 6 – DOPREDAJ - MATERIÁL STIAHNUTÝ 
Z ROKOVANIA 

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

Bod štyridsaťosem predkladateľ sťahuje, pretože musí 

byť dopracovaný aj s ohľadom na výsledky a na rokovanie 

finančnej komisie.  

Čiže, nebudeme o ňom dnes rokovať.  

 

 

BOD 49 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 
MRAZIARENSKÁ 21, ZÁHRADNÍCKA 75, 
RAČIANSKA 63, PLICKOVA 12, 
HLAVÁČIKOVA 35, HÁLOVA 10, NÁMESTIE 
HRANIČIAROV 13, STREČNIANSKA 7, 
VLASTNÍKOM BYTOV 

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

Prechádzame do štyridsaťdeväť. 

Štandardný materiál, prevody spoluvlastníckych 

podielov. 
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Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu.  

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod 

spoluvlastníckych podielov a tak ďalej.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 50 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 
481/2016 ZO DŇA 28. 04. 2016, Č. 
572/2016 ZO DŇA 30. 06. 2016, Č. 
934/2017 ZO DŇA 27. 09. 2017, Č. 
935/2017 ZO DŇA 27. 09. 2017 

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

Bod päťdesiat. 

Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Deväť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 53 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sme v bode päťdesiattri Interpelácie.  

Nech sa páči, dámy a páni, otváram. 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som mal interpelácie štyri. 
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Prvé. Chcel by som, chcel by som vedieť takú vec, že 

ja, jeden občan sa na mňa obrátil, že mu svieti lampa do 

okien, hej? Zavolá.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je to, je to podstatné pre to. 

Zavolal som do Siemensu, kde rozprávali so mnou ako 

s debilom, ale výsledok bol.  

Nie, dobre. Ako polodebilom.  

Ale výsledok je taký, že pre mňa nemôžu nič spraviť, 

lebo, proste, to tienidlo, ktoré dali na všetky lampy okrem 

tejto, proste nevyšlo, alebo sa tam neušlo. A pointa bola 

to, že oni to nemôžu rozhodnúť, že to je také zásadné, že 

musia mať objednávku z mesta.  

Dali mi telefónne číslo na mesto, kde som volal 

niekoľkokrát, ráno, poobede, večer, výsledok je taký, že 

buď bolo obsadené, alebo to nedvíhali.  

Takže, vlastne som sa nedopátral, ako človek môže 

dostať na lampu taký klobúčil. 

Čiže, chcel by som interpelovať, že chcem, aby bola na 

jednej lampe v Devínskej Novej Vsi na Horova 21 na jedinej 

lampe, ktorá ten klobúčik nemá, aby bola umiestnená.  

To je prvá moja interpelácia.  

Druhá. 
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Ja neviem ako je to s mestskou políciou, či je stále 

nedostatok mestských policajtov, ale chcel by som tu 

podporiť, aby tí policajti, bolo im, povedzme, navýšené tie 

prostriedky, aby naozaj stanice, ktoré majú pevné miesta, 

ako je napríklad vo Vrakuni pri Pentagóne, alebo je to, ja 

neviem, v Dúbravke, tie výsledky tej mestskej polície sú na 

vysokej úrovni. Ale akonáhle tam nie je stanica, a tí 

mestskí policajti tam len dochádzajú, tak, proste, tie 

výsledky sú neni žiadne. Prídu, nič nevidia, dovidenia, 

zbalia sa. 

Čiže, či je možné rozšíriť mestskú políciu aj do 

takého rozsahu ako bola v minulosti, čiže zase, či aj 

v Devínskej Novej Vsi. 

Ďalšia vec, ktorá ma. Ako je to so systémom tých 

cestných zrkadiel, keď vychádza človek z nejakej bočnej 

cesty, aby na tú hlavnú keď nie je prehľadná, že kto toto 

robí, či mesto alebo polícia a či v tom je, proste, nejaký 

krok vpred sme schopní spraviť. 

A poslednú vec.  

To je skôr ako otázka ako. Že či by mi niekto vedel 

zodpovedať, že na križovatke pri Hornbachu, takzvanom 

západnom Hornbachu, keď ide človek od METRA  alebo od 

Volkswagenu, keď chce ísť do podjazdu do Dúbravky, nemôže 

sa ten kruhový objezd obísť takou priebežnou cestou, ale 

musí stáť v rade áut, ktoré idú rovno Bory. Z druhej strany 

je taký, taký nábežný pás, ktorý dovolí tomu, aby tie autá, 

ktoré nejdú do Volkswagenu a idú, povedzme, len do 

Hornbachu alebo nakupovať, tým bočným pásom sa dostanú, že 

nemusia stáť v tých zácpach.  
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Čiže, otázka moja znie: Kto môže takúto vec zmeniť? 

Lebo ja to beriem, že to je už tam havarijný stav, lebo tam 

je, štyri autá dokážu blokovať stovky a že či sa v tom 

niečo dá spraviť?  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Chcela by som interpelovať vo veci a opýtať sa 

a požiadať, teraz našťastie predĺžili linku 

sedemdesiatosmičky. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Rada by som pokračovala, ak kolegovia mi to dovolia.  

Predĺžila sa linka sedemdesiatosem až na železničnú 

stanicu, chvalabohu, a chcela by som podotknúť a požiadať, 

že tam na Dvojkrížnej smerom na nádražie nie je vyznačený 

prechod pre chodcov. Tabuľa tam existuje, ale namaľované 

nie je.  

To urýchlene by bolo treba urobiť, lebo tam sa 

pohybuje teraz veľmi veľké množstvo ľudí a autá krížom-
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krážom z tej výstavby ciest a autobusy a nemáme tam prechod 

pre chodcov z jednej strany na druhú stranu. 

Ďalšia moja vec, čo by som chcela posúriť a opýtať sa 

tiež na to.  

Kedy bude konečne namaľovaný prechod pre chodcov na 

Nákovnej, z Nákovnej na Linzbothovu, to je tiež veľká 

križovatka s tro, s tromi cestami, ulicami a nie je tam 

križovatka namaľovaná na cestu.  

Pokiaľ sa tam nestane nejaký smrteľný úraz alebo, 

niečo, tak nečakajme dovtedy, ale by som bola rada, keby sa 

už po piatich, šiestich rokoch tento prechod namaľoval.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Páni poslanci,  

toto sú interpelácie, tu sa nediskutuje. 

Ospravedlňujem sa.  

Pán poslanec Korček.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Mám dve interpelácie ohľadom svojich priorít, ktoré 

som dával pre toto rozpočtové obdobie. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 667

Jednak, chcem sa poďakovať. Osvetlenie priechodov pre 

chodcov v Novom Meste na troch miestach bolo zrealizované, 

na jednom mieste však, na Vajnorskej ulici na križovatke 

s ulicou Pri starej Prachárni jedno to osvetľovacie teleso, 

však, asi nebolo buď zapojené, alebo nefunguje, tak chcel 

by som vás poprosiť, keby ste mohli dať preveriť túto 

situáciu, aby, teda, obidve tie osvetľovacie telesá 

z obidvoch strán cesty fungovali. 

Druhú interpeláciu mám vo veci priority rekonštrukcie 

povrchu terasy na Bárdošovej ulici v našej mestskej časti 

na Kramároch. 

Tam sa zatiaľ, podľa vyjadrení obyvateľov, nič 

nezačalo robiť, ani ich nikto nekontaktoval. Nemajú žiadne 

informácie. Obrátili sa na mňa. Taktiež ani ja nemám 

informácie.  

Čiže, chcel by som vás poprosiť, aby ste mi dali stav 

plnenia tejto priority, tejto rekonštrukcie terasy na 

Bárdošovej. V akom stave je to a kedy bude realizovaná. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslankyňa Hanulíková. 
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Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcela, moja otázka je úplne jednoduchá, že 

kedy bude Devínska cesta normálne prejazdná? Že tam, teda, 

že bude dvojsmernná, lebo je to tam, ľudia aj z Devínskej 

aj z Devína tadiaľ chodia a je to tam katastrofa.  

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 budem mať viacero interpelácií, ale nebudem to celé 

teraz čítať, ja to potom doložím, samozrejme, písomne, len 

tematicky spomeniem, čoho sa budú týkať.  

Prvá tá interpelácia sa, sa bude týkať toho, v akom 

stave je zapracovanie zmien? Malo by ísť o tú 

reklasifikáciu pozemkov, ktoré ešte v nedávnom období boli 

zamýšľané na výstavbu tých náhradných nájomných bytov 

v Petržalke.  

My sme potom schválili uznesenie, že aby sa to, 

vlastne, reklasifikovalo z tých stavebných pozemkov na, na, 

teda, pozemky, ktoré budú slúžiť na oddych, relax, proste, 

a toto sa malo zapracovať do územného plánu.  
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Ako, mali sme tu dneska síce bod o o informácia 

o územnom pláne, ale predpokladám, že teda, do nejakého 

dodatku číslo iks, ypsilon, by sa to malo dostať, keď sme 

to schválili.  

Takže, tá prvá interpelácia sa bude týkať toho, že 

v akom je toto stave? Že, že v akej fáze rozpracovanosti, 

teda, to je?  

Druhá vec sa bude týkať jedného z tých dvoch pozemkov, 

ktoré som spomínal vo vzťahu k tej prvej interpelácii, a to 

pozemku na Haanovej. Haanova/Pankúchova.  

On je, v podstate, vo vlastníctve hlavného mesta. 

Nedávno, teda, neprešlo to, že sa tam budú stavať tie 

náhrad náhradné nájomné byty, ale ten celý pozemok je, 

teda, dosť neudržiavaný, respektíve, on čiastočne 

udržiavaný je, že, že sa tam kosí tá tráva a podobne, ale 

nie je zrejmý ten jeho ďalší účel, ktorý je spojený aj 

s tou reklasifikáciou, tak predmetom tej druhej 

interpelácie bude aj to, že či mesto neuvažovalo, 

napríklad, o zverení toho pozemku do správy mestskej časti. 

A aké sú plány, teda, na jeho ďalšie využitie, aj po tej 

reklasifikácii na na tú zónu oddychu a a a park a podobne. 

Tretia interpelácia a štvrtá inter, no nie. Tretia 

interpelácia sa bude týkať parkovania a parkovacej 

politiky.  

My sme nedávno v Petržalke na Rade fondu statickej 

dopravy v takom rozšírenom, rozšírenej zostave, čo je 

vlastne zostava, kde sa diskutuje medzi poslancami 
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petržalskými o parkovaní, tak sme, vlastne,  konečne, 

preberali tú výhľadovú štúdiu k tým záchytným parkoviskám 

a predmetom tej interpelácie bude, bude otázka k o tom, že 

aký je časový harmonogram pokiaľ ide o tie vybrané záchytné 

parkoviská, časový harmonogram mesta, v ktorom chce, 

jednak, majetkovo vysporiadať tie záchytné parkoviská, lebo 

z tých štyroch tam navrhnutých je len jedno, vo vlastníctve 

hlavného mesta je len jeden pozemok, tie všetky ostatné 

pozemky sú sú buď vôbec neni vo vlastníctve mesta, alebo 

len čiastočne.  

A takisto, aký je časový harmonogram pre dopravné 

napojenie. Alebo dopravné prepojenie k týmto budúcim 

záchytným parkoviskám, aby sme sa vedeli potom aj lepšie 

rozhodovať v Petržalke o tom, že kedy a ako zaviesť to 

parkovanie.  

Štvrtá interpelácia sa bude týkať toho, že v akom 

stave sú  sú pravidlá hlavného mesta pre udeľovanie dotácií 

na na rekonštrukciu a obnovu terás. 

Tam boli prijaté, bolo prijaté uznesenie mestského 

zastupiteľstva, nejaké diskusie prebehli, ale popritom, aby 

sa to stihlo od budúceho roka, by sa mali, minimálne, 

pripravovať aspoň v nejakej, nejakej podobe návrhu, aj 

samotné pravidlá, tie interné pravidlá hlavného mesta, aby 

sa to vedelo od budúceho roka poskytovať, aby žiadatelia 

vedeli v akých termínoch a akým spôsobom majú žiadať. 
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Takže, tá štvrtá interpelácia sa bude týkať práve 

tejto témy.  

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. 

Pán primátor, 

ja budem mať rovnako dve interpelácie.  

Jedna je vo veci, písal som vám už, teda, písal som ti 

už už list. Ďakujeme za zrekonštuovanie chodníkov 

v Krasňanoch, avšak tá posledná práca, ktorá tam bola 

odvedená tou dodávateľskou firmou, skutočne, je, podľa 

môjho názoru, šlendriánska, preto by som bol rád, aby sa 

pri preberaní tie nedôsledné práce odstránili.  

Dodnes som na to nedostal odpoveď, preto využívam túto 

formu interpelácie. 

A ďalšia vec je, už spomínané tie autobusy, myslím že 

k 11. 6. bola nejaká taká väčšia zmena grafikonu v rámci 

bidky (BID), a akcie emhádé (MHD) bližšie k vlaku, alebo 

niečo také. A u nás v Rači to spôsobilo dosť veľký problém, 

hlavne obyvateľom Východného, kde autobus bol predĺžený do 

k železničnej stanici vo Vajnoroch, čo je síce pekné, ale 
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dostáva sa tam ďalší taký problematický dopravný uzol 

Vajnorský okruh, kde, proste, tie autobusy v rannej špičke 

chytajú desať, pätnásťminútové zdržanie a nakoľko tam chodí 

aj školský spoj, tak v utorok, kedy bol v Rači úplne 

armagedon, čo sa týka dopravy, kvôli rozkopanej Račianskej, 

kvôli rozkopanej oprave cesty medzi Vajnormi a a a Grobom, 

tak deti meškali do školy štyridsaťpäť minút.  

Bol by som teda rád, aby sme sa na to pozreli spoločne 

aj s Dopravným po podnikom.  

Verím tomu, že keď sa Račianska opraví, tak sa 

situácia čiastočne ukľudní, ale obávam sa, že pridanie toho 

problémového uzla Vajnorského okruhu, teda, kruháču na 

tieto autobusy, bude spôsobovať to ranné pravidelné 

meškanie, kdežto vtedy tie autobusy mali konečnú na 

Východnom a meškanie nemávali.  

Takže, poprosím aj v ďalšej dobe nejaké nejaké nejakú 

väčšiu koordináciu, pretože skutočne, niekedy sa mi zdá, že 

sa tie veci nekoordinujú.  

Spustila sa, spustili sa nové linky, rozkopali sa 

všetky ulice, rozkopala sa, rozkopali sa aj aj béeská (BSK) 

cesty, takže skutočne, ľudia neocenia to, že sa to, že sa 

opravia cesty, ale proste, do do dobre mienená akcia, je 

takýmito, takýmito chybami, po podľa môjho názoru, celá 

znevážená.  

A ja tomu chápem, že možno sa, alebo samozrejme, že 

logická otázka je, prečo sa to ne nerobí cez prázdniny. Sto 

kilometrov jazdných pruhov sa predsa nedá opraviť za dva 
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mesiace, ale skutočne, možno treba vytypovať tie hlavné 

vstupy do hlavného mesta a tam by sa mala, možno, urobiť 

lepšia koordinácia s béeská (BSK), aj teda, s tou, s tou 

zmenou autobusových liniek.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.. 

Ja by som prosil o informáciu o o dianí na parcele 

číslo šesťdesiatsedem katastrálne územie Staré Mesto, ktorá 

teda v katastri Starého Mesta, ale ktorá je obkolesená 

našimi pozemkami hlavného mesta kde vyrastá nová 

architektúra. Je to tá budova na špici bloku domov, ktorá, 

ktorá zakončuje blok domov na Račianske námestie na tú 

križovatku.  

Tú novú stavbu určite ste si každý všimol, lebo znovu 

kypí nad chodníky a nad územie.  

Ja som nepostrehol, že by sme boli schvaľovali 

prenájom tomuto, tomuto staviteľovi. Pozemky, tých 

chodníkov, ako som si overil, patria hlavnému mestu 

Bratislava.  
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A chcem sa opýtať, interpelovať pána primátora, či má 

vedomosť o tom, na základe akého právneho vzťahu stavia 

budovu nad našimi pozemkami? K stavebnému povoleniu, aj 

k stavebnému projektu sa takéto stavanie nad pozemkami, sa 

vyžaduje vzťah k pozemkom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Končím bod Interpelácie. 

 

 

BOD 54 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A prechádzame do bodu Rôzne. 

Nech sa páči. 

Pani, pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som teda niekoľko veci chcel povedať. 
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Keďže sme v poslednom bode tohto zastupiteľstva, tak 

by som vás iba rád informoval, že podľa môjho skromného 

právneho názoru celé toto zastupiteľstvo bude, bohužiaľ, 

neplatné. 

V zmysle zákona je primátor povinný zverejniť pozvánku 

tri dni pred zasadnutím zastupiteľstva. Keďže toto 

zastupiteľstvo zasadá dneska dvadsiateho druhého v piatok, 

tak posledný možný termín legálny zverejnenia pozvánky 

zastupiteľstva bol v pondelok. V pondelok pozvánka nebola. 

Bola vyvesená až v utorok. 

Minule pani Kramplová tu čítala z, z knižky, kde len 

nez, len nezverejnenie zámeru programu, čiže všetky termíny 

dodržané, spôsobovalo absolútnu neplatnosť a všetkých 

uznesení prijatých na takomto zastupiteľstve. Čiže, z tohto 

dôvodu len, mňa to mrzí, že že si niekto nedokáže sledovať 

termíny a zvolá takéto zastupiteľstvo, respektíve tri 

zastupiteľstvá v rozpore so zákonom a tým pádom spôsobí 

absolútne plytvanie časom ľudí. To je prvá vec. 

Druhá vec.  

Boli medializované informácie, ktoré sme dávali 

ohľadom olo (OLO) a ja chápem, že pán primátor sa snaží 

bojkotovať a znefunkčňovať toto zastupiteľstvo maximálne, 

lebo však po prvé jeho hlavná zodpovednosť je za hyper 

turbo transparentné výberové konania, kde sa dostali 

špičkoví odborníci ala pán Cimerman, ktorý sedí v, alebo 

teda, je predseda predstavenstva a generálny riaditeľ OLO. 

Pán Cimerman spolu s ďalšími nominantami, pánom 

Tiborom Mikušom, bratrancom tu zasadajúceho poslanca 
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Olivera Kríža podpísali veľmi výhodný dlhodobý nájom 

na devätnásť áut, ktorom, na ktorom OLO prerobilo, podľa 

všetkých informácií, viac ako dvestotisíc eur, čo 

pri zákazke zhruba za pol milióna eur predstavuje takmer 

polovicu tejto ceny. 

OLO argumentovalo tým, že z dlhodobého hľadiska 

dlhodobý nájom je výhodnejší ako kúpa. To je síce pekné, ja 

som oslovil päť najväčších subjektov, ktoré poskytujú 

operatívny lízing, to znamená dlhodobý prenájom 

na Slovensku a všetky tie sumy sa pohybovali 

na polovičných, približne polovičných cenách oproti, oproti 

tomu, čo vysúťažilo OLO. 

Samozrejme, riešilo sa to na dozornej rade. 

Samozrejme, môžeme to naťahovať. Ja teda dúfam, že štyri 

mesiace hrať mŕtveho chrobáka, pchať hlavu do piesku sa tu 

nebude dariť. Ale je to zodpovednosť tohto primátora. Je 

to, podľa môjho názoru, zodpovednosť Martina Borguľu, ktorý 

si nominoval pána Cimermana a je to, samozrejme, 

zodpovednosť aj Olivera Kríža, ktorý je podpredsedom 

dozornej rady OLO a ktorého bratranec sedí v predstavenstve 

a je podpísaný pod touto veľmi nevýhodnou zmluvou 

na obstaranie. 

Primátor ako hlavný akcionár nekoná, čo spôsobuje 

podľa mňa ďalšie škody. 

Čo sa týka napríklad OLO,  

ak by som prekročil, poprosím predĺžiť čas.  
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Čo sa týka napríklad OLO a Vassal, ktoré sme tu 

riešili, to znamená fotografie pána generálneho riaditeľa 

Cimermana dovolenkujúceho už momentálne so zatknutým pánom 

Kováčom, s majiteľom Vassalu. Boli nejakým problémom, my 

sme zisťovali nejaké ďalšie skutočnosti. Medzičasom, 

medzičasom riaditeľ odmietol akýmkoľvek spôsobom napriek 

dohode spolupracovať pri kontrole. 

Čiže, ja len týmto dávam na informáciu, že nie je 

možné ďalej vykonávať z dôvodu, z dôvodu nespolupracovania 

pána Cimermana v ole (OLE). 

Ale upozornil by som na jednu vec, ktorá sa m, ktorá 

sa stala.  

OLO súťažilo tú recyklačnú halu, teda tú halu, kde má 

byť tá recyklačná linka v obchodnou, v v obchodnej súťaži. 

Vo verejnej obchodnej súťaži, ktorá išla, ale nie podľa 

verejného obstarávania, ale podľa obchodného zákonníka 

a zhruba o dvetisíc eur dala vyššiu cenu firma Vassal ako 

druhá najlepšia ponuka.  

Čo je ale paradoxné na celom tomto, že Vassal 

pri predložení realizácie svojho zámeru, to znamená, 

realizácie tej linky, dal po, dal projekt, kde napísal, že 

olo (OLO) musí (gong) do svojej budovy investovať 

šesťstošesťdesiaťtisíc eur bez dépéhá (DPH). 

Paradoxne, keď som sa pána, ktorý to tam má 

na starosti spýtal, že čo, keď ten druhý, ktorý skončil 

na druhom mieste nepa nepredpokladal so žiadnou investíciou 

ola (OLA). Takže, my na jednej strane zarobíme o dvetisíc 

eur viac na nájomnom, ale na druhom, na druhej strane 
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investujeme do, do nehnuteľnosti, vynútenej nehnu, 

vynútenej investície z dôvodu víťaz, víťaza firmy Vassal 

šesťstošesťdesiaťtisíc eur bez dépéhá (DPH), či to neni 

výrazne nevýhodné? Pokrčil plecami a povedal možno ten, 

ktorý by skončil na druhom mieste by vyžadoval miliónové 

investície. 

No možno by dokonca si priplatil, nikto nevie, ale 

vzhľadom k tomu, že sa to nesúťažilo, tak je to. podľa mňa. 

v rozpore so zákonom. 

Čo je ale paradoxne ešte na tom úplne najhoršie je, že 

OLO míňa peniaze, čiže objednáva tým vynútené investície 

priamo u Vassalu bez akejkoľvek verejnej súťaže. 

K dnešnému dňu sa to pohybuje okolo dvestopäťdesiat až 

tristotisíc eur, ktoré Vas, ktoré OLO objednalo u Vassalu 

bez súťaže, bez výberového konania, bez čohokoľvek. 

To je hrubé porušenie zákona o verejnom obstarávaní. 

Hrubé porušenie akýchkoľvek vecí a toto by hlavný akcionár 

mohol, mal, a teda, podľa mňa, je to jeho zákonná povinnosť 

riešiť. Takisto by to mala riešiť dozorná rada. 

Ja neviem, my s kolegom Mikulcom, ktorí sme tam naozaj 

prišli na jednu kontrolu. Boli sme tam asi trikrát 

na návšteve, sme prišli na výrazné pochybenia vrátane veľmi 

podivných sák, ktoré sa tam objednávali za tu, ako košeľu 

OLO za dvestopäťdesiat eur. Ďakujem. 

Ha som počul, že v Marko Mireli (Marco Mirelli) si 

objednáva košele Martin Chren, tak tiež by som chcel 
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vedieť, či platí dvestopäťdesiat eur za jednu košeľu, lebo 

oláci si ich tam objednali šestnásť po dvestopäťdesiat eur. 

Takže, či to je štandardná cena alebo je to nejaká 

špeciálna s prirážkou pre OLO, by nám mohol povedať, že ako 

to vychádza. 

No sú tam, je to hrozné. Celé OLO vyzerá presne tak, 

ako vyzeralo výberové konanie. Fešáci s vyhrnutými rukávmi 

sa pustili do, do rabovačky, tak dúfam, že dorabujú, ale 

dúfam, že dorabujú do konca tohto volebného obdobia a už 

potom skončia a niekto ich potom zavrie spolu s tým pánom 

Kováčom. 

Ďakujem. 

(gong) 

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

Ďakujem pekne. 

Iba na informáciu.  

Hlavné mesto ako akcionár spoločnosti OLO vydalo 

spoločnosti pokyn akcionársky, aby so spoločnosťou Vassal 

ukončila obchodnú spoluprácu a našla alternatívy, 

alternatívne riešenia týchto obchodných prípadov. 

Tak len, aby ste vedeli, že mesto konalo a koná 

a konať bude. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja sa len chcem ohradiť, lebo je síce pravda, že nie 

som konfekčná ko postava a dávam si šiť košele, ale u nášho 

ružinovského krajčíra z Ružinova. 

Takže neviem na toto odpovedať. 

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

Pán poslanec Hrčka. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Tak sa ospravedlňujem. 

Iný kolega poslanec, ktorý je dobrý kamarát Martina 

Chrena povedal, že teda mám sa spýtať teba, lebo ty si 

dávaš robiť košele uma a u v tejto firme. 

Tak ak to bola nesprávna informácia, tak ma to mrzí, 

ale takú som dostal. 

Ja by som sa chcel spýtať.  

Dobre, to že zmluvy smerom ďalšie sú požiadané 

o rozviazanie je jedna vec. Mňa by zaujímalo, ako OLO 

vysvetlí minutých dvestopäťdesiattisíc alebo 

dvestosedemdesiattisíc eur, ktoré si objednalo u Vassalu 

bez súťaže. 
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Objednalo si ich na základe toho, že Vassal vyhral 

súťaž stosedemdesiattisíc eur ročný nájom na prenájom 

budovy a za to my uňho objednávame služby, ktoré prerába 

na tej budove bez súťaže. 

To je absurdné a to. Kto tie peniaze vráti? Kto 

skontroluje, či boli urobené hospodárne? Kto skontroluje, 

že či sa náhodou nedala brána na tej budove, ktorá sa 

vysúťažila, vymyslím si, za dvadsaťtisíc eur, mohla byť 

v súťaži urobená za pätnásť alebo za desať tisíc eur. 

Kto nahradí tieto škody? Kto za to bude zodpovedný? 

Martin Borguľa? 

(gong) 

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

Ďakujem. 

Iba pripomínam, že existujú štandardné kontrolné 

mechanizmy, ktoré máte v rukách aj vy a v prvom rade je to 

dozorná rada, kde sú zástupcovia všetkých klubov, ktoré nič 

nebráni na to, aby tieto podozrenia 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

podozrenia, podozrenia žiadala objasniť 

od predstavenstva a potom eventuélne navrhovala aj prijatie 

zodpovednosti. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja som zvažovala, či sa s týmto príspevkom prihlásiť 

v bode Interpelácie alebo v bode Rôzne, ale ja som 

povedala, že to už snáď ako otázka ani nemá zmysel. 

Takže chcem už len skonštatovať a opäť pripomenúť, že 

moja priorita z roku 2016, to znamená bus pruh do Vrakuni 

ešte stále nebola splnená. 

Naposledy, keď som sa pýtala pána riaditeľa gibu 

(GIB), kde to väzí, to znamená bus pruh na Popradskej, vraj 

sa nikto neprihlásil do súťaže. 

Tak ja naozaj neviem ako je robená tá súťaž, keď sa 

do nej dva roky nikto neprihlási. To proste. Keď naozaj je 

s tým nejaký problém, tak to, myslím, treba povedať. Mali 

sme dva ďalšie roky, kedy sme mohli zvážiť ako inak teda 

občanom uľahčiť cestovanie, ak naozaj ten bus pruh je 

nejaká priorita alebo teda je nejaký problém a nedá sa 

realizovať kvôli súťaži. 

Takisto sa to týka nášho problému s prechodmi 

pre chodcov.  

V rámci poslaneckých priorít sme žiadali o niekoľko 

prechodov pre chodcov v rámci Vrakune. Najmä tiež 

k železničnej zastávke na Ráztočnej ulici. 

Podobne ako pani Jégh spomínala o ich zastávke 

v Podunajských Biskupiciach. Je tam obrovský pohyb chodcov. 

Detto u nás. V podstate pre celé to sídlisko za Ráztočnou 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 683

ulicou je vlakové spojenie to najlepšie do mesta. Využívajú 

ho, ale nemajú tam, proste, poriadny prechod, musia 

prebiehať cez cestu. 

Keď som sa pýtala pána riaditeľa gibu (GIB), povedal 

mi, že kvôli tomu treba robiť nejakú zmenu rozpočtu gibu 

(GIB). Nerozumiem tejto situácií, ako k tomu mohlo dôjsť, 

keď sme si to schvaľovali už na začiatku v rozpočte v rámci 

našich poslaneckých priorít. 

Takže pán primátor,  

ak sa dá, poprosila by som (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) nejaké riešenie tejto situácie, lebo naozaj, mešká 

to, nie je to načas, Vrakunčania na to čakajú. 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem pekne, pani poslankyňa. 

Určite príďte, môžme sa, môžme sa stretnúť aj s pánom 

riaditeľom gibu (GIB) aby to vysvetlil. 

Ja viem, že s tou Popradskou je problém. Jednoducho sa 

to do súťaže nikto neprihlásil. To sú štandardné súťaže, 

ktoré sa robia na bežné služby. Proste, nikto to nechce 

robiť. 

To je, nikto to nemá o to záujem.  

Ale príďte a zavoláme si ho a nech nám to vysvetlí. 
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Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za to, že pán primátor reaguje tak, že sa 

naňho nedá reagovať. 

Takže náš klub nikdy nemal zastúpenie v dozornej rade, 

čiže to je zjavná nepravda. Nazvem to slušne. A ak sa 

nemýlim, tak momentálne ani klub pána Káčera nemá žiadne 

zastúpenie v dozornej rade OLO. Tak to len pre informáciu. 

Možno aj to je ten dôvod, prečo sa v OLO deje, čo sa 

deje. Nie že by som mal ilúziu o tom, čo sa deje v iných 

mestských podnikoch. 

Ďakujem. 

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

Hej, len pán poslanec, ja som, nie ja som volil členov 

poslancov do dozornej rady, to ste si volili vy. 

Takže vy ste si ich takto zvolili. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

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

K triediacej linke. 

Aký je vlastne momentálne stav tej triediacej linky, 

ktorá je v tej hale Vassalu, ktorá je na pozemkoch ola 

(OLO)?  

Je tam nejaké vydané stanovisko mesta k tomu? 

Súhlasné, nesúhlasné? 

Lebo ja mám informácie, že v decembri 2017 si napísal 

nesúhlasné stanovisko k triediacej linke Vassalu na pozemku 

ola (OLO). 

Ako to je, prosím? 

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

Toto opäť zistíme. Preces presnú procesnú informáciu 

ti rád odpoviem, ale teraz nemám tu naj najakurátnejšiu 

informáciu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pôvodne som chcela to podať ako interpeláciu. Nestihla 

som. Tak ale môžem o tom probléme hovoriť ako v bode Rôzne, 

lebo tam žiadne uznesenie nie je. 
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Ja vás len chcem, pán primátor, poprosiť. Mali sme 

v bode tridsaťtri tú časovú postupnosť realizácie opatrení 

týkajúcich sa. 

Pán primátor,  

môžem hovoriť? 

A tam sme sa dozvedeli, čo je veľmi dobrý materiál, 

lebo konečne sme dostali časy, kedy asi sa s ktorým 

opatrením chys alebo ráta, že kedy sa bude realizovať čo sa 

týka dopravy. 

No a okrem iného tam je, že severná tangenta, Pražská, 

Jarošová sa skôr ako v roku 2040 nepočíta, že sa bude 

realizovať. To je také. 

Čiže dvadsaťdva rokov sa tam nebude diať v tom území 

nič.  

V tom území, samozrejme, sa pripravujú aj iné aktivity 

rôzne, napríklad, stavby alebo chodník alebo parkovisko 

a tak, a za vášho, vašich oddelení magistrátu sa ň nechce 

dať záväzné stanovisko kvôli blokácií tohto územia kvôli 

severnej tangente. 

Ono to sú nenáročné, nie budova, ale nejaké 

parkovisko. To, pán primátor, sa dá riešiť tak, že 

dvadsaťdva rokov tam to parkovisko môže byť. Že dá sa 

podmienka, že áno, vybudujte, ale akonáhle začne stavba 

severnej tangenty, na vlastné náklady odstránite. 
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Čiže, ja by som prosila, lebo to sú dôležité 

komunikácie pre ľudí spájajúce Čajakovú a a Pionierskú, aby 

mohli ľudia  tamať prechádzať a len kvôli tomu, že sa to 

blíži k tej plánovanej, čo môže byť úplne inak o dvadsaťdva 

rokov, plánovanej severnej tangente, tak tí ľudia stoja 

a nedostanú záväzné stanovisko. Čož je, pán primátor dosť 

škoda, lebo naozaj ide o úplne nenáročné stavby, ale stojí 

im celá stavba, lebo toto jeden roh napríklad blokuje a tam 

tých vy prípadov môže byť viacej. Ja viem práve konkrétne 

o jednej. 

Ja by som vás poprosila, keby z tohoto ohľadu, že samo 

mesto priznalo, že to dvadsaťdva rokov bude mať pokoj 

so severnou tangentou najskôr, možno aj dlhšie, takže aby 

tam tí ľudia mohli používať tie pozemky, aby tam nestáli 

mŕtve. Dobre? 

Ďakujem vám veľmi pekne za to. 

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

Pán poslanec Mikulec. 

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

Pán primátor,  

ja sa chcem spýtať jednu vec, že čo ak sa stalo, že 

toto za toto zastupiteľstvo, ktoré sme teraz absolvovali, 

by bolo neplatné. 

Pani Kramplová mi nejaký výklad k tomu nevie dať? 

Jako, ja sa teraz vážne desím toho, že som tu strávil šesť 
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alebo sedem hodín a nakoniec tieto uznesenia, ktoré sme 

prijali, budú neplatné. 

Pani Kramplová,  

nevedeli by ste sa k tomuto vyjadriť? Lebo ja by som 

fakt rád vedel, že či tí poslanci, ktorí teda tú trávia čas 

a máme teda ešte nejaké ďalšie zastupiteľstvá, budú platné 

alebo neplatné, aby som vedel na toto odpoveď, aby sme sa 

zariadili. 

Lebo sedieť tu ďalších neviem koľko hodín a nakoniec 

zistíme, že sú to neplatné zastupiteľstvá, tak to vám 

poviem, že to by bol veľký prúser. 

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

Ďakujem. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

No, pán Mikulec ma troška predbehol pokiaľ ide o tému. 

Lebo, tak áno, je to teraz veľká otázka, že či a za 

akých podmienok, nebudem sa tomu venovať, lebo však nechám 

možnosť aj pani Kramplovej, aby to vysvetlila. 

Ale ja sa chcem venovať tomu, čo čo som ráno začal, 

len v tej faktickej poznámke som bol stopnutý, lebo teda 

nebolo to k tej téme, ktorá bola otvorená. 
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Nie len mne, ale aj viacerým poslancom vadilo aj to, 

akým spôsobom bolo na dnes zvolané to mimoriadne 

zastupiteľstvo, lebo ten zákon nehovorí len o tom, že má 

byť zvolané v nejakej lehote, ale má byť, aj, sa má aj 

uskutočniť v tej lehote. 

Čiže, jedna vec je to, čo pán Mikulec sa pýtal, že 

v ak aká ako je to z pohľadu platnosti tých dnešných, tých 

takzvaných dokončujúcich sa zastupiteľstiev. Ale od veľká 

otázka bude aj to, že akým spôsobom pán primátor zvolal 

dnešné mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sa musí uskutočniť 

v tej lehote, inak to nebolo zvolané v súlade so zákonom. 

Čiže, ak sa dneska to mimoriadne zastupiteľstvo 

neuskutoční, a podľa všetkého sa neuskutoční z dôvodu, že 

sa predradili pred neho iné zastupiteľstvá, tak aj to bude 

problém, pretože aj to bude v rozpore so zákonom potom, to 

ako to bolo zvolané. 

Aj preto som hovoril v tej faktickej poznámke, že 

žiadam pána primátora aj ostatných, ktorí organizujú tie 

zastupiteľstvá, asi najmä organizačné oddelenie, ale teda 

aj vedenie mesta, aby nepredraďovalo pred mimoriadne 

zastupiteľstvá iné veci, pretože to mimoriadne 

zastupiteľstvo sa podľa zákona musí uskutočniť v tej 

lehote. 

My všetci chceme schváliť a prediskutovať aj tie 

ďalšie body, ktoré tu pred sebou ťaháme alebo tlačíme 

niekoľko mesiacov, ale to sa dá spraviť presne opačne, že 

najprv sa zvolá mimoriadne zastupiteľstvo a po jeho 

skončení sa, sa zvolajú ďalšie zastupiteľstvá, ktoré, ktoré 
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budú obsahovať body, ktoré ešte treba prerokovať a nestihli 

sa prerokovať v predchádzajúcich mesiacoch. 

Ono to celé súvisí aj s tým, že mala tu byť spravená 

nejaká novela rokovacieho poriadku, lebo však aj tá novela 

zákona o obecnom zriadení bola prijatá.  

Ak by som náhodou prekročil čas, tak poprosím 

o predĺženie.  

Čiže mal, mala tu byť spravená novela rokovacieho 

poriadku tohto zastupiteľstva, lebo bola prijatá novela 

zákona o obecnom zriadení a ani to nebolo. 

Svojho času tu bola vytvorená taká skupina, taká 

pracovná, ale ktorá nebola veľmi reprezentatívna, lebo tam 

neboli zastúpené všetky kluby. Zhodou okolností bol som tam 

aj ja, ale pán viceprimátor už potom, pán viceprimátor 

Černý už potom nezvolával ďalej tú skupinu. Čiže, sme sa 

k ničomu nedopracovali, akurát sa zrušilo takým pokútnym 

spôsobom všetko, na čom sme sa tu svojho času dohodli 

v situácií, keď tu v podstate ani nebola nejaká veľká 

väčšina poslancov. 

Čiže, zrušilo sa tu všetko, čo nevyhovovalo, 

v podstate, vedeniu tohto mesta, ale už tá vôľa zo strany 

vedenia mesta, aby sa tu dali veci na poriadok aj do súladu 

so zákonom, tá tu vôbec nie je. 

A potom tu vznikajú takéto situácie ako dnes a takéto 

dilemy a polemiky a aj tým samotným sa zdržujeme a musíme 

sa potom k tomu vracať a o tom diskutovať. Tak, ako teraz. 
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Takže, niekto tu hovorí, že to je cieľom. Neviem, či 

je to cieľ, ale minimálne je to, je to veľmi, podľa mňa, 

neseriózny a neporiadny prístup. 

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: 

Pani Kramplová,  

prosím vás, nenehajte nás tu tápať a vyjadrite sa 

k tomu, že či to je v súlade so zákonom alebo nie 

zverejnené. Lebo, a zas tu byť ďalších päť hodín, šesť 

a nakoniec zistíme, že sme prijali uznesenia, ktoré nie sú 

platné, neviem si to predstaviť, že čo by to bol 

za škandál. 

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

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja musím povedať, že nesúhlasím s jednou vecou, ktorú 

povedal kolega predrečník. 

My sme teraz vlastne dokončili, ak sa nemýlim, 

aprílové zastupiteľstvo. Je pred nami ešte, dokončujeme 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

je pred nami ešte májové, ktoré sme ani nezačali 

a budúci týždeň máme júnové. A ja si naozaj myslím, že voči 

ľudom, ktorí čakajú na mnoho zaradených materiálov, voči 

obyvateľom Bratislavy, by sme mali čo najskôr dokončovať 

tie zastupiteľstvá, ktoré sme dokončovať nedokázali. 

A preto si myslím, že je správne, že bolo mimoriadne 

zastupiteľstvo zvolané až potom, keď prerokujeme všetko to, 

na čo celé mesiace ľudia čakajú. 

Je to o našej zodpovednosti voči našim voličom a voči 

našim obyvateľom. 

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

Ja s tým absolútne súhlasím s tým, čo povedal pán 

poslanec Chren. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne. 

Keď sa začalo dnešné rokovanie, pán primátor vyzýval 

poslancov, aby rokovali, aby schvaľovali materiály 

Bratislavčanom. 

Veď preto tu sedíme. Niektorí teda. Polovička 

zastupiteľstva. 
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Ale zároveň chcem povedať, že pánovi primátorovi nič 

nebránilo v tom, aby zvolal zastupiteľstvo z apríla, z mája 

na iný termín ako ten, ktorý mu ukladal zákon na zvolanie 

mimoriadneho zastupiteľstva. 

Čiže ten, kto v to, v tejto chvíli nekonal bol pán 

primátor alebo vedenie tohto mesta. 

Pokiaľ je mimoriadny záujem o to, aby sa tie veci 

rokovali. 

Novela zákona od 1. 4. hovorí, že pokračujúce 

zastupiteľstvá neexistujú. To znamená, že ak by primátor 

nechcel, tak aprílové ani májové zvolať nemusí. Ale keď by 

veľmi chcel, tak by ho zvolal na vhodný (gong) termín. 

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. 

Presne tak. Od 1. 4. je zmenená legislatíva. Od 1. 4. 

neexistuje prerušené a pokračujúce zastupiteľstvo. Od 1. 4. 

sa zvoláva vždy nové zastupiteľstvo. 

To, že pán primátor zvolá nové zastupiteľstvo 

s programom dokončujúceho, on kľudne mohol zvolať nové 

zastupiteľstvo. Mohol ho zvolať, veď to prerušené bolo 

31. mája. Dneska je 22. 6. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26 . apríla 2018 s pokračovaním 31 mája 2018 a 22. júna 2018 

 694

On ho kľudne mohol zvolať po týždni, keď bolo také 

strašne dôležité a naozaj robí v prospech Bratislavčanov. 

Teda ja o tom výrazne pochybujem, lebo teda vidím ho robiť 

všetko, len nie v prospech Bratislavčanov. Ale mohol zvolať 

zastupiteľstvo.  

Martin,  

aj ty si mohol zvolať, mohli ste sa pätnásti poslanci 

zozbierať. 

Na iné veci sa viete zozbierať, ale na toto sa 

zozbierať neviete, aby ste zvolali mimoriadne 

zastupiteľstvo, alebo požiadali o zvolanie. 

My sme tak spravili a nikto nenútil primátora, aby 

zvolal a boli pokračujúce na ten istý termín, na ktorý 

zvolá mimoriadne.  

Je to úplne zjavné. Je to urobené úmyselne a bude to 

mať, podľa mňa, značné konzekvencie. 

A kľudne ho, Martin, chráň. Však to, že si v jeho 

koalícií, podporuješ primátora, ja to viem, ja to verejne 

hovorím a bude ti to, podľa mňa, dosť škodiť v tvojej 

starostovskej kandidatúre. (gong) 

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

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

Ďakujem. 

Poprosím, už tiež tu zas vedieme polhodinovú rozpravu 

o tom, že či tu šesť hodín vôbec sedíme preto, aby sme 

niečo urobil, alebo či tu sedíme úplne zbytočne. 

Ja poprosím, skúsme ísť ďalej. O pol piatej sú tu 

občania, ktorí chcú vystúpiť. Skutočne, je tu kopu 

materiálov, ktoré tu stoja pre našu neschopnosť, pre našu, 

pre naše politikárčenie tu. 

Sú tu materiály, ktoré sa pripravujú roky, ako 

napríklad prevod pozemkov pod bytovými domami, ktoré sa dva 

mesiace, tri mesiace nedostanú na rokovanie. 

A teraz tu diskutujeme o tom, že či sme tu vôbec 

dnešné dopoludnie a skoré popoludnie sedeli, či sme tu 

náhodou nesedeli zbytočne. 

Opäť, opäť, opäť, opäť ďalšie úplne zbytočné diskusie. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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: 

Nemuseli sme tu takto sedieť, lebo ja v prvom bode, 

ktorý sme dorokovávali parkovacej politiky, som dvakrát 

upozornil na to, že toto zastupiteľstvo je nezákonné. 

Ráno deväť štyridsaťpäť sme mali mať výklad, či je 

zákonné alebo nezákonné a vedeli by sme, kde sme. 

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: 

K pánovi Pilinskému len krátko. 

Ak sa vám zdajú tie reči nejaké, proste, zbytočné, tak 

podľa mňa, v prvom rade bola zbytočná tá vaša faktická 

poznámka. 

A pokiaľ ide o pána Chrena. 

No nemýľme si pojmy a dojmy. Lebo ak si niekto zvolá 

mimoriadne zastupiteľstvo, tak to sú veci, ktoré treba 

mimoriadne a urýchlene prerokovať, a to musí byť predradené 

už aj z povahy aj zákona ako je koncipovaný. To musí byť 

predradené všetkým ostatným zastupiteľstvám, lebo aj tam sú 

body, ktoré sú pre ľudí dôležité. 

Pre ľudí nie sú dôležité len body, o ktorých si to 

myslíte vy alebo pán primátor. 
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To mimoriadne zastupiteľstvo musí byť uskutočnené 

v tej lehote. A tie aprílové, májové, tie sme vždy mávali 

predsa deň pred tým ďalším riadnym. 

Čiže, normálne to malo byť v stredu budúceho týždňa. 

Ak to dneska niekto dáva, že zhodou okolností preto 

mimoriadne, tak s úmyslom, aby sa to mimoriadne nekonalo. 

Však všetci vieme narátať predsa koľko je dva pl, dva 

plus dva, nie? 

(gong) 

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: 

Aha. 

Sekundu Janko.  

Dodebatujeme to. 

Čiže, k Rôznemu.  

Ak by som bol dlhší, tak prosím predĺženie. 

Nejsom naivný a myslím si, že dneska sa k mimoriadnemu 

zastupiteľstvu, ktoré sme chceli zvolať, skupina poslancov, 

asi nedostaneme, tak využijem toto Rôzne na to, že začnem 

tému hazard. 
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Asi dva týždne dozadu, 10. júna sme sa mnohí dozvedeli 

smutnú správu z úst sudcu, ktorý konštatoval, že nami 

prijaté vézeten (VZN) bol, vyjadril sa doslova, že bol je 

v v ne nesúlade so zákonom. Dal tam tri dôvody, prečo tak 

hovorí. 

Naši právnici hovorí, hovoria nám. Ja nie som právnik, 

že zle rozhodol. Že vézetenko (VZN) v súlade so zákonom je. 

A najúspešnejšia petícia v histórií v Bratislave, 

stotridsaťšesťtisíc obyvateľov, ktorí chceli, aby 

v Bratislave hazard skončil, mala byť vyslyšaná. 

Realita je teda taká, že súd rozhodol v náš neprospech 

a my máme teraz možnosti. Sme si ich včera rozobrali na tej 

komisií, ktorú si zvolal. A jedna teraz z tých možností je 

podať kauzačnú sťažnosť, či jak sa to volá nejak tak, 

a požiadať súd o ehm, účinnosť, aby, Janko, jak to je? 

O odloženie účinnosti platnosti toho rozsudku krajského 

súdu. 

Ja by som rád takto verejne, to čo sme si povedali, 

do zastupiteľstva povedal, že hrozí nám skutočne veľký 

problém a potrebujeme, aby právnici, ktorí sú na to najatí 

z toho vhajtenkeis (White & Case) pripravili alternatívy 

ako postupovať, aby účinnosť toho rozsudku bola pozastavená 

a aby sme mohli čakať do rozhodnutia najvyššieho súdu, keď 

bude tá to odvolanie. 

A ešte sa vrátim k príčine. 

Keď si pamätáte, tak vlastne petícii bolo jednohlasne 

podľa zákona o hazarde vyhovené. My sme vybavili petíciu 

jednohlasným súhlasným hlasovaním v januári 2017, kedy sme 
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požiadali pána primátora, aby pripravil vézeten (VZN) 

o úplnom zákaze hazardu. 

Čiže, petícia podľa zákona o hazarde bola vybavená. 

Ďalšie veci potom nasledujú. To je rokovací poriadok 

a zákon o Bratislave. Ako sa vézetenko (VZN) k tomu prijme. 

No a fatálna chyba, ktorá sa stala, ktorú využila 

prokuratúra, predĺžená ruka v tomto prípade tých 

hazardérov, je tá, že februári 2017 nám chýbal jeden hlas 

na to, aby to vézetenko (VZN) sme prijali. 

Dvaja námestníci primátora, pani Farkašovská a pán 

Černý neboli za prijatie politicky dôležitého vézeten (VZN) 

na to, aby sa zakázal hazard v meste. A toto je politická 

zodpovednosť k ktorú, ktorú, podľa mňa, nesieš ty, pán 

primátor za to, že to vézetenko (VZN) nebolo, má, že má, že 

bolo, m, že bolo naštrbené, že máj, m možnosť ho napadnúť. 

A vedeli sme sa, že ho napadne niekto, keď to nenapadla 

prokuratúra, tak by to napadli zase tí hazardéri. 

Čiže, opakované hlasovanie, ktoré sa stalo v marci, 

a tam sme už, teda, prijali toto vézeten (VZN), zrazu bolo, 

bolo napadnuté a hrozia nám z toho teda to čo plas, že, že 

bude úplne zmietnutá zo stola vôľa stotridsaťšesťtisíc 

Bratislavčanov, ktorí chceli, aby v Bratislave hazard 

skončil.  

No a teraz ako s konopy von.  

Jedna z možností je ešte, teda, podať tú kauzačnú 

s sťažnosť, ale aj ďalšie je možno spraviť ďalšiu petíciu 
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a pokračovať v tom a vybaviť to rýchlejšie. Vybaviť to tak, 

ako sa to malo vybaviť.  

Tá petícia sa mala vybaviť veľmi rýchlo, mali sme 

tridsať percent, nepotrebovali sme ani pätnásť percent 

a pripraviť vézetenko (VZN). A nie tak, jak si to robil ty 

od mája (gong) minulého roku až do,  

idem ďalej, dve minútky,  

od mája minulého roku až do januára, kedy bola petícia 

vlastne prekontrolovaná a pripravená na vybavenie. 

Ale tak, tým zdĺhavým spôsobom, čo ste vy kontrolovali 

s centrálnou evidenciou obyvateľstva v Banskej Bystrici. 

Toto všetko bolo nadpráca, ktorú hovoria Zastavme hazard, 

že nebolo treba robiť a mohla sa petícia vybaviť hneď 

rýchlo a bez predlžovania zbytočného času. 

Čiže, táto téma je horúca. Hrozia z toho také veci ako 

je to, že buď nebude platiť vézetenko (VZN) a že budeš 

musieť ty potom vydávať tie licencie. Ćiže, nebude 

vyslyšaná vôľa stotridsaťšesťtisíc obyvateľov Bratislavy, 

z čoho som veľmi smutný, že takéto niečo sa vlastne udialo 

len kvôli tomu, že vo februári nám chýbal jeden hlas 

na prijatie všeobecne záväzného nariadenia. 

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

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

Ďakujem. 

Janko,  

keď hovoríš o politickej zodpovednosti, že chýbali dva 

hlasy, ja ti tiež pripomeniem,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

je jeden hlas, tak ja ti tiež pripomeniem, keď sme tu 

riešili park na Radničnom námestí, tiež tam vtedy chýbali 

dva hlasy. Jeden z toho bol tvoj ako nášho dobrého suseda 

Rače. Tak ja verím, že tiež z toho vyvodíš nejakú politickú 

zodpovednosť. 

Vtedy si si tuná argumentoval veľkou nevýhodnosťou 

pre pre bra pre Bratislavu. Teraz tam stojí osempodlažná 

budova. Ja verím, že Račania na to nezabudnú aj 

v súvislosti s tými voľbami, ktoré sa chys chystajú. 

Ďakujem. 

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

Pán pos, pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

No, žiaľ, jedna vec je rozhodnutie súdu a druhá je 

politická zodpovednosť nášho mesta. A my sme mali v rukách 
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všetky tromfy. Mali sme stotridsaťšesťtisíc podpisov 

na petícií. 

Musím zdôrazniť, že pán poslanec Mrva má pravdu. 

Premeškali sme lehotu na vybavenie petície z dôvodu, že sme 

sami my, mesto, magistrát, sami iniciatívne išli 

prekontrolovávať stotridsaťšesťtisíc podpisov. Dva a pol 

mesiace sa váľala petícia ktovie kde, stratila sa takmer 

vyše tretiny podpisov. Ďalšia chyba. 

A tá posledná a najvážnejšia ehm,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón „nehlasovali“) 

že nehlasovali najbližší spolupracovníci pána 

primátora za návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré 

predložil ich šéf. 

Čiže toto sme, ehm sme sa vystavili, túto petíciu, 

túto snahu Bratislavčanov obmedziť hazard na toľké slabé 

miesta sme vytvorili, aby bola napadnutá, aby bolo 

vézetenko (gong) napadnuté 

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: 

K pánovi Mrvovi. 

K tým úvahám ešte by som, ktoré boli povedané zaradil 

aj to, myslím, nedávno bol do medzirezortného 
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pripomienkového konania daný, daná novela zákona 

o hazardných hrách. 

Čiže, treba, treba aj týmto smerom uvažovať, že čo 

vieme, čo vieme spraviť, áno, presne preto, aby to nebolo 

ešte horšie ako doteraz. 

Proste, aby sa to tam nastavilo inak, aby to dávalo aj 

oveľa voľnejšie ruky a efektívnejšiu právomoc obciam 

a samosprávam. 

No a tá druhá vec, ktorá tu bola spomenutá.  

Ja osobne si tiež myslím, že keďže sme predpokladali, 

že, ak ten zákaz prejde, tak to bude napadnuté čisto 

z princípu tými oponentami. Tak nebolo veľmi taktické vtedy 

preverovať tie, tie podpisy, pretože aj tak by to tá druhá 

strana začala spochybnovať. A tam sme, naozaj, stratili 

veľa času. 

Čiže ta, určite taktické to tam nebolo. Bolo to síce 

seriózne, ale nebolo to taktické vtedy. (gong) 

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

Ďakujem pekne. 

A to bol posledný príspevok v tomto zastupiteľstve. 

Končím bod Rôzne 
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a končím aj zastupiteľstvo z 26. 4. a vyhlasujem 

pätnásťminútovú prestávku na to, aby sme mohli pokračovať 

v ďalšom májovom zastupiteľstve. 

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pani Kramplová vám nebude vysvetľovať. Ja vám poviem, 

že si myslím, že toto zastupiteľstvo bolo zvolané 

v poriadku a všetky ustanovenia budú v poriadku. Ak chcete 

právne školenie, v tomto meste aj na magistráte vám ho radi 

poskytneme. 

Pätnásťminútová prestávka. 

 

(poznámka: nakoľko je po ukončení tohto zastupiteľstva 

zvolané rokovanie ďalšieho mestského zastupiteľstva – 

dokončenie rokovania z 31. 5. 2018, je potrebné prestaviť 

techniku – hlasovacie zariadenie, a preto je vyhlásená 

pätnásťminútová prestávka.  

Tak isto je potrebné počas tejto prestávky, aby sa 

účastníci zasadnutia zaprezentovali do prezenčnej listiny, 

ktorá je vystavená v predsálí) 

 

 

(Ukončenie o 15.39 h) 
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