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OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie o 08.50 h) 

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

... rokovacej sále, aby sme mohli začať rokovanie 

mestského zastupiteľstva. 

(poznámka:  čaká sa na poslancov, aby zaujali svoje 

miesta v rokovacej sále) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

otváram riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na ktorom 

vítam poslancov mestského zastupiteľstva, starostov 

mestských častí a ostatných prítomných. 

Dovolil by som si pripomenúť, že po skončení tohto 

riadneho zastupiteľstva naplánovaného na 28. júna 2018 

otvorím pokračujúce rokovanie mestského zastupiteľstva zo 

dňa 31. 5. 2018 a jeho pokračujúceho rokovania z 22. 6. 

2018 a po jeho skončení, ukončení, otvorím zasadnutie 

mestského zastupiteľstva, ktoré som zvolal na žiadosť 

pätnástich poslancov mestského zastupiteľstva. 

Medzi týmito zasadnutiami mestského zastupiteľstva 

musí byť vždy pätnásťminútová technická prestávka. 
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A táto skutočnosť o slede poradia zasadnutí vám bola 

oznámená aj 25. 6. 2018 elektronickou notifikáciou, 

zverejnením na úradnej tabuli, ako aj na webovom sídle 

hlavného mesta.  

Z organizačného oddelenia som dostal informáciu, že. 

Á, to povieme neskôr. 

Čiže, než pristúpime k pracovnej časti, chcem vás 

upozorniť na výstavu, ktorú, ako tradične sme inštalovali 

v predsálí Zrkadlovej siene, ktorá je prá, výstavou prác 

žiakov Základnej umeleckej školy Jána Albrechta, ktorá vás 

zavedie do ríše zvierat s odkazom „Sme tvory a rozumieme 

tvorom, sme bytosti a rozumieme živému svetu, myslíme o ňom 

v obrazoch a nahliadnite na tento svet našimi očami“. A vám 

prajem pekný, estetický a ľudský zážitok. 

A ešte než prikročíme k pracovnej časti, dovoľte mi 

splniť si milú povinnosť, pretože dvaja naši kolegovia, 

respektíve  pán kontrolór a pán poslanec Kríž sa dožili 

opäť významného životného jubilea a my chceme využiť,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

už to bolo trochu ne, 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ste dostali?  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Mal minule, ale neboli ste tu, nebola príležitosť, 

lebo sa odložilo, tak využívame aj túto možnosť a nech sa 

páči, prajeme vám, kolegovia, všetko najlepšie, veľa 

zdravia. Ďakujem vám za prácu pre Bratislavu a prajem vám 

ďalších, veľa ďalších úspechov.  

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: primátor osobne gratuluje jubilantom 

a odovzdáva kytice kvetov) 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

 

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

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Mám informáciu, že skôr chce odísť pani poslankyňa 

Štasselová a neskôr sa k nám pripojí pani poslankyňa 

Ferenčáková.  

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

odporúčam zvoliť poslancov pána poslanca Greksu a Hanulíka.  
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Má niekto iný návrh?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ak nie, tak, prosím, hlasujte o tomto predloženom 

návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

overovateľov zápisnice podľa návrhu.  

 

Do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslankyne Jégh, Pätoprstú, Kimerlingovú, 

Ferenčákovú a Olekšáka.  

Má niekto iný návrh?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťpäť za. 
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Uznesenie je prijaté. 

A konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu. 

A teraz prosím návrhovú komisiu, aby zasadla na 

vyhradené miesta, priebežne spracúvala návrhy uznesení 

mestského zastupiteľstvo. 

 

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

Dámy a páni, 

program rokovania bol vyvesený v súlade so zákonom.  

Ja chcem upozorniť na to, že oproti prvej pozvánke, 

ktorú ste dostali, ktorou sme zvolávali, toto som zvolával 

toto zastupiteľstvo na dnes, bolo do programu ešte vložený 

bod 4A, čím sme reflektovali, vlastne, ten vývoj ostatného 

zastupiteľstva. Je to bod Návrh dodatku štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy – parkovacia politika. Bolo vám to 

oznámené notifikáciou.  

Tento postup je v poriadku, pretože musíme rozlišovať 

dve veci. Jedna je zvolanie zastupiteľstva, a to sa 

odohralo v termíne, v ktorej sa odohral, mal, a to sa 

stalo, a druhá vec je program rokovania, ktorý musí byť 

zverejnený tri dni pred tým, a to bolo dodržané tiež.  

Čiže, tento postup je zo zákona v poriadku.  
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V súlade s novelou zákona o obecnom zriadení dávam 

teraz hlasovať o návrhu rokovania mestského zastupiteľstva, 

ktorý ste obdržali na pozvánke dvadsaťjedna šesť, júna 2018 

a aktualizovaného dňa 25. júna 2018. 

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2018 

2. Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2017a hodnotiaca správa za 
rok 2017 

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

4. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v 
nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta 
SR Bratislavy na volebné obdobie 2018 – 2022 a na 
určenie výkonu funkcie primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy na volebné obdobie 2018 – 2022  

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

5. Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - 
parkovacia politika Návrh dodatku Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy – miestny 
poplatok za rozvoj a zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) 

6. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Roľnícka ulica, k. 
ú. Vajnory, parc. č. 2694/13, Mgr. Martinovi Šimíčkovi 
a Zuzane Šimíčekovej 
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7. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 
parc. č. 21664/2, Radovanovi Herichovi 

8. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, 
ulica Staré Grunty, parc. č. 2918/29, spoločnosti 
JUREAL s. r. o., so sídlom v Bratislave 

9. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 1242/11, spoločnosti HDB GROUP, a.s., so 
sídlom v Bratislave 

10. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 3393/4, parc. č. 3393/2, parc. č. 3392/25, 
parc. č. 3392/26, a prípadu pozemku pod vlastnou 
stavbou v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3394/2, 
Ing. Dagmar Jančovičovej 

11. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. 
č. 22198/3, parc. č. 22198/6, parc. č. 22198/8, parc. 
č. 22198/9, parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, 
spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s., so sídlom v Bratislave 

12. Návrh na predaj, alebo nájom ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, parc. 
č. 885/12, a stavby so súpis. č. 283, spoločnosti 
Vydrica a. s., so sídlom v Bratislave 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu stavby, bez súpisného čísla – 
Mýtneho domčeka, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na 
pozemku parc. č. 21343, mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 21377/17, spoločnosti Carlton 
Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave 

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
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Vrakuňa, parc. č. 3556/2 a časti pozemku parc. č. 
3556/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa 

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 621, Marianovi Vacarelu 

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 4081/7, parc. č. 4081/47 a parc. č. 
4081/50, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so 
sídlom v Bratislave 

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 487/2  

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5441, pre spoločnosť 4MG&P 
Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 1.40 v 
podchode na Hodžovom námestí, v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, Jaroslavovi Minárikovi Unimédia, so 
sídlom v Partizánskom 

21. Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových 
priestorov - garážové stojiská nachádzajúce sa na 
Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, garážové 
stojiská na Námestí M. Benku 1 - 16, k. ú. Staré 
Mesto, garážové stojiská na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, 
k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. 
Karlova Ves, garáže na Jasovskej 6-8, k. ú. Petržalka, 
formou priameho nájmu 

22. Návrh na schválenie zámeru na nájom častí pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. 
č. 3284/29 vo vnútrobloku Suché mýto – Veterná formou 
priameho nájmu 

23. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 4263/1, parc. č. 4263/2, parc. č. 
4263/3, parc. č. 4263/5 a parc. č. 4263/6, na Búdkovej 
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ulici, Slovenskému pozemkovému fondu so sídlom v 
Bratislave 

24. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, 
parc. č. 15 – Bosákova ul., spoločnosti Autoklub 
Slovakia Assistance s.r.o., so sídlom v Bratislave 

25. Návrh na predaj podielu na pozemku registra „C“ KN, v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1533/2, 
Mošovského ulica, Danielovi Slašťanovi s manželkou 
Janou Slašťanovou ako realizácia zákonného predkupného 
práva 

26. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 3553/22 a parc. č. 3553/15, Dvojkrížna ulica, 
spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého 
pozemku 

27. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, 
k. ú. Nivy, parc. č. 4015/23, zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa, spoločnosti RODEX CAR, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

28. Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, Teslova ulica, parc. č. 
15263/10 – 16 a 15263/18 – 19  

29. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 11370/4, parc. č. 11370/5, parc. č. 
11370/7-9, parc. č. 11370/11, parc. č. 11370/14, parc. 
č. 11370/16 a parc. č. 11370/17, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Moravskej 
ul. 

30. Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, Pažítkova ulica, 
vlastníkom garáži situovaných na pozemkoch 

31. Návrh na kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v Bratislave, 
v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2725/43 a parc. č. 2727/82, 
od ich výlučného vlastníka CEEbase s. r. o., so sídlom 
v Bratislave, a pozemkov parc. č. 2725/45 a parc. č. 
2725/8, od ich výlučného vlastníka ITB Development 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 18 

a.s., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne 
usporiadanie vlastníctva k týmto pozemkom 

32. Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom 
SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking - 
Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave 

33. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 527, Blagoevova ulica, do správy 
mestskej časti Bratislava-Petržalka 

34. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo dňa 25. 
05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 3 

35. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
hromadných garážach na ulici Martinčekova - garáže, v 
samostatne stojacich garážach na ulici Hanulova – 
garážový objekt A, vlastníkom garáží 

36. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
bytovom dome Blumentálska 16, Martinčekova 15, 
Narcisová 14, 16, Nezábudková 6, Kolískova 12, 
Tranovského 30, Rovniankova 6B, Krásnohorská 1, 
Miletičova 29, Púpavová 13, Hany Meličkovej 2, 
Bakošova 44, Znievska 9, Tupolevova 3, vlastníkom 
bytov  

37. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 2848/4, 2848/6, 2848/7, 2848/8, 
2848/9, 2848/10, 2848/11, 2848/12, 2848/26, 2848/27, 
2848/28, 2848/29, 2848/30, 2848/31, 2848/32, 2848/48, 
848/49, 2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57 pre 
Univerzitnú nemocnicu Bratislava so sídlom v 
Bratislave  

38. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s 

39. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 
Bratislavská integrovaná doprava, a. s 
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40. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

41. Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 
ruchu za rok 2017 

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

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

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

45. 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.  

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

47. Žiadosť Národného tenisového centra, a.s. o dotáciu z 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na Opravu 
osvetľovacej sústavy NTC, výmenu povrchov tenisových 
dvorcov a oprava sociálnych zariadení 

48. Návrh: Prerozdelenie finančných prostriedkov z 
Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v 
hlavnom meste SR Bratislave 

49. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 
separovanom zbere a strategických vyhliadkach do 
budúcnosti 
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50. Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

51. 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 

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

53. Interpelácie 

54. Rôzne 

 

16:00 h Vystúpenie občanov 

 

Informačné materiály: 

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

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

c) Informácia o 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 7.12.2017 

d) Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR 
Bratislava 

e) Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy za 
rok 2017 
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f) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

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

h) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Podzáhradná 15, Púpavová 15, 
Kolískova 12, Rajecká 38, Jána Stanislava 1, Pifflova 
7, vlastníkom bytov 

i) Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov za 
rok 2017 

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

k) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj 
2018 

koniec poznámky) 

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

Prosím, hlasujte. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasuje sa o návrhu programu. Bod je zaradený v súlade 

so zákonom.  

Hlasujeme o programu. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 22 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Bolo, je to. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hlasujeme o programu rokovania tak ako bol zverejnený. 

Visel.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Devätnásť za. 

Uznesenie je prijaté. 

Je hla, konštatujem, že program dnešného rokovania bol 

schválený. 

A teraz, prosím, máte možnosť navrhovať zmeny.  

Nech sa páči. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Navrhla vypustiť bod 4A, ale pred  tým, než teda tento 

návrh podám, ja by som sa spýtala, ak mi pán primátor 
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zdôvodní, lebo citujem, reflektovali sme pri zaradení tohto 

bodu na vývoj predchádzajúceho zastupiteľstva. 

Ty si, pán primátor, tento bod v piatok stiahol 

z rokovania, hoci sme o ňom chceli diskutovať. Tak mňa by 

zaujímalo, čo sa v sobotu, v nedeľu zmenilo, alebo za tých 

pár dní, že teraz ho opäť zaraďuješ?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Teda, včera že si ho zaradil. Čo sa medzitým zmenilo? 

Ak sa niečo podstatné zmenilo, pokojne ho tam môžeme 

nechať, ale mňa zaujíma teda, že čo to je, aby som za to 

mohla zahlasovať. 

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

Ten bod je zaradený, pani poslankyňa. Zmenil, ja som 

rozhodol, že ho zaraďujem. Je to moja zákonná kompetencia.  

Ale nezas, ten bod som stiahol po tom, čo bola 

zastavená, skončená diskusia. Už nikto o ňom nediskutoval. 

Takže, nie je pravda, že ste chceli o tom diskutovať.  

Pán poslanec Greksa, prosím, návrhy k programu.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Vážení kolegovia, 
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chcem vás požiadať o to, aby sme nezaraďovali 

a nepredraďovali žiadny bod, aby sme išli podľa tohto 

programu.  

Už to, čo spravil primátor, si myslím, že nie je 

v poriadku, že tam zaradil tento bod 4A a dúfam, že 

prejdeme diskusiu a budeme iba hlasovať, aby sme nestrácali 

čas. Vychádzam z toho, že sme ne, že sme nedokázali 

dokončiť už niekoľko zastupiteľstiev, niekoľko veľa 

zastupiteľstiev.  

A osobité zretele a konkrétni ľudia čakajú na naše 

rozhodnutie. Ak sa s im, sú medzi nimi ľudia, ktorí ak dnes 

nerozhodneme, tak budúci mesiac musia opustiť svoje 

prevádzky a podobne, pretože im končia nájomné zmluvy.  

Urobil som preto jednu vec. Obvolal som všetkých tých 

ľudí, ktorí, ktorí dneska čakajú na naše rozhodnutie, ktorí 

teraz sledujú toto zastupiteľstvo a keď do štvrtej 

nerozhodneme o všetkých týchto bodoch, keď to nestihneme, 

tak tu sa prídu všetci so svojimi rodinnými príslušníkmi. 

A ja budem ukazovať na tých ľudí prstom, ktorí zdržujú toto 

zastupiteľstvo.  

Čiže, dávam procedurálny návrh, nezaraďovať žiadne, 

nepredraďovať žiadne body tohto programu.  

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

O tom hlasujeme o procedurálnom návrhu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. 

Pán poslanec Hrčka. Pán poslanec Hrčka má slovo 

faktickou. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja chápem, Marian, že kandiduješ. Si právni, si tu 

osem rokov a dávať protizákonný návrh, aby sa nemohli 

zaraďovať body. Naštuduj si zákon 369 a 377, dozvieš sa, že 

právo zaraďovať nové programy je právo každého poslanca.  

Primátor o nich musí dať hlasovať, v opačnom prípade 

stráca právo viesť zastupiteľstvo. To je po prvé. 

Po druhé. 

Tu toľko subjektov nemá niekoľko desiatok rokov zmluvu 

a nie sú vyhodení. Takže to je zase klamstvo. Je to 

predvolebné klamstvo, pretože vôbec nezaniká nikomu, nikto 

nebude musieť byť prepustený z prevádzky, keď nebude 

odsúhlasený akýkoľvek prenájom, lebo tak to tu nefunguje na 

tomto meste. Nikdy nefungovalo a bolo by to výnimočné. To 

po druhé. 
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Po tretie, Marian, 

pätnásť poslancov zvolalo mimoriadne zastupiteľstvo, 

ktoré primátor mal zvolať tak, aby sa konalo do pätnásť 

dní. Bol si u svojho kaderníka, podľa fejsbuku (facebooku) 

a nezúčastnil si sa ho. Takže, aj z tvojho dôvodu, pre tvoj 

hlas sa nekonalo.  

Takže ti veľmi pekne ďakujem, že oroduješ za to, aby 

boli nejaké veci dodržiavané, mohol by ísť vzorovým 

príkladom. 

Ďakujem ti.  

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

Prosím, teraz sme pri návrhu, návrhu rokovania. 

Prosím, vecné diskusné príspevky k tomuto, k tomuto bodu. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán Greksa ja by som vás chcela poprosiť, ja naozaj 

potrebujem predradiť bod kontrola, pretože tam máme 

kontrolu v sociálnom zariadení Archa, ktoré sa nám do roka 

a do dňa totálne rozpadlo.  

Ja tu poobede nemôžem byť, lebo už dopredu pol roka 

mám avizovanú nejakú odbornú konferenciu.  
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Je tam výnimočná situácia. Pol roka sa stretávame 

s rodinami tých klientov. Keby ste tam prišli a videli to, 

tak, tak si vytrháte vlasy. Tí ľudia sú tam doživotne a je 

to katastrofálna situácia. Potrebujem sa tomu venovať 

a potrebujem to predradiť. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Borguľa. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja plne podporujem, a návrh Mariana Greksu a nie jeho 

návrh, ale postup. A nepredraďovať žiadne body, 

nezaraďovať.  

A ja som naučený pracovať efektívne a naučený pracovať 

systematicky. Len toto e, toto zastupiteľstvo nemá 

s efektivitou a systematickosťou nič spoločné. 

Páni, dámy, 

pracujme rýchlo, odsúhlasme ľuďom, občanom Bratislavy 

body, ktoré oni potrebujú ohlásiť, odhlasovať, nediskutujme 

pri nich a prídeme aj na politickú agendu pána Hrčku, ktorá 

je zaradená v mimoriadnom zastupiteľstve. Ja sa tej hry 

politickej zúčastňovať nebudem, lebo je to len politický 

marketing.  
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Ale to, že tu ľudia čakajú niekoľko mesiacov na svoje 

body, že do dnes ich nemajú schválené, že sem chodia jak na 

hodiny klavíru, tak to považujem, jednoducho, za 

neakceptovateľné a neprijateľ, neprijateľné.  

Čiže, pracujme efektívne, pracujme systematicky 

a dostaneme sa k všetkému, čo dneska v programe je, hoc aj 

v troch zastupiteľstvách. 

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem za slovo. 

Martin Borguľa,  

že ty hovoríš o efektivite a tak to sa teda čudujem, 

lebo kde prídeš, za päť minút odchádzaš. A často krát kvôli 

tvojmu hlasu nie je toto zastupiteľstvo uznášaniaschopné.  

Takže, prosím ťa, nevy, nepoužívaj takéto slová.  

Ale na Greksu.  

Prosím ťa, Marian, keby vedenie malo záujem o to, aby 

ľudia mali, ich body boli, tak by iks krát sme sedeli, iks 

krát bolo zvolané zastupiteľstvo.  
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Tu nie je dokončené zastupiteľstvo z februára, 

z marca, ktoré sa ani nepredkladá a ľudia tam iks rokov 

čakali na veci. 

Takže, nerozprávať to, čo nie je pravda. Keby vedenie 

chcelo, tak by sa tu rokovalo. 

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. 

Ja by som poprosila pána Greksu teda, či by 

neakceptoval, keďže ľudia čakajú a naozaj končia nájmy 

a majú záujem, aby ich veci boli v poriadku, tak teda 

akceptujme to a predraďme majetkové body pred tie 

politické, ktoré vám robia problém.  

Ale ja viem, ktorých bojov sa boja, bojí toto 

zastupiteľstvo. Bojíte sa rokovať o tom, čo sa deje v OLe 

(OLO) a o zisteniach, ktoré vychádzajú z OLa (OLO). 

Vy chcete hlasovať, vy nechcete diskutovať. Vy 

nechcete, aby sa o týchto veciach hovorilo, aby sa o týchto 

veciach vedelo. Aby sme tu sedeli ako ovce a tla, stláčali 

tlačítka.  
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Dobre, treba vybaviť majetkové veci, tak ľudí, ktorí 

na to čakajú, nájomcov, ktorí na to čakajú, tak ich 

predraďme a potom sa hádajme o OLe (OLO), hádajme sa 

o mestských podnikoch a hádajme sa o rozpočete a o zmenách 

rozpočtu. A o štatúte a o parkovacej politike.  

Akceptujte to, pán Greksa. 

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. 

Ani pani, áno, pani Čahojová, máte absolútnu pravdu 

a musím povedať, že som volal asi pred dvoma týždňami 

pánovi primátorovi, a, lebo chcel takisto zvolať mimoriadne 

zastupiteľstvo s bodmi iba osobité zretele a tieto veci. 

Iba. Bez bodu Rôzne, bez politických bodov. Povedal mi, že 

to na ďalšie predradí, dá to na začiatok. Neurobil to, 

žiaľbohu, lebo sú tam zase štyri alebo päť bodov, ktoré sú 

viacmenej politické.  

Čiže, čiže, v tomto máte pravdu. 

Pani Tvrdá. 

Jarka,  

máš pravdu v nejakých veciach, že, že sa tu nerobia 

veci. Ale ja neobviňujem teba alebo niekoho, obviňujem 

všetkých nás. My sme tu všetci na vine. 
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A zároveň vrátim sa k pánovi, alebo Jankovi Hrčkovi.  

Jano,  

to, to si typický ty. Ty vieš, lebo ty sleduješ môj 

fejsbuk (facebook), že ja som vtedy bol u kaderníka, keď vy 

ste mali, keď, keď malo byť zastupiteľstvo. Áno. 

A vieš prečo som odišiel?  

Pretože od rána sa tu zase iba drízdalo. Mali sme 

urobiť tri zastupiteľstvá. Vy ste prvé dva, tri body, som 

sa tešil, že konečne ste došli k rozumu (gong), a iba, i  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Pán poslanec Vetrák. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón – poslanec Greksa) 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Áno. 

Prosím, aby mi bol pridaný ten čas, o ktorý ma okrátil 

pán poslanec Greksa. Síce nechtiac, ale pán primátor 

prestal viesť schôdzu, a zase p, alebo umožňoval niektorým 

rozprávať a niektorým nie. 
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No, ja si nemyslím, že je niečo nesystematické na tom, 

keď napríklad sa body v rámci toho istého zastupiteľstva 

poprehadzujú, lebo aj tak by sa dneska mali prerokovať. 

Všetky.  

Takže, to neni nesystematické, jednoducho, je to 

systematické, len sa usporiadajú inak, pretože pán primátor 

mal nejakú predstavu, ale rozhodujú poslanci a poslanci 

majú nejakú predstavu a tá nakoniec bude. Pretože toto je 

zastupiteľstvo, toto je, toto neni auto, nejaká autokracia 

pána primátora. 

Ja navrhujem viacero procedurálnych návrhov. 

Prvý procedurálny návrh, aby bod 33 bol zaradený ako 

bod 5A. 

Ide o tú známu, známe, vlastne, známy projekt pre 

zdravotne postihnuté deti najmä, na Blagoevovej ulici.  

Čiže bod 33 ako bod 5A. 

Potom si myslím, že, že by, keďže, podľa mňa, je úplne 

nereálne, aby sme dneska prerokovali päťdesiatštyri bodov, 

to by si mala aj mestská rada uvedomiť keď tvorí program, 

proste, nech to tam, kto tam tieto veci kontroluje a ešte 

zaradiť ďalšie dve zastupiteľstvá, je absolútny nezmysel, 

absolútny nereálny nezmysel. To, to proste, jednoducho, 

nemôže niekto myslieť vážne, keď to takto spraví. 

Čiže, ja si myslím, že dneska si zaslúžia poslanci, 

aby mali možnosť podať aj verejne povedať interpelácie 

a bod Rôzne, aby tu bol.  
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Takže, body 53, 54 navrhujem zaradiť po, po vystúpení 

občanov o piatej hodine.  

Nakoniec, ani pán Greksa by nemusel byť proti, lebo 

hovoril, že do štvrtej by sa malo všetko prerokovať, takže 

o piatej tieto dva by mu asi tiež nemali vadiť. 

Takže, tieto dva procedurálne návrhy. 

Bod 33 ako 5A a body 53, 54 s pevným časom o piatej 

začiatok. 

Ďakujem pekne. 

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

Mali by sme o tom hlasovať. Len sa chcem opýtať teraz 

návrhovej komisii, či takéto návrhy sa dajú podávať ako 

procedurálne návrhy. Lebo to je návrh na zmenu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To je návrh na znie. Pán poslanec to niekoľkokrát 

označil ako procedurálny návrh.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Povedali ste procedurálny návrh.  

Tak sa tu, prosím vás, povedzte, že či takéto, či 

zmena programu sa dáva, sa dá urobiť procedurálnym návrhom. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Takže, je to jedno v tomto prípade? 

Návrhová komisia nech sa, prosím, vyjadrí. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

On to zrejme zle nazval procedurálnym návrhom, ale 

z obsahu je jasné, že teda chce zmenu zaradených bodov. 

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

Dobre.  

Takže, to je jasné.  

Ďakujem za vysvetlenie. 

Hlasujeme o návrhu pána poslanca Vetráka predradiť bod 

33 na bod 5A.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Najprv sa hlasuje o tom, čo navrhol poslanec.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Hlasuje sa o predradení.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie, to sa. Pardon.  
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Prerušujem hla. 

Návrhová komisia, budeme hlasovať vždy alebo na konci? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

To je zaraďovanie do programu. O každom bode zvlášť 

teraz hlasovať.  

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

Že teraz sa bude hlasovať.  

Takže, prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca na 

zmenu programu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tridsaťtri, päť A. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Za sedemnásť. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Hlasujeme o ďalšom návrhu, predradiť bod 53 

na sedemnástu hodinu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Pätnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

A posledný návrh pána poslanca je predradiť bod 54 na 

sedemnástu hodinu. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Šestnásť. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Vraciame sa do diskusie.  

Slovo má pán poslanec Hrčka. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som teda rád, že postihnuté deti, ktoré na ihrisko 

čakajú niekoľko mesiacov, sú neni dôležité, lebo je to ne 

nekonfliktný bod, ktorý by ľahko prešiel, ale rozumiem 

priority tohto zastupiteľstva. Rozdeľovať, kšeftovať, 

obchodovať.  

Ja som rád, že aj takto úplne jednoduchý materiál, 

ktorý sa len predraďoval, na, pri ktorom by nebola, podľa 

mňa, žiadna diskusia, alebo veľmi krátka a prešiel by, tak 

sa tu politikárči.  

Mimochodom, môj názor je taký, že pokiaľ aj pán Vetrák 

dá nejaký návrh, alebo ktorýkoľvek, tak ak má niekto k nemu 

faktickú, tak on by na základe tej faktickej mohol po a, 

zareagovať, po bé, zmeniť nejakú svoju požiadavku a podľa 

toho by sa mohlo hlasovať.  

Takže, ak idú faktické po jeho hlasovaní, tak 

principiálne pres, alebo teda potom a po jeho príspevku 

a po hlasovaní, tak principiálne strácajú zmysel. Ale, však 

dobre, zariadime sa aj podľa toho. 

Ďakujem. 

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

Ďalší prihlásený bol teraz? 

Prečo neukazuje monitor diskusiu?  
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No, vyzerá to, že v priebehu hlasovania, v priebehu 

hlasovania došlo k technickej chybe a ešte raz sa, prosím, 

prihláste do diskusie.  

A vy si to tam, prosím vás, zapamätajte.  

Čiže, otváram ešte raz prihlasovanie.  

Takto to bolo. Á teraz to je. Výborne. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno, pani poslankyňa Tvrdá ide, ale takto boli 

prihlásení.  

Dobre. 

Tak, pani poslankyňa Tvrdá má slovo. 

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

Nemám mik. 

Ďakujem. 

Ďakujem za slovo. 

Milí kolegovia,  

určite si pamätáte pamätný deň 24. september 2015, keď 

prvýkrát boli transparentné výberové konania a my sme 

zvolili, alebo vy ste zvolili nových riaditeľov 

príspevkových organizácií a akciových spoločností.  
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Vtedy sme boli ubezpečovaní, že ako tam sa bude 

kontrolovať. A dokonca kolega Chren navrhol nejaké 

uznesenie, že vloží sa do toho, aby sa spravil nejaký 

materiál a tak ďalej.  

No, dnes sa príspevkové a rozpočtové organizácie 

kontrolujú taký, takou prezentáciou raz za rok, kde okrem 

Tvrdej tam prídu ešte traja, štyria poslanci, čiže, je  

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

Pani poslankyňa, máte návrh, prosím vás 

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

veľký záujem  

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

do programu? 

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

Idem, idem k to, idem k meritu veci. 

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

Tak, nech sa páči, podajte ho. Podajte ho. 
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

A akciové spoločnosti kontrolujeme ako v dozorných 

radách a zároveň každý rok je predkladaná výročná správa 

a naše uznesenie znie, že máme prerokovať materiál vydočnej 

správy. 

Vzhľadom na to, že poznám ako sa tu rokuje, dovoľujem 

si navrhnúť predradiť, pretože sú pripravené valné 

zhromaždenia a my keď to neprerokujeme, čiže, naše 

uznesenie je vlastne na nič.  

Zároveň neviem či si mnohí všimli, že záhadne, ale 

veľmi záhadne zmizol bod Informácia o materiáloch, ktoré 

budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením 

obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, akciova 

spoločnosť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Jednoducho, to nie je tu pripravené v tomto. Keď je to 

v májovom, tak je mi to ľúto, ale májové sa vieš kedy pre 

pre bude rokovať. Možno v máji 2019. 

Takže, môj návrh znie. Bod 1A Informácia 

o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 

zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu, akciová spoločnosť. To bude bod 1A. 

Ja dúfam, že, kolegovia, to predradíte a zaradíme, 

pretože pán primátor sa nechal počuť v médiách ako mu veľmi 

záleží na vyriešení situácii v OLe (OLO) a pritom ani tento 

materiál nemáme na rokovaní júnového zastupiteľstva. 
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To je bod 1A. 

Ako bod 1Bé navrhujem predradiť bod 38, a to je tá 

istá správa z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Čiže, 

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 

a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. es (a. s.). 

Ako bod 1Cé bod, bod 40 predradiť ako bod 1Cé. 

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 

a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. 

A vzhľadom na to, že našim orgánom my zaväzujeme 

mestského kontrolóra na to, aby vykonal kontroly a jeho 

materiály ako bod 42, je tam päť kontrol závažných zistení, 

navrhujem ako bod dve A. 

Čiže, bod 1A, 1Bé, 1Cé, 2A.  

Milí kolegovia,  

dúfam, že podporíte tieto moje návrhy, pretože 24. 

septembra 2015 ste veľmi chceli kontrolovať akciové 

spoločnosti. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa,  
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materiál týkajúci sa OLa (OLO) bol už zaradený už 

v májovom zastupiteľstve, ktoré ste vy nedokončili. Takže, 

preto tu nie je. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, hlasujeme o. 

Poslanci. 

Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Tvrdej predradiť 

bod. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Neviem, návrhová komisia ako je, aký je v tomto 

prípade postup?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Čo sa týka materiálu OLO to zaradiť z mája sem. 

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

Nie, ale že či treba vypočuť najprv faktické poznámky.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Však rozpráva, nerozumieť nič. 

 

(poznámka: počuť slová vedúcej organizačného oddelenia 

„Ale faktická sa dáva k tomuto. Sme pri programe.“) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Ja im udelím slovo, otázka je, že či je, či treba 

najprv hlasovať, aby sme neporušili rokovací poriadok.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Takže, pán poslanec Mrva. Nebudeme to 

predlžovať.  

Pán poslanec Mrva faktickou. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel na Jarku, vlastne doplniť ju v tom, že 

teda májové zastupiteľstvo, ktoré máme po tomto 

zastupiteľstve, ktoré je plné bodov, ktoré treba schváliť, 

a to je, napríklad, vybudovanie kontajnerových stojísk, 

prenájmy pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu, združeniu 
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Fontána pre Zuzanu, treba pre. To sú všetko májové veci, 

ktoré by bolo treba prerokovať ešte pred tým ako, ako toto, 

vlastne, dorokujeme.  

Čiže, toto zastupiteľstvo má toho kopec ešte pred 

sebou. Toto. 

Ja viem, ja viem, pán primátor. Len ty nám daj možnosť 

zmeniť program, aby sme mohli prerokovať dôležité veci pre 

občanov. Lebo ty si povedal, že občania čakajú. A čakajú 

títo nie len od mája, predpokladám, že čakajú od jesene 

minulého roku. S kontajnerovými stojiskami a s Fontánou pre 

Zuzanu a arcidiecézna charita.  

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

Dobre.  

Čiže, upozornenie.  

Pán poslanec,  

ale toto máte v rukách vy ako budete pracovať. 

A pozrite sa, už sme trištvrte hodinu sa tu hádame 

a občania stoja a čakajú.  

Dostal som informáciu, že faktické pripomienky sú 

oprávnené jediné v rozprave. Toto nie je rozprava. Toto je 

hlasovanie o programe.  

Čiže, prosím, budú návrhy na zmenu programu a o nich 

sa bude hlasovať.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Nie. Toto nie je rozprava. Toto je hlasovanie 

o programe. Toto. 

Takže, hlasujeme o návrhu pani poslankyne Tvrdej 

predradiť bod OLO ako 1A. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Osemnásť za. 

Nebolo prijaté uznesenie. 

 

Hlasujete o návrhu predradiť bod 38 ako Bé. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťosem prijaté. 

Devätnásť za. 

Uznesenie je neprijaté. 
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Hlasujeme o návrhu predradiť bod 40 ako Cé. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťjedna za. 

Neprijaté uznesenia. 

 

Posledný bod je 42 ako bod 2A. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Dvadsaťjedna za. 

Uznesenie je neprijaté. 

 

Vraciame sa do bodu Návrh programu. 

Ďalší prihlásený bol pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcela veľmi pekne poprosiť kolegov 

poslancov, aby v tomto prípade súhlasili so zaradením dvoch 

materiálov, ktoré sme mali v májovom programe, ale toho 
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prerokovania májového zastupiteľstva sa tak skoro asi 

nedočkáme.  

Sú to dva návrhy všeobecne záväzného nariadenia, ktoré 

jedno je nové o zeleni, ktoré vzniklo dohodou mestských 

častí a mesta, je veľmi dobre urobené. Všetci na to čakajú 

kedy sa to schváli.  

A druhé vézeten (VZN) o ovzduší, ktoré tiež sa zmenilo 

na základe protestu prokurátora.  

Sú to nezávadné veci, len čakajú na schválenie 

mestským zastupiteľstvom. Sú to také, že dvojminútové body 

asi.  

Takže, ja by som navrhla nový návrh vézeten (VZN) 

o zeleni zaradiť ako bod 3A. a ten materiál máte dnes, lebo 

má byť v májovom programe. Ako bod 3A. 

A zmena vézeten (VZN) o ovzduší ako bod 3Bé. 

Prosím vás pekne o podporu.  

Ďakujem. 

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

Hlasujeme o návrhu pani poslankyne predradiť 

z májového zastupiteľstva bod 3A. 

Hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Dvadsať za. 

Uznesenie je neprijaté. 

 

Druhý návrh je predradiť bod tri, na 3Bé z májového 

zastupiteľstva. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Devätnásť za. 

Uznesenie je neprijaté. 

 

Ďalší prihlásený. Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor, keďže som sa nedozvedela čo spôsobilo, 

že, čo sa náhle zmenilo v parkovaní, takže, žiadam, aby bol 

nezákonne vložený do rokovacieho poriadku bod 4A parkovacia 
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politika vypustený. Pardon, do programu, do pozvánky, aby 

bol vypustený. 

Prosím poslancov, aby ho nahradili informačným 

materiálom, ktorý máme v informačných, zaradenie informácie 

o príprave územného plánu hlavného mesta Bratislavy ako bod 

4A. Pretože myslím si, že územný plán hlavného mesta 

Bratislavy má podstatne väčší význam ako kamufláž nejakej 

parkovacej politiky.  

A najmä, spolu to veľmi, veľmi súvisí.  

Tento materiál extrémne dôležitý bol zalaž, zaradený 

ako len informačný materiál, hoci na predchádzajúcom 

zastupiteľstve pán primátor sme žiadali, aby bol zaradený 

ako riadny bod programu a čakali sme, že tu príde odborne 

spôsobilá osoba, alebo aspoň vedúci, zodpovedná osoba, 

ktorá je zodpovedná za prípravu nového územného plánu 

a poskytne poslancom relevantné informácie, ktoré 

nedostávajú na komisii územného plánovania alebo ako sa 

volá. Stratégia územného plánovania.  

Jediný, kto tu vedel ako tak odpovedať poslancom bola 

pani hlavná architektka, inak tu nebol nikto.  

Takže, žiadam vás, milí kolegovia, miesto bodu 4A, 

nebudem sa vyjadrovať k tomu návrhu už, k tej parkovacej 

politike, prosím vás, zaraďme extrémne dôležitú informáciu 

o príprave územného plánu hlavného mesta Bratislavy. 

A žiadajme, aby tu boli kompetentné osoby, ktoré nám budú 

odpovedať.  
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Ďakujem veľmi pekne za podporu. 

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

Toto sú dve hlasovania. Áno? 

Prvé je hlasujete o návrhu vypustiť bod 4A z návrhu, 

schvá, už schválenej, schváleného programu rokovania.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť slová poslanca Koleka „Takmer to 

vyšlo“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťdva za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

A druhý návrh je zaradiť ako bod 4A Informačný 

materiál  

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

Tak potom 4Bé. 4Bé. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

4Bé, 4Bé informačný materiál územný plán.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Dvadsať za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Ďalším prihláseným 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

bol pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Tak ďalší pokus skúsime.  

Páni poslanci, 

čiže, navrhujem do zmenu programu ako bod číslo 0 

Plnenie uznesení, ktoré je dneska bodom číslo 1.  

Bod číslo 1A navrhujem bod číslo 42, ktorý sa volá 

Správa o výsledku kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy.  
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Bod číslo 1Bé navrhujem, keďže nie som naivní a viem, 

že sa nedostaneme k mimoriadnemu zastupiteľstvu, ktoré sme 

minule ani len nezačali, tak bod Rôzne. Bod 1Bé. 

Čiže, tieto zmeny.  

0 plnenie uznesení, 

1A bod 42 správa o výsledkoch kontrol a  

1Bé bod Rôzne, aby sme mali možnosť otvoriť témy, 

ktoré sú v mimoriadnom zastupiteľstve. 

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

Ďakujem. 

Hlasujeme o návrhu pána poslanca predradiť bod 1 na 

bod 0. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Sedemnásť za. 

Uznesenie je neprijaté. 

 

Druhý návrh bol bod 42 ako bod 1A. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsaťosem prítomných. 

Osemnásť za. 

Uznesenie je neprijaté. 

 

A tretí bod bol predradiť bod Rôzne ako 1Bé. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Sedemnásť za. 

Uznesenie je neprijaté. 

 

Slovo má pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcela navrhnúť, aby sme bod 42 Správa 

o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrola 

hlavného mesta Bratislava zaradili hneď po obednej 

prestávke vzhľadom na to, že naozaj je kritická situácia 
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v sociálnom zariadení Archa, kde denne mi volajú rodinní 

príslušníci klientov, plačú mi do telefónu.  

Ja som sa tam aj sama bola pozrieť. Je to neudržateľná 

situácia. Potrebujeme sa tomu venovať.  

Predstavte si len, že ležiacim klientom dajú pitie 

v zavrenej fľaše. Ten klient sa nevie ani si to dočiahnuť, 

alebo keď povie, že je hladný mu povedia, že choďte si 

kúpiť.  

Momentálne šesť zamestnancov dalo žiadosť o péenku.  

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

Pani poslankyňa, 

o materiáli budeme hovoriť,  

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

Je to tam ne neudržateľné. 

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

keď bude zaradený. 

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

Potrebujeme sa poobede tomu venovať.  

Prosím, kolegovia, zahlasujte za toto. Naozaj, je to 

urgentná situácia.  
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Ďakujem. 

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

Dobre. 

Návrh, hlasujeme o predradení, alebo teda zaradení 

bodu 42 o štrnástej hodine.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťjedna za. 

Uznesenie je neprijaté. 

 

Slovo má 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 všetkých o zaradenie bodov 

nových ako 5A a 5Bé. Jedná sa o zverenie novovytvorených 

pozemkov v lokalite Horný Kramer Nové Mesto a druhý bod je 

v lokalite Filiálka Nové Mesto.  

A potom ako 5Cé by som poprosila predradenie bodu 31. 

jedná sa o pozemky, vykúpenie pozemkov na Harmincovej ulici 

v Dúbravke.  
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Ja by som len chcela poprosiť, naozaj nám to je 

dôležité v Dúbravke. Rieši sa to niekoľko rokov. Ak to 

dneska neprejde, neschválime, tak my už nemôžeme rozširovať 

Harmincovu, ktorá je vlastne veľkým problémom pre Dúbravku.  

Tak aspoň tento jeden bod by som poprosila.  

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa,  

o týchto bodoch rok, hovorím s pánom starostom, ale 

ešte nie sú tak procesne pripravené, aby postupovali. On to 

vie. A máme, máme spolu dohodu.  

A Harmincovu, samozrejme, sprav spravíme, keď budeme 

riadne rokovať, tak sa k tomu určite dostaneme.  

Čiže, hlasuje sa o zaradení bodu 5A prvého. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťjedna za. 

Neprijaté. 

 

Zaradené bod 5Bé. 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťdva za. 

Neprijaté. 

 

A posledné hlasovanie predradenie bodu 31 ako 5Cé. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Dvadsaťjedna za. 

Uznesenie je neprijaté. 

 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  

ja teda prichádzam tiež s nepopulárnym návrhom zmeny 

programu, a to, uvediem ho.  
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Program, ktorý chcem zaradiť do rokovania bol normálne 

zaradený do rokovania finančnej komisie, avšak pre svoje, 

nazvem to, zmätočné formulovanie uznesenia a taktiež 

materiálu sme ho z finančnej pod komisie stiahli.  

Takisto sa udialo na rokovaní rady primátora, lebo 

pani starostka uplatnila takú istú požiadavku a stiahla aj 

svoje súhlasné stanovisko k tomuto materiálu. 

Upozorňujem vás, že tentokrát nejde o záujmy 

obyvateľov, takže buďte slobodní, hlasujte tak, ako vám 

svedomie káže. Ide o spoločnosť Lomnická esero (s.r.o.), 

ktorá má záujem v katastri, v katastri Devína kúpiť 

rozostavaný objekt vodojemu.  

Naozaj, tento vodojem špatí kataster Devína. Mestská 

časť vzhľadom na to, že sa uznesenia aj materiál zmenil, 

podporuje, aby sa tento materiál predal, aby sa teda tento 

majetok predal 

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

Pán poslanec, a kam navrhuješ (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) 

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

a preto navrhujem,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja vediem schôdzu. 

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

aby tento materiál, ktorý sme na stole mali pripravený 

oddelením správy majetku, bol zaradený ako bodu nula, 

s tým, že opakujem názov, ide o predaj ako prípad hodného 

zreteľa spoločnosti Lomnická esero (s.r.o.), rozostavané 

objekty vodojemu v katastri mestskej časti Devín.  

Ďakujem. 

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

Ďakujem. (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

To je spoločnosť Lomnická je každému jas, známa. Je to 

firma z portfólia džéjentí (J&T). 

Ďakujem. 

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

Dobre. 

Hlasujeme o zaradení materiálu ako bod nula. Pán pos. 

Návrh poslanca Koleka. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Pätnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som bol prihlásený v inom poradí, ja som bol 

posledný. Takže poprosím, aby bolo dodržané moje poradie 

prihláseného, pretože ste ho zmenili. Ja za to nemôžem, že 

ste zmenili poradie, ktoré bolo spravené. 

Takže, poprosím, aby bolo dodržané to, čo som ja 

nezrušil. A jak som bol prihlásený.  

A mimochodom vlastne takto. Nie, zoberiem to naspäť.  

Čiže, idem, ale vzhľadom k tomu, že toto neni 

rokovanie, tak sa tu môže prihlásiť ktokoľvek do jednej 

minúty aj opakovane, hej? Lebo tie pravidlá na prihlásenia 

sa do jednej minúty a prihlásenia sa do rokovania iba 

jedenkrát, alebo teda do rozpravy, platia iba pri otvorení 

rozpravy. A keďže toto neni rozprava, tak všetci môžete byť 

kľudní a môžete sa prihlasovať opakovane. Teda, aspoň taký 

prišiel teraz výklad.  

Dobre. Čiže, ja sa prihlásim potom ešte raz na konci.  
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A teraz poviem čo chcem povedať k týmto bodom.  

Čiže, ja dávam návrh, vzhľadom k tomu, že tu je 

strašne dôležitých,  

keby som prekročil, poprosím, budem dávať viacero 

návrhov, veľa návrhov budem teraz dávať na zmenu programu. 

Keby som prekročil, poprosím predĺžiť čas. 

Čiže, najskôr dávam návrh, aby majetkové body 6 až 37 

z júnového zastupiteľstva boli predradené ako prvé po 

schválení programu.  

To znamená, ale o každom chcem hlasovať samostatne. 

Čiže, samostatne sa bude hlasovať o bode 6 o predradení, 7 

o predradení.  

Čiže, šesť bude 0A, 0Bé, 0Cé. To je jedno.  

Čiže, to je to, čo tu Marian Greksa tvrdil, ako tu 

občania strašne čakajú a ja chcem teda vidieť jeho a jeho 

partiu, ako im naozaj na tých Bratislavčanov záleží, či 

teda prejoritu majú tí občania a tieto majetkové body, 

alebo tie politické. 

Čiže, poprosím o predradenie všetkých bodov 6, 7, 8, 9 

až 37 z júnového zastupiteľstva. O každom chcem hlasovať 

samostatne. 

Takisto poprosím o všetky body z májového 

zastupiteľstva majetkové, to sú 4 až 11, aby boli zaradené 

za tie júnové. To znamená, potom, neviem po ktoré písmeno 

alebo číslo to vyjde. To sú 4 až 11 z májového 
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zastupiteľstva. O každom žiadam, samozrejme, hlasovať 

samostatne, aby sa mohol každý slobodne ku každému jednému 

majetkovému vyjadriť s ktorým súhlasí a s ktorým nesúhlasí.  

Ďalej, žiadam zaradiť bod.  

Poprosím, aby si nerozprával, Marian, vtedy, kedy ja 

rozprávam. Je to nevhodné, nevkusné. A prosím ťa, chceš, 

apeluješ tu na všetkých, aby sa správali slušne, tak sa 

správaj slušne aj ty. Dobre? Neskáč mi do reči.  

Ďakujem. 

Čiže, potom poprosím zaradiť. 

Môžeš byť, prosím ťa, Marian, ticho? Ja som ti 

neskákal do reči, keď si rozprával. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Poprosím pána primátora, aby si zjednal nápravu 

v zastupiteľstve, lebo zase má dvojaký meter. Tu niektorí 

poslanci môžu a niektorí nemôžu. 

Dobre. 

Čiže, poprosím zaradiť nový bod, to je Návrh zmeny 

dodatku štatútu Slovenskej republiky  Bratislava článok 91 

písmeno bé Rozpočtové určenia príjmov Bratislavy 

a mestských častí, to je to septembrové 

z dvetisícsedemnásteho, ktoré prešlo, ktoré sa týkalo 

škôlok. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 63 

Lebo opätovne, je to týždeň dozadu, prišlo obrovské 

množstvo v Petržalke, šesťsto neprijatých detí a je to, 

samozrejme, z dôvodu ako sú rozdelené peniaze. 

Áno, primátor sa môže alibisticky ako obvykle 

vyhovárať na to, že on za to nemôže, tak sa rozhodlo v roku 

2007. Avšak on je primátorom, ak si dobre spomínam na štyri 

roky,  

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

Pán poslanec, (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja dávam návrh a vysvetľujem veci prečo ten návrh 

dávam.  

A prosím, aby si mi nevka 

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

Kam. Kam. Kam. Kam.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ne nemáš.  

Jaj, ako kam ho zaradiť?  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ale ja dorozprávam a hneď potom to poviem.  

Čiže, žiadam ho zaradiť, žiadam ho zaradiť z dôvodu, 

že je to opätovne tento rok, alebo teda od budúceho roka 

nebudú prichádzať peniaze na deti v materských školách, 

ktoré síce zo štátu do mesta prídu, ale tridsať percent 

týchto peňazí si mesto nechá. 

A čo je, napríklad, takto prichádza o jeden a pol 

milióna eur každý rok mestská časť Petržalka. Najväčšia 

mestská časť. Preto má najväčšie množstvo neprijatých detí, 

preto má najväčší problém v Bratislave s deťmi v materských 

škôlkach. 

Samozrejme, ja chápem, že polovica pomaly petržalských 

poslancov nebýva v Petržalke, čo by bol teda ten menší 

problém a druhý problém je, že, jednoducho, ako je tu 

vidieť pri hlasovaní, oni sa síce tvária, že to je tu 

nejaká pravica, ľavica, liberáli, konzervatívci, ale 

proste, je to všetko momentálne Ivova skupina.  

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

Pán poslanec, 

ešte raz sa pýtam, kam navrhuješ 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

skupina lúpežníkov, 

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

Zaradiť ten bod?  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

ktorá, jednoducho, si to tu, proste, všetko podelila 

a nemôže nič prejsť, čo neni dohodnuté. A dohodnuté sú 

hlavne, aby sa čo najviac peňazí dalo do obstarávaní, aby 

sa čo nevýhodne vysúťažilo, aby sa (gong) v mestských 

podnikoch nebolo vidieť kto čo robí, lebo tá 

transparentnosť, ktorú ste tu počuli, ktorá tu hovorila 

pani Tvrdá.  

Napríklad, faktúry, ktoré sú zverejňované od 

jednotlivých mestských podnikov nesúhlasia s tými, ktoré sú 

reálne. Ja mám všetky faktúry OLA (OLO) a faktúry, ktoré 

mám, nie sú totožné s tými, ktoré OLO zoznam zverejňuje.  

Napríklad, to je len taký jeden. Neviem to porovnať 

pri béveeske (BVS) a Dopravnom podniku. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Čiže, to len, to len na margo tej transparentnosti, 

ktorá tu, ktorá tu je.  

Čiže, a toto prosím zaradiť za bod zmena štatútu to 

bol 5, takže to bude päť, 5A, 5Bé za.  

Čiže, tam je vlastne návrh zmeny štatútu v tomto 

programe, čiže toto by malo byť zaradené za tým. To je ten, 

to je ten ďalší bod. 

Potom by som poprosil zaradiť bod OLO, ktorý teda bol 

na mimoriadnom zastupiteľstve, ale rovnako ako pri zimnej 

údržbe kedy pán primátor kryje dodávateľa, aby mohol 

vycuciavať tento rozpočet, tak samozrejme, pán primátor 

vzhľadom k tomu, že on je autorom nejakým, nejakou osobou, 

ktorá dohliada na na to rabovanie v mestských, mestských 

podnikov, tak nechcú sa poslanci o tom ani len rozprávať, 

nechcú vedieť ako sa v OLO predražene obstarali autá za 

dvojnásobnú cenu, ako sa tam luxusné obleky kupujú, ako sa 

v rozpore so zákonom firme Vassal dávajú robiť prerábky na 

majetku OLA (OLO) z úplne iných dôvodov.  

Takže, toto sú tie veci, ktoré, napríklad, Marian 

Greksa nechce počuť. Prečo to nechce počuť, 

(poznámka:  krik v rokovacej sále) 

to sa spýtajte jeho, lebo háji záujmy Bratislavčanov, ale 

neviem ktorých Bratislavčanov to háji. Možno tých 

vyvolených svojich, ktorí mu potom dohodia nejakú zákazku. 

Niekde môže vystúpiť, alebo niečo podobné.  
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Čiže, toto by som poprosil zaradiť za bod číslo, za 

bod číslo, ten návrh zmeny dodatku štatútu, čiže bod číslo 

7, to znamená po tých, po tej zmene rozpočtu, jednom 

štatúte, druhom štatúte ďalšieho, takže to bude bod 5Cé, 

alebo 6, 7, neviem aké číslo tomu dáte.  

Vzhľadom k tomu, že mi končí čas, tak to sú všetky 

body, ktoré sú, ale ja sa prihlásim ešte raz, aby som mohol 

ďalšie body zaradiť.  

Ďakujem. 

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

Dobre.  

Takže ideme hlasovať o návrhoch pána poslanca Hrčku.  

Prvý návrh je zaradiť bod 6, teda, teda posunúť bod 33 

na bod 6. Áno?  

Bod 33. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, pardon. Od 6 do tri. Takto.  

Takže. 

A kam ich navrhuješ? Na 1A, 1Bé, 1Cé alebo ako. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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No nie napríklad, to musíš ty navrhnúť. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ja neviem. Kam si ich navrhol. To musí pán poslanec 

navrhnúť. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, na, ne nebol, nepadol návrh kam ich treba 

zaradiť.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To sa nedá takto povedať, že napríklad takto, treba 

povedať odkiaľ-kam.  

Čiže, ten návrh musí byť jasný a presný, aby sa dalo 

o ňom hlasovať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia, ako, ako, ako budeme postupovať? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón, počuť slová „Však on 

by mal jasne povedať, presne. On má ...“) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže má program pred sebou aj pán Hrčka a vie, že 

v ktorom bode sme práve teraz, mal by pomenovať kam chce 

predradiť tieto majetkové programy. Body. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

To ale nepovedal. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No, pán poslanec dal štyridsať návrhov, takže. 

Štyridsať návrhov. Vyše štyridsať návrhov, to znamená, že 

nie je jasné, kam chce zaradiť tieto body.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Šesť až štyridsaťsedem na začiatok nie je dostatočne 

jasné. Neviem čo je to na začiatok. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Povedal na začiatok, nula a tak ďalej. Ja neviem čo je 

to nula a tak ďalej.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To nezaznelo.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nula a ale nie až do tridsaťsedem. Nie až do 

tridsaťsedem. 

Takže.  
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Neviem.  

Návrhová komisia, ako budeme postupovať?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Toľko členov je v návrhovej komisii,  ktorý každý 

hovorí naraz.  

Takže, buď počúvate, alebo potom hovorte ďalej. 

Keď je tu návrh, že ako prvý bod, tak to môže byť 

jedine nula, lebo jednička je Informácia o plnení uznesení. 

A on to chce všetko predradiť.  

Takže, od šestky počnúc môžeme počítať, alebo číslovať 

od 0, 0A, 0Bé a tak ďalej. Do tých trid, do počtu 

tridsaťsedem.  

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

Dobre. Ale keďže nemáme toľko písmen v abecede, tak 

niekde sa bude musieť zastaviť a potom 0AA, Bé, 0ABé, 0ACé. 

Hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 
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Takže, je, je jasné, že ideme hlasovať o týchto 

návrhoch. Dobre. To sa vyjasnilo.  

Takže, prvý návrh je predradiť bod 6 ako bod 0A. 

Prosím, hlasujte. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno, viac ako štyridsať hlasovaní. Áno. Pán poslanec 

to navrhol.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Sedemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím o kľud v sále.  

Hlasujeme o predradení bodu sedem ako 0Bé. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsať prítomných. 

Šestnásť za. 

Uznesenie nebolo prijandé. 

 

Bod. Hlasujete o predradení bodu 8 ako 0Cé. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Osemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujeme o predradení bodu 9 ako 0Dé. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Sedemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujete o predradení bodu 10 ako 0E. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Osemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujete o predradení bodu 11 ako 0eF. 

(Prezentácia a hlasovanie.)  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Devätnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia pracuje vtedy, keď sú návrhy 

uznesení. Toto nie je návrh uznesenia, toto je normálne 

návrh poslanca, o ktorom sa hlasuje hneď.  
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Hlasujete o prero predradení bodu 12 na 0Gé. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Osemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujete o predradení bodu 13 na,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

o bodu 13 na bod 0I. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Sedemnásť za. 
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Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujete o presunutí bodu 14 na 0J. Jot. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Sedemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujete o presunutí bodu 15 na 0Ká. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Sedemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Hlasujete o predradení bodu 16 na 0eL. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Sedemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujete o bode, o predradení bodu 17 ako bod 0eM. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Sedemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujete o bo, predradení bodu 18 ako bod 0eN. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsať prítomných. 

Osemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 77 

 

Hlasujete o predradení bodu 19 ako bod 0O. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále, počuť poslancov 

Tvrdú a Hrčku.) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Sedemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujeme o predradení bodu 20 ako 0Pé. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále pokračuje) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Sedemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujete o predradení bodu 21 ako 0eR. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Dvadsaťdeväť prítomných. 

Sedemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujete o predradení bodu 22 ako bod eS. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Šestnásť  za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujeme o predradení bodu 23 ako 0Té. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Štrnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujeme o predradení bodu 24 ako bod 0Vé. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 
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Štrnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujeme o predradení bodu 25 ako bod 0 dvojité Wé. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Pätnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujeme o predradení bodu 26 ako 0iks. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Pätnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujeme o zaradení bodu dva, predradení bodu 27 ako 

0ypsilon. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 
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Pätnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujeme o predradení bodu 28 ako 0Zet. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Pätnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujete o predradení bodu 29 ako bod 0AA. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Pätnásť za. 

Uznesenie je neprijaté. 
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Hlasujeme o predradení bodu 30 ako bod 0AB. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Pätnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujeme o zaradení bodu 31 ako bod 0ACé. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Pätnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujeme o zaradení, predradení bodu 32 ako bod 0ADé. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Štrnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Hlasujeme o zaradení bodu 33 ako bod 0ACé, pardon, 

0Aé. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Pätnásť za. 

Nebolo prijaté uznesenie. 

 

Hlasujete o zaradení bodu 34 ako 0eF. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Štrnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujete o zaradení bodu 35 ako bod 0Gé. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Pätnásť za. 

Uznesenie je neprijaté. 
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A posledný je bod, vlastne predposledný 36 ako bod 

0Ahá. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Pätnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

A posledný z tejto várky je bod 37 zaradiť ako 0ACH. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Šestnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Teraz prechádzame k bodom 4 až 11 z májového 

zastupiteľstva. 

Hlasujte o zaradení bodu 4 ako bod 0AI. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 
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Pätnásť za. 

Uznesenie je neprijaté. 

 

Hlasujte o zaradení bodu 5 ako 0AJé. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Pätnásť za. 

Uznesenie je neprijaté. 

 

Hlasujte o predradení bodu 6 ako 0AKá. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Šestnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Bod 7 zaradiť ako 0AeL. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Šestnásť za. 
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Uznesenie je neprijaté. 

 

Hlasujete o zaradení bodu 8 ako bod 0AeM. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Šestnásť za. 

Uznesenie je neprijaté. 

 

Hlasujete o zaradení bodu 9 ako bod 0AeN. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Šestnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Hlasujete o zaradení bodu 10 ako bod 0AO. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Šestnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Hlasujete o zaradení bodu 11 ako bod 0APé. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tak, mestské zastupiteľstvo stratilo 

uznášaniaschopnosť, pretože tu nie sú poslanci a vyhlasujem 

pätnásťminútovú prestávku.  

Respektíve, sú poslanci, ale, ale sa neza, ale blokujú 

zastupiteľstvo. 

Takže, poslanci, ktorí navrhovali zmeny programu 

zblokovali zastupiteľstvo a, a vyhlasujem v súlade 

s rokovacím poriadkom pätnásťminútovú prestávku.  

 

(Prestávka od 10.05 do 10.24 h) 

 

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

(po prestávke) 

...sály mestského zastupiteľstva, aby sme mohli 

pokračovať. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 
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...rokovacej sály, prestávka skončila.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Bolo v bode hlasovania o bode, presunutí bodu 11 ako 

bod 0APé.  

Čiže, tam potrebujeme prezenčné, prezenčné, predtým 

prezenčné hlasovanie. 

Prosím, o spustenie hlasovacieho zariadenia. 

(poznámka: je 10.27 h) 

Ide prezenčné hlasovanie. 

(Prezentácia.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Čiže, sme uznášaniaschopní. 

 

Vraciame sa do hlasovania o zmene programu rokovania.  

Návrh na presunutie bodu 11 z májového zastupiteľstva 

ako bod 0APé tohto zastupiteľstva. 

Prosím, hlasujte. 
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Je to návrh pána poslanca Hrčku. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Dvadsať za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Ďalší návrh je nový bod 5A zmena štatútu článku 91. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťdva za. 

Návrh nebol prijatý. 

 

Druhý návrh bol tiež, nie, čo sa týkal štatútu, že? Či 

bol iba jeden návrh? Iba jeden. 

A ďalší bod, bod 7 Správa o infor, informácia o OLe 

(OLO) bo, no, bod 7. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťjedna prítomných. 
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Devätnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Vraciame sa do.  

Pán poslanec Borguľa. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Už som dneska diskutoval o tom, že ja som teda 

v živote naučený pracovať efektívne, systematicky 

a nezabíjať mino, nemrhať zbytočne časom. Bol som 

ohriaknutý pani poslankyňou Tvrdou, že odchádzam po 

komisiách, alebo na komisiách.  

Áno, odchádzam. Alebo cez komisie. Je to pravda, 

odchádzam. Lebo mám v živote aj iné priority ako mrhať 

časom. Vyslovene mrhať časom.  

A úprimne poviem, že mám aj dneska chuť odísť, lebo 

toto nie je normálne, aby sme. A teraz to je vidno, dve 

hodiny diskutujeme zatiaľ len o programe a ešte nie sme pri 

konci. Ani zďaleka nie sme pri konci. To je ešte na ďalšiu 

hodinu.  

A však, mnoho je nás tu z minulého zastupiteľstva, 

kedy cez to zastupiteľstvo sme boli schopní prejsť 
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osemdesiat, deväťdesiat bodov úplne bez problémov, trvalo 

to do siedmej do večera, ale proste, prešli sme.  

Náš poslanecký klub sa dneska dohodol, že my nebudeme 

diskutovať, my budeme vo výnimočných prípadoch fakticky, 

alebo teda, keď diskutovať, tak veľmi krátko tak, aby sme 

naozaj prešli dneska všetky body. Aby tí ľudia, ktorí 

čakajú, aby dostali sa k svojim bodom, aby dostali sa k tým 

požiadavkám. Ale nestretlo sa to, žiaľ, s pochopením. 

Včera sme sa stretli na poslaneckom grémiu. Boli tam 

zástupcovia všetkých poslaneckých klubov. My sme otvorene 

hovorili o tom, že nechceme žiadne pozmeňovacie návrhy, 

doplňovacie, predraďovacie.  

Sám mám niekoľko pozmeňovacích, doplňovacích návrhov 

a som si ich stiahol, nedal, len preto, aby sme, aby sme 

prešli dneska všetky body tohto, tohto zastupiteľstva. 

A bola tam aj pani Šimončičová za poslanecký, za 

Bratislavský klub a mal som pocit, že to tam bolo v zhode, 

no, žiaľ, asi som sa mýlil. 

Mrzí ma, že takto sme zabili dve hodiny času.  

Ja žiaden návrh do programu nedávam.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Síce, už raz bola prihlásená, ale keďže je toto nová 

situácia, zákon neviem ako to rieši. Asi by ste sa mali, 

asi by sme sa mali dohodnúť predsedovia klubov, ako budeme 

postupovať. Lebo opakovane sa hlásiť do tohto, je, 

samozrejme, asi možné, ale. 

Takže, porada predsedov klubov.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán. Ale sme. Bol to jeho prvý príspevok.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak to je, to neni správne. To nebolo správne, ale 

teraz sa musíme poradiť, čo budeme robiť, lebo pani 

poslankyňa už bola prihlásená a, dvakrát dokonca. Keď chce 

tretíkrát.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedovia klubov, prosím vás, poďte sem.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: porada predsedov poslaneckých klubov 

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

 (po porade s predsedami poslaneckých klubov 

s primátorom) 

Dobre. 

Pani poslankyňa Čahojová, nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som mala návrh na doplnenie programu o bod, 

ktorý je v súvislosti s tým, že hlavné mesto Bratislava má 

novú webovú stránku, za ktorú sme zaplatili 

stoštyridsaťtisíc eur a na ktorej teda, keďže sme 

transparentné mesto, zverejňujeme rôzne informácie, ktoré 

by našich občanov mohli zaujímať, aj keď sa pomerne ťažko 

v tejto novej stránke orientujú. 

Ja by som upozornila na to, že na tejto novej stránke 

nie sú zverejňované záväzné stanoviská k investičnej 

činnosti za rok 2018, že táto informácia tam nie je 

dostupná, hoci sú zverejňované  a to je chvályhodné, za 

rok, zverejnené za rok 2017, 2016 a pred tým. 

Čiže, poprosila by som zaradenie bodu do programu 

informáciu o funkčnosti novej webovej stránky za 

stoštyridsaťtisíc euro a prečo sa nezverejňujú záväzné 

stanoviská hlavného mesta na tejto stránke za ten, v tomto 

predvolebnom roku? Pre nás ako štatutárov stavebných úradov 
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mestských častí a starostov mestských častí je to veľmi, 

veľmi nepríjemná situácia.  

Ďakujem za zaradenie tohto bodu do programu. 

Prosím, zaradiť ako bod 5Dé. 

Ďakujem. 

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

Hlasujme, prosím, o návrhu pani poslankyne Čahojovej, 

zaradiť ako bod 5Dé informáciu o webovej stránke mesta. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťdva za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 

Kolegyne, kolegovia,  

ja odporúčam, aby sme bod 5 rokovali 10.50. 
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Je pre mňa nepochopiteľné, že sa pred tento bod 

dostala parkovacia politika. Pre mňa je to evidentný zámer, 

aby sme sa k tomuto bodu nedostali z pohľadu magistrátu. 

Pol roka pracuje s peniazmi, ktoré mu nepatrí. 

A tristotisíc ľudí v Jaro, v Ružinove, v Starom Meste, 

Novom Meste a v Petržalke čaká spolu s miestnymi 

poslancami, ktorí si na základe schváleného mestského 

rozpočtu prijali aktivity a nemôžu ich robiť. Potom 

vznikajú tak absurdné návrhy, ako bod 3 Návrh na zmenu 

rozpočtu hlavného mesta.  

Jednoducho, že, prosím vás o to, aby sme tento bod 

začali rokovať 10.50. Pozmeňujúci návrh procedurálny.  

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

Hlasujte o návrhu pána poslanca Bajana bod päť 10.50. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Tridsať za. 

Čiže, bod budeme rokovať v čase 10.50. 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Nebudem hovoriť k poslancom, lebo je to zbytočné, 

budem hovoriť ľuďom, ktorí sú vo vedľajšej sále 

a k divákom. 

Mali sme začať o pol deviatej. O pol deviatej sme tu 

boli štyri asi, začali sme o deväť, o 8.50 a teraz je 

10.37. Keby sme normálne rokovali podľa programu bez 

zbytočných rečí, tak sme mohli mať možnože dvadsať, dvadsať 

bodov prekonaných.  

Vidíte, čo sa tu deje. Toto je čistá katastrofa.  

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Robím to, čo (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

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: 

Vzdávam sa slova. 

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

Pán poslanec Dostál. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 96 

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

Na úvod chcem vyjadriť protest proti spôsobu, akým pán 

primátor vedie zastupiteľstvo, lebo opakovane tu vystupujú 

poslanci ako pán poslanec Borguľa, pán poslanec Greksa, 

ktorí nedávajú návrhy na zmenu programu a napriek tomu ich 

nezahriakne. Ak ktokoľvek z nás keď si to dovolí, tak 

okamžite je zahriaknutý, že, že v čom ten jeho návrh 

spočíva.  

A ja teda chcem dať návrh na  zmenu programu a keďže 

pán poslanec Greksa tu zavolal občanov, ktorí tu majú 

majetkové body na, na šestnástu hodinu, tak aby sme to 

stihli, tak navrhujem tie body, čiže, body 6 až 37 

prerokovať medzi bodmi 1 a 2, čiže, hneď po informácii 

o plnení uznesení. Nenavrhujem zmeniť číslovanie, 

navrhujem, aby sme po bode 1 prerokovali body 6 až 37 a až 

potom pokračovali ďalším programom.  

Vychádzam aj z toho, že pán poslanec Greksa síce mimo 

mikrofónu, ale vykrikoval, že keby pán poslanec Hrčka nedal 

ten svoj návrh po jednom, ale dokopy, tak to podporí. Tak 

pevne verím, že tento návrh podporí, aby tí ľudia, ktorí na 

štvrtú sú sem pozvaní, mali už všetky body vyriadené.  

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

To znamená, že ideme hlasovať teda o zaradení bodu 6 

až 37 od 1, 1A, 1Bé, 1Cé? 
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Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Nie, oni sa môžu volať 6 až 37, akurát budú 

prerokované po bode 1. Prerokujeme bod 1 a potom ide 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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

No ale, my musíme rozhodnúť o jednotlivých bodoch.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím, návrhová komisia, ako budeme riešiť tento 

prípad? 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tu odznelo od pána Dostála, že má byť amblock 

hlasovanie o všetkých.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

O predradení bodov sa má hlasovať ambloc. Tak navrhol 

pán Dostál.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A otázka je, že či môžeme hlasovať o zaradení 

tridsaťjedna bodov a predradení me.  

Pretože pán poslanec Hrčka navrhoval a žiadal 

osobitné. Asi mal na to dôvod, tak sa na to pýtam, že či to 

môžeme, či to musíme zopakovať? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ak niekto má k niektorému predradenému bodu nejaký 

návrh osobitného hlasovania, to máme brať do úvahy. Ak nemá 

nikto, od tých 6 do 37 a bol návrh na amblock hlasovanie, 

tak dá sa aj tak. 

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

Dobre. 

Ďakujem za vysvetlenie. 

Čiže, ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Dostál, 

blokovo predradiť body 6 až 37 za bod 1, medzi 1 a 2.  

To znamená, že bod 6 bude kvázi 1A a tak ďalej. Bude 

to, tento blok bude nasledovať medzi blokmi 1 a 2. 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdeväť prítomných. 

Tridsaťdeväť za. 

Čiže, tento návrh bol prijatý.  

 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Vzdávam sa svojho (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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. 

Vzhľadom k tomu, že prešiel návrh pána Dostála, tak 

tiež nemám dôvod ďalej o týchto veciach rokovať.  

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 
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To bol posledný bod. 

To znamená, musíme ešte hlasovať raz? Netreba. Máme 

schválenú program rokovania. 

(Schválený program mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy dňa 28. 6. 2018 - poznámka 

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2018 

5. Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - 
parkovacia politika Návrh dodatku Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy – miestny 
poplatok za rozvoj a zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) 

1A Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Roľnícka ulica, k. 
ú. Vajnory, parc. č. 2694/13, Mgr. Martinovi Šimíčkovi 
a Zuzane Šimíčekovej 

1B Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 
parc. č. 21664/2, Radovanovi Herichovi 

1C Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, 
ulica Staré Grunty, parc. č. 2918/29, spoločnosti 
JUREAL s. r. o., so sídlom v Bratislave 

1D Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 1242/11, spoločnosti HDB GROUP, a.s., so 
sídlom v Bratislave 

1E Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 3393/4, parc. č. 3393/2, parc. č. 3392/25, 
parc. č. 3392/26, a prípadu pozemku pod vlastnou 
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stavbou v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3394/2, 
Ing. Dagmar Jančovičovej 

1F Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. 
č. 22198/3, parc. č. 22198/6, parc. č. 22198/8, parc. 
č. 22198/9, parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, 
spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s., so sídlom v Bratislave 

1G Návrh na predaj, alebo nájom ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, parc. 
č. 885/12, a stavby so súpis. č. 283, spoločnosti 
Vydrica a. s., so sídlom v Bratislave 

1H Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu stavby, bez súpisného čísla – 
Mýtneho domčeka, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na 
pozemku parc. č. 21343, mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto 

1CH Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 21377/17, spoločnosti Carlton 
Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave 

1I-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, parc. č. 3556/2 a časti pozemku parc. č. 
3556/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa 

1J Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 621, Marianovi Vacarelu 

1K Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 4081/7, parc. č. 4081/47 a parc. č. 
4081/50, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so 
sídlom v Bratislave 

1L Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 487/2  
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1M Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5441, pre spoločnosť 4MG&P 
Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave 

1N Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 1.40 v 
podchode na Hodžovom námestí, v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, Jaroslavovi Minárikovi Unimédia, so 
sídlom v Partizánskom 

1O Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových 
priestorov - garážové stojiská nachádzajúce sa na 
Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, garážové 
stojiská na Námestí M. Benku 1 - 16, k. ú. Staré 
Mesto, garážové stojiská na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, 
k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. 
Karlova Ves, garáže na Jasovskej 6-8, k. ú. Petržalka, 
formou priameho nájmu 

1P Návrh na schválenie zámeru na nájom častí pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. 
č. 3284/29 vo vnútrobloku Suché mýto – Veterná formou 
priameho nájmu 

1R Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 4263/1, parc. č. 4263/2, parc. č. 
4263/3, parc. č. 4263/5 a parc. č. 4263/6, na Búdkovej 
ulici, Slovenskému pozemkovému fondu so sídlom v 
Bratislave 

1S Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, 
parc. č. 15 – Bosákova ul., spoločnosti Autoklub 
Slovakia Assistance s.r.o., so sídlom v Bratislave 

1T Návrh na predaj podielu na pozemku registra „C“ KN, v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1533/2, 
Mošovského ulica, Danielovi Slašťanovi s manželkou 
Janou Slašťanovou ako realizácia zákonného predkupného 
práva 

1U Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 3553/22 a parc. č. 3553/15, Dvojkrížna ulica, 
spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého 
pozemku 
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1V Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, 
k. ú. Nivy, parc. č. 4015/23, zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa, spoločnosti RODEX CAR, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

1X Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, Teslova ulica, parc. č. 
15263/10 – 16 a 15263/18 – 19  

1Y Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 11370/4, parc. č. 11370/5, parc. č. 
11370/7-9, parc. č. 11370/11, parc. č. 11370/14, parc. 
č. 11370/16 a parc. č. 11370/17, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Moravskej 
ul. 

1Z Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, Pažítkova ulica, 
vlastníkom garáži situovaných na pozemkoch 

1AA Návrh na kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v Bratislave, 
v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2725/43 a parc. č. 2727/82, 
od ich výlučného vlastníka CEEbase s. r. o., so sídlom 
v Bratislave, a pozemkov parc. č. 2725/45 a parc. č. 
2725/8, od ich výlučného vlastníka ITB Development 
a.s., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne 
usporiadanie vlastníctva k týmto pozemkom 

1AB Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom 
SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking - 
Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave 

1AC Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 527, Blagoevova ulica, do správy 
mestskej časti Bratislava-Petržalka 

1AD Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo dňa 25. 
05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 3 

1AE Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
hromadných garážach na ulici Martinčekova - garáže, v 
samostatne stojacich garážach na ulici Hanulova – 
garážový objekt A, vlastníkom garáží 
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1AF Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
bytovom dome Blumentálska 16, Martinčekova 15, 
Narcisová 14, 16, Nezábudková 6, Kolískova 12, 
Tranovského 30, Rovniankova 6B, Krásnohorská 1, 
Miletičova 29, Púpavová 13, Hany Meličkovej 2, 
Bakošova 44, Znievska 9, Tupolevova 3, vlastníkom 
bytov  

1AG Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 2848/4, 2848/6, 2848/7, 2848/8, 
2848/9, 2848/10, 2848/11, 2848/12, 2848/26, 2848/27, 
2848/28, 2848/29, 2848/30, 2848/31, 2848/32, 2848/48, 
848/49, 2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57 pre 
Univerzitnú nemocnicu Bratislava so sídlom v 
Bratislave  

2. Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2017a hodnotiaca správa za 
rok 2017 

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

4. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v 
nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta 
SR Bratislavy na volebné obdobie 2018 – 2022 a na 
určenie výkonu funkcie primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy na volebné obdobie 2018 – 2022  

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

38 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s 

39 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 
Bratislavská integrovaná doprava, a. s 

40 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
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41 Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 
ruchu za rok 2017 

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

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

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

45 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.  

46 Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 

47 Žiadosť Národného tenisového centra, a.s. o dotáciu z 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na Opravu 
osvetľovacej sústavy NTC, výmenu povrchov tenisových 
dvorcov a oprava sociálnych zariadení 

48 Návrh: Prerozdelenie finančných prostriedkov z 
Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v 
hlavnom meste SR Bratislave 

49 Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 
separovanom zbere a strategických vyhliadkach do 
budúcnosti 

50 Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR 
v Bratislave 

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

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

53 Interpelácie 

54 Rôzne 

16:00 h Vystúpenie občanov 

Informačné materiály: 

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

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

c) Informácia o 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 7.12.2017 

d) Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR 
Bratislava 

e) Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy za 
rok 2017 

f) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

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

h) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Podzáhradná 15, Púpavová 15, 
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Kolískova 12, Rajecká 38, Jána Stanislava 1, Pifflova 
7, vlastníkom bytov 

i) Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov za 
rok 2017 

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

k) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj 
2018 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH 

K 31. 05. 2018 

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

A ideme do bodu jedna a to je Informácia o plnení 

uznesení. 

Dámy a páni, 

materiál máte pred sebou.  

Otváram k nemu diskusiu. 

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

Ďakujem za slovo. 

Nebudem sa teraz zaoberať už podrobnosťami v tom 

materiáli, lebo zakaždým by bola taká možnosť, ale a navyše 

na 10.50 sme si odsúhlasili nejaký bod aj z môjho pohľadu 

dôležitý, tak aby sme to stihli. 

Ja iba poviem, že síce v názve toho materiálu to nie 

je, ale stále, stále je obsahom toho materiálu časť, ktorá 

hovorí, že poslanci, poslanci schvaľujú nezákonné 

uznesenie, nevykonateľné uznesenia. 

Zhodou okolností, ja tam tuším žiadne nemám osobne, 

ale viacerí z vás áno. Ale ja si myslím, že z princípu by 

poslanci nemali hlasovať o materiáli, v ktorom by sami 

o sebe hovorili, že, že prijímajú nezákonné uznesenia 

a podobne. Podľa mňa, podľa mňa je to veľmi nešťastný 

spôsob, akým sa vypracoval tento materiál. 

Ale sú tam, samozrejme, aj mimo toho isté body, ktoré 

sú, podľa mňa, sporné. Napríklad, sme žiadali, aby sa 

vypracovala určitá štúdia, ktorá sa týka, vlastne, mestskej 

organizácie, ktorá by mala na starosti údržbu a čistotu 

v meste a tam sa posúva termín až na 31. október tohto 

roka. No, to už v podstate z nášho pohľadu by bolo 

irelevantné, aby sme to nejakým spôsobom v novembri keď 

budú, pravdepodobne, voľby, to ani nebude na to čas.  

Čiže, ten termín, to je asi pre to ďalšie 

zastupiteľstvo. A podľa mňa, toto zastupiteľstvo ešte 

chcelo vidieť nejakú štúdiu tej realizovateľnosti. 
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Takže, dalo by sa to rozoberať aj po bodoch, len 

nechcem zdržiavať.  

Podľa mňa, principiálne hlasovať za materiál, kde by 

poslanci, kde by ste si vy sami o sebe povedali, že 

prijímate nezákonné uznesenia, ja si myslím, že to by sme 

mali ako z princípu odmietnuť takýto materiál, pokiaľ tam 

taká časť bude včleňovaná a je včleňovaná opakovane. 

Ďakujem pekne. 

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcem k bodom 1.3 a 1.6, ktoré sa týkajú práve tých 

dvoch všeobecne záväzných nariadení, ktoré som navrhovala 

zaradiť na rokovanie tohto júnového zastupiteľstva. 

Ono sa nedá vytknúť tomuto, že sa píše, že bod 1.3, 

a to je všeobecne záväzné nariadenie  o o zeleni, bude 

prerokované, lebo primátor mal predložiť na rokovanie. 

Primátor to predložil, akurát to predložil na májové, ktoré 

nebolo ani v máji, ani minulý mes, minulý týždeň a obávam 

sa, či bude vôbec dnes.  
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Takže, minimálne by som si prosila opraviť v plnení, 

bude prerokované dňa 22. 6., lebo dnes máme 28. 6. a je 

možné, že sa to dnes prerokuje, neviem, neviem isto.  

A tak isto týka sa to aj toho vézetenka (VZN) 

o ovzduší. 

Je mi to veľmi ľúto, že pán primátor, ktorý o tom 

vedel, že by to mohol zaradiť na júnové zastupiteľstvo, 

neurobil tak. Ešte to mohol urobiť v pondelok. Ale zaradil 

včera poobede parkovaciu politiku.  

Z toho mi, pán primátor, mi naozaj vychádza, že pre 

vás je priorita parkovanie a nie zeleň.  

Jasné pravidlá o zeleni, aj zmena uznesenia vézetenka 

(VZN) o ovzduší na návrh protestu prokurátora.  

Čiže, ani ovzdušie, ani zeleň nie sú pre vás takou 

prioritou ako to parkovanie. 

Mne zostáva len dúfať, že sa dneska k tomuto 

dostaneme, pretože najbližšie potom možné, že v septembri, 

alebo vôbec tento rok to nebude schválené. 

Takže, ďakujem. 

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

Pán starosta Pekár.  
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Ing. Dušan   P e k á r , starosta mestskej časti Bratislava 

Ružinov: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. 

K bodu jedna bod 2.9. 

2.9 je uznesenie, ktorým pán hlavný kontrolór 

skontroloval možnosť vyplatenia zostatkovej sumy pri 

predaji pozemkov na diaľničný obchvat.  

Pán primátor,  

vy ste tvrdili, že nemáme nárok. Ja si myslím, že na 

základe kontroly hlavného kontrolóra a rokovaní odborných 

zamestnancov miestneho úradu mestskej časti Bratislava 

Ružinov a magistrátu sme dospeli k tomu, že Ružinovčanom 

dlžíte milión tridsaťdvatisíc eur. Milión tridsaťdvatisíc 

eur.  

Je to už dobrých pár mesiacov, čo sa neviete s nami 

dohodnúť a neviete nám zaplatiť tieto peniaze. 

V správe sa píše, že 18. 6. je konečné šetrenie. 18. 

6. už bolo. Poslanci nevedia, že bude ďalšie konečné 

šetrenie. Do kedy budete konečne šetriť to, čo nám máte 

ružinav, ru Ružinovčanom dať?  

Za tieto peniaze môžeme mať sto nových miest 

v materských školách pre deti v materských školách. 

O tretinu viac ciest a chodníkov opravených v Ružinove. 

Môžeme mať opravenú telocvičňu a ďalšie detské ihriská. 
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Ja vás žiadam, aby ste plnili uznesenia, bod číslo 2.9 

a aby ste Ružinovu vyplatili tieto peniaze. 

A na margo schvaľovaného programu. Mňa udivuje a som 

z toho naozaj sklamaný, že nepodporíte tvorbu nového 

územného plánu hlavného mesta.  

Mali sme stretnutie, verejné zhromaždenie obyvateľov, 

kde obyvatelia vyzvali aj magistrát, aby sa pričinil o to, 

že budeme mať konečne nový územný plán hlavného mesta.  

Tu viaznu súhlasy a komunikácia keď chceme schvaľovať 

územné plány zón. 

A vás poprosím, a to vás žiadajú členovia občianskeho 

združenie Prievoz, aby ste nepodpisovali žiadne stanoviská 

pred tým, ako sa s nimi stretnete.  

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 pánovi starostovi Pekárovi, že 

pripomenul. Je to, naozaj, veľká krivda na Ružinov, na 

obyvateľoch Ružinova.  

Rovnakú skúsenosť majú aj obyvatelia Karlovej Vsi keď 

chyba na strane hlavného mesta prepočítali deti v škol 
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škôlkách, školách, v školských stravovacích zariadeniach 

a prostriedky vo výške tridsaťpäťtisíc euro priradili 

v iným mestským častiam. 

Pán kontrolór rovnako potvrdil toto pochybenie na 

strane riaditeľ magistrátu a riaditeľ magistrát nám 

odpovedal na žiadosť, že teda, očakávame tieto neoprávnene 

ukrátené prostriedky mestská časť, obyvatelia mestskej 

časti Karlova Ves, nám odpovedal, že si to máme vymáhať na 

mestských častiach, ktoré tie prostriedky dostali neprávom.  

Takže, mrzí ma, že je takýto prístup selektívny 

k niektorým obyvateľom mestským častí, ktorí doplácajú na 

nerovnaký prístup pána primátora k svojim obyvateľom, 

k takzvaným Bratislavčanom, ktorých tak háji na každej 

tlačovej (gong) konferencii.  

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. 

Chcem sa prihovoriť aj ja. My sme mali práve pred 

chvíľkou diskusiu s pánom hlavným kontrolórom o tejto 

záležitosti, peňazí pre Ružinov a v zásade taký záver pre 

mňa je, že keby na, tam sedeli ľudia, ktorí sa vedia 

normálne ako ľudia rozprávať a komunikovať, tak by určite 

dospeli k nejakej dohode. Problém je, že vôľa komunikovať 

minimálne na jednej z tých dvoch strán, naozaj, chýba.  
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Chcem aj upozorniť, že posielať peniaze do mestskej 

časti, kde boli vytunelované športový klub, vépeeska (VPS), 

aktuálne sú desiatky nálezov v hospodárení Kultusu, je dosť 

nebezpečné, a preto aj pri návrhu na zmene rozpočtu kde 

Ružinov má dostať nejaké peniaze, dám pozmeňujúci návrh, 

aby boli účelovo zaviazané na konkrétny účel, aby sa 

nemohlo stať, že budú rozkradnuté tak, ako milióny eur 

v posledných dvoch obdobiach v Ružinove.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa musím výrazne ohradiť proti tomu, že by tu 

nebola nejaká vôľa.  

Pán starosta,  

aj to vystúpenie, ktoré si tu spravil, považujem za 

politickú predvolebnú kampaň.  

Tu je, samozrejme.  

My diskutujeme, ale o týchto financiách je právny 

spor.  

To, že ty máš iný názor je jedna vec, ale tu je právny 

spor o tom a ten kým nebude vyriešený, ja som zo zákona 

povinný dodržiavať zákony a nakladať s mestskými financiami 

zodpovedne. A tým, kým nebude uspokojivo vyriešený, tak 

mesto bude postupovať na základe zákona.  

Teraz prerušujem rokovanie o bode jedna. 
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(poznámka: prerušená diskusia k bodu 1 o 10.50 h) 

 

 

BOD 5 NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY - PARKOVACIA POLITIKA 

NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY – 

MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ A ZMENA 

ČL. 91 ODS. 1 PÍSM. B) 

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

A prechádzame do bodu päť, a to je návrh dodatku 

štatútu hlavného mesta, ktoré sa týka dvoch vecí, miestny 

poplatok za rozvoj a zmena článku 91.  

Miestny poplatok za rozvoj je reflexia dohody mesta 

a mestské časti, kde sme si vyjasnili technické veci 

ohľadne platieb a posielanie peňazí, ktoré platia 

developeri na území Bratislavy mestským častiam a mestu. To 

je. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ale ďaleko dôležitejší je druhá časť tohto, tejto 

zmeny, ktorá bola spravená zákonne konformným spôsobom, to 

znamená  zmena štatútu, diskusia s mestskými časťami, 

opätovne zapracované, zapracované pripomienky, ďalšia 

diskusia a návrh je na stole.  
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Dámy a páni,  

som veľmi rád, že pod mojim vedením a pod spoločnou 

prácou sa Bratislave podarilo zaro, získať toľko finančných 

prostriedkov, že sme schopní vyriešiť tento dlhodobý 

nepríjemný problém. Túto boľačku, ktorú stvorili naši 

predchodcovia a to je každoročná diskusia medzi veľkými 

a malými časťami o takzvanú solidaritu.  

Každý rok malé mestské časti sa boja či dostanú 

státisíce eur od veľkých mestských častí, strachujú sa 

o plnenie svojich priorít, strachujú sa o svoj finančný 

osud, strachujú sa o to, či občanom budú vedieť poslúžiť 

lebo veľké mestské časti im každý rok museli poslať časť 

svojho rozpočtu ako takzvanú solidaritu.  

Bola okolo toho veľmi nepríjemná, nedôstojná diskusia, 

nehodná Bratislavy a ja som veľmi rád, že sa nám spoločnou 

prácou podarilo tento problém vyriešiť.  

Mesto má príjmy, našťastie sa podarilo zvýšiť príjmy 

mesta tak, že úlohu veľkých mestských častí v tejto 

solidarite preberá na seba hlavné mesto. Ň 

To znamená, hlavné mesto Bratislava odbremeňuje 

Petržalku, Ružinov, Staré Mesto a Nové Mesto o jedna celá 

deväťdesiatpäť milióna eur ročne. Len Petržalka je to, 

myslím, okolo osemstotisíc ročne, ktorá zostáva v mestskej 

kase na to, aby, aby riešili potreby, ktoré potrebujú a, 

a ktoré, ktoré, samozrejme, v každej mestskej časti sú.  

Považujem to za veľký úspech voči veľkým mestským 

častiam, ktorým zís pribúdajú milióny eur, ale aj voči 
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malým mestským častiam, ktoré, ktorým odpadá táto 

nedôstojná starosť, ktorú každý rok mali a museli 

diskutovať s veľkými mestskými časťami, či im to veľké 

mestské časti podaria. 

Opakujem, je to výsledok našej spoločnej práce a chce 

sa vám za to poďakovať, pretože je to ďalší dôkaz toho, že 

sa nám darí riešiť problémy Bratislavčanov a v ich 

prospech. 

Ďakujem za diskusiu a prosím o podporu tohto návrhu.  

Pardon, ďakujem za pozornosť a prosím o podporu tohto 

návrhu.  

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Len veľmi krátko.  

Pán primátor,  

vzhľadom na to, ako ste zahriakli pána starostu 

Ružinova, ktorý oprávnene žiada peniaze, ktoré patria 

mestskej časti Ružinov, že si tu robí predvolebnú kampaň, 

tak musím konštatovať, že toto antré bolo rovnako 

predvolebnou kampaňou pána primátora Nesrovnala súčasného.  

A pripomenúť kolegom, že práve takéto riešenie, aké 

teda teraz máte pred sebou, tak to skutočne je výsledkom 

dlhých rokovaní najmä medzi starostami mestských častí, 
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viacerých rokovaní na Regionálnom združení starostov 

Bratislavy a musím povedať, že pán primátor, že zo strany 

mesta nebola veľká vôľa na takéto riešenie pristúpiť.  

Takže, nie je úplne vhodné pripisovať si zásluhy 

a dohodu niekoho iného. 

Ďakujem 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: 

Ďakujem pekne. 

Ja len doplním, že to je ochota stredných mestských 

častí, ktoré týmto vlastne prichádzajú o peniaze 

z celkového rozpočtu mesta. Že tým pádom sa vyčleňujú 

peniaze pre malé mestské časti a veľkým sa vracia, tým 

pádom o financie prichádzajú celkovo prichádzajú stredné 

mestské časti tiež.  

Čiže, aj vďaka stredným mestským častiam, ktorí tiež 

boli ochotní k tomu sa spolupodieľať. 

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

Pán starosta Pekár. 

Ing. Dušan   P e k á r , starosta mestskej časti Bratislava 

Ružinov: 

Ja chcem poďakovať pánovi starostovi a poslancovi 

mesta Vladovi Bajanovi, že sa mu podarilo presvedčiť tú 

väčšinu a máme zaradený tento bod konečne na 

zastupiteľstvo. 

Naozaj, tak ako povedala pani poslan, pani poslankyňa 

a starostka Čahojová aj moji predre predrečníci, rodilo sa, 

tento návrh sa rodil na Regionálnom združení starostov 

mestských častí a nerodil sa za týždeň, ani rok. Pamätám 

si, ako sme hovorili o tom, že toto je nesystémové 

riešenie, aby sa prerozdeľovali peniaze veľké, malé mestské 

časti a chceli sme to riešiť postupným  znížením až na 

nulu. Toto je dobré riešenie. 

Ja chcem poďakovať, naozaj, aj vedeniu hlavného mesta, 

že prijalo tento návrh a som rád, a budem rád a žiadam vás, 

aby ste podporili tento materiál. 

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. 
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Po viac ako osemročnom úsilí presvedčiť všetkých 

kolegov, či už tohto alebo minulého zastupiteľstva o tomto 

ekonomickom nezmysle, spejeme k nejakému riešeniu. 

Netvrdím, že konečnému, ale nejakému, ktoré by na nejaký 

čas ukľudnil situáciu a mohli by sme sa venovať, naozaj, 

ako zmysluplne tieto peniaze z podielových daní minúť 

v mestských častiach a v hlavnom meste s tým, že je. 

Predpokladám, že sa nebudeme maturovať nad tým, od, 

kedy peniaze pustiť, lebo máme schválený rozpočet celoročný 

a predpokladám, toto je len nevyhnutný krok k tomu, aby sa 

tie peniaze, ktoré patrili v januári, február a ďalej 

prvých polroku štyrom mestským častiam sa nejakým spôsobom 

k nim dostali tak, aby mohli byť zmysluplne realizované 

v území do konca tohto roku. 

Takže, ešte raz, ďakujem pekne za pochopenie a verím, 

že dospejeme aj k hlasovaniu v nejakom reálnom čase.  

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

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Mestská časť Ružinov, za ktorú som ja kandidoval, je 

jednou z tých, ktoré, ktoré to stálo najviac. Myslím, že po 

Petržalke to bolo nominálne najviac peňazí. Petržalka to 

bola ročne osemstotisíc, Ružinov šesťstotisíc.  
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Je, je to skvelá správa pre, pre Ružinovčanov, pretože 

naozaj na tom horizonte štyroch rokov funkčného obdobia to 

je dve celá štyri milióna eur.  

Škoda je tá, že sme k tomu dospeli až takto neskoro, 

pretože zase sa dá na to pozrieť aj opačne, že v minulosti 

o viac ako dve celá štyri milióna eur prišiel Ružinov. To 

bude už viac ako päť miliónov eur, ktoré sa mali a mohli 

preinvestovať v Ružinove.  

Ale v každom prípade ja budem tiež žiadať kolegov 

poslancov o podporu. Takto je to správne a férové.  

Ďakujem pekne. 

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

Pán poslanec Borguľa. 

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

Ďakujem za slovo. 

Medzi Staromešťanmi diskutujeme o krivdách, niektorých 

krivdách, ktoré sa na Staromešťanoch dejú a konkrétne 

dvoch. Jedna z nich je práve táto takzvaná solidarita, kde 

Staré Mesto zo svojho rozpočtu muselo odovzdávať peniaze 

a malým mestským častiam, pričom tie malé mestské časti sú 

možno omnoho bohatšie, ako je práve Staré Mesto, ktoré plní 

nie len úlohu nejakého rezidenčného, alebo poskytovania 

priestoru na rezidenčné bývanie, ale aj na kultúru, na 
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reprezentáciu a možno práve Starému Mestu chýbali tieto 

peniaze. Teda, nie že možno, ale chýbali.  

Ja som rád, že dneska sa dospelo k tomuto návrhu, že 

spoločne sme našli vďaka Vladovi Bajanovi nejaký kompromis.  

Do budúcna by sme mohli ešte diskutovať aj o tom, že 

prečo Staromešťania musíme platiť dvadsaťpercentnú vý, daň 

z nehnuteľnosti vyššiu ako ostatní, lebo len v Starom Meste 

je tá sadza o dvadsať percent vyššie. Keď bývate o ulicu 

ďalej v Ružinove, alebo v Novom Meste, tak už tú sadzbu 

máte o dvadsať percent nižšiu. 

A možno by bola téma, keď už sme teraz zrušili tú 

solidaritu, tak teraz začať robiť solidaritu voči 

Staromešťanom a pridať im tých dvadsať percent, ktoré sa 

oni viac vyskladajú na to, aby sa aj dvadsať percent viac 

objavilo v rozpočte.  

Ďakujem za slovo. 

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. 

Téma Staromestských daní je pravideľnou témou.  
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Len ja jednej veci nerozumiem. Keď sa naposledy 

schvaľovali navyšovanie dane z nehnuteľností, tak vtedy 

bývalý pán sta, teda súčasný pán starosta Števčík, a teda, 

ani pán Borguľa, ktorý to tak vehementne obhajuje, nedal 

návrh, aby Starému Mestu bola znížená daň z dvadsať 

percent, ktorú platí jedinú, na taxu, ktorú platia ostatné 

mestské časti.  

Pán Števčík prišiel vtedy s geniálnym návrhom, aby 

všetkým zvyšným šestnástim mestským častiam sa zdvihlo na 

úroveň Starého Mesta. A bol strašne prekvapený, že všetci 

ostatní poslanci nesúhlasili s navýšením daní ostatných 

mestských častí na úroveň Starého Mesta, ale nikdy tu 

nebola požiadavka, aby dane Starého Mesta boli znížené na 

úroveň ostatných mestských častí.  

A potom sa tento starosta a poslanec, ktorý to 

kritizuje, pýta, prečo tá nespravodlivosť tu je. Ja neviem, 

ja nie som poslanec za Staré Mesto a myslím si, že 

kedykoľvek by prišiel ktorýkoľvek poslanec alebo starosta 

Starého Mesta s návrhom, že chce z hľadiska spravodlivosti 

(gong) 

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

Pán poslanec Borguľa. 

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

Asi chcel pán Hrčka dopovedať, že z hľadiska 

spravodlivosti, aby bolo znížené.  
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No áno, takéto populistické návrhy vedia byť populárne 

a vedia, vedia mať efekt, ale ja si, treba si vždy položiť 

otázku, že odkiaľ chceme zobrať tie peniaze na takéto 

znižovanie daní. 

V dobe, keď sa rodil kompromis na to zvýšenie daní, 

drobné zníženie, ktoré sa udialo, tak, jednoducho, ten 

kompromis tu nebol. A len by bol ten rozbitý ten návrh 

vyrokovaný, ktorý nakoniec aj bol, aj bol schválený.  

Čiže, to je, možno, ve, môj pohľad na svet, že 

jednoducho, radšej som konštruktívny a s výsledkom ako 

propagandisticky, demagogicky a bez výsledku. 

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

No, je jedenásta hodina. Mali by sme vyhlásiť 

prestávku. Chcem sa opýtať, či vyhlasujeme prestávku? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dva.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dorokujeme bod?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Bez prest. Dobre.  

Takže slovo má pán poslanec Dostál. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  krik v rokovacej sále) 

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

Ja neviem, hlasovali sme o tom, že nebudeme postupovať 

tak ako vždy, že o jedenástej je prestávka? Ne nehlasovali 

sme.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ni nikto ne nehlasoval o tom, že o jedenástej nebude 

prestávka.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To sme hlasovali. Nie, to sme hlasovali raz. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Odhlasovali sme raz, že bude o jedenástej prestávka na 

všetky zastupiteľstvá a na minulom zastupiteľstve sme 

jednorazovo odhlasovali, že o jedenástej nebude prestávka 

z dôvodu, že sme začali deväť tridsať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čiže, ak má niekto procedurálny návrh, že nie, že ne 

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

Takže, váš klub odchádza na prestávku. Hej?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

No, ako ja predpokladám, že budeme postupovať v súlade 

so schváleným programom a súčasťou schváleného programu, 

tak ako nebudeme osobitne hlasovať o tom, že o jednej bude 

prestávka, tak pokiaľ to niekto nezmení.  

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

Dobre.  

Vyhlasujem prestávku polhodinovú.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tridsať minút.  

 

(prestávka od 11.02 do 11.37 h) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

 (po prestávke, pokračovanie v bode 5 zmena štatútu – 

poplatok za rozvoj) 

Tak pokračujeme v rokovaní mestského zastupiteľstva 

a do diskusie bol prihlásený faktickou poznámkou pán 

poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Čo? Nie, nie, pardon, vzdávam sa.  

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

Pán poslanec Mrkva.  

Mrva, pardon.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Premenova, premenoval si ma, pán primátor. 

Počkaj, robil som si prípravu k inému bodu, ale to je 

z hlavy, však týmto bodom ja sa zaoberám už dvanásť rokov.  

Solidarita, tá, ktorú teraz navrhuješ ty,  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Ja prosím potom o predĺženie tých desať sekúnd, kým sa 

tu vedie diskusia.  

Či Dostál bol, áno. Ondro Dostál bol predo mnou, tak, 

dostane slovo.  

Dobre.  

Čiže, solidaritou sa zaoberám dvanásť rokov od kedy 

som starostom. Je to z, je to taký nesystémový kr prvok, 

ktorý vznikol pri novele zákona ešte v dvetisícom ôsmom 

roku, kedy sme to riešili tak, že  sa tam pre malé mestské 

časti, ktoré vykonávajú tie isté funkcie ako veľké mestské 

časti, ale nemali dostatok peňazí preto, lebo nemajú 

dostatočne veľké obyvateľstvo, ale musia vykonávať tie isté 

funkcie, doložila tá solidarita.  

Inak, najpodstatnejšie na tom je, že financovanie 

slovenskej samosprávy je poddimenzované. Ten, to nariadenie 

vlády 668/04 z roku teda 2004 bolo dočasné. To bolo 

provizórium na dobu kým sa pripraví normálny zákon 

o financovaní samospráv. Žiaden taký sa ale nepripravil 

a toto provizórium trvá už štrnásť rokov.  

Okolité samosprávy okolo Slovenska, Česko, Poľsko, 

Rakúsko, Maďarsko, majú dvakrát, skoro dvakrát viac peňazí, 

ako majú slovenské samosprávy podobnej veľkosti.  

U nás by bolo treba urobiť novelu toho zákona a pridať 

samosprávam na daniach z pridanej hodnoty a na daniach 

z právnických osôb. Tak to majú urobené aj v iných 
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okolitých krajinách, nemajú tam len daň z fyzických osôb 

a daň z nehnuteľností.  

Počul som, že sa niečo také pripravuje a že ZMOS tlačí 

na to, aby celá daň z fyzických osôb nebola delená 

sedemdesiat, tridsať medzi samosprávy a župy, ale aby 

zostala celá pre samosprávy.  

Čiže, my tu teraz sanujeme nedostatok peňazí pre malé 

mestské časti.  

Bratislava vyrobí dvakrát viac peňazí ako dostane 

a tie idú ako solidarita na celé Slovensko. To znamená, že 

veľké mestské časti teraz roky rokúce solidarizovali zo 

Slovenskom, s mestom a s malými mestskými časťami.  

Ja som na začiatku tohto volebného obdobia, keď bola 

tá skupina pracovná, pamätáš si, Ignác, neviem, či si nebol 

predsedom tej pracovnej skupiny, navrhoval práve, že 

najjednoduchšie riešenie je, aby tie dva milióny, zhruba 

dva milióny, neplatili nespravodlivo mestské časti 

Petržalka, Ružinov, Nové Mesto a ešte som niekoho, Staré 

Mesto, ale aby to platilo mesto. 

Však keď mesto chce, sedem malých častí, ktoré sú 

väčšinou okrajové mestské časti, tak tým na to, aby bolo 

súčasťou mesta, priplatí. No.  

Toto sa ale stalo až pred, myslím, rokom a pol, keď 

pán poslanec Jano Hrčka prišiel s návrhom zmeny 

financovania mestských častí s ohľadom na spravodlivejšie 

prerozdeľovanie žiakov, lebo zistil chybu v prerozdeľovaní 
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žiakov a potom urobil taký pomer, koľko je na mestskú ča 

časť, na občana mestskej časti financií.  

Čiže, toto bolo, toto, toto čo sa teraz deje, sme 

navrhovali my starostovia v prvom volebnom roku tvojho 

pôsobenia, pán primátor, a ty si s tým prišiel až rok a pol 

pred koncom volebného obdobia.  

Dobre. Tak lepšie ako, lepšie ako nikdy.  

Poprosím, keď nebudem, keď mi bude skončí príspevok, 

tak poprosím o predĺženie.  

Čiže, ty si prišiel s tým preto, aby neprešiel návrh 

pána Hrčku, ktorý je, ktoré zase mesto pripravuje 

o peniaze, ale spravodlivo ho pripravuje o peniaze, lebo 

tam prepočítava počet žiakov na presne na mestské časti 

a berie mestu peniaze, myslím, že až šesť miliónov.  

Teraz prichádzaš iba ty mesto o dva milióny (gong), 

ktoré, o ktoré prichádzali mestské časti Staré Mesto, 

Ružinov, Nové Mesto a Petržalka.  

Hovorím to znova, opakovane, že toto už mohlo byť tri 

roky platné a už to takto mohlo fungovať.  

Tá solidarita mala stále rásť. Lebo keď rastú príjmy 

mesta, tak rastie príjmy aj mestských častí, ale tá 

solidarita nerástla. S tým sme sa už zmierili na združení, 

Regionálnom združení starostov sme povedali, že to bude 

teda definitívne jedna celá deväťdesiatpäť mililóna, ktoré 

sa prerozdelí zase jednou nespravodlivosťou, deleno sedem, 
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lebo mestské časti Lamač a Petržalka sú zase väčšie ako 

mestské časti, ktoré sú úplne maličké. Toto by tiež malo 

byť spravodlivejšie rozdelené.  

Ale k tomu dôjdeme asi, predpokladám, v budúcom 

volebnom období, kde si, myslím, že tu budú sedieť 

starostovia a poslanci, ktorí budú tlačiť na vládu a na 

národnú radu, aby sa samospráva, aby sa do samosprávy 

dostalo viac peňazí, lebo to, čo máme dneska, i keď ty 

hovoríš, že peňazí je dosť, reálne nestačí.  

Nemôžeme žiť v nesystémovo z toho, že nám pán predseda 

vlády, alebo ja neviem aký pán dá nejaké peniaze na opravu 

ciest. To my musíme mať trvalo o päťdesiat, sedemdesiat 

miliónov viac, aby sme systematicky vedeli meniť vozovky 

v ich životnosti po dvadsiatich rokoch a nie aby sme viseli 

na šnúrke od montérok niekoho, ktorý si zmyslí, že teraz je 

štátu sa darí, tak nám dá nejaké peniažky naviac.  

Čiže, toto bolo k tomu ako to celé vznikalo. Lebo 

mnohí poslanci ani nevedia, že ako, aký je zmysel tejto 

solidarity a prečo, prečo vlastne tá solidarita je a že je 

to vlastne dôsledok nariadenia vlády 668/04 dočasného, 

provizórneho, ktoré tu máme ešte od čias pána Mikloša 

a ktoré sa stále nemení.  

Ja si myslím, že je, teda, nastal čas. Aj ty, pán 

primátor, si predseda Únie miest Slovenska, aby sa zmenila, 

aby si tlačil na to, aby sa zmenilo financovanie samosprávy 

a dostalo sa (gong) viac peňazí do 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec 

ja s tebou súhlasím, ale spôsob ako dostať päťdesiat 

až sedemdesiat miliónov je, máte ho v rukách vy a volá sa 

spustenie rezidenčného parkovania. Pretože odhad motivácie 

ľudí, tých dvestotisíc, ktorí keby sa prihlásili do 

Bratislavy, tak odhadovali presne o päťdesiat, sedemdesiat 

miliónov eur. To sú tie peniaze, o ktorých hovoríš. 

Ale máte to vy v rukách. Ja to navrhujem už niekoľko 

rokov.  

Pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som skôr vyzval kolegov, aby sme sa venovali, 

naozaj, tej, tomu štatútu, pretože tam nie je len 

solidarita. To len k tomu. Pripomenúť. Pozrime si dobre ten 

materiál a ako komplexný ho treba schváliť. Myslím si, že 

tam nie je problém. 

Ja by som varoval pred takouto veľmi rýchlou fiškálnou 

reformou, ktorá sa navrhuje. Ja som zástanca v tejto dobe 

pri zlepšenej zamestnanosti, pri zvyšovaní priemerných 

miezd, naozaj, ten daň z podielu fyzických osôb je kľúčová 

daň pre samosprávy. Nehovorme o mixe daní v tejto dobe, keď 

sa z dvoch troch daní stáva politická daň.  
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Pozrime si dépéhá (DPH), šup, znížime spotrebnú, teda 

dépéháčku (DPH) na určitý druh potravín, lebo idú voľby.  

Je tu návrh na pálenice, čo bude výpadok v spotrebných 

daniach z alkoholu. Je tam kopec, je to, sú to politické 

rozhodnutia, ktoré nemôžme ovplyvniť a bez náhrady 

samospráva by prišla o peniaze.  

Je to strašne veľa a strašne dlho. Nebudem to k tomuto 

bodu rozprávať, ale fiškálnu reformu možno začať, ale nie 

pri tomto bode.  

Všetko. 

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

Pani starostka Kolková. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja by som sa len chcela pridať ku kolegovi Jankovi 

Mrvovi z Vajnor a poukázať aj na to, že tieto peniaze boli 

dlhodobo nešťastne kdesi na začiatku celej tej, celého toho 

modelu pomoci, výpomoci financovať potreby malých mestských 

častí nazvané solidaritou. Boli sme tam posunutí, vlastne, 

do roviny nejakých si žobrákov, na ktorých sa musí ktosi 

skladať. 
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A určite áno, súhlasím s tým, že teda prečo práve 

veľké mestské časti malým. Toto riešenie tak, ako je 

navrhované a má podporu všetkých starostov, tak to ako 

ozaj, je taký kúsok posunok k normálu. Ale teda, určite 

ešte je na tom je čo riešiť aj ďalej.  

Takže prosím, podporte.  

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

Pán poslanec Jenčík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som ešte nadviazal na pani starostku. 

Často krát sme sa my zástupcovia malých mestských 

častí museli spá, správať ako prostitútky.  

Čiže, pre nás je, je vykúpením akákoľvek istota, 

akákoľvek istota pre malé mestské časti, aby sme sa tu 

nemuseli trápiť. My, jednoducho.  

A ja vítam, ja viem, že nie je to ideálne riešenie, 

riešení je množstvo a veľa a rôznych návrhov tu môže 

padnúť, ale ja som rád aj za to, čo je na stole. 

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

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Samozrejme, táto zmena rieši nejaký spôsob, ktorý bol 

odhlasovaný v roku 2007. On možno na rok 2007 nemusel byť 

až taký zlý, len od roku 2007 sa stalo strašne veľa vecí. 

Od toho, že prišla hospodárska kríza, od toho, že bol menší 

výber daní, od toho, že sa nejakým spôsobom demograficky 

vyvíjali, či už starí, starší obyvatelia, či už deti 

v materských školách, základných školách, stravníci 

a podobne.  

A vzhľadom k tomu, že ako všetko, ten systém 

prerozdelenia bol vymyslený, bol vymyslený, že nejak sa 

dohodneme, aby to v tomto momente prešlo, tak to tak aj 

vyzeralo potom, keď sa tie pomery zmenili, tak zrazu to 

nijakým spôsobom neodrážalo a značne deformovalo, hej? 

Deformovalo to financovanie jednotlivých mestských častí. 

Momentálne ten návrh, ktorý je, tak áno, výrazným 

spôsobom pomôže mestskej časti Petržalka, pretože 

paradoxne, Petržalka, napriek tomu, že je veľká mestská 

časť, tak je jedna z najchudobnejších mestských častí. Keď 

odrátame školstvo, tak chudobnejšia je už iba Vrakuňa 

a Dúbravka. A Dúbrav a Petržalka je tretia najchudobnejšia 

mestská časť ak prepočítavame počet daní na obyvateľa po 
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odpočítaní nákladov na na povinných nákladov na na na 

originálne kompetencie v oblasti školstva.  

Teraz sa urobí to, že šesťstotisíc eur sa, napríklad, 

Petržalka nebude musieť byť solidárna, to znamená, že 

chudobný nebude musieť byť solidárny s priemernými, alebo 

s bohatými a tri mestské časti, ktoré aj po solidarite sú 

na tom nadpriemerne dobre, dostanú peniaze. Ja im ich 

prajem, avšak z môjho pohľadu z dlhodobého hľadiska, zase 

sa systémovo nerieši problém a zase to bude deformovať.  

Ja som zvedavý, keby tento systém platil v roku 2010 

a 11, to znamená v čase kedy mestu hrozila nútená správa, 

akým spôsobom by, by sa s týmito vecami vysporiadalo. Lebo 

teraz je hojnosť, teraz je z čoho rozdávať, i keď teda, 

bohužiaľ, to ľudia až tak moc nevidia, aspoň nie na, na 

službách Bratislavy, tak ak naozaj príde nejaká ďalšia 

kríza a znížia sa daňové príjmy, tak tento, toto 

rozhodnutie nebude, nebude nejakým spôsobom tiež 

najvíťaznejšie.  

A to, čo by sa malo spraviť, aby sa naozaj peniaze 

a dane medzi mestské časti prerozdeľovali na základe 

nejakých kvantifikovaných, jasne určených kritérií. To 

znamená, kto má koľko ciest, kto má koľko chodníkov, kto má 

koľko škôl, školských zariadení, tak pokiaľ sa to takto 

nezmení a bude sa to, naozaj, prepočítavať spôsobom jak je 

to momentálne určené, tak je to len a len voda na mlyn 

prosti, tej politickej prostitúcii, ktorú tu spomínal Rado 

Jenčík.  
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A tá prostitúcia tu pretrváva dlhodobo. To nebolo len 

pri štatúte, tá tu pretrváva pri rôznych iných materiáloch. 

My sme toho svedkami celé štyri roky. Primátor Ivo 

Nesrovnal na tom vlastne postavil celé svoje volebné 

obdobie na takomto fungovaní.  

A vzhľadom k tomu, že toto naozaj prináša peniaze 

a rieši to problém Petržalky, ja za to, samozrejme, budem 

hlasovať. Avšak upozorňujem, nerieši to problém ten, na 

ktorý som upozornil, to znamená, problém detí v materských 

školách, pretože Petržalka, ktorá má šesťsto neprijatých 

detí v materských školách, ak zvýši kapacitu o šesťsto detí 

v materských školách, tak o, na každé dieťa príde zo štátu 

momentálne okolo dvetisícdvesto, dvetisíc tristo eur. To 

znamená, že do hlavného mes, zo štátu do hlavného mesta 

príde zhruba jedna celá tri milióna eur. Avšak 

štyristopäťdesiattisíc týchto jedna celá tri tridsaťpäť 

milióna si nechá hlavné mesto a len deväťstotisíc pôjde do 

mestskej časti.  

Čiže, mestská časť Petržalka súčasným systémom je 

postavená do situácie, že čím viac detí prijíma do 

materských škôl, tým väčšiu stratu si produkuje a tým 

lepšie si mydlí vačky a ruky primátor tohto mesta, lebo tým 

viac peňazí ostáva jemu bez toho, aby pohol prstom. Lebo 

náklady mu nenarastú, ale príjmy áno. 

A toto je fakt kľúčová vec, ktorú bude treba vyriešiť, 

rovnako ako údržbu ciest, komunikácií,  údržbu verejných 

priestranstiev a podobne, ktoré tiež sú rovnako nezmyselne 

v tomto meste rozdelené. 
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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. 

Keďže tam mám stopku pred menom, tak radšej som sa 

prihlásila faktickou. 

Ja by som chcela poďakovať, že sa vôbec tento materiál 

dostal na stôl a poprosím teda kolegov poslancov, aby 

naozaj hlasovali za.  

Myslím, že tým sa konečne po troj treťom volebnom 

období naplní to, čo Regionálne združenie, teda o čom 

rokovalo mnoho a mnoho krát a konečne už prestane byť taká 

tá zášť medzi mestskými časťami. Niekto sa cíti ukrátený 

pretože dáva a niekto zase ukrátený lebo nemá. Takže toto, 

táto istota, teda, nastáva tu. 

A hlavne pre tie malé mestské časti, ktoré naozaj 

nemohli tvoriť rozpočty. My sme niekedy až vo februári teda 

tvorili rozpočet, respektíve schvaľovali, keďže sme 

nevedeli ešte v decembri či solidarita bude, nebude. 

Takže, naozaj, veľmi pekne ďakujem za všetko. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 139 

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. 

Ja len na margo toho, čo bolo povedané kolegom Hrčkom. 

Chcem upozorniť, alebo teda odporúčam, aby sme toto 

nebrali ako konečné riešenie.  

Kto trošku sleduje, čo sa valí na samosprávu. Poviem 

len štyri veci prečo sa k tomu musíme vrátiť. Zvýšenie 

priemernej mzdy na päťstodvadsať euro, hovorím 

o upratovačkách, hovorím o kuchárkach. Desať percent je 

navýšenie platov. Hovorím o školách stále, aj 

administratívy.  

Ak niekto má plán, že päťročné decká do dvoch rokov 

zaškolí, znamená to tridsať miliónov z peňazí samosprávy.  

A ešte ambicióznejší plán včera vo vláde schválený. 

Štvorročne do desať rokov, štvorročné deti, deti do štyroch 

rokov, to znamená vybudovanie nových tisíc sto škôlok. To 

je viac, niekoľko desaťtisíc zamestnancov z rozpočtu miest 

a obcí. Ak si toto vydelíme, je nám, dúfam, každému jasné, 

že tento problém máme na stole a treba ho riešiť. 

Samozrejme, nie teraz, ale rúti sa to veľmi intenzívne na 

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

Pán poslanec Dostál. 

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

Ja by som len rád pripomenul, že som bol prihlásený 

s riadnym príspevkom, aby sa teda nezabudlo, že som nechcel 

diskutovať iba k tomu, či má byť prestávka, alebo nebude 

prestávka, ale aj k materiálu.  

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.  

Čiže tento, toto je zase nejaké čiastkové riešenie, 

ktoré k daném k danému momentu je na ňom väčšinová zhoda, 

alebo konsenzus, avšak naozaj nerieši systémový problém 

a nerieš ďalšie veci, ktoré nastanú. A pokiaľ sa to nebude 

riešiť, tak je zas len otázka času kedy kto bude ukrátený. 

A momentálne, okrem teda Vrakune, Dúbravky, Karlovej Vsi, 

je obrovským spôsobom pri súčasnom prerozdeľovaní peňazí 

ukrátená Petržalka.  

A niekedy sa divím ako to najmenej vadí tým 

petržalským poslancom, alebo teda poslancom zvoleným za 

Petržalku. Teda neviem, či ich nazývať vždy petržalskými 
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poslancami, lebo to nie je to isté, ktorí hladia na všetko 

možné, možno aj na tú Rada Jenčíka tú politickú 

prostitúciu, ako na tú mestskú časť, za ktorú boli zvolení.  

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

Pán poslanec Dostál má posledný diskusný príspevok.  

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

Ďakujem. 

No, ak by som prekročil jeden diskusný príspevok, tak 

poprosím rovno o ďalší pre istotu. 

Á, niečo z toho, čo som chcel povedať, už zaznelo. 

Jednak tú solidaritu, ktorú teraz ideme riešiť iným 

spôsobom ako doteraz, tak to, ako bola doteraz upravená, 

teda že sme zvyšovali príjmy menších, menších mestských 

častí na úkor väčších mestských častí bo bolo to 

nesystémové riešenie.  

Na navyše riešenie typu, že štát je v kríze, 

hospodárstvo je v kríze, tak zvýšime daň z pridanej hodnoty 

z devätnásť na dvadsať ako dočasné opatrenie a potom 

napriek tomu, že sa štát dostane z krízy, tak, tak tá daň 

z pridanej hodnoty už zvýšená ostane.  

Rovnako je škoda, že teda už dávnejšie sme 

nepristúpili k nejakému riešeniu, ktoré, ktoré mohlo byť, 

mohlo byť postupné a mohlo, mohlo dochádzať k zníženiu toho 

prerozdeľovania, ktoré tam, ktoré tam bolo.  
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A rovnako si dovolím na tomto mieste vysloviť 

poľutovanie, že, že sa neuviedlo do praxe riešenie, 

s ktorým prišiel kolega Hrčka, ktoré sa síce mohlo zdať 

komplikovanejšie, zložitejšie, ale riešilo aj iné 

nelogickosti a nespravodlivosti, ktoré dnes existujú 

v rozdeľovaní príjmov mesta a mestských častí.  

Rád by som sa dotkol tej debaty o Starom Meste a o, 

o tom, že Sta Staromešťania platia daň z nehnuteľnosti 

o dvadsať percent vyššiu ako, ako  iné, teda, obyvatelia 

iných mestských častí.  

Samozrejme, že teoreticky možno nastaviť daň 

z nehnuteľnosti tak, že lukratívnejšie nehnuteľnosti budú, 

budú zdanené vyššou, vyššou sadzbou, alebo vyššou mierou 

ako menej lukratívne, ale rozhodne teda Bratislava, logike 

Bratislavy nezodpovedá iba to, že, že tu máme iba Staré 

Mesto a, a zvyšok mesta, že, že všetky nehnuteľnosti 

v Starom Meste sú lukratívnejšie ako všetky nehnuteľnosti 

niekde inde.  

Takže, ak by sme to chceli robiť tým spôsobom, že to, 

že to budeme diferencovať, tak potom, potom, potom by tá 

mapa mala byť nejaká podrobnejšia. Ale teda, systémovejšie 

by sa mi to zdalo nastaviť, nastaviť na jednu sadzbu pre 

celé mesto.  

Nedá sa mi nepozastaviť nad, teda, tým, čo hovoril pán 

poslanec Borguľa vo svojom vystúpení, kde to najprv 

kritizoval, že Staromešťania platia o dvadsať percent viac 

a potom keď mu pán poslanec Hrčka pripomenul, že nikto, ani 

on, nenavrhol, aby, aby sa znížila sadzba dane za, teda pre 
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Staromešťanov na úroveň zvyšku Bratislavy, tak to riešenie 

označil za populizmus, neviem či demagógiu a podobne. Tak 

to je také, tiež také zvláštne.  

Ďalšia vec je, že teda, prenášame teraz solidaritu 

voči menším mestským častiam z z väčších mestských častí 

na, na mesto, čo teda z pohľadu väčším mestských častí je, 

je pozitívum, ale samozrejme, že, že toto riešenie, neviem 

či dáva nejakú trvalú istotu menším mestským častiam, lebo 

naďalej to ostáva nesystémovým riešením a naďalej 

vypustením jednej pol vety zo štatútu, môžu o túto 

solidaritu, solidaritu prísť.  

Lebo teraz sa mení akurát to, že, že to tú solidaritu 

na na jej uhrádzaní sa nebudú podieľať úplne všet, teda, 

obyvatelia iba väčších mec mestských častí na úkor príjmov 

svojej mestskej časti, ale všetci obyvatelia Bratislavy. 

Druhý okruh, ktorý rieši tento dodatok štatútu je 

(gong), 

požiadal som o druhý príspevok,  

je poplatok, výnos miestneho poplatku za rozvoj, čo 

samozrejme vyplýva zo zákona, respektíve, jeho zmeny.  

Len tu by som sa chcel opýtať, že akú má táto úprava 

oporu (gong), oporu v zákone, pretože zákon o Bratislave, 

teda či, či je toto možné upraviť štatútom, lebo boli sme 

v inej situácii, boli sme v opačnej situácii, že keď bol 

ten, ten príjem príjmom Bratislavy, tak Bratislava štatútom 

upravila výnos tohto príjmu a jeho rozdelenie (gong) medzi 
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mesto a mestské časti. A teraz sme v opačnej situácii, že 

je to príjem mestských častí. 

Tak len by som sa chcel spýtať, že, že o čo sa to 

opiera, že my v štatúte upravíme rozdelenie medzi, 

rozdelenie výnosu z tohto miestneho poplatku medzi mesto 

a mestské časti, lebo v zákone o Bratislave je vymedzené čo 

má byť upravené v štatúte. Je tam napríklad spodrobnosti 

o tvorbe a čerpaní rozpočtu Bratislavy a vzťahu k rozpočtom 

mestských častí, najmä pravidlá rozdeľovania príjmov zo 

štátneho rozpočtu, z podielu na výnose štátnych daní 

a rozdelenie výnosu z miestnych daní, pravidlá rozdeľovania 

príjmov rozpočtom mestských častí medzi jednotlivé mestské 

časti, teda nie medzi mesto a mestské časti, ale iba medzi 

jednotlivé mestské časti. Sú tam výnosy z predaja, alebo 

podiely z výnosov predaja majetku. 

Čiže, vo všetkým ostatným ustanoveniam, ktoré sú dnes 

obsiahnuté v štatúte, v tej časti, teda v článku 91 

rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí, 

nachádzam priamo v texte zákona o Bratislavy, o hlavnom 

meste Bratislave nejakú oporu pre to, aby štatútom bolo 

upravené akým sa ten príjem, či už z predaja majetku mesta 

zvereného, (gong) nezvereného o 

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

Ďakujem pekne. 

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

Ja len, s niektorými vecami sa dá súhlasiť, ale 

predovšetkým v tom, že je to obrovská výzva pre ďalšie 

volebné obdobie, aby sme urobili poriadok vo financiách 

mesta.  

Lebo toto nie je jediný problém. Naozaj treba 

vyhodnotiť či je tá kompetencia povedzme v oblasti 

základného školstva je dobre rozdelená, keď časť 

zriaďovateľov je na meste, časť na mestských častiach 

a peniaze sa delia a je z toho hriech.  

Takýchto kompetencií delených je strašne veľa.  

Treba si usporiadať aj financovanie, aj urobiť to 

nejakým auditom v prvom volebnom roku nového volebného 

obdobia a potom si schváliť pravidlá tak, aby jednoducho, 

sme sa s týmto problémom nestretávali.  

Myslím, že je to na spadnutie. Treba naozaj začať 

rozprávať o financovaní mesta ako komplexne.  

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 teda ešte tak naozaj spomeniem to, čo som nemohol 

vtedy reagovať, keďže to bola faktická pána Borguľu.  
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Čiže, všetkým Staromešťanom teda vysvetlím ešte 

jedenkrát.  

Staromešťania platia nespravodlivé dane. Vyššie ako 

v ostatných mestských častiach. Ale nie pre to, že by Staré 

Mesto chcelo znížiť pre svojich obyvateľov na úroveň 

ostatných mestských častí, ale pre to, že Staré Mesto chce, 

aby všetci ostatní platili toľko, koľko Staré Mesto.  

To je jak s tým Záhorákom, ktorý ide v protismere 

a nie jeden, ale všetci idú v protismere. Čiže, keď, keď 

oni majú o dvadsať percent vyššie, tak poukazujú na to, ako 

je to nespravodlivé, ako mesto žije na úkor Starého Mesta, 

pričom keby prišli s návrhom, že znížia Staromešťanom, 

ktorých majú zastupovať a ktorých obhajujú, tak je to 

populizmus a demagógia.  

Áno, som rád, že to povedal Martin Borguľa, sociálne 

cítiaci človek.  

Takže všetci dôchodcovia, ktorí platíte, podľa vás, 

vysokú daň z nehnuteľností, tak ju nebudete platiť nižšiu, 

lebo je to demagógia a populizmus iných ľudí a Martin 

Borguľa s týmto nesúhlasí. 

Ďakujem. 

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

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

Ďakujem kolegom za reakcie, ale teda myslím si, že 

nedá sa to celkom tak paušálne povedať, že Staré Mesto 

chce, aby všetci ostatní platili, platili viac. Chcú to 

konkrétni  politici, konkrétni predstavitelia. Ja som sa 

teda nikdy neprihováral za to, aby sa zvyšovali, zvyšovali, 

teda, povedzme, táto, táto miestna daň za nehnuteľnosť, 

z nehnuteľností pre ostatných na úroveň Starého Mesta.  

Čiže, tu by som sa trochu ohradil.  

Ale naozaj by som poprosil od predkladateľa, 

spracovateľa, alebo teda neviem iného kompetentného, 

vyjadrenie toho, že či, či máme zákonom splnomocnenie 

v štatúte upraviť takéto rozdelenie miestneho poplatku. Ja 

som to v zákone o Bratislave nenašiel. 

Nechcem to, nechcem to vecne spochybňovať, lebo teda 

to rozdelenie, ak je na tom zhoda medzi mestom a mestskými 

časťami, tak s tým nemám problém, ale teda rád by som bol 

uistený, že je to v súlade so zákonom a že toto má štatút 

(gong)  upraviť.  

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

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu a prosím ešte pána inžiniera Kasandra, 

aby sa vyjadril na otázku pána poslanca Dostála. 
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Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Dobrý deň. 

Ďakujem. 

Takže, tento materiál pripravovala naša právna sekcia, 

takže predpokladám, že si tieto, tieto veci prešli 

z pohľadu zákona a tým, že to bolo potvrdené mestskými 

časťami, tak máme za to, že je to v poriadku.  

Asi toľko. 

Ďakujem. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Ďakujem pekne. 

Prosím návrhovú komisiu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže k tomuto materiálu sme nedostali žiaden návrh na 

zmenu pôvodného znenia uznesenia, mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje dodatok štatútu v obidvoch 

bodoch, tak ako je písomne uvedené 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.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Štyridsaťdva prítomných. 

Štyridsaťdva za. 

Je to jednomyseľné.  

Veľmi pekne vám ďakujem, aj vám, ktorí sa. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, my ďakujeme. Všetci ďakujeme, že sa dobré, sa 

dobrému hospodárilo, hospodárovi podarilo vyriešiť tento 

zapeklitý problém.  
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 

31. 05. 2018 – POKRAČOVANIE 

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

Tak a vraciame sa do predchádzajúceho bodu, to je bod 

jedna.  

A slovo má pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Tu mám poznačené Kolek, Štasselová, Tvrdá, Hrčka.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

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

Kolek, Štasselová, Tvrdá, Hrčka. 

Pán poslanec, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

Poprosím potom posunúť, pokiaľ mi bude chýbať aj 

v predĺženom čase ďalších dvadsať sekúnd.  

Po dvoch hodinách sa vraciame teda k plneniu 

uznesenia. Ja by som mal viac pripravených nejakých 

pripomienok k tomu, čo tam máme v materiáli uvedené, ale 

dotknem sa jedného, ktorý je pre mňa a pre mestskú časť 

Devín zvlášť dôležitý.  

Je to uznesenie pod bodom 4.6, respektívne, 

zdôvodnenie a jedná sa nášho, poviem úspešného, úspešnej 

snahy zakotvené v uznesení číslo 1036/2018 o tom, že mesto 

aj z titulu zákonného pôsobenia voči mestským častiam, aj 

z titulu rozhodnutia poslanca, poslancov, poslaneckého 

zboru má vyvinúť väčšiu snahu o nájdenie reálnej možnosti 

oddlženia mestskej časti. 

Pán primátor prvé naše uznesenie nepodpísal, lebo mal 

dojem, že je nie v súlade so zákonom. Naším, naším 

prehlasovaním sme jeho veto zrušili. 

Čiže uznesenie je platné. 

V tomto, čo máme momentálne ako na stole plnenie 

uznesení, pán primátor hovorí, že uznesenie je v rozpore 
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s platnou legislatívou, čiže už sa nedomnieva, že je 

v rozpore. On tvrdí, že je v rozpore. 

A ja sa pýtam, v čom je v rozpore? 

Pre tých, čo potrebujú troška si osvojiť to, o čom tam 

je, tak hovorím, že uznesenie má tri časti A, Bé, Cé. 

Bod A hovorí, že berie na vedomie mestské 

zastupiteľstvo,  

preskočím Bé, 

Cé hovorí, že žiada primátora informovať ako sa nach, 

ako sa nachádza vývoj tej tejto problematiky vrámci, medzi 

jednotlivými zastupiteľstvami. 

A je tam bod Bé, v ktorom poverujeme primátora 

k spolupráci s mestskou časťou Devín na vykonanie úkonov 

smerujúcich k príprave dohody s veriteľmi mestskej časti. 

Čiže ten duch tohto uznesenia hovorí vyrokovať 

podmienky oddlženia, predĺž predložiť ich potom 

na zastupiteľstvo k schváleniu. 

Čiže, nechápem kde pán primátor, respektívne tí, čo mu 

písali toto stanovisko našli legálny dôvod na tvrdenie, že 

takéto uznesenie je v protiklade s existujúcou právnou 

úpravou momentálne. 

Tí, čo ste si to čítali, sa tam dozviete, že 

rozpočtové pravidlá nepovoľujú mestu voči mestskej časti 
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urobiť finančný transfer, ktorý by, ktorý by zabezpečil 

možnosť oddlženia veriteľov. 

Podotýkam, pre chvíľočkou sme hovorili o solidarite. 

Príspevok na solidaritu. 

Vážení,  

veď to je presne ten istý prípad. My sme povedali, že 

mestské časti, my zastupiteľstvo sme sa dohodli a ukotvili 

sme to v štatúte, že mestské časti z rozpočtu mesta dostanú 

prostriedky na to, aby mohli normálne fungovať. 

To, čo je v tomto bode hovorené, že mesto by to mohlo 

urobiť len vtedy, keby existovala nejaká krízová situácia, 

teda skôr v pomyslení nejakého prírodného nešťastia, že 

vtedy by mesto mohlo reagovať. Respektíve nemôže, lebo 

mestská časť nebola založená mestom. 

Vážení,  

ja teda nemám právne vzdelanie, ale takéto tvrdenie, 

dovoľte za výraz, je primitívne oblbovanie. 

Pán primátor,  

ten, kto ti napísal toto právne zdôvodnenie, 

predpokladám, že si to nerobil ty, si nezaslúži (gong) brať 

plat z rozpočtu mesta. Zbav sa ho, prosím ťa, pre tvoj 

prospech a pre prospech mesta čím skôr. Bude to pre teba 

lepšie a aj pre mesto.  

Dôvod automaticky sa z tohto ponúka, je 

nekompetentnosť na výkon funkcie. 
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Ja by som poprosil ešte o pozornosť v tom smil smere, 

že naozaj mi nezostáva nič iné, len nastieniť, možno, pár 

problémov, ktoré sa dajú riešiť, keď sa chce. 

Čiže, tak jak bolo hovorené, solidarita je jeden 

z tých príkladov, kde by sa táto cesta vedela nájsť. A 

ďalšia cesta je, že sa založí nejaká organizácia 

na riešenie krízových stavov a teraz nehovorím len jednej 

mestskej časti, ale vo všeobecnosti. 

Pán primátor,  

treba iba chcieť. 

Na záver chcem poďakovať všetkým kolegyniam, kolegy, 

kolegom, ktorí sa nejakým spôsobom vcítili do života 

občanov mestskej časti a hlasovali za toto use uznesenie 

v snahe, aby sa po trinástich rokoch trvania nútenej správy 

v Devíne dosiahol normálny fungujúci život v mestskej 

časti. 

Pán primátor,  

dúfam, že už na septembrovom zastupiteľstve sa budem 

môcť takto poďakovať aj tebe. 

Z mestskej časti Devín odišiel na teba list 

so žiadosťou o prehodnotenie tvojho stanoviska a prosba 

o aktívny prístup pri hľadaní riešenia. Môže to byť legisla 

zmena legislatívy, môže to byť to, o čom som tu hovoril 

v rámci možností mesta. 

Podotýkam, že zrušenie nútenej správy má aj reálny 

dopad na chod mestskej časti. Plat na núteného správca nás 
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stojí približne pätnásť tisíc. My na oddlženie ušetríme 

približne desať. Keby sme nemuseli platiť núteného správcu, 

tak máme momentálne na oddlženie viac ako dvojnásobok a tým 

by sa mohla urýchliť aj tá cesta k tomu, aby sa mestská 

časť dostala z nútenej správy. 

Poprosím, pán primátor, naozaj, zober si toto ako svoj 

osobný príspevok pre Bratislavčanov, ktorí momentálne žijú 

v devínskej mestskej časti a poprosí, 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

a poprosím teda aby, aby si prijal ten náš list a čo 

najskôr dohodol s nami stretnutie, aby sme to mohli 

na kultivovanej ceste nájsť a kultivovanou cestou nájsť 

riešenie. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

Pani starostka Kolková. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja by som sa len chcela pripojiť k prosbe pána, teda, 

kolegu poslanca i Ignáca Koleka. 
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Chceli sme na osobnom stretnutí, pán primátor, 

vysvetliť tie možné postupy. Trval si na tom ako dostať to 

na papier. Mám to tu so sebou, bolo to podané na podateľni 

pre kolegov poslancov, ktorí by sa zaujímali. Sú tam presne 

vymenované paragrafy, odstavy ods odseky, citácie zákonov. 

Čiže, je to jasne zrozumiteľné, odkontrolovateľné 

a ozaj sa to dá. 

Ďakujem. 

Dúfam teda, že nás podporíte. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len k tomu poviem, že samozrejme sme sa stretli. 

Hlavné mesto má záujem pomôcť Devínu, ale ten záujem, 

respektíve tá snaha musí byť v rámci zákona.  A toto bol aj 

záver našeho stretnutia, ktorý sme ma sme mali a dohodli 

sme sa, priatelia, že vy navrhnete teda tie zákonné 

spôsoby. Pretože tie zákonné spôsoby zatiaľ sú také, aké sú 

a taký takúto ingerenciu hlavného mesta neumožňujú, ale 

keďže to máme záujem, tak vy ste ich mali navrhnúť. 

Zatiaľ nič neprišlo, Ignác. Zatiaľ nič neprišlo. Takže 

neklam tu, prosím ťa a nehovor, že nie je záujem. Ja čakám 

na splnenie tej dohody.  
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Keď príde, rád sa stretnem a rád u, zistíme čo alebo 

preveríme možnosti, ktoré sú možné, aby sme ich uplatnili. 

Pani poslankyňa, pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Ja znova podotknem, že my dnes nerozhodujeme o tom, 

akým spôsobom oddlžíme mestskú časť. 

Rozhodujeme o tom, respektívne, zhodnocujeme 

stanovisko, že toto uznesenie, ktoré mestské zastupiteľstvo 

prijalo je v protiklade s platnou legislatívou. 

Pán primátor,  

prečítaj si to prosím ťa ešte raz. Tam sa zdôvodňuje 

o posune financií. 

V uznesení sa nehovorí ani o jednom eure. Hovorí sa 

o iniciatíve, ktorú má primátor a vedenie mesta vynaložiť 

na to, aby vzhľadom na tú silu, ktorú má voči veriteľom aj 

voči štátnym, teda organi právnym inštitúciám, či to už je 

ministerstvo alebo vláda, aby zabezpečilo reálnejšiu 

možnosť vyriešenia tohto problému, ktorá, ktorý, teda, nie 

je len problémom mestskej časti, ale je hanbou aj mesta. 

Že dôvody na to, prečo vznikla situácia v mestskej 

časti taká, ako vznikla, si naozaj, pozerajme sa do tých 

deväťdesiatych rokov, keď sa v rámci Slovenska a právnych 

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

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa teším, pán primátor, že máte dobrú náladu 

z toho, čo sme schválili teraz, takže skúsim to, čo som sa 

spýtala vtedy minule, keď ste tu neboli. 

V rámci plnenia uznesení mestského zastupiteľstva sa 

uvádza informácia o tom, ako sa plní uznesenie o novom, 

o obstarávaní nového územného plánu. 

My naozaj vo všetkých mestských častiach ako poslanci 

narážame na to, že sľubujeme našim voličom, že keď budú 

spracované územné plány zón, tak všetko sa zlepší aj 

vo výstavbe aj v zahusťovaní. 

Nie je to pravda. Pokiaľ nemáme nový územný plán, tak 

všetko pôjde podľa starého, existujúceho, starého územného 

plánu, ktorý všetci vieme, je alfa a omega a je zlým 

územným plánom. 

Viem, že predtým treba urobiť nejaké dokumenty. Urobil 

sa generel dopravy na, o ktorom sme rozprávali 

na územnoplánovacej komisii, ale tento generel dopravy nie 

je dopracovaný, keďže mestské časti sa k nemu nevyjadrili. 

To je prvá vec. 

Druhá vec. 
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Už dnes je zastaralý. Neviem nájsť vôbec, pracovalo sa 

na generele zelene. Viem, že sa pracuje na genereli škôl, 

ale hneď pri prvom nejakom rozhovore o ňom s pracovníčkou 

magistrátu som sa dozvedela, že sú školy, ktoré, s ktorými 

rátame, napríklad, do depozitu, ale, ale v tom momente sme 

sa dozvedeli, že treba tú školu, keďže na narastá nám počet 

žiakov vrátiť do systému škôl. 

A tak ďalej a tak ďalej. 

Dostali sme na stôl vyhodnotenie programu 

hospodárskeho sociálneho rozvoja, kde znova sa zopakovala 

tá istá chyba ako minulý rok, kde sa len spočítali veci, 

ktoré sa robili v rámci tohto programu a urobila sa z toho 

akože desať percent, že plníme to na de ehm sto percent. 

Vrátili sme to, pripomien, dali sme také isté 

pripomienky ako minulý rok. Znova a znova taká istá chyba 

sa urobila. 

Čiže, to vyhodnotenie sa robí len formálne. 

Mali sme na komisiách dokument smartsity (smart city), 

ktorý hovorí o tom, že najprv sa budú dva roky alebo tri 

roky zbierať dáta a potom môžeme navrhnúť nejaké smartsity 

(smart city). 

Všetko sa odkladá. Ja som si pozrela, pán primátor, 

na tlačovej konferencii, keď ste kandidovali, ja som vás 

volila, že ste hovorili, že z ehm za, za, zastropujete 

výškovú zonáciu. Staré mesto bude mať šesť alebo, alebo 
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desať podlaží, okolité, teda Nové mesto a najbližšie štvrte 

budú mať dvanásť až štrnásť a a okrajové budú mať šestnásť. 

Pozrite sa, čo sa stavia teraz, pozrite sa, čo sa 

schvaľuje, všetko podľa starého územného plánu. 

Schválilo sa na tomto zastupiteľstve návrh, na môj 

návrh, metropolitný inštitút. Tá odpoveď bola, ja som sa 

s tým uspokojila, že sú vyčlenení dvaja ľudia, ktorí to 

budú pripravovať. O tomto nemáme ani zmienku. 

Celý ten dokument, ktorý sme dostali, hovorí len 

o tom, ako sa posúvajú dokumenty, komu kam, na ktoré 

oddelenie, ako, kto, kedy, čo na to pozrel. Nemáme žiaden 

plán kedy sa naozaj reálne začne obstarávať nový územný 

plán. 

Chcela by som na toto naozaj odpoveď, pretože, naozaj, 

my nevieme, čo máme povedať našim voličom, nevieme čo 

poved, čo povedať občanom Bratislavy, prečo sa ďalšie 

volebné obdobie neurobilo nič v územnom plánovaní. 

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 za tento príspevok pani poslankyne 

Štasselovej. 
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Ja znova pripomínam, že na hlavnej stránke webovej 

mesta za stoštyridsaťtisíc euro sa nezverejňujú záväzné 

stanoviská mesta k investičnej činnosti, ktoré sú dôležitým 

posúdením, alebo mesto posudzuje, či tá investičná činnosť 

plánovaná je v súlade s územným plánom, ktorý je platný, 

ktorý je zlý a mnohokrát sa už stalo v histórií Bratislavy, 

že to územné, teda to vyda, záväzné stanovisko nebolo 

v súlade s územným plánom. 

Čiže, my, mestské časti tomu venujeme primeranú 

pozornosť. A rovnako aj obyvatelia Bratislavy sa zaujímajú. 

Takže, upozorňujem pri tejto príležitosti zariadiť, 

aby táto stránka bola funkčná aj na tomto mieste, ktoré je 

tak extrémne citlivé. 

Ďakujem. 

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

Pán starosta Pekár. 

Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

A ja ešte tiež trochu histórie, nie takej starej. 

Ešte ako, keď si bol predseda najsilnejšieho 

poslaneckého klubu esdékáúdées (SDKÚ-DS) tu na mestskom 

zastupiteľstve, predchádzajúcemu primátorovi, pánovi 
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Ftáčnikovi si dával uznesenia, bombardoval si ho, aby začal 

už vtedy obstarávať nový územný plán hlavného mesta. 

Nerozumiem, prečo intenzívne nerobíš v tom, čo si 

v minulosti presadzoval. Teraz máš tu moc a kompetenciu.  

My budeme nápomocní, aby konečne bol schválený nový 

územný plán hlavného mesta, ale musí sa s ním začať. 

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Milí kolegovia,  

teraz mám ja slovo, takže by som poprosila všetkých, 

keby boli ticho, pretože sa nedá v tejto sále pracovať. Aj 

pracovníkom magistrátu. 

Ak prekročím štyri minúty, poprosím o predĺženie. 

Katka,  

aj teba prosím, keby si si sadla a. 

Chcela by som hovoriť k bodu dva osem, strana 

sedemnásť. 

Jedná sa o nový komunálny podnik. 
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Práve pred týždňom som bola pozvaná na debatu aj 

s kolegyňou do Bratislavskej televízie, téma komunálny 

podnik. A tam som dostala otázku, že prečo to tak nejde, 

veď to mesto stále deklaruje, že ono je za komunálny 

podnik? A ja som hovorila, že okrem deklarácie nič. 

Keby toto mesto bolo za nový komunálny podnik, tak by 

sa dnes. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím vás, mohli by ste byť ticho?  

Tak by sa dnes kolaudovali priestory na to, aby nový 

komunálny podnik vznikol. 

A do konca októbra, kedy je platná zmluva, osemročná, 

by sa to personálne dalo do poriadku, by sa nakúpili alebo 

lízovali (leasovali) stroje, zariadenia. To by bolo, že 

ten, toto mesto je za komunálny podnik. A nie tie body ako 

máme v plnení uznesenia. 

Keby sa mi nebolo podarilo predradiť informačný 

materiál v decembri, tak sa o ňom ani nebavíme. To, čo sa 

dneska nepodarilo predradiť, milí kolegovia, s územným 

plánom. 

Takže. Prvé uznesenia boli v decembri 2017, potom to 

bol február 2018, potom to bol apríl, potom 1. 6., keď si 

pozriete bod dva osem, a teraz na strane dvadsať 

a dvadsaťjedna predloženého materiálu, čuduj sa svete, 

31. 10. 2018. 
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Milí kolegovia,  

keď si pamätáte, tak v decembri, keď sme ten 

informačný materiál rokovali ako riadny, tam bolo napísané, 

že štyri roky sa bude tento komunálny podnik pripravovať, 

ale že ešte v tomto volebnom období sa poslanci tohto mesta 

dohodnú na spôsobe, na forme v akej tento komunálny podnik 

bude mať. 

Vy si myslíte, že keď 31. 10. niekto, možno, tú štúdiu 

uskutočniteľnosti tu predloží, neviem komu, pretože 

posledné zastupiteľstvo je naplánované v septembri, tak my 

v tomto volebnom období sme nič nepripravili. 

Nie my. Toto mesto nič nepripravilo, ale len deklaruje 

pred kamerami ako je za komunálny podnik. 

Preto dám aj návrh na zmenu uznesenia. 

Ale ešte chcem hovoriť k bodu dva deväť. 

A to je ten Ružinov, o ktorom sa už hovorilo. 

Nevyplatených v tejto chvíli bolo to milión 

stošesťtisíc. Teraz ma sme sa dopracovali k sume milión 

nula tridsaťtritisíc.  

Na aprílovom zastupiteľstve bola správa kontrolóra, 

ktorý konštatoval porušenie štatútu a na základe toho sa 

mala, mala vzniknúť pracovná skupina z magistrátu 

a z mestskej časti Ružinov. 
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Tak sa aj stalo. Pán starosta poveril aj mňa byť 

súčasťou ružinovskej pracovnej skupiny. Čiže, bola som 

priamo prítomná. 

Na môj popud po dvadsiatich dvoch dňoch od uznesenia 

sa (gong), vlastne, toto stretnutie prvé uskutočnilo. 

Uskutočnilo sa zatiaľ päť stretnutí. Pani pracovníčky 

z magistrátu naozaj majú silný pokyn a nás všetkých 

presviedčajú o tom, jak čosp čo s inventarizovali, tak to 

neplatí. Ale nevadí. 

Včera sa to pohlo ďalej, lebo som iniciovala 

stretnutie aj pána sekčného riaditeľa Szaba aj pána 

kontrolóra. Dúfam, že sa dopracujeme ku kladnému, a tak to 

aj vyzerá, že mestská časť Ružinov tie peniaze vyhrá. 

Na strane dvadsaťdva máte napísané, že konečné 

šetrenie bude dňa 18. 6. o trinástej hodine.  

No bolo aj včera a bude aj neviem kedy. Takže. 

A pritom termín tam máte 27. 9. na ďalšom 

zastupiteľstve, že bude, že bude predložená informácia 

a malo to byť to 31. 5. 

Čiže, takto sa pracuje. 

Ale aby som stihla aj návrh na predlože, zmenu 

uznesenia. 

V bode Bé schvaľuje, zmena termínu v bode,  

poprosím kolegov. Kolega, mohol by si byť ticho? 
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Zmena termínu v bode tri tri, konečné šetrenie do 

15. 7. 2018, termín predloženia informačného materiálu 

na najbližšie mestské zastupiteľstvo v roku 2018. Nie 27. 

9. Lebo ja si myslím, že aj v lete sa stretneme. 

A druhá zmena termínu v bode tri dva. 

Termín, mestské zastupiteľstvo 27. 9. 2018. To je ten 

komunálny podnik. Nie 31. 10. 

Poprosím o podporu tí, zmeny týchto dvoch termínov. 

Ďakujem za pozornosť. 

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: 

Toto je veľmi závažná téma aj s ohľadom na množstvo 

peňazí, ktoré dávame do údržby letnej a zimnej. Myslím, že 

to je osem miliónov? A že to narástlo, teda, o pekné 

peniaze od začiatku volebného obdobia zo štyroch na osem, 

to je dosť. 

Čiže, my sme na úvod volebného obdobia žiadali 

urobenie technických služieb, alebo obnovenie bývalých 

technických služieb mesta. Nedostali sme sa nikde. 

Oprávnene bola Jarka Tvrdá veľmi rozhorčená a hovorí to tu 

každé zastupiteľstvo a my to tu opakujeme a hádžeme ako 

hrach na stenu.  
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Kde sú podklady? Po tri a pol roku sme dostali nejaké 

podklady, myslím, že to bol február tohto roku, že o štyri 

roky ďalšie môžeme postupne urobiť podnik technických 

služieb. 

No, ďakujem, pán primátor, sám vieš, že sa to dá 

urobiť do pol roka, veľmi rýchlo a peniažky by boli 

ušetrené a robota by bola rýchlejšie a lepšie urobená, lebo 

by sme mali na ten technický podnik sami dosah. 

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

Pani poslankyňa Čahojová. (gong) 

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

Ďakujem. 

No peniažky nebudú ur ušetrené, peniažky budú minuté. 

Dovoľte, vážení kolegovia, aby som vám pripomenula, že 

v tohoročnom rozpočte ste schválili štyristotisíc 

na zriadenie mestského komunálneho podniku. Táto príprava, 

respektíve nepríprava mestského komunálneho podniku smeruje 

len k jednému. K verejnému obstarávaniu na nového 

dodávateľa predrazeny predražených služieb. O tom sme tu 

nehovorili raz. 

Nezabudnite, že dva roky trvalo nejaké vy zaplatenie 

nejakého auditu a ja sa obávam, že štúdia 

uskutočniteľnosti, na ktorú sa teraz odvoláte, odvolávate, 
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nás bude stáť možno aj štyristo tisíc, ktoré ste, poslanci 

milí, schválili. 

Naozaj, neviem, neviem ako sa dajú minúť takéto 

peniaze. 

A pán primátor, v tvojich ústach by sa malo slovo 

Bratislavčania, tak rád to používaš, vzpriečiť a dobre sa 

tam zaseknúť. Lebo je to všetko, čo sa robí proti Brati 

Bratislavčanom, nie v prospech Bratislavčanov. 

Ďakujem za slovo. (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: 

K tomu príspevku pani poslankyne Tvrdej. 

Ja, ja ten pozmeňujúci návrh podporím. Ale keďže už 

medzitým bola prestávka, aby to neupadlo do zabudnutia. 

Aj napriek tomu, že ten pozmeňujúci návrh pod 

podporím, ak v tom celo materiáli ako celku zostane tá 

časť, ktorá hovorí o, o tých, o tých uz nez tak údajných 

nezákonných uzneseniach a nesplniteľných a neviem akých, 

tak určite ako celok to nepodporím a dúfam, že žiadny 

poslanec si o sebe nepovie, že prijíma nezákonné a neviem 

aké uznesenia. 
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To je nonsens, podľa mňa. 

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. 

Nemala som časový priestor, takže využijem ešte túto 

jednu minútu. 

7. 12. 2017 sa schvaľoval rozpočet na rok 2018 a vtedy 

kolega Hrčka dal návrh na päťstotisíc na zriadenie 

komunálneho podniku. 

My všetci sme za komunálny podnik, ale tento návrh 

neprešiel. Potom tento návrh bol zapracovaný na základe 

uznesenia z februára na prvú zmenu rozpočtu, ktorá bola 

schválená 31. 5. 

Vážení kolegovia,  

keby sme 7. decembra boli schválili päťstotisíc, je 

možné, že v tejto chvíli už môžme byť na stavbe, ktorá by 

sa začala realizovať. Na rekonštrukcií. 

Čiže, keď ste to schválili 31. 5., bolo každému jasné, 

že s tými štyristotisícami sa nič neurobí. A je to len 

zbytočná vata v rozpočte. 
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Takže poľ roka sme stratili aj vašim pričinením, ktorí 

ste hlasovali tak, ako ste hlasovali. 

Ďakujem. 

(gong) 

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 najskôr prečítam uznesenia, potom k ním dám 

vysvetlenie. 

Keby som predĺ prekročil, poprosím o predĺženie. 

Čiže, ehm, v prijatých uzneseniach v časti dva šesť 

uznesenie 135/2015 zo dňa 28. 5. žiadam, aby toto čo tam je 

sa pôvodne, teda, nazvalo ako A, a Bé 1 pridať mestské 

zastupiteľstvo zriaďuje pracovnú skupinu v zložení 

poslancov Ján Hrčka, Richard Mikulec a kto sa ďalej má 

záujem, tak ho tam samozrejme autoremedúrou rád pri pridám, 

za účelom vykonania poslaneckej kontroly v mestskom podniku 

Odvoz a likvidácia odpadu a es (a.s.) olo (OLO) za účelom 

preverenia všetkých faktúr, zmlúv a verejných obstarávaní 

za roky 2016, 17 a 18, ako aj kontroly nakladania 

s majetkom olo (OLO). Termín od podpísania uznesenia. 
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To sú tie transparentné roky, kedy tam šéfujú tí 

supervysúťaže, teda transparentným konaním obsadení 

šéfovia.  

To isté, presne v tom istom uznesení, a teda v tom is, 

presne v tej istej textácie týkajúce sa béveesky (BVS) 

a Dopravného podniku. 

Ja to pre istotu prečítam.  

Čiže, v časti dva šesť, uznesenie 135/2015 zo dňa 

28. 5. 2015 pôvodné označiť ako A , 

a toto bude Bé 2. 

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje pracovnú skupinu 

v zložení poslancov Ján Hrčka, Richard Mikulec, 

a samozrejme, autoremedúrou ktokoľvek ďalší, kto 

vo faktickej povie, že má záujem,  

za účelom vykonania poslaneckej kontroly v mestskom 

podniku Bratislavská vodárenská spoločnosť a es (a.s.) 

bévées (BVS) za účelom povere preverenia všetkých faktúr, 

zmlúv a verejných obstarávaní za roky 2016, 17 a 18, ako aj 

kontroly nakladania s majetkom bévées (BVS). Termín 

od podpísania zmluvy. 

A to isté v časti dva šesť, uznesenie 135 zo dňa 

28. 5. 2013,  

pôvodné A, toto ako Bé tri. 

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje pracovnú skupinu 

v zložení z poslancov Ján Hrčka, Richard Mikulec, 

a teraz zase samozrejme ďalší, ktorí o to požiadajú 

za účelom vykonania poslaneckej kontroly v mestskom 

podniku Dopravný podnik Bratislava a es (a.s.) za účelom 

preverenia všetkých faktúr, zmlúv a verejných obstarávaní 
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za roky 2016, 17 a 18 ako aj kontroly nakladania s majetkom 

Dopravného podniku. Termín, od podpísania uznesenia. 

Prečo toto dávam.  

Tu ste sa všetci hrdili a sú, sú toho plné vaše 

vyhlásenia na zastupiteľstve, v médiách, že prešlo nejaké 

transparentné výberové konanie. Dokonca bol urobený 

skríning týchto ľudí, že akí sú teda poctiví, aké majú 

morálne parametre a podobne. 

Tak my sme len kvôli Vassalu išli riešiť, jeden 

konkrétny Vassal a popritom sme preverili dve veci, a to 

boli, v olo (OLO), to boli superluxusné košele 

po dvestopäťdesiat eur a totálne nevýhodné prenájmy áut 

na štyri roky za viac jak dvojnásobnú cenu koľko by stála 

kúpa, ale za viac jak dvojnásobnú cenu koľko by stál 

od štandardnej neskorumpovanej firmy prenájom dlhodobý 

za rovnakých podmienok. 

Toto je výsledok hyper, turbo, super transparentných 

výberových konaní a hyper, turbo, super transparentne 

spravovaných týchto mestských spoločností, a vlastne toho, 

čo ste si navarili na začiatku volebného obdobia. 

Ja chápem, že teraz asi nebude veľká chuť tesne 

pred voľbami tam pustiť niekoho kontrolovať, lebo však vy 

sa kontrolujete navzájom, hlavne navzájom, a keď sa 

kontrolujete navzájom, tak ani nechcete na nič prísť. 

Lepšie nevedieť.  

Samozrejme, ja, je do volieb štyri mesiace, tak som 

veľmi zvedavý, ako pristúpite k týmto hlasovaniam. Či teda 
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vám naozaj záleží na tom, aby sa niečo skontrolovalo, alebo 

vám na tom nezáleží. Lebo zatiaľ fakt len tri veci, ktoré 

sa skontrolovali, a to nehovoriac o tom, že samotná 

kontrola vassaláckych vecí je, je hrôzostrašná. 

To znamená, aby olo (OLO) vysúťažilo prenájom haly 

za stosedemdesiattisíc ročne a v zápätí si za za sa 

zaviazalo za šesťstošesťdesiattisíc eur bez dépéhá (DPH) vo 

Vassale bez súťaže objednať služby na prerábku, tak to je, 

to som videl všeličo, ale toto je že, to je no normálne 

na basu, hej?  To je na zavretie. 

Všimol som si, že olo (OLO) urobilo kontrolu 

obstarávaní za viac ako desaťtisíc eur s termínom okamžite. 

Okamžite potrebujeme skontrolovať všetky obstarávania, lebo 

začalo, začalo prituhovať. 

Ja neviem, čo robí dozorná rada v ole (OLO), neviem, 

alebo viem čo robí predstavenstvo, ale neviem, čo robí 

preto, aby sa takéto veci nediali (gong). 

Z toho dôvodu by som teda, keď sme prišli za, za 

riaditeľom, teda najskôr bol ochotný, keď tu bola jeho 

fotografia ako sa s pánom majiteľom z Vassalu, teda 

dovolenkujú na jachte a ako akos ako im dobre fungujú 

vzťahy a ako Vassal nastúpil v rokoch 2014 a 15 mal v ole 

(OLO) dodávky za nula eur. V roku 2013 to bolo, myslím, že 

za tisícdvesto eur a potom prišiel raketový nástup nového 

transparentného hyper, turbo, perfektného vedenia a v roku 

2016 zrazu Vassal vybehol na zhruba milión dvestotisíc 

a v roku 2017 na dva celá dva milióna. 
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Čiže, momentálne najväčším dodávateľom ola (OLO), 

výrazne najväčším dodávateľom ola (OLO) je Vassal. Z nuly 

na maximálne najväčšieho dodávateľa, ktorý dokáže robiť 

všetko. Všetko. Aj to, čo vlastne olo (OLO) robilo 

vo vlastnej réžii s vlastnými zamestnancami. Všetko robí 

lepšie, kvalitnejšie, lacnejšie a všetko super vyhráva. 

Ešte jedna vec.  

Vzhľadom k tomu, čo hovoril Milan Vetrák, doplniť bod 

Cé nesúhlasí so zdôvodnením rozporu s platnou legislatívou 

uvedenú v časti štyri citovaných prijatých uznesení 

zastupiteľstvom mesta.  

To je to, teda akože návrh, že, že sú prijaté 

uznesenia, ktoré sú nezákonné.  

Takže vlastne dávam naprň dávam návrh doplniť bod Cé, 

že nesúhlasí, aby sa to zmenilo. Hej?  

To znamená, nie že, aby bolo jasné, že zastupiteľstvo 

ne sa nestotožňuje s návrhom pána primátora, že prijaté 

uznesenia, dokonca prelomené uznesenia trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov sú nezákonné. Je to výklad pána 

primátora a on mal všelijaké výklady. Hej? 

Presne jak tu bolo povedané. Keď tu bol, keď tu bol 

primátor Ftáčnik, tak ho úkoloval všetko, aby spravil také 

uznesenie, onaké uznesenie a zajtra a za mesiac a už ste 

mali tri mesiace. Tak on mal štyri roky, stanica vyzerá ako 

stanica, fia filiálka vyzerá ako filiálka a vlastne všetko 

vyzerá strašne. 
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Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Pätoprstá. (gong) 

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

poslankyňa MsZ: 

Janko,  

môžeš ma doplniť do tej vodárenskej, v pohode. 

Ja len ťa, len doplním, že dozorná rada Bratislavskej 

vodárenskej veľmi ostro sleduje aj iné dosť závažné veci 

týkajúce sa vôbec platnosti licencie infraservisís (Infra 

Services) na údržbu vodárenských zariadení podľa zákona. 

Čiže, tam sme dali preveriť aj s pánom Vetrákom, či 

vôbec spĺňa zo zákona infraservisis (Infra Services) túto 

možnosť. 

Ja som párkrát už na toto upozornila aj 

na zastupiteľstve pána, pána primátora, že by bolo dobré si 

to overiť, pretože ministerstvo vnútra potvrdilo, že nemá 

právo spravo, teda robiť túto údržbu. A je to teda v štádiu 

preverovania, posudzovania a nejakeh nejakej, teda konania. 

Potom sú tam ešte iné závažnejšie veci a dozorná rada 

rieši aj cenník zmluvy s infro s infraservisis (Infra 

Services). 

Čiže, prebieha tu kontrola (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ja ďakujem pánovi poslancovi Hrčkovi za to, že 

navrhuje to uznesenie o, o tom predvetí tej časti Cé, teda 

že nesúhlasíme s tým, že by sme tu prijímali nejaké 

nezákonné uznesenia, nakoniec nezákonnosť môže konštatovať 

iba prokuratúra v prvom kroku a v druhom súd. To nemôže 

spraviť žiadny primátor ani úradník magistrátu ani nikto. 

Takže, ešte navrhujem pánovi Hrčkovi, aby za to 

predvetie čo tam, čo tam dal, tak aby tam ešte doplnil 

autoremedúrou, že a vypúšťa sa celá tá časť Cé. 

Čiže, zostane len to predvetie. 

Ďakujem pekne. 

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

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som sa iba kolegu Hrčku chcel spýtať. 
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Keď ten Vassal sú takí zločinci, že či on nepodpísal 

za Karlovu ves zmluvu s touto firmou? S tou zločineckou 

firmou, či nespolupracoval?. 

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: 

Autoremedúrou teda aj Elenu Pätoprstú, aj návrh Milana 

Vetráka si pri prijímam. 

Pán Hanulík,  

ste, ja neviem, počul som, že v komunále už asi piate 

alebo šieste volebné obdobie, lebo tí občania vás tak 

strašne potrebujú, ale mohli by ste vedieť, že prednosta 

nepodpisuje zmluvy. 

Čiže, môžem vám s čistým svedomím povedať, že som 

určite žiadnu zmluvu nepodpísal, lebo ju podpisuje 

štatutár, hej?  

Čiže, nepodpísal som zmluvu s Vassalom. 

Ďakujem. 

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

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Toto má byť čo? 

A toto je čo zase? Čo to má byť? 

(poznámka: počuť slová vedúcej organizačného oddelenia 

„návrh na zmenu v časti?“) 

Nehnevajte sa, v tomto sa, pán Hrčka, nedá vyz, teda 

nevysomárime sa z toho.  

Potrebujem k tomu vysvetlenie ako to myslíte, tieto 

podania. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Ale však, zatiaľ to urobte a ja prečítam prvé podané. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón - Hrčka „Komu to 

mám vysvetliť?“) 

Nám, keď to prečítam, to čo podala pani. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak sa pozrite na to, lebo ja sa s tým zaoberať 

nebudem. 

K tomuto materiálu sme dostali návrh pani Tvrdej, 

doplnenie do návrhu uznesenia v bode Bé schvaľuje, zmenu 
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termínu chce v bode tri tri, konečné šetrenie do 15. 7. 

dvetis 2018 a predloženie na najbližšie mestské 

zastupiteľstvo v tomto roku a chce zmenu termínu v bode tri 

dva na 27. 9. 2018. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Tridsaťšesť za. 

Uznesenie prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: čaká sa na vysvetlenie poslanca Hrčku 

podaného návrhu uznesenia návrhovej komisii.  

Počuť slová predsedníčky návrhovej komisie: „A čo tam 

tie ďalšie tri?“ Vysvetľovanie pokračuje.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Členka návrhovej komisie 

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

Takže, je to viacej častí uznesenia 135 z roku 2015 

a to má jednu časť. 

Tá pôvodná sa nazve bod A a potom budú nasledovať ako 

doplnené body Bé jedna, Bé dva, Bé tri.  

Pričom Bé jedna znie: 

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje pracovnú skupinu 

v zložení poslancaj poslancov Ján Hrčka a Richard Mikulec 

za účelom vykonania poslaneckej kontroly v mestskom podniku 

Odvoz a likvidácia odpadu a es (a.s.) do zátvorky olo (OLO) 

za účelom preverenia všetkých faktúr, zmlúv a verejných 

obstarávaní za roky 2016, 2017 a 2018 ako aj kontroly 

nakladania s majetkom v olo (OLO).  

Termín od podpísania uznesenia. 

To je Bé jedna. 

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

Prosím, hlasujte. 

Členka návrhovej komisie 

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

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

Aha. 

Členka návrhovej komisie 

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

uznesenia pôjde aj časť Bé dva. 

Bé dva a to sa týka dopravného, nie, to je Bé tri. Tu 

je bé dva. 

Bé dva: 

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje pracovnú skupinu 

v zložení poslanec Ján Hrčka a Richard Mikulec plus Elena 

Pätoprstá za účelom vykonania poslaneckej kontroly 

v mestskom podniku Bratislavská vodárenská spoločnosť á es 

(a.s.) bévées (BVS) v zátvorke za účelom preverenia 

všetkých faktúr, zmlúv a verejných obstarávaní za roky 

2016, 2017 a 2018 ako aj kontroly nakladania s majetkom 

v bévees (BVS).  

Termín od podpísania uznesenia. 

To je v tom istom uznesení, časť Bé dva. 

A teraz časť Bé tri.  

Takisto doplnenie do uznesenia 135 z roku 2015, pričom 

pôvodná časť sa bude volať časť A a Bé tri bude: 

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje pracovnú skupinu 

v zložení poslancov Ján Hrčka a Richard Mikulec za účelom 

vykonania poslaneckej kontroly v mestskom podniku Dopravný 

podnik Bratislava á es (a.s.), v zátvorke dépébé (DPB) za 
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účelom preverenia všetkých faktúr, zmlúv a verejných 

obstarávaní za roky 2016, 2017 a 2018, ako aj kontroly 

nakladania s majetkom Dopravného podniku Bratislava.  

Termín od podpísania uznesenia. 

Tak to je, to je komplexný návrh pána poslanca Hrčku, 

ktorý má tri časti a dopĺňa sa do uznesenia 135 z roku 

2015, pričom pôvodné uznesenie z roku 2015 bude označené 

ako bod A a tieto tri body budú doplnené do toho uznesenia 

ako Bé jedna, Bé dva a Bé tri. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Členka návrhovej komisie 

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

Pán poslanec žiada samostatné hlasovanie o bode Bé 

jedna, Bé dva a Bé tri. 

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

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

Moment, moment. 

A to tr nebolo to treba navrhnúť v riadnom príspevku? 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie. 

Moment, prerušujem hlasovanie. 

Toto vy vyjasnite, prosím vás. Či to netreba navrhnúť, 

aby sme dodržali rokovací poriadok. 

Či to neni treba navrhnúť v samostatnom v tom 

príspevku. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: počuť slová „Jano, to céčko je samostatne? 

Áno, (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále pokračuje) 

(poznámka: počuť slová predsedníčky návrhovej komisie 

Izabelly Jégh: „Tak asi ste pochopili, to čo on povedal. To 

sa to takto zmätočne odhlasovalo. To ste pochopili. Nikto 

tomu tu nerozumie ako to chcete. Takže, asi takto“ 

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

Návrhová komisia. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 
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Členka návrhovej komisie 

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

Chcem vedieť, čo bolo na tomto nezrozumiteľné, čo mám 

zopakovať alebo vysvetliť. 

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

Nie nie. 

Ide o to, že pán poslanec nenavrhol v príspevku 

osobitné hlasovanie. 

Členka návrhovej komisie 

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

Dobre. 

Takže samostatne sa bude hlasovať tak, že hlasujeme 

o tom, či do uznesenia číslo 135 z roku 2015 sa doplní bod 

Bé jedna. Kde sa zriaďuje pracovná skupina. 

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

Aj keď to pán poslanec nenavr 

Členka návrhovej komisie 

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

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

Aj keď to pán poslanec nežiadal. 

Členka návrhovej komisie 

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

Bé jedna 

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

O to ide. 

Členka návrhovej komisie 

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

zria 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Pardon, ja som navrhol tri uznesenia a tri papiere som 

doložil. 

Takže, o tom sa nedá hlasovať ani spolu, pretože sú to 

tri samostatné návrhy, preboha. 

To, že som to nehovoril bolo logické, lebo som, by som 

ich predsa dal do jedného a čítal som ich trikrát a čítal 

som ich na troch, teda doložil som ich na troch papieroch. 

Prosím, nerobme tu obštrukcie z vecí, ktoré sa 

nerobia. 
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Ďakujem. 

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

Ale návrhová komisia to prečítala ako jeden. 

Čiže, je všetcim je všetkým jasné, že sa bude hlasovať 

osobitne, áno? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Myslím, že pán kontrol 

Členka návrhovej komisie 

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

Ale povedal (poznámka: nezrozumiteľné slovo) primátor. 

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

sa nevyjadruje k hlasovaniu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Členka návrhovej komisie 

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

Pán primátor,  

mám to zopakovať, alebo už dáte  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, netreba. 

Členka návrhovej komisie 

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

hlasovať. 

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

To bola iba procesná otázka, že či  

Členka návrhovej komisie 

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

Jednotka, 

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

sa bude hlasovať  

Členka návrhovej komisie 

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

pracovná skupina 

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

oddelene, ale vyzerá to, že sa bude hlasovať oddelene. 
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Členka návrhovej komisie 

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

pre olo (OLO). 

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

Takže prosím, hlasujeme oddelene. Samostatne. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Členka návrhovej komisie 

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

Však nech sa prihlásia do tej pracovnej skupiny ešte 

ďalší poslanci, ktorí 

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

Diskusia bola skončená. 

Čiže, teraz neplatia žiadne príspevky. 

Ideme hlasovať o tých návrhoch samostatne. 

Návrhová komisia. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Akou autoremedúrou? 
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Členka návrhovej komisie 

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

Takže ideme 

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

To, 

Členka návrhovej komisie 

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

hlasovať o doplnení 

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

snáď nie, 

Členka návrhovej komisie 

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

bodu Bé jedna. 

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

platia nejaké pravidlá. 

Hlasujeme o tom návrhu číslo jedna. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Členka návrhovej komisie 

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

Pre kontrolu v ole (OLO). 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Nie, hlasujte. 

Neni to kontrolór. 

Veď prebehla už, nedá sa vykrikovaním, nedá sa 

vykrikovaním zo sály robiť autoremedúra. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsať za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Členka návrhovej komisie 

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

Ďalšie hlasovanie bude o doplnení bodu Bé dva do 

uznesenia 135 z roku 2015. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Členka návrhovej komisie 

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

Ďalšie hlasovanie bude o doplnení bodu Bé tri do 

uznesenia 135 z roku 2015, a to sa týka kontroly 

v Dopravnom podniku. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Tridsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Návrhová komisia. 

Členka návrhovej komisie 

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

Ešte tu máme ďalšiu časť, a to je bod Cé. 

Doplniť.  

Takto. Najprv sa vypi vypúšťa celá časť pôvodného Cé 

a doplní sa nový bod Cé, kde bude napísané: 

Zastupiteľstvo nesúhlasí so zdôvodnením rozporu 

s platnou legislatívou uvedené v časti štyri citovaných 

prijatých uznesení zastupiteľstvom mesta. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť slová „Pôvodné Cé vôbec nie je 

v uznesení. Pôvodné Cé nie je.  

Počkajte.  

Pôvod.  

poznámka: nezrozumiteľné slová 

Ale kde? V návrhu uznesenia nie je. 

hovor mimo mikrofón – nie je rozumieť 

pôvodné uznesenie si treba pozrieť. 

koniec poznámky) 
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(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

 

Tridsaťtri prítomných. 

Dvadsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Členka návrhovej komisie 

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

V pôvodnom uzne podľa ehm, 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

organizačného oddelenia a materiálu v pôvodnom 

uznesení časť Cé vôbec nebola. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Takže ešte potrebujeme prerokovať a dohodnúť sa, keby 

ste chvíľočku, prosím vás, počkali. 

(poznámka: prebieha porada návrhovej komisie) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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(poznámka: počuť slová poslanca Olekšáka „A je tam aj 

toto napísané, že Bratislava?“ počuť ďalej neidentifikovaná 

osoba „Nie, to sme si mohli my už predpísať“ Olekšák „Aha“ 

neznáma osoba „to zisťovali, že“ nezrozumiteľné ďalej) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále pokračuje) 

(poznámka: slová poslanca Olekšáka „Treba tam aj 

smerovacie číslo?“ neznáma osoba „Vieš čo, niekto dáva, 

niekto, nemusí byť. Ale skôr, daj ho tam.“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Členka návrhovej komisie 

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

Takže, už sme sa dohodli. 

Na preformulovaní niektorých termínov, a potom to 

znie, termínov myslím ako terminus technikus. 

Takže celý návrh znie doplniť bod Cé, ktorN znie: 

Nesúhlasí so zdôvodnením rozporu s platnou 

legislatívou uvedené v čas v bode štyri citovaných 

prijatých uznesení zastupiteľstvom mesta a vypúšťa celý bod 

štyri 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

celý bod štyri materiálu. 

To znamená, že celý ten bod, ktorý sa volá Nesúlad 

s platnou legislatívou, všetko to sa vypustí a miesto toho 
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bude iba nesúhlasí so, zastupiteľstvo, nesúhlasí 

so zdôvodnením rozporu s platnou legislatívou. 

Ak si pootvoríte materiál, a nájdete si tam bod štyri, 

tak tam uvidíte veľký nadpis a pod tým sú uvedené tie 

materiály, ktoré sú odôvodnené ako nesúlad s platnou 

legislatívou. 

A to všetko sa vypustí a miesto toho zostane iba, že 

zastupiteľstvo nesúhlasí s tým, s touto formuláciou. Teda, 

že materiály alebo teda uznesenia sú v nesúlade s platnou 

legislatívou.  

Chápeme? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Ja len chcem povedať, že zastupiteľstvo môže 

formulovať uznesenia, ale nie svojim rozhodnutím meniť 

obsah materiálu.  

Veď to je smiešne.  

To je, to je (so smiechom – predsedajúci). 

To už je, to je presne príklad toho, že prečo, tej 

nekompetentnosti. 

Že ak, 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

pretože nie je predkladateľom. Keď budete mať 

predkladateľa, tak si urobte svoj materiál. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Zastupiteľstvo môžete dávať zmeny uznesenia, ale 

preboha, nie meniť materiál. Veď to už je smiešne. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Členka návrhovej komisie 

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

Tak, treba ešte niečo ďalšie k tomu povedať alebo 

môžeme ísť hlasovať? 

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

No, môžete samozrejme hlasovať o všetkom, aj o tom, že 

zajtra slnko vyjde o desiatej, však to je samozrejmé, ale, 

ale iba upozorňujem na to, že zastupiteľstvo mení alebo 

dopĺňa alebo hlasuje o uznesení, nie o obsahu materiálu. 

To je smiešne a nekompetentné, ale nech sa páči. 

Hlasuje sa o tom, čo prečítala návrhová komis. 

Členka návrhovej komisie 

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

Môžem to ešte raz zopakovať, ak treba. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zo, zopakujte, áno. 

Členka návrhovej komisie 

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

Ale s vysvetlením. 

Ak si zoberiete materiál, či už v písomnej forme alebo 

si pozriete v počítači v elektronickej podobe, tak v texte 

materiálu je bod štyri. 

Bod štyri s veľkým nápisom Uznesenia mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej, Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktoré sú v rozpore s platnou 

legislatívou, a preto sú nevykonateľné. 

Takto sa volá ten bod. 

A ten bod má jednotlivé body, kde sú tie uznesenia 

vymenované. 

A návrh je, aby celý tento bod bol z materiálu 

vypustený. 

Pretože pán poslanec chce doplniť do uznesenia bod Cé, 

kde vysloví svoj nesúhlas s takouto formuláciou. 

Čiže, do uznesenia by sme doplnili iba to, že je tam 

bod Cé, ktorý hovorí, že zastupiteľstvo nesúhlasí 

so zdôvodnením rozporu s platnou legislatívou a z materiálu 

sa tento bod štyri vypustí. 
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Trošku to. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Už ináč to neviem zdôvodniť, iba je jediný problém by 

som videla v tom, že ak z materiálu štvorku vypustíme, 

potom v uznesení ten nesúhlas nevieme na nič naviazať 

v materiáli. (poslankyňa Kimerlingová sa zasmiala) 

No takže, to je, to je jediný problém. 

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

To je problém, lebo potom neviem, s čím mestské 

zastupiteľstvo nesúhlasí, keď tam ten, tá časť nebude. 

Tak to prosím doriešiť. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Potom treba napísať, že nesúhlasí s tým, čo tam bolo, 

ale čo tam už nie je. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, prosím, hlasujte o tomto, čo ste teraz počuli. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Osemnásť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Návrhová komisia. 

Členka návrhovej komisie 

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

Uznesenie bolo prijaté, tým pádom máme v uznesení dopl 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

doplnený bod cé. 

A ďalej, ďalej odhlasujeme uznesenie ako celok, aj 

s tými úpravami, ktoré teraz boli odhlasované. 

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

Čiže hlasujeme o celom uznesení doplnenom jednotlivými 

hlasovaniami. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Dvadsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Dokončili sme bod jedna a ja vyhlasujem obednú 

prestávku na hodinu. 

Nie, potom ide bod, ktorý mal ísť o druhej. Mysl to 

neviem, či prešiel ten návrh?  

To si povieme potom. 

O druhej sa vidíme. 

 

(prestávka od 13.00 do 14.10 h) 

 

 

BOD 1A NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, ROĽNÍCKA 

ULICA, K. Ú. VAJNORY, PARC. Č. 

2694/13, MGR. MARTINOVI ŠIMÍČKOVI A 

ZUZANE ŠIMÍČEKOVEJ 

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

...návrat do rokovacej sály, aby mestské 

zastupiteľstvo mohlo pokračovať. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 
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Otváram popoludňajšie, popoludňajšiu časť rokovania 

mestského zastupiteľstva. 

A v súlade s schváleným programom rokovania 

prechádzame do bodu šesť (poznámka: pôvodný  bod 6 = bod 

1A). To je predaj v osobitný zreteľ vo Vajnoroch. 

Úvodné slovo?  

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Budaj. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Môžem?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán primátor,  

k tomuto bodu pre neúčasť poslancov sa nekonala 

finančná komisia, preto prosím predkladateľa, aby ku 

každému bodu dal úvodné slovo a tak isto aj premietol 

majetkové body.  
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Pokiaľ to nie je zabezpečené, aby to zabezpečil, 

pretože bez oboznámenia sa s materiálom by nebolo dobré 

rokovať.  

Zároveň k tomuto bodu by som chcel povedať, že 

materiál mi pripadá ne nepripravený na hlasovanie. 

Neobsahuje stanovisko starostu Vajnor, zasahuje do 

verejného priestoru. Pripadá mi nejasné, ako sa bude potom 

rešpektovať chodník. Či nepôjde o vybudovanie garáže, 

pretože, pretože v zásade by to územnému plánu 

neprotirečilo. 

Preto by som chcel, aby sa k tomu predaju vyjadrila, 

pokiaľ ho nestiahnete, vyjadrila aj pani hlavná 

architektka. 

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

Pán poslanec Dostál. 

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

Ďakujem. 

Chcel som povedať niečo podobné.  

Ku všetkým materiálom, ku ktorým chýba stanovisko 

finančnej komisie, by som žiadal, aby bolo úvodné slovo. 

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

Stanovisko bolo také, že finančná komisia odporúča 

prerokovať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Končím diskusiu. 

Prosím teda ešte o vyjadrenie predkladateľa. 

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

Jedná sa o odkúpenie predmetného pozemku za účelom 

pričlenenia k pozemku v ich vlastníctve na realizáciu 

výstavbu rodinného domu.  

Stanovenie kúpnej ceny, suma deväťdesiatštyri celá 

dvadsaťpäť eur za meter štvorcový, čo pri výmere 

päťdesiatsedem metrov štvorcových predstavuje kúpnu cenu 

päťtisíctristosedemdesiatdva eur. 

Stanoviská dotknutých oddelení a starostu je súhlasné. 

Finančná komisia odporúča prerokovať. 

Mestská rada prerokovať. 

Návrh uznesenia, schváliť podľa priloženého uznesenia. 

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: 

Áno. 

Ako teraz poslanci počuli, cena je pod sto eur za 

meter štvorcový. Absolútne netrhová cena, vo Vajnoroch 

nebývalá. 

Nechápem prečo, prečo vedenie mesta predkladá takto 

nepripravené materiály a s takýmito nízkymi cenami. Je tam 

nejaký záujem? Alebo prečo to robiť? 

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

Je to znalecký posudok. Súhlasil s tým pán starosta, 

pán poslanec, tak ne nerozvíjajte tu konšpiračné teórie, 

v ktorých zase vy žijete.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o  návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  

materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

predaj novovytvoreného pozemku a tak ďalej, ako je to 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Desať za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 1B NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

VINOHRADY, PARC. Č. 21664/2, 

RADOVANOVI HERICHOVI 

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

Predaj, osobitný zreteľ v kataster Vinohrady. 

Prosím, úvodné slovo. 

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

Predajom pozemku do vlastníctva kupujúceho bude 

zosúladený vlastnícky a uzíva užívací vzťah k pozemku. 

Stanovenie kúpnej ceny z dvoch častí. 
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Prvá časť, jednotková hodnota pozemku stodvadsaťosem 

celá sedemnásť eur za meter štvorcový, čo pri výmere 

štyridsaťosem metrov štvorcových  predstavuje sumu 

šesťtisícstopäťdesiatdva metrov. 

Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie 

pozemku. Vychádza zo sadzby sedem eur za meter štvorcový na 

rok. 

Stanoviská dotknutých oddelení a starostu súhlasné. 

Finančná komisia odporúča prerokovať. 

Taktiež aj mestská rada. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia.   

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

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja som to pochopil tak, že ten vlastník postavil ten 

múr a zúžil vlastne, tú cestu zabral? Takto je? Dobre to 

vnímam?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, ale on nám vlastne tým múrom sa zakusol do tej 

cesty. Zúžil tú cestu. Hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Uhm.  

Ďakujem. 

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

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje predaj novovytvoreného 

pozemku, ako je to uvedené písomne, aj s podmienkami. 
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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.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Osem za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 1C NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA 

VES, ULICA STARÉ GRUNTY, PARC. Č. 

2918/29, SPOLOČNOSTI JUREAL S. R. 

O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

Bod osem (poznámka: pôvodný  bod 8 = bod 1C), osobitný 

zreteľ v Karlovej Vsi. 

Prosím, úvodné slovo. 

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

Stanovenie kúpnej ceny, jednotková hodnota 

dvestosedemdesiatštyri eur za meter štvorcový. Pri celkovej 
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výmere štyridsaťjeden metrov štvorcových, tak tá pre, teda 

predstavuje kúpna cena za tento pozemok celkovú sumu 

jedenásťtisícdvestotridsaťpäť celá šesťdesiatštyri eur.  

Stanovisko dotknutých oddelení a starostu súhlasné. 

Finančná komisia a mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča zobrať na vedomie predloženú 

správu. 

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

A otváram diskusiu. 

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

Schváliť. 

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

Odporúča schváliť. Tak. 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja by som na ukaj, naozaj poukázal iba na tú cenu 

jednotkovú dvestosedemdesiatštyri euro za meter štvorcový. 

Myslím si, že tento odborný cenový pohľad na hodnotu metra 

štvorcového je ten, ktorý aj zastupiteľstvo čaká a určite 

takýto návrh podporíme. 

Ďakujem. 

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

Viacerí? Ste dohodnutí?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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, teda schvaľuje mestské zastupiteľstvo predaj 

a tak ďalej, ako je to uvedené 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. 
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Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 1D NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. VRAKUŇA, 

PARC. Č. 1242/11, SPOLOČNOSTI HDB 

GROUP, A.S., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

Bod deväť (poznámka: pôvodný  bod 9 = bod 1D), 

osobitný zreteľ, predaj vo Vrakuni. 

Úvodné slovo. 

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

Stanovenie kúpnej ceny je rozdelené na dve časti. 

Prvá časť vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 

stopäťdesiat celá päťdesiatsedem eur na meter štvorcový. 

Pri celkovej výmere stosedemdesiatšesť metrov štvorcový 

predstavuje kúpna cena dvadsaťšesťtisícpäťsto eur.  

Druhá časť kúpnej ceny je stanovená v sume 

štyritisícdvestodvadsaťštyri eur a tvorí náhradu za 

bezdôvodné užívanie pozemku spätne za dva roky.  
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Dokopy je to vlastne celková suma 

tridsaťtisícsedemstodvadsaťštyri eur.  

Stanovisko dotknutých oddelení a starostu súhlasné. 

Mestská rada a komisia 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:. 

Prosím, hlasujte. 

Otva, pardon, otváram diskusiu. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len na margo toho predchádzajúceho bodu, že pozemky 

okolo hotela Dabltri vaj Hilton (DoubleTree by Hilton) sa 

predávali po dvestopäťdesiatjedna na meter štvorcový 

v tomto zastupiteľstve. Tak to len tak, že na Starých 

Gruntoch kúsok sme predali po, po, teda vyššej sume. 

A nabudúce budem vedieť.  

Ale teda, možno by som takým jak Martin Borguľa 

odporučil, že keď kupujú pozemky a developujú, investujú, 
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aby kupovali na Starých Gruntoch, nie v strede mesta, lebo 

výrazne vyššiu hodnotu majú takéto pozemky a viac získajú.  

Ďakujem. 

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

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  predaj 

pozemku a tak ďalej 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.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťjedna za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 1E NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

VRAKUŇA, PARC. Č. 3393/4, PARC. Č. 

3393/2, PARC. Č. 3392/25, PARC. Č. 

3392/26, A PRÍPADU POZEMKU POD 

VLASTNOU STAVBOU V BRATISLAVE, K. Ú. 

VRAKUŇA, PARC. Č. 3394/2, ING. 

DAGMAR JANČOVIČOVEJ 

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

Bod desať (poznámka: pôvodný  bod 10 = bod 1E), 

osobitný zreteľ, predaj vo Vrakuni. 

Úvodné slovo. 

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

Cena pozemkov bola stanovená v sume stodvadsaťdeväť 

celá deväťdesiatšesť eur za meter štvorcový, čo vlastne 

bola aj prvá cena. Prvá časť kúpnej ceny. 

Celková výmera dvestoštyridsaťšesť metrov štvorcový, 

teda celková predstavuje, predstavuje sumu celkom 

tridsaťjedentisícdeväťstosedemdesiat metrov eur. 

Druhá časť kúpnej ceny je stanovená v sume 

tisícstošesťdesiat eur a tvorí náhradu za bezdôvodné 

užívatenia, užívanie pozemkov spätne za dva roky. Vychádza 

zo sadzby šesť eur na meter štvorcový za rok. 
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Kúpna cena celkom predstavuje sumu 

tridsaťtritisícstotridsať eur. 

Stanovisko dotknutých oddelení a starostu súhlasné. 

Finančná komisia a mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia.  

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

Prosím. Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ja by som sa predkladateľa chcela spýtať, tá budova, 

čo tam vidíme, to je čistička? Alebo čo to je? Lebo 

nevidíme ulicu, na ktorej to je. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, ja vidím kde je pozemok. Ja sa pýtam, čo je tá 

biela budova? 

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

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 
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Prosím predkladateľa o informáciu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o lokalitu Dvojkrížna. V tomto momente vám 

neviem povedať presne, že o jakú budovu sa jedná, ktorá je 

na t, na tomto, na tejto fotke, ale to nie je predmetom 

predaja, respektíve, ten pozemok. 

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

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Pán primátor,  

je nedostatok informácií o tomto predaji. Stiahnite 

to. 

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: 

Ak je to na Dvojkrížnej, tak je to tepláreň.  

A preto sa pýtam, že či tá cena je adekvátna, keď to 

je pri teplárni?  
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Ďakujem. 

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 pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako nám 

bolo písomne predložené. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

predaj aj s podmienkami, ako je uvedené. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Šestnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 1F NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 

PARC. Č. 22198/3, PARC. Č. 22198/6, 

PARC. Č. 22198/8, PARC. Č. 22198/9, 

PARC. Č. 15403/6, PARC. Č. 23014/22, 

SPOLOČNOSTI TRAJEKT PLUS, A.S., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

Prechádzame do bodu jedenásť (poznámka: pôvodný  bod 

11= bod 1F). Predaj, osobitný zreteľ v Nivách. 

Prosím úvodné slovo. 

Prvá časť kúpnej ceny vychádza z jednotkovej hodnoty 

pozemkov stošestnásť celá šesťdesiattri eur za meter 

štvorcový, čo pri výmere tisícdvestodvadsaťsedem metrov 

štvorcových  predstavuje sumu stoštyridsaťtritisícstopäť 

eur.  

Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhrada za užívanie 

pozemku vo výmere tridsaťosem metrov štvorcových  za 

obdobie od 14. 5. 2018 do podpísania kúpnej zmluvy 

kupujúcim a vychádza zo sadzby päťdesiat centov za meter 

štvorcový na deň.  

Pri celkovej výmere tisícdvestodvadsaťsedem metrov 

teda predstavuje kúpna cena pozemku sumu 

stoštyridsaťtritisícstopäť eur. 
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Stanoviská dotknutých oddelení a starostu súhlasné. 

V koma, komisia a mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predložného 

uznesenia.  

Ďakujem. 

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

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcel by som sa opýtať zodpovedných spracovateľov.  

Tým, že my sme mali obrovský problém 

s uznášaniaschopnosťou finančnej komisie, kde sme chodili 

ako na klavír, aj tak sa nepodarilo, vlastne, rokovať 

o týchto konkrétnych majetkových bodoch, tak nemáme 

dostatočné informácie.  

Čo ma zaujíma, je, čo je to za pozemok? Je to pozemok, 

na ktoro, ktorý oni od nás kupujú, aby tam postavili cestu? 

Alebo je to pozemok, ktorý od nás kupujú, aby tam postavili 

bytovku? 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 220 

Toto je, toto je pre mňa zá zásadná informácia, ktorú 

potrebujem vedieť. 

Ďakujem. 

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

Radi vám ju dáme, pán poslanec. 

To, že na finančnú komisiu nechodia poslanci a je 

neuznášaniaschopná, ale je vizitkou komisie, prepáčte, že 

to musím povedať a jej predsedu, ale nie tohto grémia.  

Čiže, my odpovedáme na žiadosti občanov. Sme materiály 

pripravili a treba o nich rozhodnúť. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Ďakujem. 

Ja len dovolím si upresniť, že neodpovedáme na žiadosť 

občanov, ale na žiadosť firmy v tomto prípade. 

A jednotková hodnota pozemkov bola stanovená znaleckým 

posudkom stu v sume stošestnásť celé šesťdesiattri eur na 

meter štvorcový. Celková výmera tisícdvestodvadsaťsedem 

metrov štvorcových.  

Ešte raz. Jednotková cena stošestnásť celé 

šesťdesiattri eur na meter štvorcový v Ružinove, v Nivách, 
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Dunajské námestie, tak ja obdivujem kolegov, ktorí dôverujú 

znaleckým posudkom takýchto znalcov, ale teda, ja im 

nedôverujem a za takto navrhnutú cenu hlasovať nemôžem. 

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

Pán námestník Černý. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ja len reagujem na kolegu Chrena. 

Tuná som sa dočítal na strane päťdesiatpäť. Z hľadiska 

správcu komunikáciu uvádzame, že po zachovaní rezervy na 

pozemkoch hlavného mesta sa dobuduje chodník. To znamená, 

na týchto pozemkoch predmetných sa má dobudovať chodník. 

Upozorňujem, že óeská (OSK) novovil novovybudovanú 

účelovú komunikáciu ako i priľahlé parkoviská nepreberie do 

správy.  

To znamená, že to svedčí o tom, že má tam byť nejaká 

účelová komunikácia, alebo také voľačo. 

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

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

Ja len toľko, že občanovi Karlovej Vsi ste predali 

pozemky na Starých Gruntoch, ani nie na Starých Gruntoch 

pri hlavnej ceste za vyše dvestosedemdesiat eur za meter 

štvorcový. 

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. 

Pán primátor,  

chcem sa vás spýtať. 

Ako predseda finančnej komisie ako ste si dokázali 

zabezpečiť účasť na finančnej komisii?  

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

Ja keď som bol predsedom finančnej komisii, tak sa 

toto nedialo. Finančná komisia komisia sedela, pracovala 

a a riešili sme všetky veci. Všetky sme, aj všetky, to čo 

hovoril pán poslanec, osemdesiat vecí sme boli vyriešiť.  

Mrzí ma to, že v tomto volebnom období je finančná 

komisia paralizovaná. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Pani námestníčka Plšeková. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja sa veľmi ospravedlňujem, že nebudem hovoriť úplne 

vecne k tomuto bodu, ale chcem reagovať na tie, ktoré sme 

teraz schválili pred chvíľkou. 

Ja viem, že môže sa niekomu zdať cena nízka a keďže 

finančná komisia nebola, ja som ústretová tomu, aby niekto 

dal návrh aj na vyššiu sumu. 

Ale naozaj, keď ste si pozreli obrázky tých 

predchádzajúcich plôch, ktoré sú mestské, sa nestaráme a sú 

to často zanedbané veci, môže ich niekto kúpiť, starať sa. 

Má tam nejaký zámer s tým. Nie je to lepšie predať, ako 

plochy, ktoré, naozaj, my nevieme také maličké kúsky 

obhospodáriť?  

Nehovorím teraz o tejto. O tejto sa pobavme o vyššej 

cene, lebo je to, naozaj, cenné územie. Ale to, čo sme pred 

chvíľočkou neschválili, sa mi zdá veľmi neadekvátne.  

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

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja by som potom ale poprosil k tomu nejaký popis, či 

teda spoločnosť, ktorá to kupuje, to bude využívať na 

chodníky, na cestu, alebo na parkovisko, alebo. 

Ale fakt, cena stošesťdesiat euro za meter v Ružino, 

stošestnásť, to je ešte horšie, hej? Stošestnásť euro za 

meter štvorcový v Ružinove, akože, je veľký prúser. Hej? 

A keď teda by to mal, keď by tam robil aj chodníky 

a robil k tým chodníkom nejaké parkoviská, dneska sa aj 

v horších katastrálnych územiach predávajú pozemky na 

parkoviská za dvesto euro meter.  

Čiže, stošestnásť euro je veľmi málo a hovorím, na 

budúce nejaký popis k tomu, čo tá spoločnosť tam chce 

robiť. Lebo to je dosť dôležitá informácia pre tých, čo 

hlasujú. 

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. 

Podobne som chcel povedať, že ma teda uspokojila tá 

informácia, že ide o chodník, účelovú komunikáciu.  
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Čiže, nemám problém hlasovať za. A možnože asi 

pozmeňovák sa dá dávať len v rozprave, tak by som si 

dovolil požiadať kolegu Hrčku, ktorý už je jediný 

a posledný prihlásený, že či by nebol ochotný pozmeňujúci 

návrh na úpravu tej ceny.  

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. 

Ja chcem len poopraviť pani námestníčku. 

Nie, že finančná komisia sa nekonala. Finančná komisia 

v júni sa konala dvakrát a za ten, za dva razy nedokázala 

prebrať všetky body, ktoré boli pripravené. 

To znamená, že bola snaha trikrát, ale však, máme aj 

iné veci. 

Čiže, treba sa pozrieť na inú stranu ako my sedíme, 

prečo poslanci na finančnú komisiu nechodia. 

Ďakujem. 

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

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

Ďakujem pekne. 

Ja už to tu budem opakovať asi šiestykrát, že mne sa 

veľmi ťažko hlasuje o majetkoprávnych bodoch, keď k nám 

neprídu na komisiu územnoplánovaciu, hlavne takých, čo sa 

týka nejakých stavieb alebo chodníkov, alebo niečoho iného. 

Každý rok to hovorím aspoň päťkrát. Na päť 

zastupiteľstvách. Zase sa zdržujem hlasovania. Lebo na 

niektoré nie. Niektoré sa dajú doštudovať z tých 

materiálov, ktoré pripravíte, ale väčšina je takých, že sa 

ani nemám koho spýtať na to, čo tam, čo tam má byť.  

Čiže, my máme iný problém na tej úzonovacej komisii, 

že tam poslanci chodia, ale nechodia nám tam materiály.  

S Radom, s Radom Jenčíkom sa snažíme akosi pýtať tieto 

materiály, žiadne z majetkoprávnych nám na komisiu 

nechodia. 

Čiže, nemôžem sa k tomu ani vyjadriť, ani zahlasovať. 

Je to veľmi zlá situácia. 

Keby mesto nám mohlo, alebo teda magistrát, alebo 

neviem, či to má pán primátor, alebo riaditeľ na starosti 

dávať tieto materiály územnoplánovaciu informáciu. 

Ďakujem.  

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

Ináč, čo sa týka informácie čo na daných pozemkoch 

môže byť, myslím, že odpoveď je pomerne jednoduchá. Pán 

poslanec, ty by si to tiež sám mohol vedieť ako architekt. 

Existuje Územný plán hlavného mesta Bratislavy, ktorý 

pomerne jasne hovorí o funkciách, ktoré na pozemkoch môže 

byť. Lenže, tam sa treba pozrieť. Ak niekto chce 

informáciu, čo sa s tými pozemkami môže diať.  

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som si len teda chcel ujasniť.  

Ak v minulosti finančná komisia fungovala, lebo ju 

viedol skvelý Ivo Nesrovnal a dneska nefunguje, lebo ju 

vedie Ján Budaj, tak v minulosti, keď neboli prerušované 

zastupiteľstvá, tak to viedol skvelý Milan Ftáčnik a teraz, 

keď sú prerušované a nedokončované, tak ich vedie neschopný 

Ivo Nesrovnal. 

Chápem tomu správne, hej? Lebo predsedajúci zodpovedá 

za to, ako funguje komisia, takže predpokladám, že 

predsedajúci fu zodpovedá aj za to, ako funguje 

zastupiteľstvo. 

Lebo teda nebude to asi platiť. Alebo, alebo to bude 

platiť tak, ako platia všetky pravidlá pána Nesrovnala len 

pre Budaja. 
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Čiže, ak iná komisia nezasadá, tak tam to neni chyba 

predsedajúceho, ale tak, ako sme tu my napomínaní a ostatní 

nie.  

Dobre.  

Čiže, to len som si chcel ujasniť asi túto vec. 

A teda, povedať ju aj nahlas, aby každý videl akým spôsobom 

tu niekto logicky rozmýšľa. 

Druhá vec. 

Stošestnásť eur na meter štvorcový. V katastrálnom 

území Ružinov. Ešte v jej najzaujímavejšej oblasti Nivy, 

tak ja teda neviem, to považujem, prepáčte, za vlastizradu 

za stošestnásť eur predávať. 

A teraz to čo, to čo povie pani Plšeková, že no však, 

tak keď sa o to nestaráme. Výborne.  

Čiže vizitka je, že sme neschopní hospodári, preto 

predávame hlboko pod cenu, teda výnimkou toho, možno, na 

tých Starých Gruntoch. Podľa mňa, tá cesta na Starých 

Gruntoch je horšia ako tá cesta, ktorú vidím tu.  

Čo znamená, tento majiteľ, keby sme mu nechali cestu, 

tomu na Starých Gruntoch sme povedali, že mu predáme za 

dvestosedemdesiat eur nejakú nehnuteľnosť, alebo nejaký 

pozemok a cestu sme mu neopravili. Tomuto, tento má 

kvalitnejšiu cestu ako ten na tých Starých Gruntoch, lebo 

na toho na Starých Gruntoch, s prepáčením, kašleme, a tak 

tomuto to dáme za stošestnásť.  
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Neviem, ja, ospravedlňujem sa ti, Martin, ja dvíhať 

cenu nebudem, lebo to nebudem tuto dávať zase, že od 

brucha, a že či dá, koľko dáme. Ale stošestnásť, keď je 

s týmto spokojný primátor, samozrejme, ktorý obhajuje najmä 

záujmy Bratislavčanov, lebo všetci Bratislavčania si môžu 

kupovať po stošestnásť, tak, tak pre mňa to znamená len 

jedno, asi si bude musieť zohnať nejakých svojich 

dvadsaťsedem, ktorí mu za to zahlasujú. Ja tiež rozhodne za 

toto hlasovať nebudem, dokonca budem určite hlasovať proti 

tomuto. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ja sa chcem teda poďakovať, pán primátor, za radu 

a určite dám aj písomne, že budeme chcieť úpeíčku (UPI) ku 

každej, ku každej informácii do komisie. Ku každému 

materiálu. A tie materiály tiež.  

Ďakujem. 

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

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

Ja sa len chcem pridať ku kolegovi Braňovi. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo), pán primátor, vy ste 

to mysleli vážne, že ten poslanec si má ku každému bodu 

zháňať informácie, že na čo to ten, tá spoločnosť, alebo 

ktokoľvek, čo tam ide niečo robiť, že, že čo s tým bude 

môcť robiť? A aké sú možnosti?  

Veď ten čo pripravuje ten materiál, veď nech to dá 

normálne nejaký popis, nech tá spoločnosť sa vyjadrí na čo 

to potrebuje a nie, že každý poslanec si tu bude 

dohľadávať, že či to je v súlade s tým a čo by tam všetko 

mohlo byť. 

A potom nasleduje ešte tá otázka, že z tých možností, 

môže ich aj štyri, päť byť, že čo to vlastne bude? Akože, 

to by sme sa moc ďaleko nedostali. Však teraz tu máme 

nejakých tridsať bodov, to, ten poslanec by sa aj nadrel. 

Veď tu máte ľudí na magistráte, ktorí sú zaplatení a mohli 

by toto v kľude robiť.  

Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí tu sú, nemajú problém 

k tomu vypracovať nejaký popis, aby tí poslanci, keď sem 

prídu a budú hlasovať o tom, aby sa mohli rozhodnúť o tom. 

Alebo teda, treba nejaké peniaze vyčleniť? Možnože, 

kolega Kaliský by sa k tomu pripojil, že by to on robil pre 

nás, takéto materiály (gong), alebo tak. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Páni poslanci, pred tým, než začnete ešte váš svätý 

hnev stupňovať, vám iba poviem, že keby ste si čítali 

materiály, o ktorých rozprávame, tak by ste ušetrili túto 

diskusiu aj divákom, pretože informácia, po ktorej voláte, 

v materiáli, samozrejme, je. A je v každom materiáli. 

A volá sa to oddelenie usmerňovania investičnej činnosti. 

Na strane šesť máte informáciu čo s tým je.  

Tak prosím, robte si aspoň základnú svoju robotu 

a nezdržujte ostatných.  

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

poslankyňa MsZ: 

Ak má byť zastupiteľstvo efektívne, tak odporúčam 

postup, ktorý robí, napríklad, mestská časť Petržalka.  

Ja mám komisiu životného prostredia a vyberám si zo 

všetkých majetkových tie, o ktorých si myslím, že by mohli 

mať vplyv na životné prostredie. Prebehneme si to na 

komisii, tam sa zdržujeme, vydiskutujeme a na 

zastupiteľstve to potom odsejpá. 

Čiže, toto chcel asi pán Kaliský povedať, aby sme 

urýchlili zastupiteľstvo, stačí to dať na tie komisie. My 

si to tam vyštrngáme. A potom to tu pôjde veľmi rýchlo.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Je príznačné, že prvýkrát diskutujeme o tom, že 

finančná nezasadala a to je tomu tak, pán primátor, preto, 

lebo finančná komisia poskytuje tomuto naničhodnému vedeniu 

mimoriadnu podporu. Mimoriadnou pracovitosťou. Desiatkami 

hodín mesačne. Bez poriadneho zaplatenia. Za bagateľné 

peniaze ja vediem finančnú komisiu častejšie, pán primátor, 

bez peňazí, ako vy za tri a pol tisíca vediete toto 

zastupiteľstvo.  

Mám stopercentnú účasť. Poslanci Bratislavského klubu 

majú stopercentnú účasť na komisii. Tak ako spravidla, toto 

zastupiteľstvo stojí na našej účasti.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ak niekedy skolabuje, aj preto, že poslanci niektorých 

klubov sú už otrávení z toho, že tam v živote nepríde 

riaditeľ, ktorý ako by sa vyzmizikoval z tohto mesta (gong) 

a ve 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hej. Pán poslanec. Vám najviac kole oči, že to je 

zadarmo, že nemáte za to peniaze. To som rád, že ste to 

povedali, pretože toto je pre vás to najdôležitejšie, mať 

za to peniaze.  

Pán námestník Černý. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ja si myslím, že  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nechcel som sa púšťať do nejakých osobných invektív, 

ale vychádzam z toho, že mnoho ľudí a mnoho poslancov je 

otrávených, primárne, primárne z toho, aké siahodlhé 

diskusie sa k jednotlivým bodom vedú. Pretože formulovať 

tie otázky sa dajú 

(poznámka: hovor mimo mikrofón), 

formulovať otázky sa dajú ďaleko ľahšie a dopredu. 

A boli sme teraz toho svedkami, keby sa tie materiály 

dopredu študovali, vedel by každý poslanec formulovať tie 

otázky aj tu na zastupiteľstve. Nemuseli by sme sa trikrát 

vracať k tomu istému. Potom si tu nakoniec vyčítame z toho 

materiálu, pol hodina preč. 

Je to, toto je tá príčina v skutočnosti. Rôznorodosť.  
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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: 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť poslanca Mrvu „nejde mi mikrofón“, 

vrava pokračuje) 

Ja som chcel, pán primátor, že stošestnásť euro je 

teda, je teda strašne málo. Vajnorské jazerá. Koniec 

Bratislavy. Stotridsať euro. Neni tam voda, je tam len 

elektrina. Neni tam kanalizácia. A tuná je všetko, podľa 

mňa a je to stošestnásť euro. 

Takže, to je katastrofálne. 

A ešte tá pri, pripomienke pána Budaja. 

Veď pán Budaj to povedal iba obraz toho, že my sa 

stretneme raz za mesiac, nedorokujeme a my sa stretávame 

trikrát do mesiaca na na finančnej komisii (gong) 

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

Ďakujem pekne. 

A záva, nič vám nebráni zavolať si toho znalca 

a porozprávať sa s ním o tom.  

Pani poslankyňa Čahojová. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Keby ste, prosím, vyriešili problém s tým mikrofónom, 

lebo toto nastupo. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nerozumiem čo. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A kam padol?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo treba robiť teraz, keď padol? Treba ho zdvihnúť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak počkáme dve minúty, hej?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: technická porucha, zastupiteľstvo čaká, kým 

sa hlasovacie zariadenie dá do poriadku) 

Poprosil by som všetkých keby vytiahli hlasovacie 

kartičky a znovu zastrčili.  

(poznámka: prebieha inicializácia hlasovacieho 

zariadenia) 

Takže, môžeme pokračovať? A kto bol prihlásený?  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

No, pán primátor, ja sa musím ohradiť, pretože pán 

poslanec Kaliský nechcel nič iné, iba ako solídnu 

informáciu o tom, o čom má hlasovať. To znamená, že čo na 

tom pozemku má byť.  

Ty si ho odkázal, pán primátor, že si má ku každému 

materiálu pozrieť územný plán. Územný plán aj keď si 

pozrie, alebo územnoplánovaciu informáciu aj keby si 

pripravil ku každému materiálu, tak aj tak sa nedozvie, čo 

tam ten žiadateľ plánuje. Pretože územnoplánovacia 

informácia hovorí o tom čo je tam prípustné, čiastočne 

prípustné, alebo neprípustné. Ale nie o tom, čo tam ten 

žiadateľ plánuje.  

Takže to bola dehonestácia slušne položenej otázky 

poslanca. Slušnej požiadavky poslanca, ktorý nie je ani 

členom finančnej komisie. A tieto materiály on nedostáva.  

Takže, aspoň v tom papieri, dokonca ani ty, pán 

primátor, keď som videla ako ťa upozorňuje, si nevedel, že 

tam niečo úpéí (ÚPI) nejaké naznačené v materiáli je, tiež 

ťa na to museli upozorniť tvoji kolegovia z magistrátu.  
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Ďakujem za slovo. 

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

Ďakujem. 

Ja som sa práve pýtal, že to tam je. A ja som slušne 

upozornil každého, aby si čítal materiály a nezdržoval 

ostatných.  

Je to tam napísané. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani námestníčka Plšeková. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vzdávam sa slova. 

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. 

Hej, ono to tak potom vyzerá.  
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Ja len tak v rýchlosti teda prečítam, aby bolo Braňovi 

Kaliskému jasné, že územné, územia určené pre umiestnenie 

stavieb a zariadení, ktoré slúžia pre prevádzku železničnej 

dopravy a osobnej, po bé, nákladnej.  

Spôsob využitie funkčných plôch, prevládajúce po a, 

stanice a zástavky osobnej dopravy, stanice nákladné, 

odstavné a zriaďovacie rušňové depá.  

Prípustné. V území je prípustné umiestňovať najmä, po 

a, zariadenia administratívy súvisiace s funkciou, 

zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou, 

parkoviská a parking garáže, zariadenia a vedenia 

technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.  

Po bé, zariadenia administratívy súvisiace s funkciou, 

sklady, skladové plochy a prevádzky súvisiace s funkciou, 

zariadenia vybavenosti pre obsluhu prevádzok, parkoviská 

a zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti 

pre obsluhu územia.  

Prípustné v obmedzenom rozsahu. V území je prípustné 

umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä po a) byty 

v objektoch funkcie, služobné byty, zeleň líniovú a plošnú.  

Po bé, byty v objektoch funkcie, služobné byty, zeleň 

líniovú a plošnú, zariadenia na separovaný zber odpadu. 

Tak si môžete vybrať, čo tam bude. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o  návrhu uznesenia tak ako nám bolo  

(poznámka: vykrikovanie v rokovacej sále) 

Ak dovolia páni poslanci, tak asi budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne predložené, 

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  schvaľuje predaj 

pozemku tak, ako je to napísané aj s podmienkami.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Vyzýval som to niekoľkokrát.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťšesť prítomných. 
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Osem za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 1G NÁVRH NA PREDAJ, ALEBO NÁJOM AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

TÝKAJÚCEHO SA POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 885/13, 

PARC. Č. 885/12, A STAVBY SO SÚPIS. 

Č. 283, SPOLOČNOSTI VYDRICA A. S., 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

Prechádzame do bodu dvanásť (poznámka: pôvodný  bod 12 

= bod 1G), osobitný zreteľ, predaj v Starom Meste. 

Prosím, úvodné slovo. 

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

Žiadateľ je výlučným vlastníkom pozemkov. Pozemky 

v jeho vlastníctve spolu s pozemkami, ktoré sú predmetom 

tejto žiadosti a ktoré v súčasnosti užíva na základe 

platnej nájomnej zmluvy sú dotknuté územným plánom, 

rozhodnutím, ktoré žiadateľ oprávnenie žiadať o vydanie 

stavebného povolenia na realizáciu projektu Vydrica.  
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Alternatíva jedna, schváliť predaj pozemkov zastavané 

plochy nádvorov vo výmere stopäťdesiatpäť metrov štvorcový 

a stavby, ktoré sa tento pozemku nachádza za kúpnu cenu 

tristodvadsaťšesťtisíc deväťstoštyri eur. 

Alternatíva dva. Schváliť nájom pozemku zastavené 

plochy a nádvoria vo výmere stopäťdesiatpäť metrov 

štvorcový a stavby, ktorá sa na tomto pozemku nachádza za 

nájomné v sume osemtisícstotridsaťdva eur.  

Stanovisko dotknutých oddelení súhlasné.  

Sta star stanovisko starostu bolo vyžiadané lisom 14. 

5., doposiaľ nedošlo. 

Finančná komisia odporúča prerokovať. 

Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predložených 

alternatív v uznesení. 

Ďakujem. 

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

My navrhujeme alternatívu číslo jedna. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Z informácií, ktoré sú v materiále, ale ani z tohto 

úplne formálne predvedeného predstavenia, lebo pán 

nástupca, alebo náhradník riaditeľa riaditeľ magistrátu iba 

číta z tých úradníckych textov, ktoré sú v materiáli, nie 

je poslancom vysvetlená celková situácia.  

Aký to má vzťah ku schodom na hrad, aký to má vzťah 

k verejným priestorom.  

Žiadam, aby takisto sa vyjadrila hlavná architektka 

k celej tejto zásadnej investícii. Všetkým nám záleží, aby 

územie Vydrice bolo kvalitne dostavané. Preto poslanci 

musia vedieť na aký účel sa ďalšie verejné priestory 

púšťajú.  

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: 

No, ja som sa pýtala, či niekto vôbec vie ako bude 

vyzerať projekt Vydrica. Najnovšia informácia je, že sa 

bude abdejtovať (upgrade) a že to bolo prerokované 

v nejakej širokej verejnosti a v nejakých odborných 

skupinách. Neviem, či niekto z vás o tom počul, alebo nie.  
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Toto je zase vlastne niečo, čo mesto, alebo od nás sa 

chce, aby sme zahlasovali za, za scelenie pozemku niečoho, 

čo absolútne netušíme, čo bude na najexponovanejšom meste 

v Bratislave. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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: 

Moja otázka znie na parcelu číslo 885/13 ostatné 

plochy deväťsto metrov cirka. Je tu písané, že je to 

predmetom súdneho sporu, ktorého predmetom je určenie 

vlastníckeho práva.  

Ide o reštitúciu? Alebo o aký súdny spor, ktorý nes 

neskôr teda prevezme potenciálny nájomca, alebo nákupca? Ja 

by som bola rada, keby sme vedeli, o čo sa jedná vlastne, 

o jaký súdny spor?  

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

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Ja sa, naopak, veľmi teším z toho, že niečo sa tu bude 

diať s tou Vydricou, lebo už veľa rokov čakáme. Cez to 

všetko by som chcel teda, už neviem jak, ale by som chcel 

poprosiť, možno, pána primátora, alebo teda niekoho 

z mesta, či by tento materiál nemohol stiahnuť, dať nám ho 

do komisie. Ja hrozne rád zaňho zahlasujem, ale dnes to 

neviem spraviť, lebo fakt neviem o čo ide.  

Úpeíčka (ÚPI) mi na to naozaj nestačí. Chcel by som, 

aby to prišlo do komisie. Dohádajme sa v komisii radšej 

a potom nedohadujme sa tu pred ľuďmi trápne o tom, či to 

tam má byť, alebo nemá byť a čo tam má byť. 

Čiže, dneska sa zase budem musieť zdržať ak to pán 

primátor nestiahne a veľmi rád by som tomu ale pomohol, aby 

sa tam už niečo konečne pekné postavilo. 

Ďakujem. 

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

Ale neviem kedy potom? V septembri?  

Pán poslanec,  

a nič ti, nikto ti nebráti, nikto ti nebráni si toto 

zobrať, si toto zobrať do komisie. My tie informácie 

posielame čo je vo finančnej a čo je na mestskej rade. 

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

Ďakujem. 

Ja, ja v zásade by som asi podporil tento návrh Braňa 

Kaliského, lebo keď som videl také že lukratívne, že 

Vydrica, tak som sa na to pozrel bližšie a prvá zásadná 

informácia, toto nijako neovplyvňuje ten development, ktorý 

tam má byť. Sú to pozemky mimo, ale pokiaľ dobre viem a ak 

som si to správne naštudoval, tak sa to týka, napríklad, 

toho rozbitého domu na Zámockých schodoch, ktorý je hneď 

keď idete po Novom moste, tak taká ruina, ktorá tam je 

a veci pri tom a veci okolo toho. A to by naozaj mohlo 

pomôcť zveľadeniu toho. 

Čiže, radšej nech to nezabijeme dneska zbytočne, 

radšej nech sú všetci spokojní, že vedia o tom všetky 

informácie.  

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

Dobre.  

Tak dokončíme diskusiu a potom o tom nebudeme 

hlasovať. 

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ak zvoláte mimoriadne zastupiteľstvo len kvôli tomu 

bodu, ja myslím, že sa nájdu ľudia, ktorí prídu zahlasovať, 

keď je to správna vec.  
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A komisia kľudne môže byť aj zajtra, myslím, že tých 

pár ľudí sa dohodneme hocikedy.  

Čiže, nemusíme to až na september odkladať.  

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

Tak si ich tam potom pozvite aj tých investorov. Si 

ich tam pozvite, nech vám vysvelia o čo ide, lebo. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Že ich tam, pozvite si tam potom tých investorov. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale jako nemáte podklady, pani poslankyňa. Už preboha 

žívého.  

Pán, pani námestníčka Plšeková. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja plne stotožňujem sa s názorom pána Kaliského, lebo 

naozaj ide o zaujímavý objekt, ktorý roky chátra. Dokonca 

bol vraj ešte u bývalého vlastníka, ktorý chcel stavať 

Vydricu ako zázemie stavby, čo som nikdy nepochopila, lebo 

je to pekný dom na rohu. Je to ten, na ktorom visí tá veľká 

reklama, keď idete z mosta, tak to vidíte. A podľa mňa, je 
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dôležité, čo tam bude, lebo je to trasa, kade chodí veľa 

turistov. Je to v podstate vec, ktorú hneď z mosta vidíte.  

Takže, ak to pán primátor stiahne a dá do ďalšieho 

zastupiteľstva, budem rada, ak všetci sa s tým stotožníme, 

zoznámime a budeme mať pôtom dobré zahlasovať.  

Ďakujem. 

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

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Ja sa pripájam k tomuto návrhu. Chce to viacej 

diskusie. Materiál sťahujem a.  

Prosím ale potom komisiu aj územného plánovania, aby 

sa zišla a pozvali si aj investora, aby vysvetlil to, tie 

otázky, ktoré máte, lebo fakt ide o cenné územie, ktoré 

musíme robiť iba vo vzájomnom konsenze.  
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BOD 1H NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU STAVBY, BEZ SÚPISNÉHO ČÍSLA – 

MÝTNEHO DOMČEKA, V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, NA POZEMKU PARC. Č. 

21343, MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-

STARÉ MESTO 

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

Tak. Prechádzame do bodu trinásť (poznámka: pôvodný  

bod 13 = bod 1H) a tým je predaj osobitný zreteľ Staré 

Mesto. 

Prosím, úvodné slovo. 

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

Účel nájmu, vybudovanie a prevádzkovanie múzea 

Viedenskej električky a Starého mosta. 

Doba nájmu, doba na dobu neurčitú. 

Výška navrhovaného nájomného, alternatíva jedna, jedno 

euro za celý predmet nájmu.  

Alternatíva dva, stopäťdesiat eur za meter štvorcový 

za rok, čo predstavuje sumu 

deväťtisícsedemstosedemdesiatpäť eur ročne za celý predmet 

nájmu. 

Stanovisko dotknutých oddelení súhlasné. Starostu nie 

je, nie je uvedené. 
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Finančná komisia odporúča prerokovať. 

Mestská rada neschválila navrhované uznesenie 

a neschválila ani pozemeňujúci, dopl, pozmeňovací, 

doplňujúci návrh. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predložených 

alternatív uznesení. 

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

Samozrejme, navrhujeme alternatívu jedna za symbolickú 

cenu, ale je tam aj tá dvojka, aby ste vedeli, koľko je 

znalecký posudok. 

Otváram diskusiu. 

Pani námestníčka Plšeková. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

My sme na mestskej rade, keď si pamätáte, diskutovali 

tento bod. Ja som k nemu hovorila svoj názor.  

Bola som aj prekvapená tým, že mesto, Staré Mesto chce 

prevádzkovať múzeum. Neviem z akých zbierok a z čoho. Ak by 

mohli páni poslanci zo Starého Mesta trošku viac k tomu 

povedať, lebo v podstate múzeum colníctva odstúpilo preto, 

lebo to občianske združenie nemá toľko peňazí, aby mohlo 
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investovať do Mýtneho domčeka. My sme im vtedy vyčíslili 

stotisíc. Oni zriadili múzeum colníctva v Devínskej Novej 

Vsi, kde dneska je, síce aj vo väčších priestoroch. 

Asi ste si všimli, že domček bol teraz vyčistený. 

Odstránené grafity. Bol namaľovaný a boli aplikované 

antigrafity nátery, aby aj zvonku vyzeral trošku lepšie ako 

doteraz. Avšak samotné to fungovanie múzea mne je záhadou, 

či mú, teda, mesto staré bude samé prevádzkovať, alebo 

podnajme potom to múzeum pre nejakého občianske združenie, 

ktoré sa venuje histórii električky a Starého mosta, alebo 

ako keby nám to mohol niekto povedať. Bola by som rada. To 

isté som sa pýtala aj na mestskej rade.  

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. 

Ak sa pamätáte, pred tými dvomi rokmi to bolo vyše asi 

dvojhodinová diskusia a začala som ju vyprovokovať tým, že 

je to národná kultúrna pamiatka a takéto materiály 

nedostávame do komisie kultúry a ochrany historických 

pamiatok. 

Znovu opakujem, prikláňam sa aj ku ku kolegovi 

Kaliskému, že jak do komisie územného plánu majú ísť 

niektoré veci, aby sme sa tam predebatili, tak takisto 

všetko, čo sa týka národných kultúrnych pamiatok, alebo 
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rezervácie mestské, alebo zóny, malo by to ísť automaticky 

do komisie kultúry a ochrany historických pamiatok. 

Nemám námietky voči tomuto materiálu. Teraz tak len 

pripomínam, že je to nesystémový krok toto, že to nejde do 

komisie. 

Díky. 

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

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ja len by som chcel poprosiť všetkých kolegov, aby sme 

tú diskusiu trošku zúžili, aby sme sa pohli, lebo zase sme 

za hodinu a pol prerokovali, alebo za hodinu šesť bodov 

a čakajú nás tam dôležité body.  

Ale ešte k vám, pán primátor. 

Ja si teda čítam tie materiály a konkrétne k tomu, čo 

tu čítal pán poslanec Hrčka, bolo tam asi pätnásť až 

dvadsať možností, fakt si niekedy ťažko vybrať, že čo by 

tam ten developer chcel robiť.  

Čiže, akože, neútočte nejak osobne. My si to čítame. 

Ale z tých možností by bolo dobre, keby ten developer 

povedal, že chcem tam robiť toto. A boli by sme mali všetci 

jasnejšie. A potom sa aj lepšie hlasuje o tom, že či to 

budeme predávať za stopäťdesiat euro, alebo za tristo euro. 
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Ďakujem. 

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

Končím diskusiu. 

Je tu niekto, kto by sa teda ešte vedel vyjadriť zo 

Starého Mesta k tomu Mýtnemu domčeku?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ak nie, tak prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám je 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

schvaľuje nájom stavby podľa alternatívy číslo jeden aj 

s podmienkou.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdeväť prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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A teda, neháme sa prekvapiť čo Staré Mesto prichystá 

v tomto, v tomto zariadení.  

 

 

BOD 1CH NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, PARC. Č. 21377/17, 

SPOLOČNOSTI CARLTON PROPERTY, S. R. 

O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

Bod štrnásť (poznámka: pôvodný  bod 14 = bod 1CH), 

osobitný zreteľ, nájom Staré Mesto. 

Prosím o úvodné slovo. 

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

Účel nájmu, prevádzkovanie te terasy pred hotelom. 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú do 31. 

12. 2027.  

Výška navrhovaného nájomného alternatíva jedna, podľa 

návrhu žiadateľa desať celá deväťdesiatpäť eur za meter 

štvorcový za rok za zimné obdobie od 1. 1. do 30. 4., od 1. 

10. do 31. 12 dvestoštyridsaťdva celá tridsaťdva eur za 
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meter štvorcový za rok, za letné obdobie od 1. 5. 

do 30. 9., čo predstavuje ročne sumu 

desaťtisícpäťstoosemdesiatjeden deväťdesiatšesť eur. 

Alternatíva dva. Dvestodeväťdesiatdva eur za meter 

štvorcový za rok, čo predstavuje ročne sumu 

dvadsaťsedemtisícstopäťdesiatšesť eur. 

Stanovisko dotknutých oddelení súhlasné. Starostu 

považuje žiadosť o vyjadrenie za bezpredmetnú. 

Finančná komisia odporúča prerokovať. 

Taktiež aj mestská rada. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť  podľa predložených 

alternatív uznesení. 

Ďakujem. 

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

Otváram diskusiu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ďakujem za slovo. 

Čiže, ja sa znova spýtam, možno ako hlupák. Načo to je 

tomu Karltonu (Carlton)? Načo to potrebuje tento pozemok? 
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Len na tú terasu? Alebo chcú tam robiť nejaké iné aktivity? 

Alebo je to fixované na to to v tej zmluve, že to bude 

používané na letnú terasu? Že čo sa nachádza presne v tej 

zmluve a na čo to bude využívané?  

(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: 

Ja by som mala dve otázky. 

Prvá otázka je, že ktorú alternatívu nám odporúčate, 

pán primátor, aby sme schválili, lebo to sme sa 

nedozvedeli.  

A druhá otázka, že či je zvykom prenajímať na terasy 

pozemky mesta na desať rokov? Či aj iné terasy prenajímame 

na desať rokov a nie vždy na jednu sezónu. Lebo u nás 

v mestskej časti Karlova Ves to väčšinou prenajímame na 

jednu sezónu. 

Ďakujem za odpovede. 

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

Pán poslanec Budaj. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ako je zrejmé, ide o terasu, ktorá je nad našim 

vchodom do podzemných garáží. Keďže mesto sa nevzdalo a ani 

sa nemôže nikdy vzdať tej šance, že jedného dňa sa 

preorganizuje doprava, že sa konečne jedného dňa dostane, 

dostane do užívania Kráľovská cesta, ktorá bola nákladne 

urobená bez toho, aby tam bola doprava a takisto nádej, že 

sa presunie americké veľvyslanectvo a tým bude možné 

obnoviť, obnoviť pôvodnú dopravnú štruktúru, tak nie je 

možné hovoriť o desaťročnom nájme. To je proste absolútne 

neprijateľné. 

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 som to až teraz zareagoval, len aby nedošlo 

k omylu, keďže viete, že som spolumajiteľom reštaurácie 

v hoteli Karlton (Carlton), ale toto nie je naša terasa. 

Toto sú naši konkurenti.  

Čiže, nie som v konflikte záujmov. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem veľmi pekne. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 257 

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

Končím diskusiu. 

Ešte na otázku pani poslankyne Čahojovej.  

Pre nás je samozrejme, výhodnejšia alternatíva číslo 

dve. Ale my sme pre úplnosť museli dať aj to, o čo žiada 

žiadateľ a to je dĺžka nájmu a alternatíva číslo jedna je 

žiadosť žiadateľa. Takto sme sprocesovali a takto ju môžete 

pozmeniť, schváliť, odmietnuť. Je to vo vašich rukách. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

(poznámka: počuť slová z porady návrhovej komisie: 

„Tak budeme hlasovať o alternatíve dva. Budeme najprv 

o dvojke?“)  

Takže, budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak ako je 

nám písomne predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

nájom pozemku podľa alternatívy číslo dva. 

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

Prosím, hlasujte. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Však to je vyššia suma. Môžeme hlasovať najprv 

o dvojke, potom o jedničke, keď dvojka neprejde. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsať prítomných. 

deväť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o alternatíve jeden. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdeväť prítomných. 
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Dva za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 1I-NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

VRAKUŇA, PARC. Č. 3556/2 A ČASTI 

POZEMKU PARC. Č. 3556/1, PRE MESTSKÚ 

ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA 

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

Prechádzame do bodu pätnásť (poznámka: pôvodný  bod 15 

= bod 1I), nájom osobitný zreteľ vo Vrakuni. 

Prosím, úvodné slovo. 

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

Účel nájmu, zachovanie park, pozemkov parkovacej 

plochy s možnosťou výstavby podzemných parkovacích garáží 

pre obyvateľov mestskej časti.  

Doba nájmu, nájomná zmluva na dobu neurčitú.  

Výška nájomného, alternatíva jedna podľa návrhu 

žiadateľa, jedno euro za rok za celý predmet nájmu.  
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Alternatíva dva, štyri eur dve dvadsaťpäť za meter 

štvorcový za rok, čo pri výmere tisícdeväťdesiatsedem 

metrov štvorcových  predstavuje ročne sumu 

štyritisícšesťstošesťdesiatdva eur.  

Tridsať eur za meter štvorcový za rok, čo pri výmere 

tisícdeväťdesiatsedem predstavuje ročne sumu 

tridsaťdvatisícsedemdesiat eur. 

Sedemnásť eur za meter štvorcový, čo pri výmere 

tisícdeväťdesiatsedem metrov predstavuje ročne sumu 

osemnásťtisícšesťstoštyridsaťdeväť eur. 

Stanovisko dotknutých oddelení súhlasné. Starostu 

nemám uvedené. 

Finančná komisia odporúča prerokovať.  

Taktiež mestská rada. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predložených 

alternatív uznesení. 

Ďakujem. 

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

 (poznámka: nezrozumiteľné slovo) pán starosta?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže starosta žiada. Dobre. 
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Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len by som chcel poznámku, že v civilizovaných 

krajinách sa už na prenajatom pozemku moc stavať nedá. 

Vyhýbame, vyhýbame s, vyhýbajú sa tak tým všelijakým 

výmyslom, že najprv postavím stavbu, potom si osobitným 

zreteľom kúpim pod hotovou stavbou. 

Čiže, ja určite nebudem hlasovať za takéto materiály. 

Ďakujem. 

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

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže tu máme zase dve alternatívy, tak budeme 

hlasovať v poradí tých alternatív. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje nájom pozemku podľa alternatívy jeden. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 1J NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, PARC. Č. 

621, MARIANOVI VACARELU 

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

Prechádzame o 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Osobitný zreteľ. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, dvadsaťsedem. No. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Jaj, dvadsaťsedem. Dobre. 

Prechádzame do bodu šestnásť (poznámka: pôvodný  bod 

16 = bod 1J), osobitný zreteľ, nájom v Podunajských 

Biskupiciach. 

Prosím, úvodné slovo. 

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

Vybudovanie a následné užívanie prístupovej 

komunikácie vjazdu k stavbe. Dva rodinné domy.  

Doba nájmu. Nájomná zmluva na dobu neurčitú. Výška 

nájomného tridsať eur za meter štvorcový za rok do konca 

mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie na stavbu, čo pri výmere dvadsať metrov 

štvorcových predstavuje ročne sumu šesťsto eur. Sedemnásť 

eur za meter štvorcový za rok od začiatku mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť 

kolaudačné rozhodnutie na stavbu, čo pri výmere dvadsať 

metrov štvorcových  predstavuje ročne sumu tristoštyridasť 

eur. 

Stanovisko dotknutých oddelení súhlasné.  
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Starostu, starosta nemá námietky. 

Finančná komisia odporúča prerokovať. 

Taktiež mestská rada. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia. 

Ďakujem. 

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

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja keby som to správne pochopil, aspoň teraz niektoré 

z toho náčrtu. On to potrebuje z dôvodu, aby tam mohol 

stavať? Lebo sú tam nejaké obrázky stavebných objektov, 

ktoré sú tam plánované. Tak len, aby som si to ujasnil, že 

to je za týmto účelom. 

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

Končím diskusiu. 

Prosím ná spracovateľa o odpoveď. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Má sa jednať o vybudovanie prístupovej komunikácie 

vjazdu k stavbe. K tomu, k tomu dvojdomu rodinnému.  

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: 

Budeme hlasovať 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. Či s podmienkou. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťdva za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 1K NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. NIVY, PARC. Č. 4081/7, PARC. 

Č. 4081/47 A PARC. Č. 4081/50, 

NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ SPOLOČNOSTI, 

A.S., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

Bod sedemnásť (poznámka: pôvodný  bod 17 = bod 1K), 

osobitný zreteľ, nájom v Nivách. Na Nivách. 

Úvodné slovo. 

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

Vybudovanie stave stavebných objektov, objektov 

k pripravovanej výstavbe diaľnice eR 7 (R7). 

Nájomná zmluva bude uzavt uzatvorená na dobu neurčitú.  

Výška navrhovaného nájomného v dvoch alternatívach. 

Alternatíva jedna podľa znaleckého posudku doloženého 

žiadateľom sedem celá jedna šesť tri eur za rok, čo pri 

výmere tisícstosedemnásť metrov štvorcových  predstavuje 

ročne sumu osemtisícjedna eur. 

Alternatíva dva. 

Tridsať eur za meter štvorcový za rok za obdobie od 

nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, 

v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie.  
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Pri výmere tisícstosedemnásť metrov predstavuje ročne 

sumu tridsaťtritisícpäťstodesať eur. Devätnásť eur za meter 

štvorcový za rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom nadobudne kolaudačné rozhodnutie na 

stavbu, čo pri výmere tisícstosedemnásť metrov ročne 

predstavuje sumu dvadsaťjedentisícdvestodvadsaťtri eur. 

Stanovisko dotknutých oddelení a starostu súhlasné. 

Finančná komisia   odporúča prerokovať. 

Taktiež mestská rada. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa priložených 

alternatív uznesení, to znamená alternatíva jedna, alebo 

potom alternatíva dva. 

Ďakujem. 

Dvojka je, áno. Je to čo preferuje magistrát. Jednotka 

je návrh žiadateľa. 

Ďakujeme. 

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

Otváram diskusiu. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Pred dvoma rokmi keď sme predávali pozemky Národnej 

diaľničnej spoločnosti som sa dožadovala toho, aby mesto si 

usporiadalo pozemky s Národnou diaľničnou spoločnosťou. 

Hlavne ma trápila zoologická záhrada.  

Chcem sa spýtať v akom je to stave dnes? Čo sa za dva 

roky urobilo? Ako to pokročilo?  

Čiže, považujem za opovážlivosť, pokiaľ sa to nepohlo 

k smeru takému, že mesto si to vysporiadalo.  

Takže, poprosím odpoveď.  

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

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Pani poslankyňa, aj keď sa to netýka tohto bodu, tak 

odpoveď je taká, že mesto sa stretáva s Národnou diaľničnou 

spoločnosťou a má stovky, alebo minimálne desiatky 

otvorených otázok, ktoré sa nedajú spraviť len tak, ako zo 

dňa na deň. 

Čiže, rieši sa to. Ja to, sú na to ľudia, ktorí sa 

tomu venujú. Vec sa procesuje, ale zo dňa na deň sa to 

nedá, pretože tých otvorených bodov je, sú stovky.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako nám je 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje nájom časti pozemkov podľa odporúčaní 

alternatívy dva.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 1L NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

KARLOVA VES, PARC. Č. 487/2  

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

Bod osemnásť (poznámka: pôvodný  bod 12 = bod 1G), 

osobitný zreteľ, nájom v Karlovej Vsi. 

Prosím, úvodné slovo. 

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

Nájomná zmluva na dobu neurčitú.  

Výška navrh nájomného, nájomného v dvoch 

alternatívach.  

Alternatíva jedna. Dvanásť eur za meter štvorcový za 

rok, čo pri výmere päťdesiatdeväť metrov štvorcových  

predstavuje sumu sedemstoosem eur za rok. Sedemnásť eur na 

meter štvorcový za rok, ročné nájomné pri výmere dvanásť 

metrov štvorcových  predstavuje sumu dvestoštyri eur za 

rok.  Šesť eur na meter štvorcový za rok. Nájomné pri 

výmere šestnásť metrov predstavuje sumu deväťdesiatšesť eur 

za rok. 

Alternatíva dva. Šesť eur za meter štvorcový na rok. 

Ročné nájomné pri výmere osemdesiatsedem metrov štvorcových  

prestavuje sumu päťstodvadsaťdva eur za rok.  

Stanovisko dotknutých oddelení súhlasné.  
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Stanovisko starostu nemám tu uvedené.  

Finančná komisia prerok, odporúča prerokovať. 

Mestská rada odporúča prerokovať v alternatíve jedna.  

Návrh uznesenia odporúča schváliť podľa predložených 

alternatív uznesení.  

Ďakujem. 

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

Takže, alternatíva jedna.  

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Stanovisko starostu tam niekde musíte nájsť, lebo tam 

je. Je to stanovisko aby ste, aby sa hlasovalo 

o alternatíve jedna. Rovnako aj mestská rada odporúčala 

hlasovať o alternatíve jedna. 

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

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

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

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o  návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

schvaľuje nájom pozemku podľa alternatívy číslo jeden. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 1M NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 5441, PRE 

SPOLOČNOSŤ 4MG&P SLOVAKIA S.R.O., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

Prechádzame do bodu devätnásť (poznámka: pôvodný  bod 

19 = bod 1M), osobitný zreteľ, nájom v Petržalke. 

Prosím úvodné slovo. 

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

nehnuteľností: 

Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta a jedná sa 

o zastavané plochy a nádvoria. Prvá časť vo výmere 24 

metrov štvorcových pod terasou, ktoré by tam mali byť 

pokiaľ dôjde k schváleniu nájmu. 

Účel nájmu je umiestnenie a prevádzkovanie stánku na 

predaj zmrzliny s letnou terasou na Šustekovej ulici 

v Bratislave. 

Doba nájmu je na, určená na dobu neurčitú. 

Výška navrhovaného nájomného je päť eur za meter 

štvorcový na rok od účinnosti zmluvy do konca mesiaca, 

v ktorom bude vydané právoplatné územné rozhodnutie. 
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Ďalej tridsať eur za meter štvorcový na rok od 

začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie do konca 

mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie. 

A od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom nadobudne pla právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie 

na stavbu na predmete nájmu za stánok stodvadsať eur aj 

štyridsaťpäť centov za meter štvorcový na rok a pod terasou 

dvestoštyridsať eur aj deväťdesiat centov za meter 

štvorcový na rok. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné.  

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia odporúča prerokovať. 

Mestská rada odporúča prerokovať materiál. 

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

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne. 
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Ja by som sa chcela opýtať, ten stánok na pozemku, 

ktorý si prenajme žiadateľ, bude tam navždy? Alebo? Lebo 

keď potrebuje stavebné povolenie, to znamená, že bude pevne 

spojený so zemou, to znamená, nebude to len taký stánok, že 

môže si ho po skončení nájmu zobrať, alebo keď sa mu 

vypovie nájomná zmluva. Bude to riadna stavba na furt? Na 

našom pozemku? Alebo ako tomu mám rozumieť?  

Díky. 

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: 

Katka, 

asi tak, lebo máme s tým praktické skúsenosti v našej 

mestskej časti, že môžeš vypovedať nájom, alebo nemusí mať 

ten majiteľ stánku potom už nájomnú zmluvu, ale ty nemáš 

nástroj, ako tú stavbu odstrániť. Neexistuje. 

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 sa veľmi ospravedlňujem, že budem možno hovoriť 

trošku dlhšie. 
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Dva roky. Dva roky čakám s projektom, ktorý je 

odkonzultovaný s obyvateľmi obidvoch bytoviek na 

revitalizáciu tohto vnútrobloku. Dva roky.  

Viac ako rok trvalo podpis nájomnej zmluvy medzi 

mestom a mestskou časťou, pretože sa nevedeli dohodnúť 

oddelenia zelene na niektorých detailoch. Viac ako rok. 

Teraz sa má začať v lete revitalizácia celého tohto 

vnútrobloku. So žiadnou zmrzlinárňou sa tu nepočítalo. 

A hlavne, tam má byť aj vymenená tá betónová plocha, 

asfaltová, za iné dlažby. Má tam byť veľká výsadba. Majú 

tam byť urobené miesta pre deti a rodiny, aby mohli kde 

sedieť. 

Ja nehovorím, že zmrzlináreň je zlá vec. Ale tu sa 

robia dve veci, pričom jedna nevie o druhej. A toto je 

veľmi, podľa mňa, zlé, že k takému niečomu dochádza.  

Ja sa ospravedlňujem, nebudem za toto hlasovať. 

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

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja sa len krátko vyjadrím k tejto veci. 

Je naozaj veľká škoda, to čo povedala pani 

námestníčka, že neexistuje nejaká lepšia komunikácia medzi 

týmito dvoma úrovňami samosprávy. Pretože ten pán, ktorý 
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tam chce ten stánok, tak si urobil naozaj veľmi pekne veg, 

pekné plány, vizualizácie a bol nám to prezentovať na 

miestnom zastupiteľstve v nejakej domnienke s nejakej zlej 

informácie, že ten pozemok patrí nám, dokonca sme to mali 

na programe. 

Všetci nadšene súhlasili a nakoniec sa zistilo, že ten 

pozemok ani nie je náš, ale je mestský. Teraz žiada od 

mesta, on toto buduje tiež. Na to sa pripravuje rok a teraz 

keď mu povieme, že nie, čakáme na niečo iné, tak ja sa mu 

tiež ne nebudem vedieť ako pozrieť do očí. Pretože, toto 

bol, podľa môjho názoru, veľmi pozitívne prijatý zámer aj 

poslancami miestnymi. 

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

Pán poslanec Hanulík. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Mohol by sa vyjadriť, ak je tu. 

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

Hanulík. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Á, ďakujem pekne. 
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Prosím vás, ja by som povedal, že aj ten zmrzlinový 

stánok tam dáva ten život. Lebo ja sa bojím, že my budeme 

mať veľké plány, ale to budeme realizovať o rok. O dva. Ale 

ten stánok tomu nijako nevadí. To zobere sa, odloží. Ale 

ten život tomu miesto dá aj to, že sa tam niečo deje.  

A teraz v lete mať zmrzlinu, však to je úžasné. Berme 

to, že deti a my ju milujeme.  

Ďakujem. 

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

Pani námestníčka Plšeková. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je síce pravda, pán Hanulík, ale tu, toto čo je 

nakreslené, je obrovské a to čo my sme urobili ako mesto 

s mestskou časťou ohľadom zelene, výmeny plôch, hracie 

prvky pre deti a podobne, to čo je odsúhlasené s občanmi 

týchto dvoch bytoviek, je úplne niečo iné a v rozpore. Tak 

ja nerozumiem.  

A my dokonca sme urobili verejné obstarávanie na toto. 

A teraz povieme, že nie cez verejné obstarávanie, lebo 

niekto si požiadal o stánok a riešil to s mestskou časťou, 

hoci je to pozemok mesta? Pre mňa je toto nelogické.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som sa tam ešte bol vysvetľovať, lebo tam sú také 

štyri veľké bytovky. Ono to tak troška vytvára tak ako keby 

vnútrobloky a zdá sa mi tiež, že to je ten, o ktorom hovorí 

pani Plšeková, pretože. 

A troška sa čudujem teraz čo pán Kríž hovorí, lebo asi 

pán Oliver Kríž nevie, že naozaj už viac ako rok a pred 

viac ako rokom komisia investičných činností miestneho 

zastupiteľstva odporučila ako jeden z prioritných projektov 

revitalizáciu celého toho vnútrobloku. 

To je, myslím, ten, ak sa nemýlim, bližšie k tej 

Malatéke, k tomu centru. Jeden z tých dvoch. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To je ten druhý? Okej.  

Tak ak je to ten druhý, tak tam je tiež síce, ale nie 

je to, nie je to až také prioritné ako ten prvý.  

Takže, je to na zváženie, ale ja sa bojím tiež, že keď 

sa to tam pevne spojí so zemou, s tým mám problém, tak, tak 

sa potom bude problém revitalizovať aj ten druhý 

vnútroblok.  
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Ešte našťastie to neni tá prvá časť, lebo tá je 

prioritnejšia, tak my sme diskutovali na komisii o tej 

prvej časti. A táto druhá sa odsunula na neskoršie obdobie, 

ale je to na zváženie, ak sa to tam má pevne spojiť so 

zemou, tak neviem. No, potom bude problém, keď sa budeme 

baviť o tej revitalizácie toho, toho druhého vnútrobloku. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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. 

No viete, toto je typický príklad tuposti samosprávy 

a nezmyselnosti proste, a nespojenia vecí, pretože ten 

človek si to vymyslel niekedy ešte minulý rok na jeseň, 

pokiaľ ja viem, bol na mestskej časti, kde bol zavedený, 

naozaj, tým, že je to územie mestskej časti. Skoro pol roka 

stratil tým, že, proste, obchádzal poslancov a a ukazoval 

vizualizácie. 

Ja viem, že my za to nemôžme, proste, až nakoniec po 

pol roku sa zistilo, už keď mu to po poslanci skoro 

schválili v Petržalčana, petržalskí poslanci, že, že to, 

vlastne, nemôžu schváliť a začal tuná jeden márny boj, kde 

on už stratil, vlastne, stratil tú toto leto, by som to 

nazval. 
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A ten člo, jemu sa jedná aj o existenciu. Prečo? Viem, 

že mi môžete povedať, že my za to nemôžeme, tak čo s tým 

máme robiť, ale, naozaj to, aby úradníci mu nevedeli 

povedať, že toto sa tam deje, čo hovorí pani Plšeková.  

A skúsme nájsť nejaké riešenie. Však, však keď sa to 

tam postaví, tak však tam je ešte kopec miesta, (gong) však 

tam bývam.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Faktická je na pána Vetráka.  

Ja neviem, čo rozpráva o komisii, ja som neni členom 

tej komisie, čiže nemôžem vedieť čo tam bolo schválené.  

Ale prosím, hľadajme riešenia a nie to, ako to nejde. 

No, ja som za to, že keď je tam nejaký plán 

revitalizácie, poďme do toho. Je to schválené obyvateľmi, 

ale zase nezabime dobrý zámer len tak mávnutím ruky. Je tu 

nejaký entuziasta, ktorý tam chce predávať zmrzlinu, bude 

to dobre vyzerať.  

A teraz, aká to je motivácia aj pre ďalších ľudí, 

ktorí chce rozvíjať tú Petržalku? Chceme z toho mať 
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nakoniec len nocľaháreň? Ľudia tam budú chodiť len spávať 

a nebude tam nič iné na trávenie voľného času? Však toto je 

niečo prínosné. 

Ako správne povedal Marian. Tento rok už zabil, ale ne 

nezabíjajme tento zámer. Poďme sa snažiť ho zaintegrovať do 

toj tej revitalizácie, ktorá je dohodnutá. Ja si nemyslím, 

že by sa to navzájom vôbec vylučovalo. Lebo keď dneska to 

neschválime, tak ten človek stratí motiváciu, odíde, 

koniec, nikdy tam nič nebude.  

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: 

Oliver,  

ak niekto urobil chybu, tak je to mestská časť. Ktorá 

vedela, že na tomto pozemku prebieha revitalizácia, 

participácia, ľudia od pani Ingrid Konrad, od hlavnej 

architektky boli tam s občanmi diskutovať a boli navrhovať 

čo tam bude, hracie prvky, je ich tam plno, majú byť 

v dvoch etapách. Nedá sa to tam urobiť. Aj to, aj to. Tá 

terasa je príliš veľká zastrešená. To proste, jedno, druhé 

vylučuje. 

My sme vo verejnom obstarávaní. Ja si neviem 

predstaviť, ako tie dve veci urobiť.  
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Proste, do vnútrobloku drevená terasa s prekrytím 

nepatrí a hlavne, je tu úplne iný koncept.  

Mestská časť rieši ten prvý vnútroblok, my druhý.  

Zmrzlinárne sú väčšinou pri chodníkoch, pri ceste. 

A máme ich pomerne dosť. Na Mamateyovej sú minimálne štyri. 

Prečo ideme do vnútrobloku doniesť nejakú skriňu, ktorú 

potom, ako hovorila pani starostka, nebudeme vedieť vôbec 

odstrániť v budúcnosti. 

Ja nie som proti zmrzlinárni. Keby ju dal na kraj 

niekde, ale nie do vnútrobloku.  

Naozaj, ten vnútroblok si občania predstavujú inak, 

(gong) my sme robili partic 

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

Dobre. 

Do diskusie sa prihlásil teraz pán Milan Gál, konateľ 

tejto firmy.  

Kto je za to, aby pán Gál dostal slovo?  

(Hlasovanie.) 

Tak väčšina. 

Nech sa páči, pán Gál, máte tri minúty.  
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Občan   Milan   G á l ,  zástupca firmy 4MG&P Slovakia 

s.r.o.: 

Dobrý den, pán primátor, dobrý deň mestské 

zastupiteľstvo.  

Ďakujem za slovo. 

Volám sa Milan Gál a teraz som majiteľom tej 

spoločnosti, ktorá vám predložila tento podnikateľský 

zámer.  

Čo sa týka nejakej pevnej plochy.  

Nie je to pevná plocha. Je to osem krát tri urobený 

predajný stánok, ktorý podľa manuálu osadenia miesta som 

urobil s tým, že je flexibilný. Dá sa zdvihnúť.  

Čo sa týka terasy. 

Terasa tam nie je so žiadnou drevenou podlahou. Je 

voľne položená na asfaltovej ploche, ktorá je 

zmontovateľná, kde je napísané aj v tých podkladoch, že po 

ukončení letnej prevádzky bude terasa zdemontovaná a od 

uložená do toho predajného stánku.  

Všetky komponenty sú urobené tak, že sa dajú okamžite 

odstrániť. Pri nejakej revitalizácii nevidím žiaden problém 

s tým, že by sa vám nemohol stánok podvihnúť, odložiť na 

nejaké miesto, môžete urobiť čo chcete, vymeniť a stánok 

tam môže byť a bude určite okrášlením celej vašej 

revitalizácie.  

To je asi všetko, čo by som k tomu mohol povedať. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 285 

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

Ďakujeme pekne. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ja by som sa pána Gála chcela spýtať, že teda, keď je 

to prenosný stánok, že prečo je potrebné stavebné 

povolenie? Že či tam potrebuje vodu, kanalizáciu a tak 

ďalej?  

A druhá vec. 

Elektriku? 

Že ako bude zabezpečené zásobovanie? Tam je, tam sa dá 

vojsť motorovým vozidlom? 

Čiže, viete, lebo my máme námestia a vnútrobloky, kde 

nám vchádzajú motorové vozidlá práve za účelom zásobovania 

a máme s tým veľký problém keď sa pohybujú po peších 

zónach. 

Ďakujem za odpoveď. 

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

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

Veď to je skoro pri ceste, preboha. Veď to nie je 

niekde vo vnútrobloku. Škoda, že tá fotka neni širšia. To, 

čo vidíte na ľavej strane je, vlas, alebo na pravej strane, 

už cesta. Normálna. Kde sú autá, prosím vás. Neblbnite. 

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

Pán poslanec hanul  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

To neni vo vnútrobloku. To nie je, proste, medzi 

barákmi. To je pred barákmi pri ceste. 

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, keby sme toto, čo sme tu povedali, dali do 

zmluvy, čo aj pán Gál povedal, že v prípade tej 

revitalizácie to bude musieť o desať metrov, alebo neviem 

koľko, posunúť, tak tým pádom splníme všetky podmienky. 

Lebo sa mu to mesiac dopredu povie, on to presťahuje niekde 

inde a tým je to vybavené. 

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

Áno. Môžete dať návrh. Lenže už skončila diskusia. 

Pani námestníčka. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to vnútroblok. Ak tam chcete prísť autom, musíte 

prejsť cez vnútroblok. Sú to len chodníky. Chodím tam každý 

deň, mám tam pacientov. A ja som jeden z tých lekárov, 

ktorý domov chodí za pacientami.  

 

Je to pešia časť, ktorú kedysi pred desiatimi rokmi 

mestská časť uvažovala, že urobí parkovanie a vtedy to 

občania, aj my ako poslanci sme odmietli.  

A teraz je tu veľký projekt, ktorý navrhli architekti 

a dve veci sa nevedia spolu skĺbiť, keď neboli 

architektonicky spolu zladené. Bude to vyzerať ako päsť na 

oko. 

Ja, proste, neviem vás inak presvedčiť. Proste, verte 

mi, že obidva plány vnútroblokov, ten čo chce mestská časť, 

i to, čo chce mesto, boli s občanmi, s architektami dobre 

naprojektované. 

Ja si viem predstaviť zmrzlináreň úplne na konci toho 

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

Pán Gál,  

ešte tu bola otázka, že je to teda pevne spojené so 

zemou?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Občan   Milan   G á l ,  zástupca firmy 4MG&P Slovakia 

s.r.o.: 

Pani Čahojová,  

tým, že je to pripojené na inžinierske siete, tak to 

musí podliehať stavebnému povoleniu. 

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

Dobre. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o  návrhu uznesenia tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  

materiálu schvaľuje nájom dvoch častí pozemku a tak ďalej, 

ako je to uvedené, aj s podmienkou. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťjedna za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 1N NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEBYTOVÉHO PRIESTORU Č. 1.40 V 

PODCHODE NA HODŽOVOM NÁMESTÍ, V 

BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

JAROSLAVOVI MINÁRIKOVI UNIMÉDIA, SO 

SÍDLOM V PARTIZÁNSKOM 

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

Bod dvadsať, (poznámka: pôvodný  bod 20 = bod 1N), 

nájom nebytového priestoru, Hodžovo námestie. 

Prosím úvodné slovo. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o návrh na nájom nebytového priestoru číslo 

jedna bodka štyridsať v podchode na Hodžovom námestí 

v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto, na dobu 

neurčitú Jaroslavovi Minárikovi UNIMEDIA so sídlom 

v Partizánskom. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 290 

Jedná sa o nebytový priestor vo výmere tridsaťtri celá 

päťdesiattri metrov štvorcových a nebytový priestor 

pozostáva z hlavných priestorov vo výmere dvadsaťosem celá 

štyri metra štvorcového a obslužných priestorov vo výmere 

štyri celá sedemdesiatdeväť metrov štvorcových.  

Na dobu neurčitú.  

Výška navrhovaného nájomného je uvedená v materiáli.  

Stanovisko dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Finančná komisia odporúča prerokovať materiál. 

Mestská rada odporúča materiál taktiež prerokovať. 

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

Otváram diskusiu. 

Poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja sa len chcem spýtať, keď je taká eminentný záujem 

mesta, aby ľudia tu mali trvalý pobyt, prečo tento dotyčný 

pán tu nemá trvalý pobyt? To znamená, že tu nežije?  
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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: 

Čože? 

Podľa mňa, to že niekto pracuje a podniká 

v Bratislave, nemusí mať ešte trvalý pobyt, Jarka. 

Toto nie je predmetom veci.  

I keď chápem, že by si chcela, aby každý, kto tu 

pracuje, tak mal aj trvalý.  

V každom prípade ja chcem tlmočiť názor mnohých ľudí, 

ktorí chodia sem do toho podchodu a je vždy dobré, ak v tom 

podchode nájdu mnohoraké služby. Ak nie sú všetko len 

kaviarne, všetko len predajné stánky s cigaretami, ak je 

to, naozaj, zaujímavé, atraktívne, a tieto fornety majú 

svojich podporovateľov.  

Ja chcem poprosiť, keďže fornety nevedia vyrobiť toľko 

peňazí, ako, napríklad, lekáreň, alebo niečo, kde sa dáva 

alkohol, tak, alebo kaviareň, tak chcem poprosiť o podporu 

tohto nájmu, lebo, naozaj, tieto fornety tam patria, ľudia 

si tam často ich kupujú ráno, keď bežia do roboty 

a nestihli si raňajky zobrať so sebou. Myslím si, že tam 

patria.  
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I keď uznávam, nie je dobré, ak každý, kto chce nájom, 

si vymyslí svoju petíciu. To asi nie je do budúcna 

riešenie. Ale mali by sme mať záujem podporiť aj také 

menšie prevádzky, ktoré spestrujú takýto podchod, alebo aj 

naše ďalšie priestory. 

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

V každom prípade sa tam podpísalo skoro dvetisíc ľudí, 

alebo viac než dvetisíc ľudí.  

Pán poslanec Vetrák. 

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

No, ako, tiež ja nebudem hlasovať podľa toho, kto má 

kde trvalý pobyt, ale teda musím povedať, že asi nezabrala 

tá veľká kampaň vedenia hlavného mesta, že prehláste si 

trvalý pobyt a aké budete mať z toho veľké  výhody. No asi 

preto, že žiadne výhody z toho nebude mať. 

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 chcem povedať, že teda kapitulujem, ale prosím vás, 

vstúpme si do svedomia. Pred pár týždňami sme tu mali 

obrovskú debatu o INTERPRESS, novinový stánok, kde sme 
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trvali všetci, arumentovali, aj kolegovia od pána Budaja, 

že ako sa musia robiť súťaže, ako nedávať takéto priestory 

osobitným zreteľom. No ak teraz urobíme túto výnimku, 

dobre, máme petíciu dvetisíc ľudí, chceme, spravíme, tak 

potom to isté musíme urobiť aj s tým INTERPRESSOM. 

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

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si myslím, že je to vec, ktorá ma ovplyvní, keď 

dvetisíc ľudí to podpísalo. 

A ja osobne tadiaľ sem-tam chodím. Keby tá vôňa, lebo 

tá fotografia je hrôzostrašná, to vyzerá ako neviem, 

v nejakej pivnici keby bolo. Ale naozaj, je to milé 

prostredie. Dokonca to vonia. A je tam vždy kopa ľudí. 

Čiže, asi tí ľudia túto službu uvítajú. 

Preto si myslím, že keď sa pozeráme, že to chceme pre 

ľudí, tak nie. Ale keď to chceme, že ten to chce, ten to 

nechce, tak potom sa môžeme rozhodnúť ináč. 

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: 

Ja, ja tento prenájom podporím. Dôvodom je to, že 

našim cieľom nie sú iba financie, ale aj náplň funkčná. 

Keďže verejnosť prejavila verejný záujem zachovať to tam, 

tak to budem rešpektovať. 

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: 

Ja tento prenájom podporím a nepotrebujem na to 

petíciu dvetisíc ľudí, ale som veľmi rada, že pán Hanulík 

rešpektuje petície. Škoda, že nerešpektoval petíciu 

stotridsaťpäťtisíc ľudí. Stotridsaťpäťtisíc Bratislavčanov, 

ktorí si neželali hazard v Bratislave, ale vtedy pán 

Hanulík zabudol, že petície vlastne sú adresované aj jemu. 

Ďakujem. 

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

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

Ja som chcel povedať niečo podobné, ale teda zrejme 

vtedy pán Hanulík nezaregistroval tých stotridsaťsedemtisíc 

podpisov, ktoré boli za zákaz hazardu a teraz to bolo 

explicitne povedané, že tritisícsedemstotridsaťjedna 

podpisov bolo za za zákaz, teda za zachovanie forneti, 

takže ako človek, ktorý rešpektuje vôľu občanov prejavenú 

v petíciách, teraz bude za, hoci v tom hazarde to nebral do 

úvahy, lebo asi si tých stotridsaťsedemtisíc nevšimol. 

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 pani kolegyni sa chcel opýtať, že firma, 

ktorá je dneska veľmi o obviňovaná, je veľmi, veľmi 

nežiadaná, sa volá firma Vassal a iba keďže nepodpísal pán 

Hrčka za Karlovu Ves, tak by som chcel vedieť, kto podpísal 

túto zmluvu? Kto za Karlovu Ves podpísal takúto zmluvu 

s takýmito ľuďmi?  

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

Končím diskusiu. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o  návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní   

schvaľuje nájom nebytového priestoru, tak ako je to uvedené 

aj s podmienkou.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Stop. Stop, stop. Prerušujem hlasovanie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Jaký? Žiadna alternatíva tu nie je v dvadsiatke. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sú tam nejaké alternatívy?  

Tak, pán poslanec, nemotajte ostatných, žiadne 

alternatívy tu nie sú. 

Opakuje sa hlasovanie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trošku dávajte pozor, ktorý materiál ide. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Lebo sa rozprávate.  

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

 (Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 1O NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU NA NÁJOM 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - GARÁŽOVÉ 

STOJISKÁ NACHÁDZAJÚCE SA NA BAJZOVEJ 

8/A V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 

GARÁŽOVÉ STOJISKÁ NA NÁMESTÍ M. 

BENKU 1 - 16, K. Ú. STARÉ MESTO, 

GARÁŽOVÉ STOJISKÁ NA JURIGOVOM NÁM. 

1 - KOTVA, K. Ú. KARLOVA VES, GARÁŽE 

NA TOMÁNKOVEJ 5, K. Ú. KARLOVA VES, 

GARÁŽE NA JASOVSKEJ 6-8, K. Ú. 

PETRŽALKA, FORMOU PRIAMEHO NÁJMU 

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

Bod dvadsaťjedna (poznámka: pôvodný  bod 21 = bod 1O) 

nájom garážové stojiská rôzne po meste. 

Prosím úvodné slovo. 

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

nehnuteľností: 

Materiál obsahuje návrh na nájom garážových státi 

v jednotlivých mestských častiach formou priameho nájmu. 

Materiál obsahuje (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

voľných garáží, garážových státí, ktoré budú hlavným mestom 

ponúknuté na nájom.  

Pôvodne boli v návrhu aj garážové státia na 

Blumentálskej ulici číslo desať, ale z dôvodu havarijného 
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stavu vo vedľajšom objekte a následného zatekania boli 

vypustené z ponukového konania.  

Z dôvodu zatekania bola vypustená časť garážových 

státí aj na Jurigovom námestí číslo jedna a to v počte 

pätnásť garážových státí.  

Materiál bol predložený na rokovanie mestského 

zastupiteľstva dňa 25. 4., kde nezískal dostatočný počet 

hlasov aj z tohto dôvodu, preto to bolo vypustené. 

Finančná komisia odporúča prerokovať materiál. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor, pán riaditeľ,  

 ja by som sa rád spýtal, aj keď teda v týchto 

pozemkoch nie sú pozemky, ktoré sa týkajú našej mestskej 

časti. 

To znamená Mestská časť Bratislava Rača, my 

v súčasnosti prerokúvame územný plán zóny Krasňany a jednou 
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z takých problematických oblastí je práve, sú práve radové 

garáže. A nejakým ne nedopatrením, alebo proste nejakým 

zlým časovaním došlo aj zo strany magistrátu teraz po iks 

rokoch neriešenia tejto problematiky, rozposielanie listov 

stovkám vlastníkov garáží. A preto, a samozrejme, že keďže 

my riešime územný plán zóny, kde plánujeme riešiť tie staré 

radové garáže tak, ako je schválené aj v odporúčaní 

magistrátu, to znamená, ak sú scelené pozemky, snažiť sa 

ich nejakým spôsobom nahradiť hromadnými garážami, pretože 

predsa len tie sídliská, ktoré boli bu budované 

v šesťdesiatych, sedemdesiatych rokoch nemohli rátať, 

nemohli rátať s takým stupňom automobilizácie, ako je 

dneska. 

Preto by som sa chcel spýtať, že z akého titulu došlo 

teraz k tomu, k tomu riešeniu týchto problémov? Pretože 

skutočne to vyzerá pre tých ľudí, ako keby to bol nejaký 

koordinovaný postup. Hej? 

Keď im tam prídu zmluvy, kde im, kde im hlavné mesto 

hrozí, že ak bude zmluva vypovedaná do troch mesiacov si 

musia odstrániť tie svoje garáže. Síce na magistrátnych 

pozemkoch, ale garáže sú ich. Hej?  

Tak by som bol rád, aby sme prípadne takéto veci aj 

spolu konzultovali.  

My ako mestská časť sme neboli vôbec oslovení 

s takouto nejakou iniciatívnou hlavného mesta. Možno by sme 

vedeli predísť tomu, aby teraz polovica Krasňan bola na 

nohách a a báli sa, že, proste, prídu o o svoj majetok. 
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Ja chápem ten, ten postoj hlavného mesta, aj tú 

koncepciu, ktorú sme, myslím že prijali niekedy v roku 

2015, ohľadne toho ako postupovať pri pozemkoch, alebo pri 

nakladaní s pozemkami pri hromadných garážach, ale skutočne 

si myslím, že to bolo úplne zle načasované a teraz hrozí, 

že štvorročná robota, ktorú sme si dali s pripraco, 

prípravou a vypracovan územného plánu zóny pre Krasňany, 

môže byť zmarená takýmto, takýmto nie príliš vhodným, 

vhodným postupom zo strany hlavného mesta. 

Preto by som sa teda chcel spýtať, že, že prečo prišlo 

až teraz po takmer pätnástich rokoch k riešeniu tých po 

pozemkov, a teda, či tam je nejaké spoločné riešenie, 

nejaké spoločné stretnutie. A ak by bolo, tak by sme boli 

radi k tomu prizvatí ako mestská časť. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Dostál. 

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

Ja by som sa chcel spýtať k tej, k tej forme priameho 

nájmu. Teda neriešime pozemky, rie riešime garážové, 

garážové stojiská a formou priameho nájmu, že prečo sme 

nešli cestou verejnej obchodnej súťaže?  

Ja teda rozumiem, že priamy nájom neznamená, že vopred 

vybranému uchádzačovi to prenajmeme a schválime. My 

schvaľujeme iba, iba zámer, a teda, budú tam predkladať, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 302 

predkladať ponuky, ale podobne ako, ako aj v minulosti pri 

niektorých podobných prípadoch mi nie je jasné teda, že 

prečo ideme cestou priameho nájmu a nie cestou verejnej 

obchodnej súťaže. 

Ak je to možné, že by mi to vel, niekto vysvetlil, tak 

by som bol veľmi vďačný.  

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

Ďakujem pekne. 

No predpokladám, pán poslanec, že to je preto, lebo 

tie garáže tam už stoja. Ale, ale vysvetlíme. 

Ale chcem odpovedať pánovi poslancovi. 

No, v tomto zastupiteľstve sa schválila tá koncepcia 

nakladania, nakladania majetko pod garážami. Predchádzala 

tomu dlhá diskusia aj so starostami, aj v mestskej rade, 

pretože ten problém je vypuklý. Po celom meste ho máme. 

A nebola koncepcia.  

A zároveň poslanci tiež kritizujú mesto, že sa 

nespráva ako dobrý vlastník, lebo pozemky mesta sú užívané 

dlhodobo a nikto za ne neplatí.  

Čiže, aj to bolo, aj to bol jeden z pohnútok, prečo 

sme pristúpili k tomu a využ a vyzývame ľudí, ktorí 

používajú a užívajú majetok mesta, aby zaňho platili. 
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Týka sa to, napríklad, aj mňa. Samozrejme, aj moja 

mama platí ná nájom garáže, ktorú presne tento istý 

problém. Máme ju tridsať rokov, ale, ale musíme platiť. 

A neni to teraz, už to beží dva a pol roka táto vec. Takže, 

neni to niečo náhodné.  

Pán poslanec. 

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

Ďakujem. 

Ja to plne chápem, že za ako hospodár sa sa snaží 

mesto správať, aj keď teda je to s istým op opozdením. Ja 

som. Len ja by som bol teda rád, aby teda aj tu odznelo, že 

proste, to neni žiadny koordinovaný postup mesta a mestskej 

časti ako ľudí pripraviť o garáže.  

Lebo hovorím, my sme teraz, my, my pripravujeme územný 

plán zóny Krasňany, kde riešime tiež garáže tie staré 

radové budované v akciách zet za socializmu nahradiť niečím 

moderným, novým. A samozrejme, že to celé v dnešnej dobe sú 

konšpirácie, že proste, to je koordinovaný postup hlavného 

mesta a mestskej časti ako pripraviť ľudí o garáže.  

Toto by som bol rád, aby sa tu nejakým spôsobom 

vyvrátilo, lebo je to proste nezmysel. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je to nezmysel.  

Samozrejme, tomu rozumiem, ale je to nezmysel. Tu je 

iba, skutočne ide iba o právnu povinnosť hlavného mesta 

starať sa o to, aby majetok hlavného mesta bol využívané 

v súlade so zákonom a aby zaňho bola odvádzaná úhrada. Nič 

iné. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne. 

A ja by som sa chcela opýtať na takúto vec. 

Na Bajzovej 8 a na Námestí Benku, Krížnej 

a Záhradníckej sú pozemky vo vlastníctve mesta, ale stavba, 

ktorá stojí na našich pozemkoch nemá, nie je zapísaná na 

liste vlastníctva. To znamená, tam nie je známy vlastník.  

Ako môžeme my prenajímať niečo, čo nevlastníme. Lebo 

tu je napísané, stavba nie je zapísaná na liste 

vlastníctva. V stavbe sa nachádza sto parkovacích stojísk, 

z toho jedenásť je voľných.  

Čiže, prenajímame niečo, čo nevlastníme. 

Môžete mi, pán Szabo, odpovedať? 

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

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Pani Macová, prosím, keby ste odpovedali za 

spracovateľa. 

JUDr. Marta   M a c o v á ,    oddelenie nájmov majetku: 

No k tej otázke prečo ideme formou priameho nájmu? 

Zákon o majetku obcí umožňuje formu priameho nájmu 

s cenovou ponukou v prípade ak je predmet nájmu v hodnote 

do dvadsaťtisíc euro. Preto bola zvolená táto forma. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

A to, čo sa pýtala pani poslankyňa Šimončičová? 

JUDr. Marta   M a c o v á ,    oddelenie nájmov majetku: 

Ale všetky tieto stavby, ktoré prenajímame a v nich 

garážové státia sú vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta. 

Možno nemajú pridelené súpisné číslo. Neviem kde.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón - Šimončičová) 

Ale to neznamená, že nemáme právne listiny 

preukazujúce vlastníctvo hlavného mesta. Všetky sú legálne 

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

Ďakujem. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu schvaľuje formou 

pre priameho nájmu nájom na dobu neurčitú 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.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Tridsať za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 1P NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU NA NÁJOM 

ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, PARC. Č. 3284/9 A PARC. 

Č. 3284/29 VO VNÚTROBLOKU SUCHÉ MÝTO 

– VETERNÁ FORMOU PRIAMEHO NÁJMU 

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

Sme v bode dvadsaťdva (poznámka: pôvodný  bod 22 = bod 

1P), zámer náj na nájom Staré Mesto, Suché Mýto.  

Prosím, úvodné slovo. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o zámer na nájom časti pozemkov v Bratislave 

katarn katastrálne územie Staré Mesto, parcela číslo 3284/9 

a parcela číslo 3284/29 vo vnútrobloku, bloku  Suché Mýto, 

Veterná, formou priameho nájmu.  

Jedná sa o parkovacie státie číslo sedem vo výmer 

trinásť metrov štvorcových. Parkovacie státie číslo osem, 

pätnásť, šestnásť a sedemnásť. Celková výme výmera je tam 

šesťdesiatpäť metrov štvorcových. 

Účelom nájmu je užívanie vyhraditených parkovacích 

státí. 

Doba nájmu je určená na dobu neurčitú. 
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Minimálna výška nájomného stodvadsať eur aj 

štyridsaťpäť centov za meter štvorcový na rok.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia odporúča prerokovať na mestskom 

zastupiteľstve. 

Mestská rada odporúča prerokovať materiál. 

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

Otváram diskusiu. 

Poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Nesedia mi tie čísla. Sme v tom pozemku pre Pozemkový 

fond, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte nie.  

Pardon. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Chcem sa spýtať, lebo je to také zmätočné, že formou 

priameho nájmu. Ale tam je potom popísané, že sa to ide 

vlastne súťažiť. Tak, jak, jak, jak je to teda reálne?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Končím diskusiu. 

Prosím o odpoveď na po, otázku pána poslanca Bullu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

JUDr. Marta   M a c o v á ,    oddelenie nájmov majetku: 

Priamy nájom formou cenovej ponuky sme si práve 

vykonzultovali s pánom poslancom Dostálom.  

Je jednoduchší pre žiadateľov, ktorí dajú cenovú 

ponuku. Nemusia rovno doručiť sedemkrát overený, úradne 

overený návrh nájomnej zmluvy.  

Takže, aj preto volíme túto formu, ak je možné využiť 

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

Poslanec Dostál. 

JUDr. Marta   M a c o v á ,    oddelenie nájmov majetku: 

Je to nájom do dvadsaťtisíc. 

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

No, ja by som len doplnil, že teda, volá sa to priamy 

nájom, tak ako sa niečo volá priamy predaj, ale nie, 

neznamená to, že to priamo prenajímame, alebo predávame 

konkrétnemu uchádzačovi, ale teda, že prebehne súťaž, len 

teda má iné parametre.  

Ja som to riešil s pani spracovateľkou práve keď 

dostávala tú otázku, a teda, teda je to technicky 

jednoduchšie, podľa toho vysvetlenia, ktoré som dostal, pre 

tých uchádzačov, ale teda, je to takisto súťaž a dokonca je 

tam aj elektronická aukcia, ak by cenová ponuka bola 

rovnaká.  

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

Tak, návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  
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materiálu schvaľuje zámer na nájom časti pozemkov formou 

priameho nájmu a tak ďalej, ako je to uvedené. 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.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Tridsať za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 1R NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. 

Č. 4263/1, PARC. Č. 4263/2, PARC. Č. 

4263/3, PARC. Č. 4263/5 A PARC. Č. 

4263/6, NA BÚDKOVEJ ULICI, 

SLOVENSKÉMU POZEMKOVÉMU FONDU SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

Prechádzame do bodu dvadsaťpäť (poznámka: pôvodný  bod 

25 = bod 1R), predaj pozemkov v Starom Meste. 
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Prosím, úvodné slovo. 

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

nehnuteľností: 

Žiadateľ požiadal o odkúpenie pozemkov pod 

administratívnou budovou Slovenského pozemkového fondu 

a priľahlých pozemkov nachádzajúcich sa v areáli 

Slovenského pozemkového fondu.  

Predajom pozemkov sa docieli majetkovoprávne 

usporiadanie vzťahov k pozemkom pod stavbou vo vlastníctve 

Slovenského pozemkového fondu a pozemkov priľahlých 

nachádzajúcich sa v areáli generálneho riaditeľstva.  

Jednotková cena je stanovená znaleckým posudkom v sume 

stodeväťdesiat eur aj tridsaťjedna centov. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať.  

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Ďakujem za úvodné slovo. 

Otváram diskusiu. 

Ako prvý pán poslanec Dostál. 
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Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No, Slovenský pozemkový fond a pozemky, tak to človeka 

hneď napadne, napadne všetko možné a všetky možné, možné 

zámeny.  

Chcem teda, podobne ako pri predchádzajúcom vystúpení 

upozorniť na to, že teda, ideme predávať pozemoky 

o celkovej výmere tritisíc celé šesť metrov štvorcových, čo 

toto ustanovenie zákona o majetku obcí, ktorá, ktoré 

umožňuje takýmto spôsobom predávať, a teda, neísť cestou, 

teda, ani súťaže, samozrejme, keď je to pozemok pod 

stavbou, ale ani osobitného zreteľa, tak no. Je to, je to 

teda veľmi, veľmi veľkorysé. Teda, vzhľadom na tú rozlohu.  

Aj tá cena, by som povedal, že stodeväťdesiat eur na 

meter štvorcový v Starom Meste, opäť, opäť tí znalci boli, 

obávam sa, ústretovejší ku kupujúcemu, ako k predávajúcemu.  

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Dovoľte mi urobiť taký úvod a historický exkurz 

k tomuto materiálu.  
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My sme to rozoberali aj na finančnej komisii pomerne 

intenzívne a tam bol jednohlasný súhlas.  

Ako vlastne k tomuto došlo? 

Je to vec, na ktorej pracujeme skoro dva roky 

v spolupráci, a týka sa aj Ružinova, čo vás možno prekvapí. 

V spolupráci, a hlavne teda na základe návrhu kolegu Braňa 

Kaliského, ako našu poslaneckú prioritu realizujeme 

v Ružinove moderný permakultúrny park. A bohužiaľ, keď sme. 

Podporujú ho, dokonca aj ďalší poslanci. Finančne 

z priorít prispeli aj kolegyňa Jarka Tvrdá aj kolega Slavo 

Drozd. Čiže, je to naozaj, taká internacionála tu v našom 

miestnom zastupiteľstve, že pracujeme na to, bez na, bez 

ohľadu na nejakú politickú príslušnosť a podobne.  

No a keď sme, keď to Braňo so svojou pani manželkou 

tak krásne nakreslili, tak sme prišli na to, že na to, aby 

sme mohli dostať územné rozhodnutie a urobiť tam niektoré 

objekty, ako napríklad, jazierko, ktoré bude, vlastne, 

zádržnou nádržďou na dažďovú vodu, tak potrebujeme, 

niektoré pozemky patria Slovenskému pozemkovému fondu.  

Iniciovali sme, teda, s magistrátom rokovania o zámene 

pozemkov, aby nám Slovenský pozemkový fond dal pozemky 

v tomto parku, aby sa, aby tento nový park na križovatke 

Tomašikovej a Ružinovskej mohol vzniknúť a Slovenský 

pozemkový fond vyjadril záujem, že by namiesto nich chcel 

do zámeny dostať pozemky pod svojou centrálou.  

V Horskom parku je taká škaredá, hnusná budova, kde je 

generálne riaditeľstvo Slovenského pozemkového fondu. Tie 
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pozemky ešte pred nejakými desiatimi rokmi patrili 

Slovenskému pozemkovému fondu a nejakou, nejakým záhadným 

spôsobom, o ktorom nikto nevie, že ako, sa zrazu dostali do 

vlastníctva magistrátu. 

Slovenský pozemkový fond by sa s nami o ne mohol aj 

súdiť, ale teda, boli ochotní ísť radšej do tej rýchlejšej 

varianty, pretože chcú ako štátna inštitúcia zrekonštruovať 

svoju budovu a potrebujú mať vlastnícky vzťah k pozemkom 

pod budovou a v bezprostrednom okolí, aby mohli k tej 

rekonštrukcii pristúpiť.  

Rokovali sme teda o tom, že by sme pripravili zámenu 

pozemkov. My im dáme pozemky pod ich centrálou a oni nám 

dajú pozemky v Ružinove v parku, ktoré potrebujeme.  

Zistili sme však, že nemôže to ísť formou zámeny, 

pretože tie pozemky v parku, ktoré potrebujeme, nepatria 

priamo espéefku (SPF), ale sú to pozemky neznámych 

vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu, a preto 

ich nemôžu zo zákona zamieňať, môžu ich len predať.  

Ďalšia pracovná alternatíva bola, že urobíme to takým 

spôsobom, že teda, my im predáme pozemky pod ich centrálou 

a oni nám  za rovnakú sumu predajú pozemky v našom parku 

a tým pádom nikto nebude nič platiť a všetci budú spokojní. 

Na poslednú chvíľu sa nám ale podarilo dojednať ešte 

lepšiu dohodu pre mesto. A tá dohoda spočíva v tom, že oni 

si od nás síce kúpia za zhruba tých šesťstotisíc eur 

pozemky pod svojou centrálou, ale my tie pozemky v parku, 

ktoré od nich potrebujeme, nemusíme ani kupovať, pretože 
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oni nám bezplatne dajú súhlas do stavebného konania, aby 

sme mohli urobiť to, čo potrebujeme, prípadne nájomnú 

zmluvu za symbolické jedno euro a tým pádom to dopadne tak, 

že ten park stavať môžeme, všetko robiť môžeme a ešte mesto 

za pozemky pod centrálou espéef (SPF) získa šesťstotisíc 

eur navyše. 

Čiže, absolútne výhodný obchod pre mesto. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A vzhľadom na to, že ide, naozaj, o dobrú aktivitu. Na 

finančnej komisii sme to rozoberali. Braňo Kaliský k tomu 

určite povie viac. Spolupracujeme na tom, naozaj, mnohí 

poslanci. A od tejto dohody, naozaj, závisí aj ústretovosť 

Slovenského pozemkového fondu pri rokovaní s nami a pri pri 

tom, aby ten nový park permakultúrny, na ktorom robili 

desiatky odborníkov, prebehli tam verejné diskusie, 

diskusie s občanmi, participácia, kreslili si ľudia priamo 

z okolia, ktorí tam bývajú, čo kde v tom parku chcú mať, 

aby (gong) sa to mohlo 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Ešte možno niekde v krátkej faktickej budete môcť 

dopovedať. 

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

poslankyňa MsZ: 

Vyzerá to tak, že na tom Slovenskom pozemkovom fonde 

sú naozaj dobrí obchodníci, pretože vám dali to, čo by vám 

mohli dať aj tak, lebo neviem si predstaviť aký verejný 

záujem by mohol mať pozemkový fond na tom, aby vám nedali 

a neposkytli pre park pozemky neznámych vlastníkov. Aká 

logika by v tom bola? Prečo by to nemohli? Veď je to štátna 

inštitúcia, nie je to žiadna firma, neni to žiaden nejaká 

realitka, ktorá by mala nerešpektovať verejný záujem.  

To, že od vás vy vydrankali, v podstate, predaj 

pozemkov.  

Keby som tiež nemala tro, také pochybnosti ako má 

Ondro Dostál, že za pár rokov zrazu zistím, že sa tieto 

pozemky ocitnú vo vlastníctve nejakej zvláštnej osoby 

blízkej riaditeľovi pozemkového fondu, tak by som to kľudne 

dala. Ale táto inštitúcia je naozaj veľmi nedôveryhodná. 

Aspoň v mojich očiach určite áno.  

A teraz nám platia nájomné, ktoré za dvanásť rokov 

bude tá istá suma, ktorá je, ktorá je za predaj. 

Čiže, moja otázka je, prečo nám teda vôbec nechcú dať, 

teda, tie pozemky, pozemky na park? Je to, je to, je to, 

podľa mňa, vydieranie. 

My normálne od nich berieme nájom, nič tam nie je 

komplikované, platia nám nájomné a my chceme od nich park. 
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Ja rozumiem, že sa chytáte za hlavu a chceli by ste 

jednoduché riešenie, ale však si to uvedomte. Trošku sa 

pozrite z nadhľadu, čo vlastne od vás oni chcú. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Reaguje pán poslanec Chren. 

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

Pani kolegyňa,  

je to na dlho. Rád sa s vami porozprávam.  

Pozrite sa. Buď bude park, alebo zarežete ten park. 

A hlavne teda, tie pekné objekty v tom parku.  

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som toto vedel definovať jedine takým tým starým 

vtipom, že áno, aj, aj ty máš pravdu, aj ty máš pravdu.  

Je, je to, nenazval by som to úplne vydieraním, ale je 

to zatlačenie do kúta zo strany pozemkového fondu. Oni, 
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proste, si chcú vysporiadať pod svojou budovou pozemok. Ten 

pozemok pod ich budovou, asi by sme aj v súťaži nikomu 

inému nepredali, predpokladám.  

To, že oni to v budúcnosti niekomu predajú, alebo 

nepredajú, možné je všetko. Uvidíme, jak dopadnú voľby. Kto 

bude na pozemkovom fonde.  

Ono, keď sa začneme zaoberať tým, že čo sa 

v budúcnosti všetko môže stať, tak sa nekonečné  množstvo 

možností môže stať.  

Snažili sme sa to riešiť ináč. Snažili sme sa získať 

obyčajný, obyčajný súhlas s vybudovaním toho, toho jazera. 

Snažili sme sa nejakým spôsobom zameniť aj s inými 

pozemkami, ktoré sú ešte okolo Štrkoveckého jazera.  

Čiže, tých pokusov bolo nespočetne veľa. Toto je to, 

k čomu sme sa, proste, dostali. 

Ja nechcem posudzovať teraz či je to výhodné, 

nevýhodné. Možno, že by za to dal niekto, čo by vedel tú 

budovu kúpiť aj, aj, aj viacej peňazí. Dneska je ten stav 

taký, že ju má pozemkový fond.  

To, o čom hovoríte, sa nedá predikovať.  

Ja za to, samozrejme, zahlasujem, aj keď sa mi to 

nezdá nejaký úplne super, mega výhodný biznis, ale iný nie 

je momentálne možný. 

Čiže, je to na posúdení každého, aby si na to spravil 

názor.  
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A tých pozemkov po meste je strašne veľa. Možnože by 

si to zaslúžilo samostatnú debatu v komisiách a vysporiadať 

ten pozemkový fond raz pre vždy, lebo takmer pri každej 

verejnej stavbe niekde narazíme na pozemkový fond.  

Čiže, toto tlačenie do kúta bude, bude vždy 

v budúcnosti, keď mesto bude chcieť robiť niečo iné ako je 

nejaká komerčná výstavba. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán starosta Pilinský. 

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

Ďakujem. 

A ja by som bol rád, keby sa možno taký koncepčný 

materiál urobil nie len so Slovenským pozemkovým fondom 

a napríklad aj so župou a a s inými inštitúciami.  

My sme tu mali, myslím, že to bolo ešte 

v predchádzajúcom volebnom období, takýto koncepčný 

materiál, kedy sa zamieňali pozemky s minis, teda so štátom 

cez ministerstvo vnútra pod hasičskými zbrojnicami, pod, 

proste, zariadeniami, ktoré slúžia štátu.  
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A napríklad, u nás v Rači stojí kô kvôli tomu, že 

Domov sociálnych služieb, ktorý patrí pod župu, leží na 

pozemkoch hlavného mesta. Majú tam pripravený pe pekný 

projekt revitalizácie, parkové úpravy, debariezáciu celého 

priestoru, ale bohužiaľ, vysporiadanie tých pozemkov, alebo 

doho dohoda s hlavným mestom sa zdá, že byť je 

v nedohľadne. A bohužiaľ, v tomto volebnom období asi ani 

k nej nedôjde. 

Takže, skutočne, takýto materiál by si vyžadoval nie 

len espéef (SPF), ale aj béeská (BSK) a proste, iné 

inštitúcie, s ktorými si, podľa mňa, musíme sa naučiť 

nejakým (gong) spôsobom žiť.  

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Áno, ja len podotýkam, že nájom tuná nemáme.  

Čiže, my teraz nemáme za tie pozemky nič.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Tak ak by tam dokonca nebol ani nájom, tak to by bolo, 

naozaj, poburujúce. 

Ja by som chcel povedať, že odkedy je ľudstvo vynašlo 

peniaze, tak je jednoduchá a férová cesta ako robiť dohody 

a zmluvy a obchody tak, aby neboli pochybnosti, o ktorých 

hovoril aj kolega Kaliský, že nevie odhadnúť aké to je.  
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My to vieme veľmi jednoducho odhadnúť. Cenové relácie 

v tejto lokalite poznáme. Ak aj prihliadneme na veľmi dobré 

vzťahy, ktoré, veríme, že konečne začne vláda prejavovať 

voči Bratislave a okamžite prevedie verejné pozemky, ktoré 

môže Bratislava zhodnotiť na hlavné mesto.  

Pripomeniem aj Štátne lesy, ktoré nám stále brzdia 

a minister odmieta načúvať môjmu volaniu, aby previedol na 

mesto lesy, ktoré boli v niekdajšej pohraničnom území a pod 

touto zámienkou si ich štát nehal. A dnes v nich často ťaží 

absolútne akoby to boli hospodárske lesy.  

Preto by si mesto malo pýtať normálnu cenu. V tej, 

v tom okolí je aj okolo päťsto eur, ale hovorím, vzhľadom 

na dobré vzťahy, navrhujem jednotkovú cenu tristopäťdesiat 

eur za meter štvorcový, čo je spolu cena milión 

päťdesiatdvatisícsto eur.  

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Najskôr pán poslanec Chren s reakciou. 

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

Ďakujem. 

Dovolím si upozorniť, že od nás kupuje pozemok štátna 

inštitúcia, ktorá nemôže zaplatiť ľubovoľnú cenu, ale musí 

sa riadiť takisto znaleckým posudkom, ako sa znaleckými 

posudkami musí riadiť aj magistrát.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 323 

To znamená, toto navýšenie ceny znamená, že 

z transakcie nič nebude.  

Alternatíva je, keďže ten pozemok ešte pred nejakými 

pár rokmi patril im a nejakou spornou delimitáciou sa 

dostal magistrátu, nedostaneme nič, ani šesťstotisíc eur, 

ktoré nám ponúkajú teraz v dobrej vôli a spoluprácu a budú 

sa s nami o ten pozemok súdiť a o niekoľko rokov to zrejme 

vyhrajú. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Áno, obavy sú asi opodstatnené. 

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len jednu, jednu poznámku teda. 

Profesne žijem z toho, že trošku poznám ceny pozemkov. 

Cez to všetko, že tá cena je, možno, opticky nízka, keby 

mne dneska ponúkal niekto pozemok pod ich budovou, tak ho 

nechcem snáď ani za viac ako nejakých dves dvesto euro, nie 

za meter, ale za celý, lebo pod ich budovou mi je na nič. 

Čiže, ja si myslím, že iného kupca v tejto lokalite 

pod budovou pozemkového fondu nie je možné nájsť.  

Čiže, tá cena je veľmi relatívna.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 324 

Ďakujem. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Ešte pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja ne nechcem komentovať. Jednoducho, dal som návrh. 

Som presvedčený, že to vytvorí priestor na rokovanie.  

A takisto som presvedčený, že štát si má zaplatiť za 

pozemky, na ktorých stoja ich budovy.  

Roky sme tu tak argumentovali, dokedy sme nemali 

primátora, ktorý má, ktorý sa objal so súčasným premiérom 

a dostáva od neho výhody. Nech ich len dostáva, ja mu to 

nezávidím, len zdôrazňujem, žiadame, aby nám štát platil. 

Aj napríklad, za verejné funkcie, ktoré Bratislava zohráva 

ako hlavné mesto.  

Ale on nám neplatí ani nájom? Za pozemok budovy 

zlovestne známeho pozemkového fondu, ktoré stoja na našich 

pozemkoch? No tak sa toho dožadujme.  
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Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Chcete k tejto otázke, pán Budaj, aj odpoveď. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie. Dobre. 

 

Vážené dámy, vážení páni,  

máme ešte štyroch občanov, ktorí chcú k tomuto bodu 

diskutovať.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

K tomuto? Či to už je o štvrtej čo ste mi dali?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

K tomuto bodu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, až o štvrtej.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Okej. Takže nie. Beriem späť. 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  

materiálu schvaľuje predaj pozemkov, tak ako je to uvedené 

podľa, podľa Budaja, pána Budaja za tristopäťdesiat eur za 

meter štvorcový. 

Predsedajúci: MUDr. Iveta   P l š e k o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Pán poslanec, sadkaj si, ešte hlasujeme.  

Takže, hlasujeme o návrhu pána poslanca Budaja. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsaťtri. 

Za devätnásť, proti dvaja, zdržali sa jedenásti, jeden 

nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Takže, už nemáme o čom. Hlas. 

 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To neni osobitný zreteľ? Takže, bolo prijaté. 

Oukej.  
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BOD 23A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

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

Šestnásta hodina odbila, máme hodinu, či polhodinku 

pre občanov.  

Dobre.  

Máme tu prihlásených zatiaľ štyroch občanov.  

Ako prvý, pán Mihok. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobrý deň prajem. 

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

Nech sa páči, pán Mihok. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Chcel by som vás informovať o dosť závažnej veci čo sa 

týka linky na spracovanie plastu, ktorá by mala byť údajne 

umiestnená v OLO a hovorím to preto, lebo hlavné mesto 

žiadalo okresný úrad v januári o predĺženie povolenia.  

Tak sa pýtam, či hlavné mesto má tú linku niekde 

umiestnenú tu na magistráte, alebo kde ju má umiestnenú, 

lebo v hale OLA (OLO) tá linka v čase podania žiadosti 

nebola.  
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Takže, toto jasne deklaruje spolu spoluprácu a kontakt 

magistrát, firma Vassal. Toto je jasné prepojenie 

magistrátu na firmu Vassal.  

A je smutné, že hlavný akcionár, odkedy prepukla 

kauza, nepovedal ani slovo. Hlavnému akcionárovi je úplne 

jedno, že Bratislava sa topí v tom, že odpady sa vozia na 

nelegálnu skládku. Už je to čierne na bielom.  

Dokonca, akcionárovi nevadí to, že v hale 

v priestoroch OLA (OLO) sa skladá linka, ktorá nemá 

a nebude mať povolenie. Hlavná vec, že riaditeľ OLA (OLO) 

dal tej istej firme zákazku za vyše dvestotisíc, aby tam 

prerobila halu.  

Toto sú také poznatky, ktoré vyvolávajú zlé predtuchy 

pre hlavného akcionára, nakoľko mediálne ešte ani raz 

nevystúpil proti týmto tvrdeniam, ktoré sú už potvrdené 

z okresného úradu.  

Dokonca pán riaditeľ OLA (OLO) tvrdil na dvoch 

mimoriadnych komisiách, na ktoroch sa nezúčastnil nikto 

z vedenia magistrátu. Nikto. Že tá linka údajne zhorela.  

Tak patom, potom, o jaké povolenie žiadal magistrát, 

keď linka údajne zhorela? Však toto už je vrchol jaké 

prepojenie je tunák na firmu Vassal s magistrátom. Však 

toto už nemá obdoby, v čom sa zmieta magistrát.  

Akože, hlavný akcionár nekoná, hlavný akcionár sa ide 

fotiť aké cesty tuná (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

v Bratislave, ale že sme zamorení odpadom a platíme si 
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z našich daní ten humus si ešte platíme, tak toto už je 

naozaj vrchol.  

A vrchol je aj to, že firma Vassal umiestnila linku do 

tých priestorov oláckych, na ktoré nebude mať potvrdenie, 

do ktorého už OLO investovalo dvestoštyridsaťtisíc do 

prerábky, tak sa pýtam hlavného akcionára, komu toto teraz 

zdôvodní? Komu dá hmotnú zodpovednosť?  

Do dnešného dňa nepovedal nič, ani slovo k riaditeľovi 

OLA (OLO).  

Takže, skutočne, tie predtuchy idú k tomu, že je tam 

(gong) bergundský trojuholník.  

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

Nasleduje pani vyše, aha Prednianska. Pardon, 

Prednianska. Predajňa. Predajňanská?  

Prepáčte, ale asi vám komolím meno.  

Nech sa páči. 

Občianka   Eva    P r e d n i a n s k a :  

Dobrý deň. 

Volám sa pani Predajnianská. 
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Ďakujem. 

Dobrý deň. 

Vážený pán primátor. Vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci,  

dovoľujem si vás požiadať o chvíľku pozornosti.  

Na piatkovom rokovaní mestského zastupiteľstva 

dvadsiateho, 20. 6. 2018 sa prejednávala aj naša žiadosť 

o odkúpenie záhradky pozemok dvestoosemdesiatštyri metrov 

štvorcových  na Peknej ceste. 

Spolu s manželom sa staráme o záhradku ako o svoju už 

vuše, vyše štyridsať rokov. Je našou srdcovou záležitosťou. 

Každú voľnú chvíľku, keď sa to počasie a ročné obdobie 

dovolí, trávime čas v záhradke. Venujeme sa jej úprave, 

okopávame, plejeme, čistíme a kosíme aj priestor pred 

záhradkou. 

Sme dôchodcovia a tešíme sa, že si konečne môžeme 

záhradku aj užiť. Posedieť si medzi rozkvitnutými kvetmi, 

kríkmi a stromami. Len tak, oddychovať.  

Súhlasili sme s os a súhlasíme s cenou v znaleckom 

posudku, ktorým bol ohodnotený prevod prevodu sumou 

štyridsaťdva celých päťdesiatdeväť eur za meter štvorcový. 

Odporúčaná navrhovaná cena poslancom pánom Budajom 

stopäťdesiat eur za meter štvorcový je nepomer k cene 

ohodnotenej znalcom. Je ne, je nadhodnotená, pre nás 

nereálna, priam likvidačná. Budeme musieť záhradku opustiť?  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 331 

V danej lokalite sa nachádzajú zachované záhradky 

a vinice. Väčšina je v osobnom vlastníctve. Popri pozemku 

vedie účelová komunikácia vyhľadávaná a hojne navštevovaná 

pešími turistami. Cyklistami, vezúc sa do rekreačného 

strediska na Peknej ceste. Záhradka je príjemným 

sprestrením a kvitnúce kvety priťahujú pohľady 

okoloidúcich.  

Boli by sme radi, keby naša žiadosť bola opätovne 

prejednaná a posúdená.  

Ďakujem pekne za pozornosť. 

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

Ďakujem pekne, pani Predajnianská. 

Nasleduje pán Peter Herceg? 

Nech sa páči. 

Občan   Ing. Peter   H e r c e g :  

Ďakujem. 

Príjemné popoludnie.  

Vážený pán primátor, vážení, vážené pani poslankyne, 

poslanci,  

som tu, aby som trošku povedal o transparentnosti, 

alebo netransparentnosti, na ktorú narážame. 
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Som členom komisie územného plánovania, životného 

prostredia v mestskej časti Ružinov a snažíme sa čo 

najlepšie rozvíjať túto našu mestskú časť. Tejto mestskej 

časti sa týka aj, asi vám dobre známy, známe dva investičné 

zá zámery, ktoré, alebo ani nie zámery, ale komplex 

zámerov, ktoré žiadali štatút významnej investície.  

Tieto zámery boli na poslednú chvíľu stiahnuté 

z rokovania vlády a ale ako občan Ružinova, ktorý sa, 

ktorého sa tieto zámery dotýkajú, som žiadal stanovisko 

pána primátora, aký list poslal na rokovanie vlády. Aké 

bolo stanovisko mesta.  

Sami viete, že teda pán primátor nám nepovedal priamo 

či to podporuje, nepodporuje, aké  bude teda finálne 

stanovisko.  

Ja by som ho rád, možno, aj teraz vyzval, lebo teda 

tie zámery určite nejakým spôsobom budú pokračovať, keby 

nám povedal aký je teraz, dnes, jeho názor k tomuto.  

Ale žiadal som teda to stanovisko cez zákon 

dvestojedenásť o slobodnom prístupe k informáciám. 

Bohužiaľ, teda, nebolo mi vyhovené zo smiešnych dôvodov, že 

nie som účastníkom konania. Čo nie je žiaden dôvod v zákone 

o slobodnom prístupe k informáciám.  

Ja verím, že pán primátor asi s tým nič nemal. Možno 

jeho právnici by si mali lepšie pozrieť zákony, ale teda 

bolo odmietnuté.  
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Odvolal som sa. Odvolanie bolo ešte so smiešnejšími 

dôvodmi zamietnuté, pričom to je verejná listina, vlastne, 

nášho štatutára našej obce, nášho mesta, ktorou dáva najavo 

názor, ktorý reprezentuje teda názor mesta. Nedostali sme 

sa k nemu.  

Keď som nepochodil v Bratislave, samozrejme, aj 

odvolačky neprešli, ďalšia odvolacia inštancia je súd, tak 

som musel podať podanie na súd, lebo túto informáciu by som 

rád mal a nastavil procesy na meste, aby svoje dokumenty 

zverejňovalo. Keď to nešlo z jednej strany, skúsil, skúsili 

sme to z druhej strany. Požiadali sme úrad podpredsedu 

vlády o tieto stanoviská.  

Ak si mesto myslí, že je to tajné, že sú to tajné 

dokumenty, úrad podpredsedu vlády si nemyslí, že sú to 

tajné dokumenty. Tie listy mám tu. Sú tu. Sú to listy 

k dvom investíciám. Jedna je z júla, jeden je z júla, jeden 

zo septembra. Obidva listy majú totožný obsah k obidvom 

stanoviskám. Možno to najdôležitejšie je, hlavné mesto víta 

zámer investora modernizovať dotknuté územia, preto 

potvrdzujem pripravenosť hlavného mesta na súčinnosť 

a vzájomnú spoluprácu s vládou Slovenskej republiky. 

Poviem vám, na základe takýchto podkladov, ja byť na 

rokovaní vlády, asi to schválim, lebo si myslím, že mesto 

absolútne súhlasí.  

Musím uznať, že je tu dopísané, že ale pozor, máme tam 

nejaký poplatok za rozvoj, tak žiadame vládu, aby to nejak 

vybalancovala a podobne, ale to je všetko.  
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Tak je, je (gong) to súhlas. 

Takže rád by som vedel názor pána primátora. 

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

Tak keď máte dva tieto listy, pán Herceg, tak potom 

viete môj názor. Čo sa ma pýtate?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán Patlevič nastupuje. 

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Vrava pokračuje. 

Dobrý deň prajem vážený pán primátor, vážené 

poslankyne, vážení poslanci, 

po mesiaci som tu zas medzi vami minulý týždeň som 

neprišiel, lebo mi to nejak časovo nevyšlo. 

Každopádne k problematike náhradných nájomných bytov 

sa budem opäť vyjadrovať.  

Mám aj pozitívne správy a tá pozitívna správa 

najlepšia je, že pracovná skupina, ktorá vznikla 

z rozhodnutia vlády Slovenskej republiky  pod gesciou 

štátneho tajomníka Ďurčeka z ministerstva dopravy mala 

druhé zasadnutie, na ktoré sme boli prizvaní, takže aktívne 

sa zúčastňujeme tohto procesu, čo sme veľmi radi a dúfame, 

že pomôžeme aj my konštruktívne nájsť nejaké riešenie, aby 
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tento problém zanikol, aby ne nesužovalo nájomníkov, 

vlastníkov, mesto, mestské časti a všetkých.  

Padla tam, padli tam dve také zásadné informácie. 

Neviem či dneska príde bod na rad, takže predpokladám, že 

skôr nie, takže aspoň skúsim tie zák, dva základné body 

povedať.  

Uvažuje sa o jednej alterntíve, ktorá by bola 

navýšenie dotácie zo strany štátu mestu, aby sa dali tie 

byty kúpiť za vyššiu cenu ako to bolo doteraz, nie tisíc 

euro, ale viacej. 

Voči tomu je odpor ministerstva financií, slovo 

zatiaľ, zdôrazňujem slovo zatiaľ.  

Druhá alternatíva bola finančná náhrada. Voči tomu je 

odpor všeobecný, zatiaľ.  

Takže, zatiaľ sa žiadne riešenie nenašlo, ale verím, 

že tá skupina bude pracovať a že v nejakom horizonte 

mesiacov, rokov sa to riešenie nájde. 

Ešte tam padla jedna zaujímavá myšlienka, že ak by 

mali byť odškodnení, tak by to mali byť skôr vlastníci ako 

nájomníci. To som veľmi nepochopil, keďže spor vlastníkov 

so štátom je jeden spor, a spor nájomníkov so štátom je 

druhý spor. A tieto by sa nemali prepájať. Zatiaľ je tento 

spor prepájaný ako spor medzi vlastníkmi a nájomníkmi.  

Ja už ich nevolám reštituenti, lebo väčšina z nich už 

sú len vlastníci, ktorí to kúpili.  
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A toto si bude treba ešte asi vysvetliť, že sú to dva 

samostatné spory.  

Ďalšia vec, ktorú by som vás, vám rád oznámil, je, 

prebehlo stretnutie so starostom Starého Mesta a občianskym 

združením Právo na bývanie. Pán starosta sa snažil riešiť 

problematiku podielových domov, kde by došlo k reálnej 

deľbe, čo by vyústilo do toho, že tí ľudia by tam mohli 

ostať v nájme a mohli by tam ďalej bývať ako nájomníci. Ale 

sa nás pýtal, že ako to je, máme podchytené na meste, že či 

mesto a mestskí poslanci s týmto súhlasia, že by k takejto 

reálnej deľbe došlo, lebo to bude musieť postu, schváliť aj 

toto zastupiteľstvo. 

Takže, toto by som rád počul názor poslancov, čo si 

o tomto myslia.  

A úplne na záver.  

Pozeral som si aj zoznam žiadateľov o nájomné byty. 

V jednoizbových bytoch je už dvadsaťosem koloniek nájom na 

rok zanikol, čo znamená, že minimálne dvadsaťosem 

žiadateľov už nežiada o tieto byty. Dôvod je ten, že už nie 

sú medzi nami. Čiže, nedožili sa. A dokonca už aj pri 

dvojizbových bytoch, kde bolo nutné úmrtie dvoch ľudí 

minimálne, už aj (gong) takýto byt existuje.  

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

Dobre.  

No, do vystúpiť sa zatia, prihlásili poslanci, ktorí 

chcú vystúpiť ako občania.  

Mám za to, že ide o hrubé zneužívanie rokovacieho 

poriadku, pretože toto je príležitosť pre občanov, ktorí 

nie sú poslancami a občania, ktorí sú poslancami, majú body 

v rokovaní a bod Rôzne. 

Ale nech sa páči, keď chcete pokračovať v tomto, tak 

pani poslankyňa Čahojová, máte slovo ako občianka. 

Občianka   Dana    Č a h o j o v á :  

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor,  

ja som nechcela vystúpiť ako občan, chcela som 

vystúpiť ako poslanec. Ale hlasovacie zariadenie mi 

neumožňuje sa prihlásiť. Ani s faktickou poznámkou na 

vystúpenie občana, čo v minulosti bolo možné. A viackrát 

som to urobila. Keď som mala doplňujúcu otázku, alebo 

čokoľvek.  

Ale táto téma sa mi zdá tak závažná, tak závažná, 

pretože toto zastupiteľstvo a nie len toto, aj 

zastupiteľstvá mestských častí žiadali hlavné mesto, 

zastupiteľstvo, aby sa vyjadrilo k spojeným investíciám. 

A my sme to urobili. A ak si dobre pamätám, tak nie raz. 

A ty si tu nechcel povedať svoj vlastný názor na tie 
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investície. Nútil si nás, však poslanci sa vyjadria. Tak 

sme sa vyjadrili. Ty si svoj názor nemal. 

Ale podľa týchto listov, vidím, že mal. Lebo v tomto 

liste je napísané, že. 

A dokonca vlastnoručne podpísané. listy, ktoré chodia 

na mestskú časť sú podpísané pravdepodobne pečiatkou, lebo 

ten podpis je stále rovnaký a teraz vidím, že je tu nejaký 

trošku iný podpis, takže pravdepodobne, vlastnou rukou. 

Že hlavné mesto vychádza z postoja uvedeného v liste 

starostu Bajana adresovaného vám,  v ktorom vyjadril tejto 

investícii podporu.  

To znamená, že ty si sa vykašlal na stanovisko tohto 

zastupiteľstva, poslaneckého zboru, ktoré bolo vyjadrené 

niekoľkokrát a akceptoval si stanovisko jedného starostu, 

ktoré bolo ešte k tomu nesúhlasné so stanoviskom jeho 

vlastného zastupiteľstva. Tak si to ja pamätám.  

Tento list je datovaný v období začiatkom leta, 

pravdepodobne, pre presne termín nášho zastupiteľstva si 

nepamätám.  

A ešte dovetok.  

Potvrdzujem pripravenosť hlavného mesta na súčinnosť 

a vzájomnú spoluprácu.  

No ja som šokovaná, pán primátor. 

Keďže nemôžem vystúpiť ako poslanec, tak vystupujem 

ako občan. Ako Bratislavčan, ktorého máš plné ústa. Pred 
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každou kamerou. Pre pri každej príležitosti. Ja sa cítim 

tiež Bratislavčanka, moje deti sú Bratislavčania, verím, že 

aj kolegovia poslanci sú Bratislavčania, a ja si myslím, že 

sme ako Bratislavčania vyjadrili nesúhlas s postupom 

pripravovanej investície Spojená Bratislava. 

Ďakujem za tri minúty.  

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

Nasleduje pán poslanec Hrčka. 

Občan   Ing. Ján   M r v a : 

Hrčka? Ja som tam mal byť.  

Tak, Jano Hrčka, si tu?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Ja som Jano Mrva. Poznáte ma.  

Ja som sa chcel prihlásiť normálne faktickou tam.  

Takže, pán primátor, mám k dispozícii tie papiere, čo 

pán Herceg hovoril. Odmietnutie úradu.  

Počúvajte, prečo magistrát odmietol z zverejniť 

stanovisko pána primátora je, že 29. decembra, čiže už po 

zasadaní vlády, ktoré bolo 16. decembra píšu, že prebieha 

stále konanie o významnej investícii a preto nezverejňuje 

sa tento list, ktorého neni účastníkom pán Herceg.  
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Nie je to pravda. Už bolo rozhodnuté. Zasadanie vlády 

z toho bolo to stiahnuté. Malo mu to byť zverejnené. 

V liste pán primátor píše to, čo sme chceli všetci 

vedieť, takéto veci. Okrem tej už prezentovanej vety. 

Preto potvrdzujem pripravenosť hlavného mesta na 

súčinnosť a vzájomnú spoluprácu s vládou Slovenskej 

republiky pri významnej investícii.  

A pred tým sa píše jedna veľmi zaujímavá veta. Padnete 

do kolien, keby ste stáli.  

Rovnako sa od, rovnako tak očakávame, že zámer 

investora aj napriek jeho zložitosti bude mať pozitívny 

dopad na životné prostredie vrátane zelene v hlavnom meste.  

Tá významná investícia, ktorá tam mala byť, kde sa 

hovorilo o minule o tridsaťtisíc, päťdesiattisíc, stotisíc, 

zverejnených bolo ich už bolo až dvestotisíc ľudí, ktorí by 

tam mali niekedy robiť. Katastrofa. 

Čiže, to bolo k tomuto. 

A ja vlastne otázka bola, že prečo pán primátor si to 

tak zatajoval, lebo na záver vlastne dobre hovoríš, že 

pozor, mesto môže prísť o rozvojový poplatok. Ale budeme 

spolupracovať.  

Čiže, ja sa čudujem, že si to vtedy nezverejnil 

a mohol si kľudne povedať, lebo skupina ľudí aj medzi nami 

poslancami, ktorá bola za to. Teraz sa to len predĺžilo 

a si obvinený z toho, čo robí tento magistrát štyri roky. 

Netransprarentnosti. Audit vere, čo tu boli tie a utajované 
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audity, ktoré si ani poslanci ne nepozreli, osobne som bol 

pri tom, ako Dostál nechcel podpísať to, tú doložku, že ak 

by zverejnil niečo z auditu o parkovaní, alebo z auditu 

o verejnom osvetlení, tak on radšej o tom niečo nech, 

nechce nič vedieť, tak si to ani nepozrel.  

Takže, takýmto spôsobom sa podľa mňa transparentne 

mesto viesť nedá.  

No a teraz k triediacej linke. 

Pán Mihok tu hovoril niečo o zhorenej triediacej 

linke, do ktorej mesto dalo už dvestoštyridsaťtisíc euro. 

Zatiaľ si sa nám k tomu nevyjadril, ale minule pred týždňom 

si povedal, veď tu máte členov dozornej rady, nech tí sa 

k tomu vyjadria. A čo tí s tým majú? Mesto do toho dalo 

dvestoštyridsaťtisíc. Mesto.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

OLO? 

Mesto. Mesto dalo tiež dvestoštyridsaťtisíc. Myslím, 

že pán Mihok hovoril.  

Tak nech to dá na správnu mieru. 

Keď ja to ako poslanec neviem, tak potom čo o tom môže 

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

Dobre.  

A posledný je pán poslanec Hrčka.  

Občan. 

Občan   Ing. Ján   H r č k a : 

Ďakujem za slovo. 

Takisto, vzhľadom k tomu, že v minulosti bolo možné 

prihlásiť sa ako poslanci, či už ako faktickou alebo 

normálnou a nie je to umožnené, k bodu Rôzne sa 

nedostaneme, takže nemám tiež inú možnosť ako povedať 

pánovi primátorovi aktuálne k tejto téme do očí. 

Nevidel som väčšieho zbabelca na stoličke primátora. 

Pretože ak sa pamätáte, mestská časť Petržalka dala 

nesúhlasné stanovisko. Mestská časť Ružinov dala nesúhlasné 

stanovisko. Zastupiteľstvo tohto hlavného mesta dalo 

nesúhlasné stanovisko. A tento primátor sa točil, bez 

urážky, ako červík, ktorý proste nechcel povedať aké dal 

stanovisko. Nechcel.  

A už keď ho dal a niekto si to cez infozákon vypýtal 

cez dvestojedenástku, tak mu to zamietol. Ja tento, ja toto 

poznám. Ja si pýtam nahliadnutie do faktúr a dostávam 

presne rovnaké odpovede, že sú tam osobné údaje, preto mi 

ich neukážu. Preto si ich nemôžem odfotiť, pretože nemôžem 

ostatné veci.  
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Tu som vás kolegovia poslanci upozornil a chcel som, 

aby prišlo uznesenie, ktoré to dá. Prvýkrát prešlo, 

druhýkrát ste to nedali. Výborne.  

A samozrejme, je to tá časť skupiny poslancov, ktorá 

podporuje tohto primátora presne v týchto 

netransparentných, neférových zakrývačkách, skývačkách. Na 

tých, na takýchto klamstvách.  

Ale budete si za to, dúfam, niesť zodpovednosť. Potom 

sa k nemu prihláste, že toto je váš primátor. To je, to je.  

A začali ste od mestských podnikov a odvtedy to 

ťaháte. Všetko zakrývate, o všetkom klamete, nič nechcete 

sprístupniť, nič nechcete zverejniť, o ničom nechcete 

vedieť, všetko zametáte pod koberec. Od OLA (OLO), cez 

všetko.  

Výborne, ale je to hanba. A ja dúfam, že to všetci 

Bratislavčania vidia, že takého zbabelca som v živote 

nevidel, ktorý ani nepovie svoj názor. Ani nepovie, čo 

oficiálne dáva za mesto. Napriek tomu, že dáva úplne opačné 

stanovisko, ako všetky ostatné inštitúcie. Ako mestská časť 

Petržalka, ako mestská časť Ružinov, ako mestské 

zastupiteľstvo.  

A keby sa aspoň podpísal, že ja Ivo Nesrovnal, 

primátor mesta s tým súhlasím a súhlas a sú nesúhlasné 

stanoviská mestských častí. Ale nie. Náš zbabelec tu sedí, 

krúti sa, nepovie čo napíše, nechce to zverejniť. A nebyť 

toho, že aspoň na Úrade vlády sú trošku transparentnejší 

ako tu, alebo teda možno výrazne, tak my sa ani nedozvieme, 
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čo náš primátor poslal aké stanovisko za toto mesto. Hanba, 

hanba, ešte raz hanba.  

Ja dúfam, že títo, že ľudia, naozaj, prídu k rozumu 

a tohto človeka už nezvolia, lebo je to tragédia.  

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne pánovi občanovi Hrčkovi za toto 

vystúpenie emotívne.  

K tomu zverejneniu iba toľko, že hlavné mesto 

nezverejnilo na žiadosť tento list, pretože prebiehal 

proces schvaľovania investície a z takého istého dôvodu 

nezverejnil ten list ani úrad vlády v tom čase. Ani on ho 

nezverejnil. Keď, lenže tamto pán sa potom obrátil na úrad 

vlády potom, tak potom ho zverejnil. Keby sa obrátil na 

hlavné mesto, tak s tým nemáme žiadny problém ani my.  

Čiže, takáto to je k tomu utajovaniu a kto to je, 

k tej paranoji, ktorú tu šírite. 

Ale keďže sa už nikto nehlásil, tak poďme späť do 

bodu. Bod dvadsaťtri bol schválený.  
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BOD 1S NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 15 – BOSÁKOVA UL., SPOLOČNOSTI 

AUTOKLUB SLOVAKIA ASSISTANCE S.R.O., 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

Bod dvadsaťštyri (poznámka: pôvodný  bod 24 = bod 1S), 

predaj pozemku v Petržalke a tak ďalej.  

Prosím, úvodné slovo. 

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

nehnuteľností: 

Žiadateľ je výlučným vlastníkom stavby pavilón 

detských ihrísk a vybudovaného dopravného ihriska na 

pozemkoch v katastrálnom území Petržalka. 

A k pozemku parcela číslo pätnásť, ktorý je predmetom 

žiadosti a na ktorom sa nachádza stavba so súpisným číslom 

3239 vo vlastníctve žiadateľa, na ten pozemok neevidujeme 

uzatvorenú nájomnú zmluvu. Žiadateľ prejavil záujem 

o majetkoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov 

k pozemku pod stavbou za účelom scelenia si svojich 

nehnuteľností.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné.  
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Finančná komisia odporúča materiál prerokovať. 

Mestská rada odporúča predaj, neodporúča predaj, 

odporúča rokovať o nájme predmetného pozemku.  

To je všetko. 

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

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Zdravím. 

Chcem vás poprosiť, neviem celkom isto, v roku 

dvetisícšestnástom starosta nedal súhlasné stanovisko, 

myslím, že aj zastupiteľstvo o tom diskutovalo, že by sme 

to chceli nechať v podobe prenájmu.  

Mrzí ma to, ale ja som tam nenašla to stanovisko. 

Možnože tam niekde je nejaké aktuálne.  

Máme dobré skúsenosti s týmto prevádzkovateľom tých, 

tohto pavilónu aj z hľadiska tých destských, detského 

dopravného ihriska, ale naozaj, by sme boli radi, keby sa 

tá funkcia tam zachovala a podržali by sme ten nájom. 
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Ja si myslím, že sa nič nestane, keď to ostane v tom 

nájme. Máme tam väčšiu istotu právnu, že tam ostane táto 

funkcia.  

Ďakujem. 

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

Poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Veľmi súhlasím s kolegyňou Pätoprstou. Je to presne 

tak, že dokedy je to nájom, dovtedy aj máme dosah na to, 

aká je tá funkcia, či sa to nepremení na stavebný pozemok.  

Preto tiež by som bol rád, keby sme tento návrh 

zamietli a umožnili tak vypracovať návrh na zmluvu 

o prenájme.  

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

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Tiež odporúčam nájom na tejto ploche, pretože je to 

celkom lukratívne miesto. A určite žiaden z Petržalčanov si 

nevie predstaviť, že by tam raz bola nejaká stavba.  
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Ale na základe zlých skúseností z minulosti, kde sa, 

napríklad, štadión Artmédie predával na športové účely 

a vieme, čo sa tam dnes chystá, takisto parkovisko, ktoré 

sa pri Auparku predávalo, veď to bude parkovisko a dnes tam 

stojí tá ohyzdná veža obrovská, ktorá zatieňuje ešte aj 

Most SNP, takže, predsa len odporúčam, že nájom je pre 

mesto v tomto prípade, naozaj, výhodný.  

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

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Ja len k tomu, čo tu odznelo.  

Čiže, my tu stále hovoríme, že umožniť záujemcovi 

o kúpu, aby mal možnosť si to prenajať. Nie. On má 

povinnosť si to prenajať a minimálne tie dva roky spätne.  

Čiže, to dávam do pozornosti spracovateľom tohto 

materiálu, aby zajtra obrátili sa na neho, že teda, 

neprešiel predaj, ale dva roky spätne nájmu si vyžadujeme. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže neprišiel žiaden iný návrh, tak budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  

materiálu schvaľuje predaj nehnuteľnosti a tak ďalej, ako 

je to uvedené. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Nikto za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 1T NÁVRH NA PREDAJ PODIELU NA POZEMKU 

REGISTRA „C“ KN, V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, PARC. Č. 1533/2, 

MOŠOVSKÉHO ULICA, DANIELOVI 

SLAŠŤANOVI S MANŽELKOU JANOU 

SLAŠŤANOVOU AKO REALIZÁCIA ZÁKONNÉHO 

PREDKUPNÉHO PRÁVA 

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

Bod dvadsaťpäť (poznámka: pôvodný  bod 25 = bod 1T), 

predaj podielu na pozemku Staré Mesto. 

Prosím, úvodné slovo. 

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

nehnuteľností: 

Predmetom predaja je podiel na pozemku uvedenom 

v špecifikácii.  

Daniel Slašťan s manželkou požiadali o majetkoprávne 

usporiadanie vlastníckeho vzťahu k podielu vo výške jednej 

osminy na pozemku v katastrálnom území Staré Mesto, nakoľko 

sú jeho podielovými spoluvlastníkmi.  

A zároveň žiadať. Sú žiadatelia aj podielovými 

spoluvlastníkmi susedných nehnuteľností.  

Stanovisko dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 
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Finančná komisia odporúča prerokovať materiál. 

Mestská rada odporúča materiál taktiež prerokovať.  

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

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj podielu 

vo výške a tak ďalej, ako je to napísané.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 1U NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. VRAKUŇA, PARC. Č. 

3553/22 A PARC. Č. 3553/15, 

DVOJKRÍŽNA ULICA, SPOLOČNOSTI SHELL 

SLOVAKIA, S.R.O., 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:. 

Prechádzame do bodu dvadsaťšesť (poznámka: pôvodný  

bod 26 = bod 1U), predaj pozemkov vo Vrakuni.  

Prosím, úvodné slovo. 

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

nehnuteľností: 

Ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva 

k pozemkom vo vlastníctve hlavného mesta.  

Kupujúci ako výlučný vlastník nehnuteľnosti a to 

stavby čerpacia stanica Shell a pozemkov v katastrálnom 

území Vrakuňa má záujem o majetkovoprávne usporiadanie 

vzťahu k pozemku, na ktorom sčasti stojí čerpacia stanica. 

Ehm. A sčas, ehm, a sčasti pozemku, ktorý je priľahlý pozm 

k pozemkom a tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve žiadateľa.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 353 

Pozemky sú aj v súčasnosti uža užívané žiadateľom, 

nakoľko sa na časti pozemku nachádza stavba čerpacej 

stanice a časť vy využívaná na poskytovanie služieb 

prevádzkovateľa čerpacej stanice. 

Stanovisko dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia odporúča materiál prerokovať. 

Mestská rada taktiež odporúča materiál prerokovať.  

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

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Neviem do akej miery to bolo, či nebolo zvýraznené, 

ale tá predajná cena je sedemdesiatštyri celé 

deväťdesiattri eura za meter štvorcový? 

(poznámka: počuť „áno“) 

Vážení,  
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tu znova a znova sa stretáme s takýmto cenovými 

anomáliami, hej? A my si povieme, že to robia odborníci? 

Nie, to robia šlendriáni, ktorí sú zaplatení za to, koľko, 

za koľko to urobia. Hej?  

Poprosím, neschváľme tento predaj a ja si nedovolím 

ani povedať, že tristopäťdesiat je málo alebo veľa, alebo 

dvestopäťdesiat. Ale nech nám, naozaj, magistrát predkladá 

seriózny materiál, ktorý sám posúdi, že je niečo reálne 

a niečo nereálne.  

Potom my tu budeme tí, ktorí budeme naozaj vyťahovať 

ceny či z ľavého, či z pravého vrecka.  

Ďakujem. 

Poprosím, kolegyne, kolegovia, neschváľme to. 

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: 

Dodávam, že naozaj, pomaly uplynie toto volebné 

obdobie a tu stále zostal nevyriešené spôsob tvorby cien. 

Primátor zdedil komplikovanú situáciu, kedy bolo jasné, že 

sa nedá veriť v oceňovanie cez znalcov, že tí znalci 

strieľajú ceny podľa toho, kto ich ako zaplatí.  

Napriek tomu a napriek neustálym apeláciám poslancov, 

bohužiaľ, stále tu máme situáciu, kedy až tu 
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v zastupiteľstve bránime mestský majetok. A žiaľ, práve 

magistrát je ten, ktorý ponúka neustále výpredaj toho 

majetku za komické ceny.  

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

No, ešte raz.  

My sme viazaní znaleckým posudkom, ktorý vám 

predkladáme a vy o tom rozhodujete. To nie je, že magistrát 

niečo ponúka.  

Pán poslanec Kolek.  

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

Pán primátor, ty veľmi dobre vieš čo je možné, aby 

z mesta ako materiál, ktorý sa dáva zastupiteľstvu na 

schválenie, mohlo byť napísané. Hej?  

Posúdili sme, neposúdili sme. Toto čo sa robí, je 

naozaj, diskriminácia zdravého rozumu. A ty sa toho 

zastávaš?  

Ďakujem. 

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

Ja sa toho nezastávam, len ty asi nepoznáš pravidlá, 

pán poslanec, po ôsmich rokoch, pretože o tomto rozhoduje 

zastupiteľstvo a nie primátor. 
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Takže, prosím ťa, robte si svoju robotu 

a nevyhovárajte sa na primátora. 

Návrhová komisia. 

Návrhová komisia. 

Pán poslanec Budaj, ešte. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Magistrát nie je viazaný znaleckým posudkom, ale 

zdravým rozumom a sľubom, že bude slúžiť občanom. 

Magistrát dávno mohol takisto žiadať od neporiadnych 

užívateľov našich pozemkov viacej než dva roky, ak si chcú 

od nás získať majetok. 

To, že dva roky sú vysúditeľné, je len absolútne 

vedľajšia okolnosť. Kľudne mohol žiadať, najmä, od rôznych 

štátnych inštitúcií, alebo od veľmi bohatých developerov 

a oligarchov aj desať rokov späť nájomné, keď užívali desať 

rokov pozemok.  

Nič z tohto sa nikdy nevyužilo z týchto možností. 

Naopak, núkajú sa za nízke ceny mestské majetky rozpúšťať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, my sa riadime občianskym zákonníkom 

v tomto prípade. Vy ste poslancom národnej rady, vám nič 

nebránilo na to, aby ste mestu pomohli a príslušnú 

reguláciu navrhli. Žiaľ, vy iba rozprávate, ale nikdy ste 

nič neurobili, lebo iba rozprávate.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže neprišiel žiadny iný návrh, budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní  materiálu schvaľuje predaj pozemkov a tak 

ďalej, ako je to tam 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.) 

Tridsaťjednaprítomných. 

Traja za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 1V NÁVRH NA PREDAJ NOVOVYTVORENÉHO 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 

PARC. Č. 4015/23, ZASTAVANÉHO 

STAVBOU VO VLASTNÍCTVE NADOBÚDATEĽA, 

SPOLOČNOSTI RODEX CAR, S.R.O., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

Bod dvadsaťsedem (poznámka: pôvodný  bod 27 = bod 1V), 

predaj pozemku v katastre Nivy. 

Prosím, úvodné slovo. 

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

nehnuteľností: 

Predmetom predaja je novovytvorený pozemok uvedený 

v špecifikácii. Zastavané plochy a nádvoria vo výmere desať 

metrov štvorcových. 

Žiadateľ požiadal o odkúpenie predmetného 

novovytvoreného pozemku z dôvodov majetkoprávneho 

usporiadania, do ktorého zasahuje oplotenie, jeho 

oplotenie. 

Stanovisko dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia odporúča prerokovať. 
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Mestská rada taktiež odporúča prerokovať materiál. 

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

Otváram kom, uhm, diskusiu.  

Pán poslanec Hrč, Borguľa. 

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

Ja teda neviem, či som úplne správne zorientovaný, ale 

neni to taká ulica, ktorá je nejak extrémne úzka? Ani tam 

neni priestor na vybudovanie chodníku? A ne, niekto si tam 

postavil plot a teraz ten plot vlastne my mu ten pozemok 

ideme predať a nemá to, nebude to na úkor bezpečnosti na 

komunikácii? Respektíve na úkor budúceho chodníka?  

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. 

Áno.  

A cena je opätovne stoosem eur. 

A ja ešte možno by som sa zastavil pri tej šelke 

(Shell).  
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Že stavím sa, že keby som si vypýtal znalecký posudok, 

tak tá nehnuteľnosť, ten pozemok bol znehodnotený z dôvodu, 

že tam stojí čerpacia stanica a je to kontaminované.  

Čiže, vlastne, ak máte pozemok a niekto vám na ňu 

postaví čerpaciu stanicu Shell, tak vám ho znehodnotil tak, 

že vám znalec príde a povie, že viete, no tak tu už, 

proste, čo môžete robiť. Je to, je to dôvod, na za ktorý 

vám zníži cenu na dvadsať percent, alebo niečo podobné.  

Asi si ten znalecký vypýtam. I keď otázka znie, že či 

zas nebude úplne nejaký utajovaný a ne nesprístupní mi ho. 

Ale fakt. Tipol by som si, že to bude, že to bude 

dôvod znehodnotenia ceny.  

To je ináč paradoxné, pretože, pretože primátor, teda 

to, že štyri roky ako mestský poslanec a pred tým štyri 

roky ako župný poslanec, či osem, tomu moc nedávali, jedna 

vec, ale zákon nikde nestanovuje, že magistrát musí 

predkladať materiály vo výške znalcov.  

Teda ja som za to kritizoval Ftáčnika, len teraz je to 

ešte väčšia bieda než za Ftáčnika. Však skoro všetko, čo 

tento primátor robí je väčšia bieda ako za Ftáčnika.  

Ale, ale to vôbec nikde sa v žiadnom zákone nepíše. 

Čiže, tuto si, sa navážať do, sa navážať do, do pána 

Budaja, kvôli takejto veci je, podľa mňa, absurdné, pretože 

nikde to nie je napísané. V žiadnom zákone to neni 

napísané. Je iba napísané, že cena nesmie byť nižšia ako 

znalcom stanovená cena.  
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Ale nikto netvrdí, že aj magistrát nemôže dať vyššiu 

cenu ako znaleckú.  

Čiže, kľudne mohol dať dvoj, troj, štvor,  tam by 

naozaj ale musel zaúradovať nejaký zdravý rozum. A ten 

zdravý rozum tu zjavne absentuje, alebo tu, proste, je 

niečoho viac, keď ten rozum absentuje. 

Čiže, aj konkrétne k tomuto, tu bola nejaká 

argumentácia, že je tu postavený plot. Zase, teda je to 

katastrálne územie Ružinov. Teda, okrem Starého Mesta jedno 

z najlukratívnejších. Dokonca jeho časť Nivy, to zase 

najlukratívnejšia časť Ružinova. Dobre. Ako, zjavne to asi 

z hľadiska výmery, veľkosti a podobne bude mať nejaké, 

nejaké znížené koeficienty. Tomu rozumiem. Ale napriek 

tomu, predávať po stoosem eur, však nech ten pán dá dole 

plot, posunie si ho, všetci sme spokojní. Nemusíme za také 

smiešne peniaze tu rozpredávať, rozpredávať, alebo doslova 

vypredávať mestský majetok. Ale to by niekto musel hájiť, 

naozaj, záujmy Bratislavčanov.  

A napríklad, nedávať súhlasné stanoviská developerom, 

lebo vtedy tiež háji záujmy viac tých developerov ako 

Bratislavčanov. Ale tak to asi hrach na stenu hádžem. 

Ďakujem. 

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

Ja len potom neviem, páni, prečo finančná komisia 

odporučila tento materiál prerokovať. Načo potom sedela? 

Veď to finančná komisia mohla identifikovať tento problém. 
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Mohol mohla niečo povedať. Ale finančná komisia k tomu nič 

nepovedala a teraz sa tvárite prekvapene? A čo ste tam 

robili na tej finančnej komisii? Za čo potom beriete 

peniaze keď zase nič nerobíte?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Pán primátor,  

samozrejme, ja už toto ani nepovažujem za aroganciu. 

To je, proste, vy máte humorné príspevky. Naozaj sa 

rozosmeje človek. Však ľudia nie sú sprostí.  

Pán Hrčka ma ale teraz s tým príspevkom vlastne tak 

nepriamo napomenul, alebo som si tak uvedomil, že proti tým 

nepravdám čo tu hlásate, sa treba ozvať. S pokojom 

a trpezlivosťou.  

Čiže, nie je pre vás, ale pre občanov podotýkam, že 

to, koľko magistrát pýta od kupcov čo neoprávnene a bez 

právneho titulu, bez zmluvu, niekedy celé desaťročia 

užívajú náš majetok, to že koľko spätne pýta, nemá nič 

s občianskym zákonníkom. Je to bohapustá lož. Môže si 

zapýtať koľko uzná za vhodné.  

Najlepšie a najspravodlivejšie, samozrejme, toľko, 

koľko dotyčný nelegálne majetok užíval. Ak to príde 

k súdnemu konaniu, potom príde k reči občiansky zákonník. 

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

Samozrejme, pýtať môžeme čokoľvek a môžeme zaťažovať 

ľudí a buzerovať ich a robiť im zle, tak ako by ste si to 

predstavovali.  

Ale opakujem, že vy ako poslanec národnej rady ste ani 

nepohol prstom, aby ste Bratislave v tomto pomohli. Nič. 

Jediné, čo vás tu zaujíma, aby ste nesedeli tam zadarmo 

a mali za to peniaze za tú komisiu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja viem, že teraz čo poviem, to neni celkom ono, 

pretože chcem odcitovať zo správneho poriadku.  

Viem, že predaje a prenájmy samosprávy nie sú správne 

konania, ale je to o správe. A chcem vám prečítať len takú, 

takýto bod.  

Paragraf 3 odsek 5. správne orgány dbajú o to, aby 

v rozhodovaní o skutkovo zhodných, alebo podobných 

prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.  

Ak vznikajú takéto veľké rozdiely, ja by som si 

prosila, keď už to takto predkladáte, tak zdôvodniť prečo 

v jednom prípade sedemdesiatdva eur, v druhom prípade 

stošestnásť a v treťom dvestosedemdesiat. Aký, jaký tam je 
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dôvod tohto veľkého rozdielu. Najlepšie by bolo, keby tie 

rozdiely neboli veľké.  

Ale prosím si najbližšie predkladať odôvodnenie. 

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

Pani poslankyňa,  

zavolajte si tých súdnych znalcov, oni vám to 

vysvetlia. Ja to neviem, prečo to tak je. Ja nie som súdnym 

znalcom.  

Vy tomu asi lepšie rozumiete. Zavolajte si ich, oni 

vám to vysvetlia.  

Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Mňa tiež napadlo, pán Budaj, že keď som videl 

naposledy tlačovku primátora, tak jak hovoril pred 

novinármi opäť takým tým svojim anjelským, viete, že ja nie 

som konfliktný, ja ne neurážam nikoho (poznámka: poslanec 

Hrčka sa smeje). Nie. Ja sa už teším na to, jak zostrihám 

video nekonfliktného primátora. A prestrihnem tam presne tú 

časť jeho tlačovky, kde bude rozprávať ako je nekonfliktný, 

ako, ako on do nikoho neútočí, neni osobný a on sa takýmto 

veciam vyhýba. Veď tak ho všetci poznáme.  
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Paradoxne, ja by som si také nikdy nedovolil povedať, 

lebo sa tomu hovorí, niečo si do úst. A teda, ja viem, že 

voči normálnym ľuďom som, naozaj, nekonfliktný a voči 

ľuďom, ktorí sú, podľa mňa, zlodeji, hajzli a podobne, som 

vysoko konfliktný, pretože sa na to nedokážem pozerať.  

Tak áno, nedovolil by som si, ale takéto vyhlásenie.  

Ale som rád, že pán primátor aj pred, aj po svojom 

vyhlásení zachováva túto vtipnú líniu a ja už sa teším, jak 

ju zostrihám a dám ju pred voľbami, aby sa na tom aj ľudia 

pobavili.  

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Vidíte, tak ja si myslím, že ja budem vystupovať pred 

voľbami na základe svojich výsledkov ((gong), predpokladám, 

že väčšina ľudí, niekto iný už indikuje, že bude pred 

voľbami vystupovať zostrihanými videami. To je výborná 

kampaň. Tešíme sa všetci na to.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

schvaľuje predaj nehnuteľností a tak ďalej ako je to 

uvedené písomne. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Nikto za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 1X NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV POD 

STAVBAMI RADOVÝCH GARÁŽÍ V 

BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, TESLOVA 

ULICA, PARC. Č. 15263/10 – 16 A 

15263/18 – 19  

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

Prechádzame do bodu dvadsaťosem (poznámka: pôvodný  

bod 28 = bod 1X), predaj pozemkov pod stavbami rádových 

garáží v Ružinove. 

Prosím, úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Jedná sa o návrh na predaj pozemkov pod stavbami 

rádových garáží v katastrálnom území Ružinov. 

Na predmetné pozemky sú uzatvorené zmluvy o nájme 

pozemku. Predaj pozemkov je zrealizovaný z iniciatívy 

oddelenia majetkových vzťahov a z dôvodu komplexného 

riešenia majetkovoprávneho usporiadania pozemkov 

pod stavbami rádových garáží v lokalite na Teslovej ulici. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia nehlasovala o tomto bode ehm, v tomto 

aj ďalších predajov garáží požaduje prítomnosť hlavnej 

architektky.  
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Mestská rada neschválila navrhované uznesenie 

a neschválila ani pozmeňovací a doplňujúci návrh. 

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

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Zo všetkých majetkových bodov práve tieto garáže boli 

jeden z tých, ktorým sme aj naozaj sa venovali na finančnej 

komisií na jednom zo zasadnutí. 

Odhliadnuc od toho, že máme nejaké pravidlo, ktoré sme 

si kedysi urobili, taký úzus, že pod garážami nepredávame 

pozemky, pretože nám to môže ako mestu v budúcnosti robiť 

problémy, tak toto je ešte jeden veľmi konkrétne 

a špecifický problém, o ktorom by som sa chcel rozhovoriť.  

Ak sa mi minie čas, tak prosím a aj o predĺženie. 

Priamo za týmito garážami začne vznikať jedna veľká 

stavba, ktorá sa volá grínatrium (Green Atrium). Dve 

deväťposchodové budovy veľké na Trnavskej ceste. 

Tá cesta Teslova je budova, ktorou sa už do vedľajšej 

budovy Domino chodí do ich garáží a už dnes trpí obrovským 

problémom v oblasti statickej a dynamickej dopravy pre, 
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pretože je to cesta, na ktorej sú v podstate rodinné domy 

a garáže a všetci do tej jednej veľkej novostavby, ktorá je 

tam na obrázku, do tej známej budovy Domino do garáže 

chodia cez túto ulicu. 

Grínatrium (Green Atrium) má byť rovnako veľké hneď 

vedľa toho a ,bohužiaľ, sa nám stala taká vec, že my ako 

obyvatelia, a ja sa priznám, že na konci Teslovej ulice 

žijem aj sám, čiže mám tam aj silný osobný záujem, ale sú 

tam stovky obyvateľov, ktorí aj nedávno spisovali petíciu, 

a veľmi bojujeme za to, že keď už to grínatrium (Green 

Atrium) má stáť, tak aby práve nemalo žiaden prechod 

na Teslovú ulicu. 

Oni budú mať vjazd do svojich garáží zo z Trnavskej, 

ale ak by mali aj prechod, čo i len peší, od nás 

z Teslovej, tak samozrejme všetci, čo si nekúpia garážové 

státie a budú chodiť parkovať k nám na Teslovú ulicu a ešte 

viacej prehustia a spôsobia veľký problém s dopravou. 

Bohužiaľ, bol to práve magistrát, ktorý v záväznom 

stanovisku staviteľovi grínatrium (Green Atrium) stanovil 

povinnosť urobiť prechod na Teslovu ulicu. 

Ja chápem, že možno z kancelárie pani hlavnej 

architektky vychádza tá všeobecná idea, že by sa nemali 

stavať nejaké uzavreté vnútrobloky, že majú byť prepojené 

s okolím, ale v tomto prípade ide o vnútroblok, ktorý by 

bol takýmto spôsobom prepojený s okolím, kde naozaj nemá 

žiaden vzťah a jediný dôvod toho prepojenia, načo by bolo 

využité, by bolo, že ľudia by parkovali v tých malých 

uličkách, ktoré už dnes nestíhajú, pretože keď budú mať 
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priame prepojenie, tak to budú mať domov päťdesiat metrov. 

Keby to museli obchádzať, už to majú päťsto metrov a už sa 

im neoplatí parkovať v tých malých prehustených uličkách. 

Z tohto dôvodu vnímam ako obrovské riziko predaj 

týchto pozemkov, pretože sú tam aj tri garáže vedľa seba, 

kadiaľ sa priamo dá taký prechod vystavať a vnímam to ako 

hrozbu, že by sa teda tie garáže dostali práve do rúk toho 

developera, čo ide stavať grínatrium (Green Atrium), čo je 

mimochodom pani Steinhübelová, vdova po tom známom 

Bratislavčanovi.  

A zároveň by som chcel aj využiť túto príležitosť, aby 

som apeloval na magistrát, či by bolo možné zmeniť to 

záväzné stanovisko, respektíve, v územnom konaní, ktoré 

k stavbe grínatrium (Green Atrium) bude, upustiť od tej 

podmienky pešieho prechodu na, teda prepojenia na Teslovu 

ulicu, pretože je to naozaj v rozpore so záujmami všetkých 

obyvateľov, ktorí tam žijú. A zároveň tí obyvatelia, ktorí 

budú v grínatrium (Green Atrium), majú svoj vjazd 

do garáže, budú mať z Trnavskej cesty, čiže nebudú 

zaťažovať tieto účelové komunikácie vo vnútroblokoch 

a z tohto dôvodu nemajú, ani tam neexistuje nejaká potreba, 

aby tam také pre, pešie prepojenie bolo. 

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

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Viete, my sme tu veľmi postavili auto ako dôležitú 

vec. Že postavíme pre auto garáž, to je niečo úžasné. 

Bol som v Japonsku a tí Japonci nechceli tomu uveriť, 

že my staviame domy pre á pre autá. Oni sa ma pýtali, je to 

pravda, že vy tam stavate domy pre autá? A keď som povedal, 

že áno, tak sa na tom bavili. 

Proste, nevidím dôvod, načo by garáže mali nám tu 

územie úplne zlikvidovať. 

Ďakujem. 

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. 

Možno by nám stačil, keby jeden poslanec z Ružinova 

povedal, že teda, že nemám, neodporúča to predať, tak 

nemusíme sa všetci tam potom hlásiť a rovno to môžeme 

zamietnuť. 
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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: 

V nadväznosti na pána Bullu, ako poslanec za Ružinov 

nemám a neodporúčam to predať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som sa chcela opýtať kolegu Braňa Kaliského, 

ktorý práve v tomto území obstarával územný plán zóny bra 

Bajkalská-Drieňová, či tieto garáže sú v tom území ešte sa 

týkajú toho územného plánu zóny, s ktorým on pracuje alebo 

sú už mimo? A ak sa týkajú, tak nech nám povie svoje 

návrhy, čo tam navrhoval namiesto týchto garáží. 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Kaliský. 

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

Ja raly, rýchlo odpoviem Katke. 

Práve vzhľadom na to, že ľudia nechceli, aby sa niečo 

navrhovalo na to územie, boli posunuté hranice a tieto 

garáže nie sú v predmetnom území riešené územného plánu. 

Z dlhob z dlhodobého hľadiska musím povedať, že nie je 

dobré predávať pozemky pod garážami, aj keď chápem, že 

ľudia už tie garáže nad nimi majú, len stane sa to, čo 

spôsobil aj systém nášho katastra, že sa ucelená plocha 

rozdrobí na veľa malých pozemkov, čiže nebude možné 

zjednotenie v budúcnosti. 

Čiže, ja by som dal radšej skôr nejaké úľavy 

na nájomnom, aby tí ľudia to mali, proste kým to majú 

stavby za zadarmo, aby sa vedeli zbaviť svojich garáží 

v budúcnosti a časom nech sa to dá riešiť. 

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 som sa iba chcela spýtať, že či už tam sú nejaké 

pozemky pod garážami predané v tejto lokalite? 

Neviem, ako je to s vlastníctvom. Pravdepodobne každú 

garáž, každá garáž je vo vlastníctve toho nájomníka 

pozemku, že a podľa toho, ako povedal pán Chren, možnože sa 

tam chystá ďalšia výstavba, že či by sa nedalo, ja viem, že 

majetkoprávne by to bolo dosť zložité, ale tým, že my 

vlastníme pozemok, dajte tomu postaviť v tej lokalite 

nejaký garážový dom s tým, že sa dohodnú s tými majiteľmi 

garáží, že by mali oni prednostne teda tie garáže, niekoľko 

poschodový, že by tie garáže mali v tom garážovom dome ako 

prednostne a bolo by uspokojených vlastne ďalších, ďalších 

viac obyvateľov. 

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

Ale je to tak, pani poslankyňa, lebo predmetom predaja 

sú iba tie vymaľované. 

To znamená, tie ostatné už sú predané. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tie už sú predané, to už nie je vo vlastníctve mesta, 

tie pozemky. 

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

Takto, dovolím si zareagovať, nie sú všetky predané, 

len niektoré z nich sú predané.  

Ale práve pri tomto predaji ide o predaj aj takých, 

ktoré sú vedľa seba, že v prípade, že by sme to my teraz 

predali a potom to kúpi ten nový developer, tak ešte aj 

vjazd do garáže do tých nových, do tej novej dva krát deväť 

poschodovej výstavby tade môže urobiť cez tú obslužnú 

komunikáciu zozadu, čo teda obyvatelia, ktorí tam žijú by 

naozaj vnímali ako neúnosné. 

A garážový dom, keďže teraz hovoríme o garážach, ktoré 

sú takto vedľa seba tam určite vzniknúť nemôže, ale tam na 

druhej strane cesty sú také garáže, kde by garážový dom 

potenciálne mohol vzniknúť v budúcnosti. A to by som bol 

tiež určite proti potom predaju tých pozemkov. 

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: 

K týmto témam garáží bola veľká diskusia na mestskej 

rade a veľmi dobre hovorila tam pani hlavná architektka, 

ktorá posudzuje všetky tieto žiadosti, pretože nedá sa 

paušalizovať o všetkých garážach. Každá lokalita je úplne 

iná, a preto doporučujem, aby si každý prečítal jej 

stanovisko a podľa toho istým spôsobom zvážil. Lebo naozaj, 
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tam sa urobila veľké posudzovanie z hľadiska toho, či je 

možné potom tam niečo iné stavať alebo nie a bola o tom 

veľká diskusia. 

Doporučujem aj, ak by ste na komisiách mali nejaké 

pochybnosti v budúcnosti, aby ste s pani hlavnou 

architektkou o tom diskutovali, lebo naozaj, má asi najviac 

informácií o tomto probléme. 

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

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ďakujem. 

V tých prvých návrhoch bol dokonca kreslený parkovací 

dom, aj sme jednali s tými obyvateľmi a vlastníkmi 

k garáži. Z za jednu garáž by mohli dostať až tri 

parkovacie miesta v budúcnosti, že by to stavalo mesto 

alebo mestská časť. Nesúhlasili s tým. 

Treba chápať to, že tí ľudia, veľa z tých ľudí to majú 

ako svoj majetok. Oni tie garáže odkúpili. 

Čiže dneska to má pre nich veľkú, hlavne teda citovú 

hodnotu ako, ako finančnú, ale treba im chrániť to, aby to 

vedeli predať za čo najlepšiu cenu a za čo najlepšiu trhovú 

cenu. 

Ale určite bude zaujímavý názor pani architektky. 
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Ďakujem. 

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

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja už som sa niekoľkokrát v tomto zastupiteľstve 

vyjadril, že predávať dvadsaťmetrové pozemky pod garážami, 

pod najmenej urbanisticky zaujímavou alebo prospešnou 

stavbou vôbec, ktorá blokuje, blokuje parkova blokuje 

priestory jedným parkovacím miestom, je podľa mňa nezmysel. 

Ja toto určite nepodporím.  

Navyše je tam ten problém s tým, že sú tie garáže 

pri sebe. 

Ehm, a mám za to, že mesto má tieto pozemky normálne 

pod garážami prenajímať. 

To sú stavby zväčša dočasné, ktoré sú prefabrikáty. To 

je otázka niekoľkých rokov a tie garáže, proste, normálne 

sa rozpadnú a mesto bude mať scelené pozemky. 

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

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 

No, situácia je trochu oveľa zložitejšia, jak to vidia 

kolegovia, aj tunak z Ružinova. 

No musíme si povedať, čo je fakt.  

Fakt je, že to stavby dočasné nie sú. Sú to stavby 

trvalé, aj keď v rôznom stave, ale všetky majú súpisné 

číslo. 

A problém nastal v minulosti, keď pozemky pod tých, 

pod týmito stavbami, pod týmito garážami boli rôzne. Boli 

tam súkromné pozemky, boli tam pozemky, ktoré boli zapísané 

na štát, boli tam pozemky hlavného mesta a takisto pozemky 

hlavného mesta, ktoré boli zverené mestskej časti Ružinov. 

Ako, štát ako prvý začal predávať tieto pozemky 

a práve vtedy sa to malo zachytiť, vtedy sme mohli riešiť 

to, čo sa teraz navrhuje a s čím aj súhlasím s kolegom 

architektom Kaliským, že vtedy sa mala zachytiť tá 

koncepcia. 

Nie už skoro pri konci, keď väčšina tých garážnikov si 

tie pozemky odkúpila, či už od štátu alebo v minulosti 

od mesk mesta, mestskej časti a teraz sa dopredávajú 

zbytky. 
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Takže vžite sa aj do situácie toho majiteľa tej 

garáže, keď okolo neho už jeho kolegovia od odkúpili 

pozemky pod garážami a on nechápe, že prečo mne to nechcete 

predať? Tak choďte mu to povedať do očí, že jeho sused si 

mohol kúpiť, aj z druhej strany sused a on, on nie. 

A pritom má garáž, má sú má súpisné číslo na garáži 

a vzhľadom na to, že jeho stavba je na pozemku, tak 

osobitným zreteľom v podstate môže, vlastne ani nie 

osobitným zreteľom, ale môže si odkúpiť tento pozemok. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A ďalej, keď sme už pri tých garážových domoch. 

Aj keď si odkúpia tieto pozemky, ja si myslím, že dá 

sa za týmito vlastníkmi garáží prísť, navrhnúť im koncept 

urbanistický, ktorí ich presvedčí, aby predali svoje garáže 

aj s pozemkami pre, či už mesto alebo konzorcium, ktoré 

bude robiť v spolupráci s mestom ten garážový dom 

a samozrejme dohodnúť sa na tej situácii, čos čo tu 

hovorili.  

Dá sa zameniť garáž za miesto v garážovom dome a tak 

ďalej a tak ďalej. 

Čiže ja si myslím, že vyhovme garážnikom a potom 

s nimi jednajme ako s tými ostatnými, čo už aj tak majú 

odkúpené pozemky pod garážami. 

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

Pán poslanec Chren. 

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

No, musím zareagovať, lebo tam väčšina tých pozemkov 

je stále mestských. Hej? To nie je, že už všetky ostatné sú 

predané. 

Ale jednu vec má Slavo pravdu.  

Keby sme vedeli prepnúť na tú mapku, ktorá tam bola 

predtým.  

Predaj tých pozemkov pod garážami tam vpravo, tie, 

ktoré sú vpravo, také dve štyri dve jedna jedna, tie sú 

za tou budovou Domino, tam sa už nič stavať nebude. S tým 

napríklad nemám vôbec problém. 

Ale s tými šiestimi, čo sú vľavo, tam sa dá naozaj 

urobiť prechod do toho nového developmentu, ktorý by 

obyvateľom veľmi vadil. 

Čiže, ja by som navrhoval, aby sa stiahol predkladateľ 

tento materiál a pokiaľ budeme hovoriť len o tom predaji 

vpravo, tam to naozaj nevadí. Tam sa nič stavať nebude, 

nemôže tam vzniknúť parkovací dom, je to pri tej novostavbe 

Domino, tie kľudne predajme. Ale tie, ktoré sú vľavo, tam 

je naozaj problém aj z toho ďalšieho, z hľadiska ďalšieho 

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

Pripomínam, že o sedemnástej hodine je naplánovaná 

pauza. 

Pani hlavná architektka. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ja len krátko k tomu, k týmto materiálom. 

Čím viac sa zahlbujeme počas tých posledných dvoch, 

troch rokov do tejto problematiky, tým viac zisťujeme, aká 

je komplexná. 

A predtým sme mali zásadu, že v rozvojových územiach 

v žiadnom prípade nepredávame. Ani to mesto nerobí. 

V rozvojových. Pretože by sa trieštili naše perspektívne 

pozemky na budúci rozvoj v území. 

V stabilizovaných územiach sme si povedali, že budeme 

posudzovať toto individuálne a tiež sme prišli k záveru, že 

práve tieto garáže v stabilizovaných územiach znamenajú 

veľký potenciál pre rozvoj či už poloverejného, 

vnútroblokového alebo verejného priestoru. 

Ale sú územia, kde tieto garáže sú úplne odrezané, 

myslím, že to je bod tretí od tohoto, kde, kde vlastne ani 

mesto nem nemá už pomaly vstup k tomu pozemku a nedochádza 

k prepojeniu s verejnými priestormi. 

Ja chcem vás poprosiť, v septembri pripravujeme 

predstavenie takej, ako keby (gong) 
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(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

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

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

No, dôležité sú nie, pár poznámok.  

Tých garážnikov odtiaľ nikto nevyháňa. To je o tom, že 

sa pozeráme do budúcna a keď im predáme raz pozemky, tak 

tie pozemky budú predané aj za päťdesiat rokov a bude vedľa 

seba sto dvadsaťmetrových pozemkov. To územie nikto nedá 

nikdy do dohromady. Ale tí garážnici tam garážovať dnes 

môžu a platia nájomné. Je to príjem pre mesto, dlhodobý. 

Čo sa týka predaja pozemkov pod garážami v Ružinove, 

tam sa podarilo presadiť ešte v roku 2012 koncepciu, 

na základe ktorej sa naozaj predali od roku 2012. To sú 

jednotlivé kusy pozemkov pod garážami, a naozaj sa to 

podarilo zastaviť. Už sa nepredávajú v Ružinove. 

A to že, to že samozrejme je, boli rôzni vlastníci, 

mesto, mestská časť, štát a súkromníci, no bohužiaľ, mlieko 

je rozliate, ale nebudeme ho rozlievať ešte viacej. 

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

Ďakujem. 

Prerušujem toto rokovanie, respektíve tento bod, 

pretože na, je vyhlasujem polhodinovú prestávku. 

Potom budeme pokračovať. (gong) 

 

(prestávka od 17.00 do 17.38 h) 

 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

... v rokovacej sále, budeme pokračovať v rokovaní 

mestského zastupiteľstva. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Poprosím o kľud v rokovacej sále, budeme pokračovať 

v rokovaní mestského zastupiteľstva prerušeným bodom 
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dvadsaťosem Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových 

garáží. 

Faktickou pripomienkou chcel reagovať pán poslanec 

Kaliský. 

Ale zre zrejme tu nie je. 

Ďalej nasledoval pán poslanec Kuruc, faktickou chcel 

reagovať k téme garáže. 

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

Ďakujem veľmi pek pekne. 

Ja už som aj po tej večeri zabudol, že som bol 

prihlásený. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Kľud poprosím. 

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

Ja si osobne myslím, že k takýmto garážam by sme mali 

celkovo prijať nejaký, nejaký koncept v rámci celej 

Bratislavy, lebo nemôžme niekde predávať, niekde nie. 

Vidíte aj tuto je príklad toho, že dve garáže sú tam 

predané. 
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Z môjho pohľadu, či mám predaných dve alebo dvadsať je 

to to isté, lebo to územie už nikdy už nebude mať žiadnu 

budúcnosť, keď sú tam už dve nejaké vlastnícke práva iné. 

Takže ja by som očakával, že magistrát vypracuje 

nejaké koncepčné riešenie ako s pozemkami pod garážami 

v celej Bratislave. Lebo takýmto spôsobom sa nikam 

nedostaneme.  

A tak, ako povedal Slávo Drozd, oprávnene tí, ktorí 

pred dvoma rokmi alebo troma si kúpili a ich sused si teraz 

nebude môcť kúpiť.  

Takže, takže by sa mal magistrát nad tým zamyslieť 

a očakával by som takéto koncepčné riešenie do budúcnosti. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Tvrdá. (poznámka:  počuť hovor mimo 

mikrofón) 

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

Vzdávam. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vzdáva sa. 

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 

Nebudem reagovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej pán poslanec Hrčka diskutuje. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No, ja si myslím, že to je vzorový príklad toho 

a myslím, že sme to tu už dávnejšie mali, že akonáhle to 

začneme takýmto spôsobom rozpredávať, tak je to cesta 

do pekla. 

A súhlasím s tými predrečníkmi a s vystupujúcimi, 

ktorí povedali, že aj keď sú tam dve, tri predané, tak ak 

je mlieko rozliate, nebudem ho rozlievať ešte viac. 
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A podľa mňa aj sme v obdobnom materiáli, kde bola 

takáto celá zástupová rada garáží a išli tam jeden alebo 

dvaja odkúpiť, tak vtedy si pamätám, že vystúpila tiež pani 

hlavná architektka a povedala, že to je veľký problém, lebo 

potom tie zvyšné body alebo tie zvyšné predaje budú 

problematické. 

Čiže, dobre. Sú tam dve predané, to už zmeniť nevieme, 

ale podľa mňa tu naozaj, takéto veci by sa v žiadnom 

prípade predávať nemali. Je tam nájom, je to prob akonáhle 

sa to rozpredá na kúsky, bude to tisíckrát horšie čokoľvek 

spojiť, akokoľvek ovplyvniť, čo sa tam bude diať. 

Čiže, ja rozhodne určite budem proti akémukoľvek 

takémuto parcovaniu na, na takéto maličké metre štvorcové. 

A to sú ešte naozaj, aj keď je to trvalá stavba, tak tá 

trvalá stavba má svoje, 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Kľud (poznámka: nezrozumiteľné slovo) poprosím. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

nejakú svoju životnosť. A tá životnosť je, dobre, nech 

je dvadsať rokov, tridsať rokov, ale proste, do nekonečna 

tam tá garáž stáť nebude, lebo proste toľko ten prefabrikát 

tam nevydrží, lebo ďalšie veci. Je to opreté o jednu, 

o druhú stavbu, bude sa tam čokoľvek iné prerábať.  
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Takže určite z dlhodobého hľadiska je dobré si tie 

pozemky nechať. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ďakujem pekne. 

Vždy sa tieto predaje dostanú na zástupko v zásade 

pred voľbami, je to také líškanie sa ľudom, že popredávajme 

to, však tí ľudia to chcú. 

Slávo,  

ja chápem, že sa toho zastávaš, lebo však tie prvé sa 

po popredávali vtedy, keď ste tam boli vy. 

A myslím si, že dokonca môže prísť špekulácia, že 

nejaký developer kúpi zrovna tých šesť, aby sa dostal 

a kúpi ich príšerne draho od tých ľudí. Možnože už dneska 

má tie garáže, však to sa predáva.  

Skôr by mesto malo rozmýšľať o tom, jak to od tých 

ľudí tie garáže, aj tie pozemky vykúpi späť. A malo by dať 

teda sakra výhodnú ponuku tým ľudom, aby sa im to oplatilo, 

alebo im to vymení za nejaké tri, štyri parkovacie miesta, 
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plus vklady na to, čo to ľudia používajú. Lebo sú to územia 

práve tam, kde by mali stáť možno parkovacie domy alebo 

podzemné garáže. Tie autá raz musia zmiznúť z ulíc 

a zmiznúť z povrchu. 

Čiže, aj tieto garáže len špatia a nikdy nebudú pekné. 

Nikdy tam nevznikne žiadna zeleň, nevznikne tam nič. 

Čiže, ja som, bohužiaľ, proti tomu, aby sa predávali 

tieto malé frcky pod garážami. 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani hlavná architektka. 

Ing. arch. Ingrid Konrád,  hlavná architektka: 

Ja som, teda pokračujem, na základe tej diskusie na, 

na mestskej rade som napísala ehm pánovi Budajovi ako 

šéfovi finančnej komisie nasledovné, teda text, ktorý by 

som rada len čiastočne citovala.  

Že jednak na základe našich skúseností, keďže manuál 

vznikol v roku 2015 a už je to rok 2018, tak prehodnocujeme 

ho aj v týchto, v tí v tomto zmysle ako tu už bolo povedané 

a pripravujeme na september verejnú prezentáciu k tejto 

problematike.  
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A po tejto aktuálnej diskusii teda odporúčame v bodoch 

dvadsaťosem, dvadsaťdeväť a tridsať predmetné pozemky 

pod rádovými garážami naďalej prenajímať v týchto 

stabilizovaných územiach. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 

Ja budem reagovať na predrečníka, ale aj na kolegu 

Kaliského, keďže ma spomínal. 

Vy sa nepohybujete asi medzi ľuďmi a nerozprávate sa 

s garážnikmi. Tak ja odporúčam, aby títo majitelia garáží 

nabudúce prišli sem a sa vám pozreli do očí a povedali 

svoje pohnútky. 

Lebo potom skončíte tak, ako keď prišla občianka, 

ktorej ste zvýšili cenu za záhradku niekoľkonásobne 

a pomaly všetky úspory, ktoré mala by ste chcz chceli z nej 

vytiahnuť. 

A zrazu, keď tu vystúpi, tak sa chytáte za hlavu. 
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Odporúčam majiteľom garáž, garáží nech si to prídu sem 

s vami vysporiadať a vyrozprávať. 

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: 

Ďakujem. 

Čo sa mňa týka, majiteľky, alebo teda tej pani, ktorá 

mala záujem kúpiť.  

Nikto ju nenúti, aby to kúpila, tú záhradku. Však si 

ju kľudne môže prenajať. 

Pri prenájme pani záhradky, pre mňa za mňa naozaj 

nemusí platiť trhovú cenu. Tam som ochotný ísť 

do osobitného zreteľu a do, do výrazne nižšej ako trhovej 

ceny, ale keď mám predávať, tak bohužiaľ, tam nepoznať 

brata, pretože jednoducho pri predaji strácame akékoľvek 

práva na to, aby sme to vlastnili. 

Čiže, v mojom prípade som v tom úplne rovnako. Môžu 

kľudne všetci tí garážnici prísť. Pri prenájme, môžme sa 

baviť, tam naozaj existuje, dá sa prižmúriť oko, pretože je 

to nejaký prenájom, ktorý niekedy skončí a je to fyzickým 
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osobám na nejaký konkrétny účel. Takže tam, tam jednoducho 

vôľa je. Ale pri predaji, podľa mňa. 

Ja by som bol strašne zvedavý, či by aj pri, pri 

vlastnom predaji sa takto k tomu poslanci jednotliví 

stavali, keby to bolo ich vlastné. Keby to oni vlastnili 

a takto by predávali. Či by takto hospodárili aj, aj so 

súkromným majetkom. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani hlavná architektka. 

Ing. arch. Ingrid Konrád,  hlavná architektka: 

Ďakujem, aj takto za slovo ešte dodatočne. 

Len chcem povedať, že my sme, my rokujeme práve 

s týmito majiteľmi a oni majú pochopenie len vtedy a my 

sme, vlastne razíme aj teda to dopracovanie v tom duchu, že 

naozaj musíme pre tieto územia ponúknuť individuálne 

riešenia a perspektívu. Že im, že oni tam to parkovanie 

budú mať vlastne tým zabezpečené, že tam tú svoju stavbu 

toho garážového, garáž, tej garáže, garáže majú a že im 

v nejakom investičnom zámere alebo proste iným spôsobom 

v hromadnej garáži novej bude nahradená. 

Takže, veľmi to vnímame. 
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Ale ďakujem za tieto podnety. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Posledný diskutujúci to bol. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže aj následné, následne rozsiahlej diskusií žiadna 

ponuka alebo žiaden návrh na nové uznesenie neprišiel, 

budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje predaj pozemkov a tak ďalej, ako sú uvedené 

v návrhu uzve uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Tridsaťpäť prítomných. 

Šesť za. 
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BOD 1Y NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, PARC. 

Č. 11370/4, PARC. Č. 11370/5, PARC. 

Č. 11370/7-9, PARC. Č. 11370/11, 

PARC. Č. 11370/14, PARC. Č. 11370/16 

A PARC. Č. 11370/17, AKO 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 

POZEMKOV POD STAVBAMI GARÁŽÍ NA 

MORAVSKEJ UL. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo dvadsaťdeväť (poznámka: pôvodný  bod 

29 = bod 1Y). 

Návrh na predaj pozemkov v katastri Nové Mesto. 

Poprosím úvodné slovo krátke.  

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

nehnuteľností: 

Jedná sa opäť o návrh na predaj pozemkov pod stavbami 

radových garáží v katastrálnom území Nové Mesto, pod 

stavbami garáží na Moravskej ulici.  

Stanovisko dotknutých oddelení sú súhlasné. 

stanovisko starostu je súhlasné. 
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Finančná komisia nehlasovala o tomto bode. 

Mestská rada neschválila navrhované uznesenie 

a neschválila ani pozmeňovací, doplňujúci návrh.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Navrhoval by som, že hlasovaním sa vyjadríme.  

Pán Korček. 

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

Ďakujem za slovo, pán námestník. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  

ja chcem len  pripomenúť, že my sme ešte 

v predchádzajúcom volebnom období v tejto lokalite na 

Moravskej predávali pozemky pod garážami. Takže, myslím si, 

že by sme mali schváliť ten predaj aj týmto žiadateľom, aby 

mal každý rovnaký prístup. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nikto ďalší sa nehlási.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Momentík.  

Poprosím spracovateľa, aby vysvetlil tu schématický 

obrázok.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Povedzte na mikrofón. 

Ing. Juraj   C e l l e r , vedúci oddelenia majetkových 

vzťahov: 

Červené sú tie, čo sú už predané.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A žlté sú, kde sú požiadané o kúpu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, toľko vysvetlenie obrázku. 
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Ing. Juraj   C e l l e r , vedúci oddelenia majetkových 

vzťahov: 

Biele, o biele sa nikto nezaujíma zatiaľ. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Hanulíková. 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

No, ja som sa presne toto chcela spýtať, že ktoré teda 

sú už predané a ktoré, ktoré.  

Takže, teraz mi je to jasné. Červené sú už predané vo 

vlastníctve tých majiteľov garáží a o žlté teraz žiadajú. 

Hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Uhm. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Čiže, ak tomu dobre rozumiem ako geodet Ďuro, tak 

garáže ako stavby majú vo vlastníctve všetci. Ale pozemky 

pod garážami tie, to je, to je ten problém? Ale garáže už 

vlastnia fyzické osoby všetky.  

Aj biele, aj červené, aj žlté.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  

Toto je ideálny priestor takéto niečo na, na, jak som 

tu aj započul spoza mňa, že garážový dom. Bude tlačiť 

súčasný primátor, nový primátor na platnosť parkovacej 

politiky. Ideálne miesto na existujúcich garážach, na 

betónových plochách postaviť parkovací dom. Nebrať zeleň. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Škoda, že popredali tie červené plochy.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ďakujem. 

Takže, by sme nemali robiť ešte väčšiu škodu.  

Ja by som poprosila obrázok posledný v slajde a aby 

ste videli o aké stavby sa to jedná. Však to sú predsa 

stavby dočasného charakteru. Provizórne. Áno, majú pre tých 

ľudí svoju hodnotu, parkujú v nich autá, pokiaľ si ich 

udržiavajú a tak nech platia nájomné a nech, nech si tam 

parkujú a nech sa o tie garáže starajú, ale predsa, tak to 

nechceme. Toto nie je naša vízia, aby takto vyzeralo hlavné 

mesto. To raz musí ísť preč. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo. 

Janko, vieš, že ja som tvoj veľký fanúšik. Dúfam, že 

prídeš do Nového Mesta. Tá situácia je úplne iná. A tí 

ľudia už majú odkúpené, veľká väčšina, videli ste to na tom 

obrázku, pozemky pod garážami.  

Takže, ja naozaj neviem, že prečo nechceme, aby mali 

aj ďalší žiadatelia rovnaký prístup, aký sme zvolili v roku 

2014. 
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A nejaké fantazmagórie o o dome garážovom a tak, to 

ani sa nebudem k tomu radšej vyjadrovať.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 

Myslím, že pán poslanec, kolega Korček povedal presne 

to, čo sme hovorili aj pred tým, pristupujme rovnako ku 

všetkým.  

Tieto stavby, aj keď sú ošarpané, majú súpisné číslo.  

Potom druhý krok, to čo som hovoril. Druhý krok je na 

magistráte, aby vstúpil do rokovania a povedala to aj pani 

hlavná architektka, aby vstúpil do rokovania s týmito 

vlastníkmi, či už garáží alebo aj pozemkov a rokoval o tej 

väčšej vízii toho, toho parkovacieho domu a nejakého, 

naozaj, krajšieho výzoru tohto územia.  

Ale to je krok bé. V tomto kroku súhlasím s kolegom 

Korčekom, postupujme tak, ako sme postupovali a v druhom 

kroku to riešme tak, ako navrhuje pani architektka. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hrčka reaguje. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No pre mňa argument, že v roku 2014 poslanci, teda 

väčšina tých pos, už sa tu nejakí poslanci aj obmenili, nie 

sú. Potom sa poďme pozrieť ako hlasovali poslanci v roku 

2010, 2008, 2002,2001, 97.  

Ako, nemôžem takýmto spôsobom fungovať. Že za to, že 

pred tým niekto nejakým spôsobom hlasoval, tak ja teraz sa 

toho budem slepo držať.  

Mňa to mrzí. Je to, môže sa to im zdať nespravodlivé. 

Napriek tomu, trvám na tom, že takéto rozpredávanie 

a rozparcelovanie na kúsky je nezodpovedné. A keď sa to 

robilo pred tým, bolo to nezodpovedné a mal sa vtedy niekto 

ozvať.  

Bohužiaľ, funguje tu demokracia. A keď sa tu nájde 

nadpolovičná väčšina, bude to predané. Ja za to určite 

hlasovať nebudem.  
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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. 

Podľa tejto filozofie by raz mohol prísť na rad zimný 

štadión, tak ako ste predali pékáó (PKO), tak predáme aj 

zimný štadión. 

Ja si myslím, že tí ľudia majú záujem, samozrejme, 

rokovať s magistrátom, ale iba dovtedy, pokiaľ budú 

v nejakom vzťahu s magistrátom. Pokiaľ im predáme aj 

pozemky, tak prečo by s nami rokovali?  

Čiže, teraz je ten priestor s nimi rokovať.  

A tak, ako povedal pán poslanec  Kaliský, tak im 

znížme nájomné. Nech sa starajú o tie garáže. Nech vyzerajú 

k svetu. Hlavne, nech ich využívajú a nech autá ťahajú do 

garáží a nestoja na chodníkoch a na ulici.  

Tak im znížme nájomné.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ja by som aj podporil to, čo povedal kolega Korček, že 

teda pristupujme ku všetkým rovnako, len doteraz som sa 

pýtal aj pani hlavnej architektky na to, že prečo 

neexistuje nejaký passport takýchto pozemkov s garážami, 

lebo sú tu ľudia, ktorí si žiadajú v oveľa odľahlejších 

častiach Nového Mesta o odkup garáží a píšete im teda, že 

nie je to vhodné kvôli parkovacej politike.  

Tak mňa zaujíma, že garáže niekde úplne na Bielom 

kríži pri trati sú vhodnejšie pre parkovaciu politiku, jak 

tuto tieto garáže? Na Trnavskej? Pri Trnavskom mýte už? 

Skoro.  

Tak mňa to zaujíma, že prečo nepristupujeme k tým, ne 

nepristupujeme k tým ľuďom rovnako? Prečo niektorí ľudia 

nemajú nárok na to, aby si mohli odkúpiť tie garáže 

a niektorým, akože, predávame.  

Ja s týmto nesúhlasím.  

Tak buď pristupujme ku všetkým rovnako, alebo potom to 

nerozdeľujme a neodpisujme tým ľuďom stále takéto veci.  

Ja hovorím, ja si myslím, že viem zhodnotiť, že čo je 

vhodné pre parkovaciu politiku (gong) a čo nie a to  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ja som dvanásť rokov starostom a poznám túto 

problematiku a už dávno sa hovorilo, tí čo ste tu mladší 

poslanci, vy, funkčne, že urobí sa nejaký systém 

predávania, alebo nepredávania pozemkov pod garážami. Po 

dvanástich rokoch sme stále tam, kde sme boli pred 

dvanástimi rokmi, alebo pred pätnástimi rokmi. A teraz je 

situácia tri mesiace pred voľbami, alebo koľko? Štyri 

mesiace. Aby sme takto predávali, podľa mňa, pozemky, je 

zlé. Možno nové zastupiteľstvo buď nájde kľúč a aj s novým 

vedením ako vyriešiť takéto veci.  

Takže, teraz by som už to strpenie do novembra vydržal 

a dal im nižšie nájomné, tak jak Braňo Kaliský navrhuje, 

nech si nejak unifikujú ten vzhľad, alebo tie hrdzavé brány 

natrú nejako.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 

Veď každý čo tu volá po tom passporte, veď ten 

passport existuje. Veď pani hlavná architektka tu je osem 

rokov a toto nie je nový problém tieto garáže. Veď ten 

passport sa robil nejak tri roky alebo koľko? A myslím, že 

už je hotový.  
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A stanovisko k tomu dávajú útvary. A myslím, že tam by 

malo byť aj stanovisko hlavnej architektky. 

A k pánovi predrečníkovi.  

To nebolo iba zastupiteľstvá v minulých rokoch mesta. 

Som povedal, že to boli aj pozemky, ktoré patrili pod štát, 

pod Bratislavu, pod mestské časti a boli aj súkromné 

pozemky.  

Čiže, to nebolo iba o zastupiteľstvách tohto mesta. 

Bolo to aj o inštitúciách štátnych, ktoré ako prvé začali 

predávať. Čo bola chyba.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný diskutujúci.  

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ani v tomto prípade sme nedostali žiaden návrh na  

nové uznesenie, takže budeme hlasovať o pôvodné uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu schvaľuje 

predaj pozemkov a tak ďalej ako je to uvedené v uznesení. 
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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 tridsaťsedem prítomných,  

jedenásť za. 

 

 

BOD 1Z NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV POD 

STAVBAMI RADOVÝCH GARÁŽÍ V 

BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PAŽÍTKOVA 

ULICA, VLASTNÍKOM GARÁŽI SITUOVANÝCH 

NA POZEMKOCH 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo tridsať (poznámka: 

pôvodný  bod 30 = bod 1Z). podobná problematika.  

Poprosím návrhovú. Poprosím úvodné slovo.  
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Predmetom je návrh na predaj pozemkov pod stavbami 

radových garáží v Bratislave katastrálne územie je Ružinov 

na ulici Pažítkovej vlastníkom garáží situovaných na 

predmetných pozemkoch. 

Stanovisko dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia nehlasovala o tomto bode.  

Mestská rada neschválila navrhované uznesenie 

a neschválila ani pozmeňovací a doplňujúci návrh. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pani hlavná architektka. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

V tomto prípade sa jedná o to, že si vytvorili títo 

garážnici spoločenstvo kde mi píšeme do stanovísk,  kde už 

je veľa ger garáží predaných, aby si vytvorili spoločensko, 

spoločenstvo vlastníkov nebytových priestorov, ale aby si 

od nás odkúpili aj komunikácie. Všetky súčasti, ktoré 

k týmto garážam patria.  
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A tento prípad sme si naštudovali už v roku 2015, 

keďže vlastne títo garážnici žiadali hlavné mesto už v roku 

2010 v rámci vytvorenia toho spoločenstva, že si urobia 

taký spoločný parkovacích do parkovací dom.  

Takéto parkovacie domy na území hlavného mesta, ktoré 

takto vznikli už máme.  

Takže, v tomto prípade je, je v našom manuáli tento 

prípad uvedený aj s podmienkou, že zazeleniť strechu, steny 

a proste, je to do svahu ukotvené.  

Takže, my súhlasíme keď si vytvoria takú malú hromadnú 

garáž, také to jedno, teda dvojpodlažné garáže sú, sú 

garáže parkovacie domy znesiteľné v obytnom prostredí. Toto 

sme v tom dvetisícpätnástom vyhodnotili ako, že pre, že 

vlastne, toto môžeme predať s kľudným svedomím, lebo od nás 

kúpia ale všetko. A budú to mať všetko oni na starosti a je 

to malý nízkopodlažný garážový dom. Možno s možnosťou ešte 

nadstavania o jedno podlažie.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Chren. 

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

Ďakujem. 

Ja súhlasím.  
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Myslím si, že toto je trošku iná situácia, než pri 

tých garážach jednotlivých, jako sme mali predtým. 

Ale chcem sa spýtať, lebo ma to zaujalo. Ja sa tu 

snažím pomerne dlho riešiť situáciu, že počas tej 

minuloročnej víchrice tu bol vyvrátený strom a poškodil 

vozovku príjazdovej cesty k tomuto. A keď sme sa to snažili 

nechať opraviť, tak sa to proste nedalo, lebo si magistrát 

a miestny úrad prehadzujú a nikto nevie, že komu tá cesta 

vlastne patrí. A teraz im to vlastne predávame, alebo im 

predávame len tú cestu medzi tými garážami a nie tú 

príjazdovú, ktorá tam k tomu vedie cez Pažítkovú ulicu? 

A prípadne teda, ak by sa nejak dalo tú cestu opraviť 

poškodenú víchricou, tak by som to tu tiež chcel predniesť. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som mal zase tú istú poznámku jak obyčajne, že 

prečo takéto veci nemáme v územnoplánovacej komisii, keď to 

ideme posudzovať a schvaľovať na zastupiteľstve? Lebo každý 

prípad je iný.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 410 

Druhá vec je, Ingrid, znie to hrozne dobre, ale ja na 

tom obrázku nevidím, že by niekto išiel odkupovať cestu. Na 

tom, čo je zverejnený. Čiže, idú odkupovať garáže.  

Keď môžete dať naspäť ten červeno-žltý, bielo neviem 

jaký obrázok. Ten pôdorys.  

Lebo to, vznikne presne to, že sa predajú pozemky pod 

garážami, tie frcíky a potom budú chcieť majitelia od 

mesta, aby opravovali cesty. Keď nebudú sa opravovať cesty, 

tak bude zase zle na poslancov a na magistrát. S tým, že 

keď sa budú opravovať, tak všetci ostatní sa budeme skladať 

na to, že sa opraví cesta, ktorá vedie k trom, štyrom, 

piatim garážam.  

Čiže, poprosím zamestnancov magistrátu, prípadne aj 

pána primátora, spravte konečne koncepciu predaja týchto 

garáží, alebo nepredaja, zhrňte to do jedného  balíka. 

Posudzujme všetky naraz, ktoré sú v Bratislave, či si tí 

ľudia požiadajú, alebo nepožiadajú. Keď sa majú predávať, 

tak nech sa predávajú všetky v danom území. Nie že tam zase 

zostanú štyri ďalšie a pomaličky sa to rozkrája.  

Fakt to navádza na špekulácie rôznych investorov na 

to, aby si pár garáží skúpili a vlastne vypiekli so 

všetkými ostatnými, lebo keď si kúpia aj cestu, tak tí 

ostatní sa tam budú veľmi ťažko dostávať.  

Čiže, začnime poriadne pripravovať tie materiály, nie 

takéto, že skúsime to predložiť a snáď to prejde, však tí 

poslanci sú sprostí.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán predsedajúci. 

Ja sa chcem spýtať podobne pani hlavnej architek 

architektky, alebo predkladateľa, že keďže sú tam dve 

garáže nad sebou, tak akým spôsobom sa im predáva, sa im 

predáva, podiel pod tým, pod tými dvoma garážami? Alebo 

akým spôsobom sa to deje?  

Lebo úplne ideálna varianta by bola taká, že naozaj je 

tam nejaké spoločenstvo a jednému spoločenstvu sa predá 

pozemok o výmere tritisíc metrov štvorcových, ktoré má 

neviem, tristo, tristo členov a oni, oni sa o ko, o to celé 

starajú. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ja len by som sa pridal k pánovi poslancovi Kaliskému 

a fakt by som vyzval tento úrad, aby urobil nejakú 

koncepciu predaja garáží ľuďom a nech sa to robí jednotne 

a pre všetkých. 

A nech sa neodpisujú niektorým ľuďom nezmysli typu, že 

toto nie je vhodné a je to na parkovaciu politiku, keď 

vidím, že tie garáže sú na odľahlých, nie v nejakých 

lukratívnych častiach, napríklad, Nového Mesta.  

Čiže, ja by som fakt poprosil nejaký ucelený materiál, 

kde by sa týmto ľuďom vyšlo v ústrety, ale teda, všetkým, 

nie tak, že potom nejakí ľudia prídu aj za poslancom 

a pýtajú sa, že prečo nám neodpredajú gará po pozemky pod 

garážami v odľahlých častiach a tuto pozemky, napríklad, 

pri Trnavskom mýte odpredajú úplne v pohode tuto niekomu? 

Tak toto, to tak trošku zaváňa.  

Takže, aj by som poprosil, nech sa spraví nejaký 

materiál a nech sa to rieši koncepčne a pre všetkých. A ja 

nemám problém, zahlasujem za to úplne v pohode.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný diskusný príspevok. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Aha.  

Spracovateľ?  

Tak, spracovateľ. 

Slovo má spracovateľ. 

Ing. Juraj   C e l l e r , vedúci oddelenia majetkových 

vzťahov: 

Ja by som chcel ešte zodpovedať niektoré otázky, ktoré 

tu zostali akoby visieť vo vzduchu. 

Totižto pre tých, vy ste sa pýtali, pán Buocik, ako je 

to, keď sú nad sebou, jako sa im to predáva. To znamená, na 

podiel na pozemku pod garážou sa delí dvomi. To znamená, sú 

dvaja vlastníci, každý na tom jednom, na tej jednej parcele 

má polovičku.  

No a potom tá spoločná cesta sa rozpočítava podielom 

a je tam, tam sú všetci tí, čo si už odkúpili garáže, tak 

majú na tej spoločnej ceste podiel tak, ako máte pod 

bytovým domom sa to vypočíta.  

To znamená, každý tam má nejakú sedemnásť 

pätnásťtisícina, alebo tak nejako, koľko to vychádza na tú 

cestu. 

Dobre?  

Viete ktorú myslím? Tú cestu v strede medzi garážami. 

A ešte k tej legende.  
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Červené sú už kúpené obidve a žlté sú kúpené, že len 

jedna z tých dvoch garáží kúpená.  

Čiže, máte kompletnú informáciu, keď teda, aby ste 

mohli hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

Toľko diskusia. 

A poprosím návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ani k tomuto materiálu nedošiel žiaden návrh na zmenu, 

budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesení. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov a tak ďalej, ako 

je to uvedené písomne v návrhu uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Tridsaťsedem prítomných. 

Štrnásť za. 

 

 

BOD 1AA NÁVRH NA KÚPU POZEMKOV 

NACHÁDZAJÚCICH SA V BRATISLAVE, V 

K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 2725/43 A 

PARC. Č. 2727/82, OD ICH VÝLUČNÉHO 

VLASTNÍKA CEEBASE S. R. O., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE, A POZEMKOV 

PARC. Č. 2725/45 A PARC. Č. 2725/8, 

OD ICH VÝLUČNÉHO VLASTNÍKA ITB 

DEVELOPMENT A.S., SO SÍDLOM V 

BRATISLAVE AKO MAJETKOVOPRÁVNE 

USPORIADANIE VLASTNÍCTVA K TÝMTO 

POZEMKOM 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prechádzame do bodu číslo tridsaťjedna (poznámka: 

pôvodný  bod 31 = bod 1AA), návrh na kúpu pozemkov 

v katastri Dúbravka. 

Poprosím na, úvodné slovo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Žiadateľom je hlavné mesto v zastúpení Generálneho 

investora Bratislava. 

Ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckeho práva 

k pozemkom dotknutým realizáciou stavby rozšírenia 

komunikácie na Harmincovej prostredníctvom GIBu (GIB). 

Navrhovanou kúpou GIB získa právny vzťah k pozemkom 

potrebným na vydanie stavebného povolenia a následného 

uskutočnenia výstavby štvrtého pruhu.  

Finančná komisia odporúča prerokovať materiál. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Do ktorej sa hlási ako prvý pán starosta Zaťovič. 

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 
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Veľmi prosím o podporu tohto materiálu. Dokonca sa 

jedná o posledné pozemky, ktoré keď sa vykúpia, alebo 

predajú, môžeme Harmincovu rozširovať. A budem veľmi rád, 

keď sa ten problém, ktorý sa vlečie už niekoľko desiatok 

rokov, konečne vyrieši. Nie len pre Dúbravčanov, 

Karlovešťanov, ale Devínsku Novú Ves a Lamač, ktorí vlastne 

sú s tým spojení všetci naokolo.  

Ďakujem pekne. 

A ešte trochu poopravím slová pána primátora, ktorý 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) tvrdil, že o tom rokujeme. 

S pánom primátorom som už rok a pol o tom nerokoval.  

Čiže, len toľko pre zaujímavosť. 

Ďakujem. 

A poprosím ešte raz o podporu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Bulla.  

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

Ďakujem za slovo. 

Keď si pozriete tento materiál, tak zistíte, že územné 

rozhodnutie k rozšíreniu cesty bolo vydané v roku 2007. 

Čiže, taký dobrý príklad toho, čo sa deje v Bratislave je, 
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že jedenásť rokov vykupujeme a riešime rozšírenie jednej 

cesty o jeden pruh.  

Čiže, to asi naznačuje to, že jakým spôsobom tu 

fungujeme.  

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: 

Ja som sa práve chcela spýtať, že v akom to je štádiu, 

lebo ešte keď ja som bola na GIBe (GIB), tak sa to tam len. 

Oni, tí ľudia sú dosť nežraní. Oni chcú také peniaze 

za tie pozemky a v tom bol problém. A neviem ako je to 

teraz, že či sa už nejak teda umravnili, alebo sa tam dala 

nejaká finančná mapa, že ako to je?  

Chcem sa spýtať, lebo ja by som, naozaj, chcela. Lebo 

aby  tá štvorprúdovka tam bola, lebo si myslím, že je to 

taký uzol tam, kde to robí problém.  

Čiže, tí čo viete o tom viacej ako ja, viete mi 

povedať, že asi ako to časovo vidíte?  
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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: 

Mne sa páči tá filozofia, že chce to kúpiť mesto, 

potrebuje to na rozšírenie, tak ho vyždímam a zoberiem 

z neho najviac.  

No ale keď sem príde občan, tak si povieme, chudák 

občan, no dajme mu to za tretinu, za polovicu, veď on 

chudáčik.  

Takže, to je tiež taká tá filozofia. Mohli by sme 

skúšať vždy to, čo chceme najskôr vykúpiť tým obyvateľom 

lacno predať a potom zistiť, že či nám to za rovnako pustia 

naspäť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta Zaťovič. 

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem. 

Trocha poopravím kolegov, lebo je to trocha ináč. 
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Tie pozemky pod Harmincovou musela firma Itébé (ITB 

Development) odkúpiť od obyčajných ľudí, ktorí si za to 

dali cenu, alebo to bolo duplicitné vlastníctvo. To už boli 

päťdesiatkrát tie pozemky vykúpené, ale vinou magistrátu 

ešte niekde počas socializmu, neboli tie pozemky zapísané 

do katastra. Čiže to museli vykúpiť. A teraz, vlastne to 

ide cez ru, druhou rukou to vlastne ide na magistrát.  

Čiže, to sú pozemky, ktoré platila firma, ale ktoré 

firma musela zaplatiť obyvateľom, ktorí si požadovali 

pomerne veľké peniaze. 

Boli tam ľudia, ktorí to brali ako kšeft a s nimi boli 

rokovania niekoľko hodín, niekoľko týždňov, niekoľko rokov 

a majitelia boli zo Švajčiarska, z Kanady, z rôznych 

krajín, častí, kde naozaj, sme donútili ich, aby teda 

predali. Bolo tam viac vlastníkov. Dedičské konania. Ale 

ten výkup trvá už niekoľko rokov. A je to posledný krok 

k tomu, aby Harmincova teda, aj pre Karlovu Ves bola 

vhodná. Lebo naozaj z Karlovej Vsi veľa ľudí chodí práve 

cez Harmincovu.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ďakujem za slovo. 

Harmincovu ulicu, kto to poznáte, je dopravným 

lievikom v Dúbravke. Je to v zásade najväčšia nejaká 

úniková trasa, alebo dopravná trasa pre päťdesiattisíc 

obyvateľov určite.  

Využívajú ju Karlovešťania, má to vplyv na Lamač, 

nakoľko Lamačania využívajú Alexyho napojenie. Tým pádom 

ucpávajú tento prechod na diaľnicu z Lamača.  

Čiže, je to veľmi dôležitý dopravný uzol nie len pre 

Dúbravku, ale myslím si, že celú, pre celú Bratislavu IV. 

Čo je naozaj ale veľmi, veľmi smutné, že tu rozprávame 

stále o tom, ako ideme zlepšovať emhádé (MHD) a kopec 

dopravných riešení a takáto banálna vec, že nám autobus 

stojí priamo v pruhu a vytvára umelo zápchu tým, že nevie 

zísť z cesty mimo vozovku, mi príde v tomto storočí, 

naozaj, neuveriteľná.  

A nikto, a a územné rozhodnutie je z roku 2007 

a nikoho to netrápi, že ľudia desať minút denne strávia 

v tomto úseku. 

Čiže,  my dneska hlasujeme o tom, či už konečne dáme 

desať minút denne života ľudí, aby ich mohli stráviť 

s rodinami, alebo tak ako chceli. Aby nemuseli stáť za 

autobusom, ktorý stojí na vozovke a nie je mimo nej. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ja to poviem za neho.  

Rišo, čo?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Že to treba podporiť.  

Ďakujeme pekne kolegovi Mikulcovi. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len zdôrazním ešte raz, že tá situácia celkovo 

s dopravou v Bratislave je tak katastrofálna, že si myslím, 

že o takomto bode ani netreba dlho diskutovať a treba to 

podporiť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný príspevok.  

Poprosím návrhovú komisiu. 
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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 rozšírenie Harmincovej 

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 bolo prijaté. 

Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 424 

BOD 1AB NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÝCH BREMIEN 

NA NEHNUTEĽNOSTIACH V BRATISLAVE, 

K. Ú. STARÉ MESTO, MEDZI HLAVNÝM 

MESTOM SR BRATISLAVOU A 

SPOLOČNOSŤOU BEST IN PARKING - 

SLOVAKIA 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 tridsaťdva (poznámka: 

pôvodný  bod 32 = bod 1AB), návrh na zriadenie vecného 

bremena v katastri Staré Mesto. 

Poprosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Žiadateľ je vlastníkom stavby podzemnej parkovacej 

garáže. Zriadením vecného bremena práva umiestnenia 

a prevádzkovania užívania stavby bude majetkovoprávne 

usporiadaný vzťah pozemkov a stavby. 

Žiadateľ má záujem aj o zriadenie vecného bremena 

práva prechodu a prejazdu pešo a motorovými vozidlami 

cez pozemky za účely zabezpečenia prístupu k stavbe 

podzemných ga parkovacích garáží. 

Hlavné mesto je vlastníkom stavby podzemnej garáže. 

Vjazd do tejto stavby vedie cez stavbu podzemných 
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parkovacích garáží vo vlastníctve žiadateľa. Preto je 

potrebné majetkovo právne upraviť a zabezpečiť prístup pešo 

aj motorovými vozidlami k stavbe podzemnej garáže. 

Stanoviska dotknutých oddelení sú súhlasné.  

Finančná komisia odporučila materiál prerokovať. 

Mestská rada materiál odporučila taktiež prerokovať. 

Tento materiál už raz bol predkladaný, vtedy nezískal 

dostatočný počet hlasov. 

Na základe diskusie žiadateľ doplnil materiál 

o grafickú prílohu, kde to je jasne rozkreslené 

a rozdefinované, o ktoré pozemky a o ktorú, o ktoré časti 

sa jedná. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán Hrčka, aha, pán starosta Zaťovič prvý. 

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ja sa chcem poďakovať za bod Harmincová. 

Ďakujem všetkým za Harmincovú, nič viac. 
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Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec hrc Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa chcem spýtať na to, že čo nás motivuje k tomu, 

aby sme tam dávali vecné bremeno? Že akože, asi tú stavbu 

odtiaľ neodnesie preč. 

Čiže, predpokladám, tak jak, v jak tu niekto 

argumentuje spôsobom, že no čo už môžme s pozemkom, 

na ktorom má niekto budovu, však už s ňou nepôjde preč, tak 

ani táto garáž sa odtiaľ asi nevysťahuje. Tak teraz je to 

momentálne, že platia za to nejaký nájom, neplatia za to 

nejaký nájom. 

Keď nám za to platia nájom, tak prečo za to nechceme 

mať ďalej nájom a pokiaľ nám za to neplatia nájom, tak 

prečo nám za to neplatia nájom, by ma, možno, zaujímali 

ďalšie informácie k tomu. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Odpovedá spracovateľ. 

Ing. Juraj   C e l l e r , vedúci oddelenia majetkových 

vzťahov: 

Chcel by som odpovedať. 

Je tam vecné bremeno, ktoré si navzájom zdieľame. 

Totižto, tam, do garáže, keď prídete autom, idete my 

a keď ste mestský občan, tak idete po zelenom, tam je právo 

prejazdu do podzemnej garáže cez pozemky hlavného mesta. 

Čiže, toto tam sas dáva vecné bremeno v prospech 

garáže.  

Áno, čiže, tam idú cez naše pozemky. 

Akonáhle vojdete do vnútra, do garáže, áno, už ste 

na majetku bestofparking (Best in Parking), áno? To 

znamená, tam zase my ako op pracovníci magistrátu, my 

vlastne zdieľame vecné bremeno. Máme, že môžeme sa dostať 

do garáž. Tam je vstup do podzemnej garáže mínus jedna. 

Prosím ďalšie ešte (poznámka: premietanie, t. j. 

prednášajúci poprosil o ďalší obrázok). 

Vstup do podzemnej garáže mínus dva. 
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Takže, to sú vecné bremená, ktoré navzájom zdieľame 

a je to iba vlastne vecné bremeno na spolužitie, aby sme 

mali vysporiadané právne vzťahy medzi sebou. 

Je tam nejaký znalecký posudok, ktorý je približne 

rovnaký, ktorý vychádza aj vzhľadom na tú plochu, ktorú my 

poskytujeme ako náš pozemok, je trošku menej a ole oni 

potrebujú, oni teda majú taký pocit, že by, že to 

bezodplatne vyrovnáme a vlastne nič sa z nebude meniť, len 

my máme vysporiadané vecné bremeno. 

Dá sa povedať, že na tej vrchnej parcele,  

prosím na začiatok. Úplne na za na začiatok. 

Tuto.  

Je tam pozemok 62/3. Pozemok 62/3 nie je náš. Tam tá p 

tá parcela patrí Reholi menších bratov – Františkánov a oni 

majú zriadené vecné bremeno strpieť umiestnenie, 

prevádzkovanie, užívanie stavby podzemných garáží. 

Čiže na tej väčšej ploche majú, naši veriaci bratia, 

toto spokojne znášajú.  

Čiže my vlastne potrebujeme len to dať do poriadku, 

tieto vecné bremená. 

To je všetko čo k to, čo môžem k tomu povedať, aby ste 

sa mohli rozhodnúť pre hlasovanie. 

Je to vec, ktorá tu bola už niekoľkokrát predložená 

a myslím, že nebola dostatočne dobre vysvetlená. Ja dúfam, 

že teraz som to vysvetlenie poskytol. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán riaditeľ. 

Hneď to bude. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Ešte by som možno dodal, že rozdiel súm odplát 

o zriadení vecného bremena je jedenásťtisíc 

štyristošesťdesiatdeväť eur aj šestnásť centov, ktoré by 

malo hlavné mesto zaplatiť žiadateľovi. 

To znamená, že, respektíve, žiadateľ súhlasil 

so zriadením vecných bremien bez vzájomného finančného 

vyrovnania. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Teraz pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja neviem, ja som poslancom šiesty rok a ja si tento 

materiál nepamätám. 
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Takže ak tu bol, tak mohol byť možno, keď som na 

zastupiteľstve z nejakého dôvodu nebol, ale akože takých 

častí až tak moc nebolo, takže ja si to nepamätám. 

Druhá vec je. 

Ak vravíte, však tá stavba tam je už podľ pomerne dosť 

dlho, tak ak to má byť vysporiadanie, akým spôsobom sa 

fungovalo doteraz? 

Sme na doteraz tam neboli vecné bremená a fungovalo 

sa. 

Takže to je jedna z vecí, ktorej nerozumiem. 

A druhá vec je. 

K tým garážiam. Teda ako chápal som, že cez nejakú 

stavbu niekoho druhého sa dostávate do garáží mesta. No ale 

mám za to, že keď sa to tam išlo stavať, tak akože to, to 

vtedy nebolo vysporiadané, že tam bolo vecné bremeno 

pre dotyčného, ktorý staval garáž? 

Lebo však predtým sa nejak muselo mesto vedieť dostať 

do svojich garáží. A keď súhlasilo so stavbou, ktorá 

zamedzila, obmedzila, zmenila, ja neviem jak to tam bolo 

predtým a tak som mal za to, že to vecné bremeno tam 

dotyčná stavba mala zriadené už predtým. 

To znamená, že hlavné mesto dávalo súhlas na stavbu 

doty da dotyčných garáží aj s vecným bremenom na (gong), na 

prejadz. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ešte reakcia spracovateľa. 

Ing. Juraj   C e l l e r , vedúci oddelenia majetkových 

vzťahov: 

Prevažná časť tej plochy je na tých pozemku na tých 

uršu menších bratov – Františkánov, áno? 

My, čo máme my vecné bremeno, právo stavby, a to 

užívania tej podzemnej garáže, máme vlastne, je to tam 

veľmi presne. Tam je jedna, dva, tri, toto je naše vecné 

bremeno, ktoré my dávame im v podstate, ak, ak to dobre 

hovorím, tadiaľ prechádzajú vlastne všetci zákazníci 

garáži. Áno? Tí prechádzajú. Ale, a tie ostatné veci, to už 

sú vlastne veci, kde my vchádzame, keď my ideme našim 

autom, nejakým našim mestským, tak ideme po vecno, ideme 

po majetku bestofparking (Best in Parking), rozumiete. 

A toto treba mať vysporiadané majetkoprávne.  

To znamená, je to započítanie vecných bremien.  

Ja vôbec nešpekulujem nad tým, že jako to bolo 

predtým. 

Bol, dostali sme ponuku vysporiadať to ako je to teraz 

a ako sa vlastne dostane do nejakého právneho súladu, aby 

sme mohli jazdiť my po ich pozemkoch, a my po ich 

vlastníctve a oni po našom. 
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Preto som to dal takto podrobne urobiť, aby ste mali 

jasno vo veci, že čo kde a ako prechádzame cez koho 

pozemky. 

Pretože, môžeme sa dostať do sporu, oni nám zatvoria 

prístup, my im, nebudeme ich púšťať do garáže. Toto 

nechceme. Myslím si, že súžie spolužitie by malo byť 

pokojné a mierové. 

Viac už k tomu neviem povedať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Mňa to mrzí, ale mňa proste otázka z toho, ako táto 

situácia vznikla vcelku zaujíma. 

To znamená, ešte raz.  

Predpokladám, že garáže, mesto, ktoré vlastní tie dve 

poschodia garáží, malo ich tam pred tou stavbou ako súčasť 

tej stavby alebo preč. 

Ak ich malo pred tou stavbou a niekto staval stavbu 

a spôsobil tým, že cez jeho stavbu sa musíme dostať 

do našich garáží, tak mám za to, že vecné bremeno bolo ako 

logické vyústenie, že hádam by som predsa nesúhlasil s tým, 

že mi niekto postaví pred vstupom do mojich garáží budovu 
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a ja mu dám na to súhlas bez toho, aby som, aby mal vecné 

bremeno, že ja tam môžem vchádzať. 

To je, mňa, mňa, mňa udivuje, že akým spôsobom sme sa 

dostali, alebo máme, vlastníme garáže, ku ktorým nemáme 

vecné bremeno, aby sme sa vedeli dostať.  

Ja mám z toho, ako to tam je postavené, že tie garáže 

tam boli predtým, hej? Či neboli tam predtým? Tie boli 

súčasťou tej stavby? Lebo neviem. Ja sa pýtam. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Ing. C e l l e r , vedúci oddelenia majetkových vzťahov: 

Tam je stavba garáže. 

Rozumiete tomu? 

Tam je stavba garáže. 

Ja to vysvetľujem. Tam je stavba garáže. To neni 

stavba, žiadny mrakodrap nad tým neni. Tam je nad tým 

pozemok, ktorý patrí zase z deväťdesiatich percent 

Františkánom. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Vyjadrite sa hlasovaním. 
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Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha, 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasovať o návrhu 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

pardon, počkať. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

uznesenia. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Počkať, skoro by som zabudol. 

Pán Sýrny Juraj z radov obyvateľov by rád vystúpil 

k tejto téme. 

Zdvihnite prosím ruku tí, ktorí súhlasia, aby 

vystúpil. 

(Hlasovanie.) 

Ospravedlňujem sa. 

Takže, nech sa páči, tri minúty. 

Občan   Mgr. Juraj   S ý r n y :  

Dobrý deň prajem. 

Ďakujem za slovo. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

volám sa Juraj Sýrny. Som z advokátskej kancelárie 

tejlorvesink (Taylor Wessing) ako právny zástupca 

spoločnosti bezin bezinparking (Best in Parking).  

Rád by som možno objasnil túto problematiku, že o čo 

v tomto bode ide. 
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V podstate zmyslom zriadenia vecných bremien je, 

na základe tohto bodu je majetkovoprávne usporiadanie 

vzťahov medzi hlavným mestom Bratislava a spoločnosťou 

bezinparking (Best in Parking). 

Ako tu už bolo odznené, spoločnosť bez bezinparking 

(Best in Parking) je vlastníkom podzemnej garáže, podzemnej 

parkovacej garáže, súpisné číslo 

šesťtisícšesťstošesťdesiatpäť a táto garáž ako, ako je 

vidno aj z tej prezentácie čiastočne zasahuje na pozemky, 

ktoré sú aktuálne vo vlastníctve hlavného mesta Bratislavy. 

Ide o súpis, ide o parcelné čísla šesť šesťdesiaťtri lomeno 

tri, dva jedna štyri nula päť lomeno jedna a dva jedna 

štyri nula deväť. 

Čiže, v podstate fakticky a účelom týchto, zriadenia 

týchto vecných bremien je zosúladiť ten faktický stav s tým 

právnym stavom. 

Preto to vecné bremeno má byť na ťarchu pozemkov, 

ktoré sú aktuálne vo vlastníctve mesta Bratislavy 

v prospech spoločnosti bezinparking (Best in Parking), a to 

vecné bremeno má spočívať v práve, v práve umiestnenia, 

prevádzkovania a užívania tej podzemnej parkovacej garáže. 

Ide v podstate iba o zosúladenie toho faktického. Lebo 

fakticky tam tá garáž je tá podzemná a fakticky zasahuje 

časťou do pozemkov, ktoré sú vo, vo vlastníctve hlavného 

mesta Bratislavy. 

Čiže, ide iba o zosúladenie toho faktického s právnym 

stavom. 
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Taktiež, aj vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu 

a prejazdu v prospech spoločnosti bezri bezinparking (Best 

in Parking) kvôli tomu, že užívatelia týchto garážových 

státí prechádzajú cez pozemky, ktoré sú aktuálne 

vo vlastníctve mesta Bratislava. Ide o parcelné čísla 

šesťdesiattri tri a šesťdesiattri lomeno jedna a opäť aj 

v tomto iba ide o zosúladenie faktického stavu so stavom 

právnym. Lebo práv, tá právna situácia v podmienkach 

Slovenskej republiky je taká, že môžete mať rozdielneho 

vlastníka stavby a vlastníka pozemku, na ktorom sa tá 

stavba nachádza. 

Čiže, tu teraz neriešime, že ako to kedy vzniklo. Je 

to proste problém. A práve tento problém sa snažíme 

vyriešiť práve zriadením týchto vecných bremien. 

To isté vlastne pokiaľ ide o mesto Bratislava, ktoré 

je vlastníkom podzemnej garáže, súpisné číslo 

štyristodvadsaťdeväť a vjazd do tejto garáže vedie práve 

cez stavbu tej podzemnej parkovacej garáže, ktoré, ktorá je 

vo vlastníctve bezinparking (Best in Parking). 

Čiže, aj v tomto prípade ide opätovne o zosúladenie 

faktického a právneho stavu práve zriadením vecných bremien 

v prospech, v tomto prípade, mesta Bratislava, ktoré bude 

spočívať v práve prechodu pešo a motorovými vozidlami práve 

cez tú parkovaciu garáž vo vlastnís, ktoré je aktuálne 

vo vlastníctve (gong) spoločnosti bezinparking (Best in 

Parking). 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa chcela opýtať, pán kolega, ja som si to 

nepamätám, ani o tom neviem. Vznikla nejaká stavba garáží 

na pozemkoch hlavného mesta, z časti. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón „Nie“) 

Vy ste asi spoločnosť best ap bestenparking. 

Občan   Mgr. Juraj   S ý r n y :  

Bezinparking (Best in Parking). 

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

Besparking (Best in Parking) nebola stavebníkom alebo 

nebola tým investorom. 

Občan   Mgr. Juraj   S ý r n y :  

Nie, nebola, nie. 

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

Čiže vy ste nadobúdateľom časti stavby. 
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Občan   Mgr. Juraj   S ý r n y :  

Áno. 

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

A môžem sa spýtať, tá, tá spoločnosť od koho nadobudla 

tú stavbu? 

Občan   Mgr. Juraj   S ý r n y :  

ne 

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

Kto bol pôvodný vlastník?  

Občan   Mgr. Juraj   S ý r n y :  

Neviem vám to povedať, neviem vám to povedať takto. 

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

Kto bol ten zhotoviteľ. 

Občan   Mgr. Juraj   S ý r n y :  

Ne nepamätám si. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

S faktickou 

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

Čiže, lebo, ja, tuná pani Tvrdá hovorí, že to staval 

Generálny investor mesta Bratislavy. 

To znamená, že staval na pozemkoch hlavného mesta. To 

by bolo v poriadku. 

A vy ste odkúpili od Bratislavy alebo vaša spoločnosť? 

Občan   Mgr. Juraj   S ý r n y :  

Takto. 

Tá garáž stojí, ako už bolo spomínané, na pozemkoch 

Františkánov. 

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

No teraz stojí. 

Občan   Mgr. Juraj   S ý r n y :  

Áno. 

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

Ale vznikla nejaká skutočnosť, ktorá nie je v súlade 

(gong) s dobrými mravmi alebo neviem ako to nazvať. 
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Občan   Mgr. Juraj   S ý r n y :  

Evidentne, 

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

Len ako sa to stalo. 

Občan   Mgr. Juraj   S ý r n y :  

eviden 

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

To by ma zaujímalo. 

Občan   Mgr. Juraj   S ý r n y :  

evidentne áno. Áno. Pretože 

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

Ale ako sa 

Občan   Mgr. Juraj   S ý r n y :  

No evidentne v tom, evidentne bol vlastník pozemku 

a vlastník stavby dve rozdielne osoby a nebolo to nijako 

právne vysporiadané. 

A preto je vlastne, preto je potrebné to teraz nejako 

právne a faktic, teraz je to potrebné právne nejako 

usporiadať. 
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Ako, ja si myslím, že už asi s tým nič nenarobíme, že 

ako sa to vlastne stalo, je to proste problém, a práve 

zmyslom týchto vecných bremien je to, aby sme to právne 

dali do poriadku. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak ja aspo, môžem do toho povedať len asi toľko. 

Predpokladám, že ten pozemok je Františkánov. 

Františkáni niekomu dali vecné bremeno na stavbu tej 

podzemnej garáže a do toho mesto bolo spoluinvestorom. 

Ja aspoň tomu, takto to vnímam. 

A samozrejme tá garáž zasahuje z časti do pozemkov aj 

hlavného mesta, lebo je ako keby pod tou komunikáciou, ale 

zase my využívame mesto pre vjazd do svojich garáží stavbu 

toho investora, a tým pádom si vzájomne vymeníme vecné 

bremená. My môžme jazdiť po tej stavbe, to znamená po tej 

nájazdovej rampe smerom donútra a oni majú prístup vecným 

bremenom na tú komunikáciu, ktorá sa nachádza tam, modro 

vyfarbenú. 

Takto ja tomu vnímam, ak v tom je nejaké iné, neviem, 

nie som historický pamätník. 

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

Ďakujem. 

Mňa najviac na tom desí, že sa nechceme, lebo vy 

poviete, že je to nejaký stav, ktorý treba riešiť 

a neriešme ako nastal. 

No ale pre mňa je dosť kľúčové, ako nastal, lebo tu sú 

dve možnosti. 

Po a buď tam tie garáže boli a tým pádom tam malo 

mesto. 

Lebo ja neviem ako tá situácia vznikla, že mi 

prechádzame cez niekoho. 

Alebo teda pán Černý tvrdí, že sme boli spoluinvestor. 

A ja chcem vidieť, teda ak sme boli spoluinvestor tých to, 

tej garáže a máme dve poschodia, tak mňa by zaujímalo, 

ktorý idiot má dve garáže a nemá, nemá ehm nemá právo 

prístupu a my teraz ideme riešiť niečo, čo sme ako vlastník 

a spoluinvestor mali mať automaticky, logicky a vy my 

poviete, že poďme vysporiadať niečo, čo sa nas.  

No ja chcem vedieť ako to vzniklo. 

Lebo ak to vzniklo, a teraz možno v rámci kúpnej 

zmluvy by sme tam mali mať dokonca právo prechodu 

a prejazdu. 

Čiže, nás sa ten problém teoreticky nemusí týkať. Ale 

keď mi nikto nepovie ako to vzniklo, tak ja mám pocit, že 

tu si idete vyriešiť váš problém, pričom my mož. 
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Ja neviem ako sme my k tomu problému prišli. A pokiaľ 

mi to niekto nevysvetlí, ja za to hlasovať nemôžem. 

Ak to pochopím, a je to tak, ako to hovoríte, že to je 

vzájomné a bolo to okej, súhlasím s tým (gong). Ale 

momentálne mám pocit, že 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

To bol posledný hla, diskutujúci. 

Poprosím návrhovú komisiu, vyjadrite sa hlasovaním. 

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 zriadenie vecného bremena a tak ďalej, ako je to 

uvedené v návrhu uznesenia. 

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 nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri, 

za sa vyjadrilo sedem.  

 

Dva poslanecké kluby poprosili o krátku päťminútovú 

prestávku. Pán poslanec Budaj a pán poslanec Káčer. 

Poprosím, stretneme sa presne tridsaťpäť, povedzme. 

Dobre. Zaokrúhlene. 

 

(Prestávka od 18.29 do 18.38 h) 

 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

...aby zaujali miesto v rokovacej sále. 

Prestávka, avízovaná, päť minútová aj so sedem 

minútovým intervalom vypršal. Vypršala. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Odpočítame sa ak nás je tu dosť, budeme pokračovať. 

Tri, š. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Prosím o kľud v rokovacej sále. 

 

 

BOD 1AC NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 527, BLAGOEVOVA ULICA, DO SPRÁVY 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Máme pred sebou ešte bod tridsaťtri (poznámka: pôvodný  

bod 33 = bod 1AC), čož je návrh na zverenie mestsk, návrh 

na zverenie pozemku mestskej časti Petržalka. 

Potom trikrát tu máme 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

na prevody spoluvlastníckych podielov.  

Jedenkrát tu máme nájom a potom by sme sa mali vrátiť, 

a to by sme potrebovali asi nevyhnutne spraviť, bod tri 
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a štyri, hlavne teda bod štyri nás zaujíma. To je 

v súvislosti s voľbami na rok osemnásť až dvadsaťdva. 

Ale tak nechám to na zastupiteľstvo. 

Bod číslo tridsaťtri, návrh na zverenie pozemku 

mestskej časti Petržalka. 

Momentík. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Poprosím ctené poslankyne a poslancov, aby sa vrátili 

do rokovacej sály. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(gong na zvolanie poslancov do rokovacej sály) 

Je nás tu dosť. Dobre? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Takže bod tridsaťtri. 

Bez úvodného slova. Je to návrh na zverenie pozemku 

Petržalke na Blagoevovej ulici do správy mestskej časti. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

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

Veľmi pekne ďakujem. 

Naozaj, je to veľmi dôležitá vec pre Petržalku. 

Je to mimochodom návrh na zverenie pozemkov do správy 

mestskej časti. Ja som teda veľmi milo prekvapený, že sa aj 

zverujú.  

Ide to pre budovanie ihriska pre hendikepované deti. 

Ja mám len jednu jedinú otázku.  

Môžem vedieť prečo niekto, kto zostavoval program dal 

vec zverenie mestskej časti, naozaj verejnoprospešná, veľmi 

dôležitá vec na takéto miesto? Veď to je nesporné, malo to 

ísť medzi prvými bodmi. 

Ako mne naozaj príde, že teda neviem koho záujmy 

hájime, ale keď všetci súkromníci, všetky firmy, všetky 

odkupy, všetko bolo dávno, dávno predtým, záhradky, 

hlúposti a toto príde na tridsiatomtreťom mieste, tak ja 

teda naozaj neviem v koho záujme niekto zostavuje program, 

ale, ale toto malo dávno, dávno byť už schválené a dávno 

malo to byť a naozaj, prosím o podporu tohto materiálu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem požiadať poslancov, ktorí sú z iných 

mestských častí a nepoznajú to, aby naozaj podporili túto 

dobrú vec. 

Pre hendikepovaných potrebuje Petržalka vybudovať 

ihrisko. 

Takže chcem poprosiť, aby v takomto dobrom duchu sme 

sa vedeli všetci v hlasovaní spojiť a aby ste to podporili. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou pán poslanec Mikulec. 

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

Ja som veľmi rád, že sa tu prihlasujú Petc, petržalský 

poslanci, ktorí teda chcú, aby sme im podporili vec, dobrú 

vec. Ja podporím túto vec, lebo to je dobrá vec. 

Ale potom prídu body, kde budú dobré veci pre Nové 

Mesto. Tak potom ná recipročne podporí, po poprosím 

Petržalčanov, aby podporili veci pre Nové Mesto. 

Som zvedavý ako sa zachovajú. 
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Netreba sa hrať na spravodlivých, treba byť 

spravodlivý. 

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. 

Ja sa len chcem spýtať, že celé volebné obdobie 

hovoríme, že budeme robiť nájmy pre tie mestské časti, že 

prečo tuná zverujeme? Že prečo nestačí nájom? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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 som to na začiatku povedal a úplne s týmto 

argumentom súhlasím.  
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Na druhej strane ten, ten, tá zverovačka tu už čaká 

štyri alebo päť mesiacov a naozaj, mestská časť má na to 

vyhradené peniaze. 

A napriek tomu, že principiálne súhlasím s čo, na to, 

čo sa pýtal pán Bulla, tak v momente, keď to teraz 

prehodíme, tak zabijeme celý ten projekt a naozaj sa 

nestihne. 

Mal byť dávno zrealizovaný. Je to naozaj ihrisko 

pre telesne hendikepované deti, tak. 

Áno, je to správna otázka, je to principiálna otázka, 

ale ak to, ak to budeme žiadať zmeniť, tak, tak to bude 

veľký problém pre, pre tento projekt. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ja som chcel v podstate povedať to, čo už povedali 

predo mnou, aj keď bez tých jedovitých slín. 

A myslím, že to, čo povedia po mne bude to isté. 

Takže, nemusím hovoriť. 
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Ďakujem. 

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. 

Ja vám to podporím. Aj vám, pán poslanec Greksa, aj 

ostatným petržalským poslancom, len naozaj pripomínam, pán 

primátor tu nesedí. Niekoľkokrát nám tu povedal, že mesto 

nebude nič zverovať mestským častiam, že bude len 

prenajímať. Čo keď tam niečo postavíme alebo nebodaj, čo 

keď to predáme? 

Takže, pripomínam, pre športovcov v Karlovej Vsi ste 

nenašli tú dobrú vôľu, ani pre, ani na, ani na školský 

pozemok ste nenašli tú dobrú vôľu. 

Ale ja túto vašu vec podporím, lebo ja tú dobrú vôľu 

mám. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 453 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja upravím pána poslanca Hrčku. 

Je to presne výročie, kedy bola požiadavka mestskej 

časti Petržalka o zverenie tohto pozemku, kedy sme 

do rozpočtu dali stopäťdesiattisíc na to, aby sme urobili 

ešte minulé leto toto hek toto ihrisko pre hendikepovaných. 

Čiže, je to tu rok. Rok aj niečo. 

A ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, keby som nedala 

uznesenie v apríli, že žiadam, aby sa hneď dalo toto 

uznesenie na schválenie, tak možnože by nebolo ani do konca 

volebného obdobia. 

Takže, vás chcem poprosiť, aby sa to dalo realizovať 

ešte toto leto a vy využili tieto financie mestskej časti, 

tak vás poprosím o plnú podporu. 

Ďakujem vám veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Aby sme sa neopakovali, lebo už viaceré veci tu boli 

spomenuté, tak už iba dodám, že vlastne ide o jeden 

z prioritných projektov Petržalky na tento rok. 

Miestne zastupiteľstvo v Petržalke aj s spolu s pánom 

starostom vyčlenili na tento rok na realizáciu tohto 

projektu stotisíc eur. 

Takže tiež vás chcem požiadať, aby ste ten projekt 

podporili. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bolo pos, to bol posledný diskusný príspevok. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje zverenie pozemku a tak ďalej, ako je to uvedené 

písomne aj s podmienkami. 
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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 tridsaťšesť. 

Za sa vyjadrilo tridsaťpäť poslancov. 

 

 

BOD 1AD NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 879/2017 ZO DŇA 25. 

05. 2017, KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 

SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA 

POZEMKU POD BYTOVÝM DOMOM BALTSKÁ 3 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Teraz budeme rokovať o bode tridsaťštyri, tridsaťpäť, 

tridsaťšesť. 

Navrhujem spoločnú diskusiu k týmto bodom vzhľadom 

k tomu, že sa jedná om o, čo to je? 
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(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Aha, pardon. 

Tridsaťštyri. Poradu. 

Takže najskôr tridsaťštyri (poznámka: pôvodný  bod 34 

= bod 1AD) návrh na zmenu uznesenia mestského 

zastupiteľstva, ktorým sa schválil prevod spoluvlastníckych 

podielov na pozemky pod bytovým domov Baltská 3. 

Krátke úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Materiál je predložený z dôvodu chybného zápisu 

zo spolu, zas, sa spoluvlastnícky podiel na pozemku zmenil. 

Na základe zmeny podielov sa pôvodne schválená celková 

kúpna cena mení z, zo sumy štyristotridsaťdeväť eur aj 

šesťdesiatjedna centov na štyristoštyridsaťtri eur aj 

päťdesiatosem centov. 

Finančná komisia odporúča prerokovať materiál. 

Mestská rada taktiež 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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Bez diskusie. 

Poprosím, návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje zmenu uznesenia a tak ďalej, ako je to napísané. 

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. 

Tridsaťštyri prítomných. 

Za sa vyjadrilo tridsaťštyri poslancov. 
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BOD 1AE NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V HROMADNÝCH 

GARÁŽACH NA ULICI MARTINČEKOVA - 

GARÁŽE, V SAMOSTATNE STOJACICH 

GARÁŽACH NA ULICI HANULOVA – 

GARÁŽOVÝ OBJEKT A, VLASTNÍKOM 

GARÁŽÍ 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo tridsaťpäť (poznámka: pôvodný  bod 35 = bod 

1AE), návrh na preve prevod spoluvlastníckeho podielu 

na pozemkoch hromadných garáží. 

Úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Návrh uznesenia je pre vlastníka garáže, cena 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku navrhovaná, na koľko 

uvedený zákon neurčil cenu pozemku pre uvedených vlastníkov 

garáží, ehm vlastníci garáže prejavili záujem vysporiadať 

si vlastníctvo pozemku kúpou pred. 

Jedná sa o garáže na Martinčekovej a garážový objekt 

na Hanulovej. 

Finančná komisia odporúča prerokovať materiál. 

Mestská rada taktiež odporúča materiál prerokovať. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Bez diskusie. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je nám písomne 

predložené. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod 

spoluvlastníckych podielov a tak ďalej. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

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. 

Tridsaťpäť prítomných. 

Za sa vyjadrilo tridsaťtri poslancov. 
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BOD 1AF NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME 

VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie bodu číslo tridsaťšesť (poznámka: 

pôvodný  bod 36 = bod 1AF)návrh na prevod spoluvlastníckeho 

podielu. 

Úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Jedná sa o prevod spoluvlastníckych podielov 

na pozemku patriacich bytom v bytových domoch 

na Blumentálskej, Martinčekovej, Narcisovej, Nezábudkovej, 

Kolískovej, Trnavského, Rovniankovej, Krásnohorskej, 

Miletičovej, Púpavovej, Hany Meličkovej, Bakošovej, 

Znievskej, Tupolevovej pre vlastníkov bytov. 

Finančná komisia odporúča prerokovať materiál. 

Mestská rada taktiež materiál odporúča 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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Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod 

spoluvlastníckych podielov 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. 

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťštyri za. 
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BOD 1AG NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE,  K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č.  2848/4, 

2848/6, 2848/7, 2848/8, 2848/9, 

2848/10, 2848/11, 2848/12, 2848/26, 

2848/27, 2848/28, 2848/29, 2848/30, 

2848/31, 2848/32, 2848/48, 848/49, 

2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57 

PRE UNIVERZITNÚ NEMOCNICU 

BRATISLAVA SO SÍDLOM V BRATISLAVE  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie k bodu číslo tridsaťsedem (poznámka: 

pôvodný  bod 37 = bod 1AG), návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa. 

Poprosím, úvodné slovo. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov 

v Bratislave v katastrálnom území Petržalka za účelom 

výstavby parkoviska a majetkovoprávneho usporiadania 

vzťahov k pozemkov pod objektami Nemocnice svätého Cyrila 

a Metoda na Antolskej ulici v Bratislave. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Návrhová komisia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

H? nevidím. Ne nefunguje? Aha? Ja vás nevidím zatiaľ 

ako prihlásených. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán Kaliský. 

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

Ja sa chcem len spýtať, že keď tam majú byť 

parkovisko, keď tam má byť, prečo mesto nespraví parkovisko 

pred nemocnicou a potom nemocnica za to vyberá drahé 

parkovanie pre tých pacientov? Že prečo to nespraví mesto? 

Ale vyberá, ja neviem, polovičné. Alebo nevyberá vôbec. 

Alebo, vyberá nejaké nájomné. 

Ďakujem. 

Však vybu vybudovať parkovisko je štyritisíc euro, 

tristisíc euro na jedno parkovacie miesto? Čiže,  tam je 

obrovská návratnosť. 
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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 som sa len chcela spýtať, prečo sme dostali tak 

neskoro materiál?  

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 

Ja by som k tomuto materiálu trochu dlhšie. 

Univerzitná nemocnica je aj v Ružinove a je aj 

v Petržalke. Pod Petržalkou nemocnicou máme všetky pozemky 

ako hlavné mesto. Pod Ružinovskou nemocnicou a vedľajšom, 

vedľajším zimným štadiónom, ktorý sme dobudovali 

o tréningovú halu a vybavenosť na pozemkoch na základe 

nájomnej zmluvy, tie pozemky patria pod Fakultnú nemocnicu 

v Ružinove, ale o tieto pozemky sa súdi mesto s touto 

fakultnou nemocnicou už od roku 1995. Čiže je 2018, 

dvadsiaty tretí rok. A nevieme sa dočkať konca.  

Ja viem, že táto fakultná nemocnica tie parko 

parkovacie miesta potrebuje. Ale takisto Ružinov potrebuje 

dobudovať zimný štadión o hotelové zam za za zázemie, ktoré 
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osem rokov, osem rokov stojí, ktoré je zakonzervované 

a zimný štadión, teda jeho tréningová časť funguje iba 

v dočasnom režime.  

Ja si myslím, že práve toto je dôvod na to, aby mesto 

a univerzitná nemocnica si sadli za jeden stôl a nejakým 

spôsobom sa dohodli, možno aj mimosúdnym vyrovnaním. 

Ináč tento návrh tu už bol v minulosti.  

Lebo dvadsaťtri rokov sa súdiť štát a mesto, kde 

naozaj tieto dva subjekty by mali intenzívne spolupracovať 

spolu, je nedôstojné. A si myslím, že, samozrejme, 

vzájomne, vzájomne sme si prospešní, keby sme vedeli nájsť 

nejakú spoločnú reč. Či už v Ružinove, či už v Petržalke. 

Ja som si spočítal tie plochy, ktoré sú pod zimným 

štadiónom a vedľajší pozemok. Je to zhruba, zhruba 

štyridsať štyridsaťjednatisíc štyridsať metrov štvorcových. 

To čo máme v materiáli je nejakých päťdesiatpäťtisíc metrov 

štvorcových. Ja si myslím, že by sa dalo dohodnúť na zámene 

pozemkov, kde by sme v prípade Ružinova mesto ešte niečo 

dodalo a ja si myslím, že to by bolo riešenie, ktoré by sa 

vyriešilo natrvalo. Nie to, si tu navzájom dávame, alebo 

nedávame nájomné zmluvy.  

V prípade mesta pre univerzitu v Petržalke sme prompní 

a ideme v rýchlom režime, lebo potrebujú parkovisko, ale 

keď je to naopak, keď to potrebuje Ružinov od univerzity, 

Univerzitnej nemocnice, tak čakáme osem rokov so stavbou, 

ktorá je v takom stave, že je zakonzervovaná a už osem 

rokov mohla slúžiť mladým hokejistom a zimnému štadiónu na 
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to, aby sa tu ubytovávali mužstvá, ktoré by prišli a robili 

by sa turnaje.  

Čiže, ja navrhujem, aby sme oddelili ten pozemok, 

ktorý, na ktorom majú vybudovať to parkovisko, aby sme ich 

neblokovali a tie pozemky pod nemocnicou by sme mali riešiť 

v tom prípade, keď sa budú zamieňať navzájom a riešiť si 

situáciu. 

Ja si myslím, že by primátor a vedúci univerzity si 

mali čo najrýchlejšie sadnúť za stôl a riešiť tento 

problém. Neriešiť ho dvadsaťtri rokov, (gong) je 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Plšeková. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem povedať niekoľko poznámok. 

Neviem rokovať o materiáli, ktorý tu dôkladne nepoznám 

a bol dodaný na stôl. 

Po dva, po druhé. 

Pri Univerzitnej nemocnici, každej, a v Petržalke je 

to naozaj vážny problém, je veľký problém s parkovaním. Tam 

už ľudia parkujú všade možne. To riešiť treba, ale bol 
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problém, že sa platilo za parkovanie. A ja si nemyslím, že 

je to dobrý spôsob. 

Po tretie. 

Nemyslím si, že by sme mali prenajímať tento verejný 

priestor univerzitnej nemocnici, ale snažiť sa vybudovať 

vlastný parkovací dom, pretože nie len chorí ľudia chodia 

do nemocnice, ale aj návštevy a iní ľudia. 

A po štvté. 

Ja nie som si istá, že to potom zase nepríde iný 

minister a iný riaditeľ nemocnice a nepodnajme to nejakej 

súkromnej firma. 

Takže, ja budem proti.  

A prosím, aby ste zvážili všetky pre a proti. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja v tomto prípade súhlasím so Slavom Drozdom. Máme 

tam veľa nevysporiadaných vecí.  
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Aj keď podľa mojich informácií, tak mesto už prehralo 

ten súd s fakultnou nemocnicou, ale to neznamená, že by sme 

nemohli zamieňať.  

Čiže, možno by bolo na zváženie, aby predkladateľ 

zvážil a stiahol tento materiál, dorokoval zase v širšom 

pléne v komisiách, aby sme ho nemuseli teraz v podstate ne 

neodhlasovať a zas to zostane na bode nula.  

Akurát sa k nemu vrátime v komisii, aj na budúcom 

zastupiteľstve. 

Ďakujem. 

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. 

Ja sa tiež chcem spýtať, lebo je to päťdesiatpäťtisíc 

metrov a je to pod celou nemocnicou. Ne nemôže sa to 

nazývať, že to je majetkoprávne vysporiadanie.  

Majetkoprávne vysporiadanie by bolo, keby si to prišli 

a odkúpili by si to od mesta, lebo chcú mať pozemky pod 

budovou. Takto si ich prenájmu za euro a už potom nejakým 

spôsobom, ak by sme chceli s nimi jednať, aj v iných 
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(poznámka: nezrozumiteľné slovo) týchto, tak už nebudú mať 

žiadnu motiváciu, lebo  už majú tie pozemky vyriešené a už 

nás nepotrebujú. 

Ja nerozumiem tomu, ako sa dá prenájmom za euro urobiť 

majetkoprávne vysporiadanie. Tomu ja nerozumiem na tomto 

materiály. 

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: 

Aby bolo jasné, aj tí, ktorí sa ťažko vyznajú v tej, 

v tom obrázku, ktorý sme dostali, pretože neni farebný, 

nemáme ho v digitálnej forme, dostali sme ho dneska na 

stôl. Časť, kde sa plánuje parkovisko je vlastne park, do 

ktorého chodia pacienti.  

Čiže, ja to považujem teda za trošku morbídne, aby sme 

na území, kde sa, ktorý je, vlastne, využívaný ako 

nemocničný park, realizovalo parkovisko. Ja si nemyslím, že 

taká obeť automobilizmu je hodná súčasnej, súčasnej 

civilizácie.  

A ja určite, teda, za tento materiál nezahlasujem. 
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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. 

Súhlasím s so Slavom Drozdom. Samozrejme, aj s Braňom 

Kaliským, že sa to, nech sa to stiahne a nech sa to ešte 

oddiskutuje.  

Ale zároveň tu padla aj, vieme, že sme v súdnom spore 

mesto s nemocnicou. Mňa by zaujímalo z právneho oddelenia, 

keby nám vysvetlili, v akom je to štádiu. Lebo ja som sa už 

na to viackrát pýtala a nejakú konečnú informáciu som 

nedostala. 

Takže, poprosím pani doktorku s právneho, keby nám 

povedala čo a ako. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Drozd. 

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

Áno, ja by som možno odpovedal aj pani poslankyni 

Tvrdej, aj Braňovi. 
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Áno, mesto prehralo súd na okresnej úrovni, ale mesto 

sa odvolalo, čiže súd pokračuje a čaká sa na krajský súd. 

Ale, ako som hovoril, je to od roku deväťdesiatpäť. Je 

to dvadsiaty tretí rok. Čiže, tohto konca nevidím. 

Ja s, ja si myslím, že tieto inštitúcie, či mesto, či 

univerzita, by sa mali dohodnúť na nejakom postupe 

a vysporiadať tieto pozemky.  

My máme plány v Ružinove na pozemku vedľa zimného 

štadiónu postaviť plaváreň, športovú halu, čo je ako 

prevencia pre zdravý život a myslím, že to ide v súlade aj 

s nemocnicou a univerzitnou nemocnicou. (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný diskusný príspevok.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže sme žiaden písomný návrh na doplnenie alebo nové 

uznesenie nedostali, budeme hlasovať o pôvodnom návrhu 
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uznesenia, mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom pozemkov 

a tak ďalej, ako je to uvedené v písomnom materiáli. 

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: 

Osobitný zreteľ. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A navyše je tam ešte aj alternatíva. O tom sme ani 

nehovorili. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Okej. 

Takže si to zrejme zopakujeme vzhľadom k tomu, že 

nevieme či alternatíva, ktorá 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tak by sme mali hlasovať ešte aj o ďalšej alternatíve. 

Ale neviem teraz pomenovať či alternatíva jeden bol to, 

o čom sme hlasovali, alebo teraz budeme o druhom. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, to bude asi zmätočné hlasovanie v tomto 

prípade, keďže sme nevedeli o čom sme hlasovali.  

Skúsme znova o alternatíve postupne najskôr jedna.  

Návrhová komisia, prečítajte čo to je za alternatívu. 

Aspoň. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pri zmätočnom hlasovaní umožňuje. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tak, jak bolo povedané, o atejna alternatíve jedna 

hlasujme teraz. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Takže, poprosím vás, alternatíva jedna. 

Hlasujeme.  

Za jedno euro tým pádom. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno, to je presne to. Toto už sme mali zavŕšiť tento 

bod. Potom si povedať, že či končíme, tak jak je, malo byť, 

alebo či ideme pokračovať. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť slová „ale treba to dohlasovať“) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Prepáčte, musíme toto dohlasovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Moment. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A nekričte do toho, máme tu ešte alternatívu dva, 

vyjadrite sa hlasovaním.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak. 

Poprosím alternatíva dva.  

Vyjadrite sa hlasovaním. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Pozrite sa, ak si to chceme predĺžiť o pätnásť minút 

(poznámka: z dôvodu neuznášaniaschopnosti zastupiteľstva), 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

tak si to môžeme predĺžiť o pätnásť minút. Hej. Ja tu 

počkám. Ale tí, ktorí chcú ďalej pokračovať v rokovaní, tak 

tí možno tu budú čakať zbytočne.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Okej. Dobre.  

Devätnásta hodina, tým bol avizovaný koniec. 

V prípade, že nie sme ochotní ďalej rokovať, nemá zmysel 

pokračovať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Do devätnástej hodiny je pôvodný plán schválený, ktorý 

je rokovaní. Nikto nenavrhol o tom, aby sme rokovali ďalej. 

Tým pádom prerušujeme toto rokovanie s tým, že budeme 

pokračovať nabudúce. V inom termíne.  

Devätnásta hodina. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Prepáčte teraz, nebolo rozumieť to, čo povedal 

predsedajúci, lebo ste tu vytvrárali hluk.  
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Čo je teraz ďalší krok? Chcem počuť ešte raz.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, zopakujeme znova. Pred devät.  

Keďže nastal čas 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Poprosím o kľud, aby sme rozumeli, čo pove, čo hovorí 

predsedajúci.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Devätnásta hodiny, nikto nenavrhol de žiadne 

pokračovanie, alebo predĺženie tohto rokovania, to znamená, 

končíme dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Tak. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Uhm. 
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Pričom pripomínam, že zrejme ešte počas prázdnin sa 

stretneme kvôli bodu číslo štyri, čo sú volebné obvody.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Cez prázdniny. Bod štyri je Návrh na určenie volebných 

obvodov pre obdobie osemnásť až dvadsať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ak dneska skončíme v tomto bode o devätnástej hodiny 

s neprerokovaným bodom číslo štyri, je to Návrh na určenie 

volebných obvodov rok osemnásť až dvadsaťdva, tak, vrátane 

záverečného účtu, tak potom sa stretneme cez prázdniny. To 

je všetko. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

 

(poznámka: porada zástupcov poslaneckých klubov 

s predsedajúcim od 19.05 do 19.10) 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(poznámka: po porade so zástupcami poslaneckých 

klubov) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Tri. Návrh na zmenu rozpočtu, stiahneme. Bod štyri, 

ten kvázi dôležitý, ten potrebujeme prerokovať.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tam skončíme bodom štyri. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tým pádom parkovacia politika sa odsúva. Bude 

prerušené.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Moment. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

tým pádom parkovacia politika sa odsúva. Bude 

prerušené.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Moment. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre.  
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Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

takýto je návrh. Takýto je návrh. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ja vás poprosím zaujať miesta v rokovacej sále. Poďme 

sa vrátiť k bodu, hlasovania k bodu číslo tridsaťsedem, tam 

si myslím, že tá vôľa poslaneckého mandátu, alebo 

poslaneckej zborovne bola jednoznačná.  

Návrhová komisia teraz predstaví alternatívu, o ktorej 

ideme hlasovať.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

O druhej.  

Ale mali by sme si zopakovať aj prvú, pretože tam sme 

mali neuznášaniaschopnosť. Hej?  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tak jednička a potom dvojka. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, najskôr alternatíva číslo jedna.  

Vraciame sa do hlasovania k bodu číslo tridsaťsedem. 

Alternatíva jedna.  
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trojpätina, takže dávajte pozor. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Dvadsaťosem prítomných, 

nula za. 

Alternatíva dva. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Dva. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pardon, návrhovej komisii, okej. 
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Takže, hlasujeme o alternatíve dva. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem, 

za nikto. 

 

 

BOD 2 NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY ZA ROK 2017 A HODNOTIACA 

SPRÁVA ZA ROK 2017 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Teraz otvárame bod dva. A ideme rovno bez,  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

bez diskusii. 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ale otvoriť musíme ten účet.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Diskusiu? 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

To nemôžme hlasovať bez toho, že otváram bod k tomu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja som otvoril bod dva Návrh na záverečného účtu 

Slovenskej republiky. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ale aj diskusiu je treba otvoriť k tomu a. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Otváram diskusiu k bodu číslo dva.  

Do ktorej sa nikto 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 po prerokovaní materiálu 

v časti A berie na vedomie správu, v časti Bé schvaľuje 

a v časti Cé žiada primátora, tak ako je to uvedené 

písomne.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. júna 2018 

  

 485 

BOD 3 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: 

Otváram rokovanie o bode číslo tri.  

A materiál sťahujem. 
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BOD 4 NÁVRH NA URČENIE VOLEBNÝCH OBVODOV 

A POČTU POSLANCOV V NICH DO 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY ZA JEDNOTLIVÉ 

MESTSKÉ ČASTI HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY NA VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 – 

2022 A NA URČENIE VÝKONU FUNKCIE 

PRIMÁTORA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY NA VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 – 

2022 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A teraz by sme mali prejsť, ak je to legislatívne 

správne, k bodu číslo štyri.  

K bodu číslo štyri. Je to návrh na určenie volebných 

obvodov. Pre nasledujúce voľby. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len veľmi stručne. 
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Napriek tomu, že Petržalka má prísť o jedného 

poslanca, tak z hľadiska tých výpočtov, akokoľvek to 

spočítate, pri zaokrúhľovaní, bohužiaľ, to tak vychádza. 

Napriek tomu, že som Petržalčan.  

Takže, Petržalka by mala mať podľa nového prepočtu 

desať a malo by to byť, ten jeden poslanec by mal ísť do 

Nového Mesta.  

Nemusí sa mi to páčiť, avšak ak chcem ísť podľa 

spravodlivosti a podľa, naozaj, jeho výpočtu, tak nemám na 

výber a musím za to hlasovať, lebo takto to vychádza. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ja len chcem, aj poďakovať Janovi Hrčkovi, že teda 

rieši to takto, jak to je. Má to byť spravodlivo.  

A podľa toho jak je to vypočítané, neni to 

vypočítavané v jednej variante, je to vypočítané, podľa 

pani Kramplovej, v troch variantoch a vychádza to tak, že 

Nové Mesto má mať o jedného poslanca navyše.  
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Takže, ja by som poprosil kolegov, aby podporili ten 

návrh. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, diskutovali sme aj 

spolu s pánom starostom Petržalky, pýtal sa vlastného 

právneho oddelenia, či je možné navrhnúť, aby bol počet 

poslancov rovnaký ako bol v tomto volebnom období. Bolo mi 

potvrdené, že to nie je porušenie zákona, pretože tie počty 

vychádzajú tak, ako sú v súčasnosti s tým, že tie úpravy, 

ktoré by boli, ktoré boli navrhnuté v tých tabuľkách, nie 

sú celkom, teda, korektné vzhľadom na to, že keď si 

predstavíte, že Devínskej Novej Vsi pripadá na jedného 

poslanca, ja neviem teraz koľko, či šesťsto, šesťsto 

občanov, v Petržalke na jedného poslanca asi desaťtisíc.  

Ide o to, že zákon hovorí jednu vec, ale realita je 

taká, že máme naozaj veľmi rozdielne počty poslancov voči 

počtu obyvateľov.  
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Takže navrhujem, ak dovolíte, v časti jedna, aby to 

ostalo tak, ako je to v súčasnosti. V časti jedna volebné 

obvody a počty poslancov v riadku päť Nové Mesto sa počet 

štyroch poslancov znižuje na počet tri a v riadku volebný 

obvod číslo šestnásť Petržalka sa počet desať poslancov 

zvyšuje na počet jedenásť.  

V dôvodovej správe, prosím, upraviť rovnako tieto 

počty s tým, že vlastne počet poslancov ostane 

v jednotlivých volebných obvodoch tak, ako to bolo aj 

doteraz.  

Prosím vás o podporu tohto uznesenia.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hrčka. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ešte som zabudla povedať, že ten materiál predkladám 

spolu s poslancom Vetrákom. 
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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. 

Asi bude pravda, že zákon to nevyžaduje a kľudne 

môžeme ostať nespravodliví. Avšak ak niekto si to 

akýmkoľvek spôsobom prepočíta, to je jedno ktorým, tak 

myslím, že omylom si povedala, že v Devínskej Novej Vsi, 

lebo v Devínskej Novej Vsi paradoxne na jedného poslanca 

pripadá sedemnásťtisíc a v Petržalke je desaťtisíc 

päťstojedenásť.  

Čiže, v Devíne pripadá na jedného.  

Problém je to, že to, že majú malé mestské časti, 

sedem malých mestských častí, im vyplýva zo štatútu, že 

majú jedného poslanca, a preto napriek tomu, že im vychádza 

nula celá pätnásť, nula celá dvadsať, nula celá tridsať, 

tak v zmysle štatútu dostávajú jedného celého poslanca, 

a tým pádom sú všetky ostatné mestské časti ukrátené. 

Paradoxne, to zaokrúhľovanie vyjde tak, že mestskej 

časti Petržalka vychádza desať celá osem, avšak všetky 

ostatné mestské časti sú tri celá niečo, štyri celá niečo. 

Čiže, každý si zaokrúhľuje smerom nadol, jedine Petržalka 

si zaokrúhľuje smerom nahor.  
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A ešte raz. Som Petržalčan, je to v môj neprospech, 

napriek tomu, my by sme zaokrúhlili Novému Mestu, ktoré má 

štyri celá nula dva na tri a Petržalke, ktorá má desať celá 

osem na jedenásť.  

Čiže, my by sme išli hore, oni dole, (gong), naozaj, 

je to matematicky 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Mikulec. 

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

My dve volebné obdobia sme mali koeficient tri celá 

deväť a prichádzali sme o jedného poslanca, tak sa divím, 

Eliška, že prichádzaš s takýmto návrhom.  

A ja sa budem diviť poslancom, ktorí ti ho podporia. 

Lebo to by bolo, akože, vrcholne nespravodlivé pre Nové 

Mesto. 

Keď ste potrebovali akúkoľvek vec pre Petržalku, ktorú 

navrhoval Jano Vr, Jano Hrčka, tak sme ako Novomešťania vám 

to podporili, aj keď to išlo na úkor Nového Mesta. Tak ja 

by som čakal, že aj ty budeš spravodlivá voči Novému Mestu.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som si to tiež doma matematicky prepočítal a tak 

nerozumiem o čom je táto debata. Nevychádza Petržalke 

jedenásť poslancov. 

Čiže, akože, nepoďme meniť matematiku, keď matematika 

je spravodlivá.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem pekne. 

Už to bolo všetkými povedané, ale ja si myslím, že 

jedine, jediné spravodlivé riešenie je, naozaj, vychádzať 

z čísiel. Všetko ostatné trošku smrdí nejakým vlastným 

prospechom. A potom, vlastne, všetko čo tu bolo štyri roky 

hovorené, je, vyzerá trošku smiešne, Eliška, nehnevaj sa. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslanka pä, pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa, ja sa opravím. Samozrejme, bolo, bol to Devín, 

mala som na mysli Devín, nie Devínsku Novú Ves.  

Ale priatelia, naozaj si uvedomte, malé mestské časti 

rozhodujú o veľkých mestských častiach v tomto 

zastupiteľstve. Vždycky to tak bolo.  

Petržalka dlhé roky nemala elementárne vy, urobené 

veci. Bezbariérové križovatky tridsať rokov. Chodníky 

tridsať rokov po záruke. My sme tu horko-ťažko museli niečo 

pre presadzovať. Jednoducho, to, čísla, čísla nepustia.  

Zoberte si počet obyvateľov v Čuňove, alebo 

v Jarovciach a zoberte si počet, koľko má tento poslanec na 

starosti. Veď vy máte, ja neviem, deväťtisíc obyvateľov, 

máte tam jedného starostu, zastupiteľstvo a máte tam 

jedného zástupcu v mestskej časti Petržalka. Máme sto 

stotisíc obyvateľov a máme desať poslancov. To je 

neadekvátne.  

(gong) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec, hmmm, to už je za. Už sa nedá. 

Návrhová komisia.  

Nesiľme to. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Myslím si, že je treba sa vy vyjadriť hlasovaním.  

Bolo t, bol tu návrh na uznesenie, ktorú prečítala 

pani poslankyňa. Tak o tom by sme mali teraz hlasovať.  

A prečítam ešte raz ako to bolo podané.  

V bode jeden tabuľke v riadku volebný obvod číslo päť 

Nové Mesto sa počet štyri poslancov znižuje na počet tri 

a v riadku volebný obvod číslo šestnásť Petržalka sa počet 

desať poslancov zvyšuje na počet jedenásť. 

O tomto by sme mali teraz hlasovať. 
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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.) 

Pani Pätoprstá, to znamená, zachovať počty pre 

Petržalku.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať teraz o pôvodnom návrhu uznesenia, tak 

ako nám bolo písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu určuje volebné obvody tak, ako je to 

písomne napísané.  

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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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri. 

Za dvadsaťdeväť. 

 

Tým pádom prerušujem rokovanie mestského 

zastupiteľstva. 

(poznámka: 19.22 h prerušené rokovanie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 

28. 6. 2018) 

X X 
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 riaditeľ Magistrátu primátor 
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Overovatelia  
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