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OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie o 14.10 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

...páni,  

otváram zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy, ktoré som zvolal na základe žiadosti 

pätnástich poslancov mestského zastupiteľstva zo dňa 7. 9. 

2018. 

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná väč 

všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti požiadali poslanci Jenčík, 

Jégh, Žitný, Svoreňová, Kuruc, Černá, Jambor, Farkašovská, 

Plšeková, Pilinský, Kríž. 

Skôr odídu Greksa, ka poslanci Greksa, Káčer, Chren, 

Uhler. 

Neskôr prídu poslanci Weinštuk, Černý a na určitý čas 

sa vzdiali pani poslankyňa Ferenčáková. 

Za overovateľov zápisnice navrhujem zvoliť pána 

poslanca Hanulíka a Hochschornera. 
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Má niekto iný návrh? 

Ak nie, prosím, hlasujte o predloženom návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsať. 

Pardon, ešte počkáme na. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Za Dvadsať. 

Uznesenie bolo teda prijaté. 

Konštatujem, že sme zvolili overovateľov podľa 

predloženého návrhu. 

Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť pani poslankyňu 

Kimerlingovú, Pätoprstú a pána poslanca Kaliského. 

Má niekto iný návrh? 

Nie, tak prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Čiže uznesenie prijaté a. 
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Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu a teraz prosím 

návrhovú komisiu, aby zasadla na vyhradené miesta 

a priebežne spracúvala návrhy uznesení mestského 

zastupiteľstva. 

Predtým ešte, než pôjdeme do hlasovania o návrhu 

programu ešte dovoľte tri malé poznámky, ktoré som vám 

chcel povedať pred začatím zastupiteľstva. 

Prvá je, že samozrejme, právo zvolávať mimoriadne 

zastupiteľstvo je právo poslancov a ja ho absolútne 

rešpektujem a som mu vyhovel a mimoriadne zastupiteľstvo 

som zvolal, len chcem upozorniť na to, že slovo mimoriadne 

sa vzťahuje aj na mimoriadne záležitosti. 

Na budúci týždeň máme riadne pracovné zastupiteľstvo 

a nevidím dôvod, prečo by tieto veci, ktoré sú teraz 

na programe rokovania nemohli byť súčasťou aj riadneho 

zastupiteľstva, kde poslanci už dávno dopredu počítajú 

s týmto termínom a nemusia rušiť pracovnú dobu a nemusia 

dávať deti niekam inam, aby prišli na mimoriadne. To sa mi 

zdá nie celkom konformné s rokovacím poriadkom. To je prvá 

vec. 

Druhá vec je, že rokovanie zastupiteľstva samozrejme 

stojí finančné prostriedky. Jedna takáto hra, takéto 

cvičenie mimoriadne je niekoľko tisíc eur, možno aj 
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do päťtisíc eur. Keď to spojíme to dnešné s tým včerajším, 

máme desaťtisíc el, a to je polovica detského ihriska, 

ktoré sme týmto vyhodili von oknom. Napríklad. Chcem, aby 

ste to vedeli. 

A po tretie, takéto, tento postup predkladania, 

v úvodzovkách, materiáloch, schvaľovania so sebou prináša 

právne riziká, na ktoré chcem upozorniť.  

Minule sme schválili dve nariadenia vézeten (VZN), 

ktoré sú spra dobré z môjho pohľadu. Ovšem tým, že 

predkladateľ toho materiálu, ktorý bol schválený ho 

nezverejnil, tak vznikajú právne pochybnosti o tom, či je, 

napríklad, platné to uznesenie, to nariadenie. To 

nariadenie bolo zverejnené, ale iným predkladateľom v inom 

procese. 

Tieto pochybnosti ja snáď dúfam, že ten, kto nebude 

potom chcieť to zneužiť, tak tak nezneužije voči mestu, ale 

tieto pochybnosti boli vznesené. 

Ja dúfam, že to nariadenie je platné a budeme sa podľa 

neho riadiť, ale takéto proste predkladania mimoriadnymi 

zastupiteľstvami bez prípravy zapojenia hlavného mesta 

so sebou prináša právne riziká, ktoré môžu vyústiť v to, čo 

som povedal. 
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Čiže, toto si myslím, že by sme mali vedieť vždy, keď, 

keď zvolávame mimoriadne zastupiteľstvo. 

A teraz prosím, dávam hlasovať o návrhu programu tak, 

ako bol navrhnutý poslancami mestského zastupiteľstva. 

(poznámka: 

Návrh programu: 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Plnenie uznesení 

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

3. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
týkajúci sa prerozdelenia financií medzi mesto 
a mestské časti 

4. Vážne zistenia z kontroly v spoločnosti OLO a.s. 

5. Informácia o prebiehajúcom výberovom konaní na 
depozitár 

6. Rôzne 

koniec poznámky) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som len rád upozornil, že zákon o obecnom 

zriadení termín mimoriadne zastupiteľstvo nepozná. 

Všetky zastupiteľstvá sú riadne. Niektoré 

zastupiteľstvá zvoláva primátor na základe vlastného 

rozhodnutia. To, že ich zvoláva v súlade s harmonogramom, 

to je naša vnútorná vec, ale nevyplýva zo zákona, alebo má 

povinnosť zvolať zasadnutie zastupiteľstva, ak ho o to 

požiada príslušný počet poslancov, ale to zastupiteľstvo je 

rovnako riadne ako to, ktoré je zvolané z vôle primátora. 

Tak len, aby sme tu neuvádzali verejnosť do omylu, že, 

že riadne sú tie, ktoré zvolal primátor na základe 

vlastného rozhodnutia a mimoriadne sú tie, ktoré sú zvolané 

za, na základe iniciatívy poslancov. Aj jedny, aj druhé sú 

riadne, sú úplne rovnocenné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja s vami súhlasím, len hovorím, že tie okolnosti 

takéhoto zvolávania poslanca vyvolávajú následky. 

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

Pán primátor, ďakujem za slovo. 

Ja len chcem prehovoriť preto, aby to bolo evidentné 

a jasné, prečo nejdem hlasovať o bode, ani o bode program. 

Proste každý človek z nás má nejakú energiu, ktorú 

chce nie nejakým smerom využívať a zmyslu nezmyslu ma tal 

alebo takéto volebné hádky alebo čo sa tu chystá, proste to 

nepovažujem za normálne. 

Napriek tomu som prišiel dúfajúc, že máme šesť bodov, 

z toho pri piatich bodoch by mal byť písomný materiál, 

plnenie uznesení, správa o výsledkoch kontroly.  

Kontrolór tu nesedí a máme tu správu kon kontroly 

hlavného kontrolóra, tak koho sa mám pýtať na tú správu? 

Návrh dodatku štatútu, ten som dostal, ten som schopný 

si preštudovať do mo momentu hlasovania. 

Vážne zistenia kontroly OLO, rád by som videl tie 

vážne zistenia písomne. Rád by som tu mal niekoho z OLO, 

nech sa tu vie k tomu vyjadriť. 

Informácie o priebehu výberovom konaní takisto nemám 

písomne. 
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Čiže z tohto dôvodu, pán primátor, ja nebudem hlasovať 

o programe, lebo jednoducho toto je čistá formalita 

a predvolebná šaškáreň. 

Nebudem hlasovať, žiadam vás a prosím vás, aby ste ma 

z nasle, z na, z ďalšieho rokovania tohto zastupiteľstva 

ospravedlnili. 

(gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne. 

Keďže je toto riadne zastupiteľstvo, ako upozornil 

v zmysle zákona kolega Dostál, teda upozornil Dostál, že 

v zmysle zákona je to riadne zastupiteľstvo, prečo tu nie 

je o štvrtej hodine vystúpenie občanov, čo býva pri každom 

riadnom zastupiteľstve, ak sa do tej štvrtej hodiny tu ešte 

niekto z nás vys bude vyskytovať, tak žiadam, aby tam bolo 

vystúpenie občanov od šestnástej hodiny. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, keď dôjdeme do šestnástej hodiny, tak 

samozrejme vystúpenia občanov bude, hej? 

Áno, áno. 

Dobre, hlasujte p, pán poslanec Hrčka sa hlási. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som kolegovi Borguľovi možno odkázal, že toto 

zastupiteľstvo s tými bodmi bolo zvolané už v šiestom 

mesiaci. 

To znamená, že v šiestom mesiaci sa nekonalo, 

v siedmom mesiaci sa nekonalo, v ôsmom mesiaci sa nekonalo, 

v deviatom mesiaci sa nekonalo. Už bolo asi štyrikrát 

odbojkotované. 

Ja rozumiem, že sa mu nepáči, keď sa hovorí o OLO, 

lebo vlastne zodpovednosť politickú za OLO má v prvom rade 

on, keďže pán Cimerman je jeho nominant, tak ja rozumiem, 

že sa o takýchto veciach nechce baviť, a že, proste, takéto 

body ho nezaujímajú. 

Takisto o o depozitári nemá chuť sa rozprávať, však to 

je v poriadku. 
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Prečo je zvolané zastupiteľstvo na čas, kedy tu neni 

kontrolór.  

Ja to neviem, ale to sú ešte správy kontrolóra 

z apríla, z mája. Tu nemá primátor vedenie, ani koaličná 

väčšina momentálne v zastupiteľstve potrebu, aby sa 

prerokovali materiály kontrolóra, aby sa mu schválil 

program, pretože my nemáme program kontrolóra 

na nasledujúci polrok. 

Tuto to absolútne neprekáža, lebo čím viac sa 

kontroluje, tým viac sa zisťuje a pred voľbami je to asi 

nevhodné. 

Ďakujem. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, ja takto, ešte na to poviem. 

Ten program, pani poslankyňa Šimončičová, preto tam 

nie je aj rôzne, lebo ten program ste navrhovali vy, takže 

my sme ho iba povinní boli previať tak, ako ste ho navrhli 

vy, to je váš návrh. 

Po druhé, po druhé, správa a návrh činnosti kontrolóra 

je v riadnom zastupiteľstve, ktoré je nabudúci týždeň. To 

tam samozrejme (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 
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A prosím vás, nediskutujme, skúsme ukončiť hlasovanie 

a potom si môžeme dať dis, alebo ešte pán poslanec Chren. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nech sa páči, pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážený pán primátor,  

ja som chcel tiež povedať, bohužiaľ, stalo sa to takou 

predvolebnou aktivitou, zvolávanie týchto mimoriadnych 

zastupiteľstiev zo strany ľudí, ktorí sa možno nemajú čím 

pochváliť, tak sa snažia takto za peniaze mesta. 

Tie náklady dnes sú myslím štyritisíc eur na toto 

zasadnutie robiť si svoju volebnú kampaň. 

Ja som sem prišiel zo slušnosti voči obyvateľom, ale 

nebudem hlasovať a hneď odídem, pretože odmietam podporovať 

takúto formu volebných kampaní za peniaze a z daní všetkých 

obyvateľov hlavného mesta Bratislava. 

Navyše, v materiáloch, ktoré už boli niekoľkokrát buď 

prerokované alebo odmietnuté, dokonca a sú nonstop, rovnako 

ako súčasť volebnej kampane, stále opakovane a znova 

predkladané. 
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Zároveň vás chcem požiadať, aby ste ich dali normálne 

do programu toho riadneho zastupiteľstva, ktoré budeme mať 

veľmi skoro a ešte tiež aj to, čo ste vy povedali chcem 

zdôrazniť.  

Výsledkom takejto neodbornej a zlej práce je napríklad 

to, že veľmi dôležité vézetenko (VZN) (gong) o zeleni je 

pravdepodobne neplatné a tiež vás chcem požiadať, aby ste 

ho dali na opätovné hlasovanie na riadnom zastupiteľstve 

znova, pretože je veľmi dôležité a nemôžeme riskovať, že 

kvôli politickej predvolebnej kampani niektorých poslancov 

ho napadne prokurátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

Pán poslanec Kolek ešte a tým je p tp. 

Prosím vás, prečo nefunguje, teda tým pádom to 

prihlasovacie zariadenie, ešte sme v hlasovaní alebo prečo 

sa hlásia rukou a ne nevedia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ešte neni otvorená, no neni diskusia, no môžeme to. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Do, dobre pán poslanec Kolek, pán poslanec Drozd, 

dobre, povieme si. 

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

Ďakujem za slovo. 

Odznelo tu, že tí, čo budú hlasovať za dnešný program 

a vôbec, aby sa toto zastupiteľstvo konečne nejakým 

spôsobom dohodlo, že bude prerokovávať závažné body to 

robia jedine zo zištných dôvodov. 

Pán kolega,  

využite ten priestor, zištne, prezentujte sa čo chcete 

priniesť pre mesto. Vy kandidujete, ja nekandidujem. Čiže 

odvolávam sa na túto jednu skutočnosť, že jednoznačne bolo 

povedané, že tí, čo sa tu chcú prezentovať to robia preto, 

že kandidujú. 

Nie, ja sa nechcem prezentovať a nekandidujem, ale 

napriek tomu budem a budem rád, keď tie body, ktoré sú 

v programe sa prejednanú, prejednajú a prípadne sa ešte 

doplnia o t o také, ktoré už dávno mali byť prejednané, ale 

neschopnosťou magistrátu je tento stav dlhodobo tak, jak 

kolega povedal, v šiestom mesiaci sa nejednalo, siedmy, 

ôsmy, deviaty doteraz. 

Body, ktoré boli v pláne v apríli, v máji neprejednali 

sa. 
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Vám, pán kolega to vyhovuje? (gong) Vy nechce 

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, pán primátor. 

Ja som si spravil čas, lebo bolo zvolané 

zastupiteľstvo.  

Ako tu kolegovia povedali, už neni rozdiel medzi 

mimoriadnym a normálnym, ale keď je toto normálne 

zastupiteľstvo, tak ťa poprosím, aby si si zavolal sem 

riaditeľa magistrátu a takisto viceprimátorov. Máš ich 

troch, nesedí tu ani jeden, neni tu ani kontrolór, takže 

chápem aj jednu stranu, aj druhú stranu, čiže buďme k sebe 

tolerantní a robme to tak, ako sa to má. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zástupca riaditeľa magista tu je, takže to, to je a či 

sú tu námestníci, to o tom rozhodujú námestníci, respektíve 

kluby. Ja nie, nie som ich šéf. 
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Dobre, prosím, ideme hlasovať. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných dvadsaťtri. 

Uzn za dvadsaťtri. 

Konštatujem je, že mestské zastupiteľstvo schválilo 

program rokovania a teraz ešte prosím, ak mo máte možnosť 

navrhovať zmeny v takto schválenom programe. 

Konštatujem, že sa nikto nehlási, čiže hlasovanie bolo 

konečné a máme program dnešného zasadnutia. 

 

 

BOD 1 PLNENIE UZNESENÍ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram bod číslo jeden a tým je plnenie uznesení. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pardon, aha, pán poslanec Hrčka. Tak s pán, dobre, 

vraciame sa do diskusie. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som len chcel informovať primátora, možno sa mu 

to dostalo, možno nie, že uznesenie zastupiteľstva 

o kontrole mestských podnikov, to znamená Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, OLO a Dopravný podnik, teda 

s výnimkou Dopravného podniku, ktorý jediný bol ochotný 

poskytnúť informácie, tak aj OLO aj bévées (BVS) povedali, 

že zastupiteľstvo nemá právo kontrolovať a že jedine 

primátor, tak ja teda týmto informujem, že predstavenstvo 

cez svojho predsedu predstavenstva odmietlo akúkoľvek 

kontrolu, akékoľvek poskytnutie informácií, faktúr 

a podkladov, ktoré boli požadované, pričom to bolo 

schválené, myslím, že dosť jednohlasne v tomto 

zastupiteľstve. 

Takže, ak je čokoľvek v týchto podnikoch, tak 

absolútnu zodpovednosť za toto bude musieť prebrať 

primátor, čiže ja by som len na toto upozornil, lebo 

bohužiaľ, nie je možné skontrolovať, pokiaľ nie je ochotné. 
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Keď hlavný akcionár nevie, nevyvinie kroky na to, aby 

bola možná kontrola mestských podnikov, tak napriek tomu, 

že to zastupiteľstvo schválilo, napriek tomu, že to 

primátor podpísal ako platné uznesenie, tak bohužiaľ sa 

nedá vykonávať a evidentne tá svojvôľa mestských podnikov 

je veľmi veľká. 

Ja si pamätám, keď kontroloval v minulom volebnom 

období poslanci Jenčík a Uhler a nebol s tým absolútne 

žiadny problém. Asi sa nejaké veci možno medzičasom 

zmenili. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

K tomu, čo tu už odznelo ja budem mať tiež pár slov, 

ale najskôr začnem problémom záverečného účtu. 

Ak si dobre pamätám, záverečný účet bol predložený, 

neprejednával sa, nemáme k nemu za prijaté uznesenie. 
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Pán primátor,  

aj keď to nie je uznesenie a plnenie uznesenia, ale je 

to plnenie zákona päť osem trojky z roku 2004 

o rozpočtových pravidlách. Každá obec, mesto má mať 

schválený záverečný účet, či už alebo bez pripomienok, hej, 

s s tým, s týmto spôsobom sme niekedy bojovali ešte 

za tvojej éry, keď si bol predseda finančnej komisie. Vtedy 

sme pánovi primátorovi Ftáčnikovi dokázali ako 

zastupiteľstvo, že nemusíme schváliť, ale aspoň sa o ňom 

rokovalo. 

My sme o záverečnom účte nerokovali za rok 2017. 

Poprosím ťa, neviem, či si ho zaradil na ďalšie 

zastupiteľstvo, ktoré je teda o týždeň alebo nie, ale 

do dnešného dátumu nemáme túto informáciu podľa programu, 

ktorý bol v rade, tak tam nie je, aspoň takú mám 

informáciu. Nie som členom rady. 

Čiže, vidím tu veľký nedostatok a pokiaľ hovoríme 

o neplnených uzneseniach, tak toto je závažný, závažný, 

hej, dôvod na vyslovenie nespokojnosti s prácou magistrátu, 

hej, čiže to je jedna vec. 

Z tohoto sa odvíja aj naplnenie rozpočtu.  

Vážené kolegyne, kolegovia,  
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my sme v šiestom mesiaci mali návrh na zmenu rozpočtu, 

ktorý vychádzal z toho, že sme dvanásť celé šesť milióna 

zaradili do rozpočtu na tento rok. 

Boli to aspoň zdôvodňované na finančné komisie 

opodstatnené kroky, lebo chceme urobiť to, čo nám peniaze, 

ktoré sa z titulu prebytku za rok 2017 môžu dostať 

do rozpočtu. 

Keď si dobre pamätáte, tak tam boli aj akcie, ktoré 

z týchto peňazí mali byť financované. Ja ich pár prečítam. 

Zvýšenie bežných výdavkov pre dl Dopravný podnik 

z dôvodu dofinancovania ekonomicky oprávnených nákladov 

na rok 2017. Pýtam sa, zaplatili sme Dopravnému podniku 

alebo nie? 

Zvýšenie bežných výdavkov pre Správu telovýchovných 

a rekreačných zariadení. Sú ochudobnení? Nie sú 

ochudobnení? 

Použitie peňažných fondov na kapitálové výdavky. 

Zvýšenie kapitálového transferu pre Dopravný podnik 

na dofinanont dofinancovanie električkovej trate Špitalská. 

Vybudovanie zástavky Dva levy. Vybudovanie infraštruktúry 

eje ebusom. Rekonštrukcia električkových prejazdov a tratí. 

Čiže, len pre neschopnosť tieto akcie sa nemôžu 

realizovať? Neschopnosť magistrátu dať materiál tak, aby to 
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zastupiteľstvo schválilo? Zvýšenie kapitálového transferu 

pre GIB na vybudovanie zástavky pod násypom. Asi sa ne, 

nemôže budovať. 

Zvýšenie príspevku pre mestské knižnice 

na rekonštrukciu okien a obnovy fasády. No asi netreba. 

Ale napriek tomu to bolo zdôvodňované, že tie peniaze 

a len preto, že sú, tieto akcie čakajú, aby sa mohli 

realizovať. 

Mohol by som pokračovať, je ich tu ešte sedemnásť 

akcií celkove, čo bolo financované zo zmeny rozpočtu. 

Neprijali sme zmenu rozpočtu. Pýtam sa prečo? To je 

minimálne, minimálne takým, takým spôsobom hrubé porušenie 

práce magistrátu, hrubé porušenie práce magistrátu ako 

plnenie či neplnenie uznesení. 

A k tomu, čo tu už bolo povedané v súvislosti s našimi 

podnikmi, respektívne podmikň podnikmi, v ktorých má 

Bratislava majetkovú účasť. 

Pán primátor,  

to je opäť neplnenie všeobecne záväzného nariadenia. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Prosím? 
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Poprosil som o predĺženie hneď na začiatku, ešte raz 

prosím. (gong) 

Je to paragraf sedemnásť odstavec štyri a päť 

všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta číslo 

osemnásť z roku 2011, že kde je vyslovená povinnosť, 

povinnosť štatutára zabezpečiť, aby materiál, ktorý je 

schvaľovaný v jednotlivých podnikoch, v ktorých má mesto 

účasť majetkovú, bol predtým prerokovaný, nie predložený, 

prerokovaný zastupiteľstvom. 

Ten právny aspekt toho, čo zastupiteľstvo vysloví 

alebo nevysloví už bol spochybnený, čiže je jedno akým 

spôsobom sa zastupiteľstvo k takémuto materiálu vyjadrí, 

ale jednoznačne naplnenie všeobecne záväzného nariadenia 

je, že materiál je prerokovaný. 

On prerokovaný ani pre jeden podnik nebol. Ja 

konkretizujem otázku, prebehli valné zhromaždenia 

jednotlivých podnikov, pán primátor, alebo neprebehli? 

Je zabezpečené ná kontrola v týchto podnikoch alebo 

nebola zabezpečená. My tu končíme, dnes sme možno 

predposledný krát takto zídení, takto si plníme svoju 

povinnosť, že sme sa nechali zvoliť občanmi. 

Hej, ešte máme jednu príležitosť a potom nám to je už 

úplne, čo si toto mesto dovolí z titulu štatutára, 
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respektívne tých ľudí, ktorí rozhodujú na magistráte, robiť 

s našim majetkom, s našim mestským majetkom, s našim 

hospodárením, to už je potom mimo našej právomoci. 

Prito by som pr poprosil o odpoveď, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Pán poslanec,  

návrh záverečného účtu do mestského zastupiteľstva 

predložený bol a to, že ho neprerokovalo mestské 

zastupiteľstvo nie je chyba primátora ako by si to ty rád 

vykladal, ale mestské zastupiteľstvo tak rozhodlo, že ho 

nebude, otvorilo diskusiu a potom preskočilo. Mestské 

zastupiteľstvo ho neprerokovalo. 

Čiže, tým pádom, samozrejme, je navrhnutý na ďalší, 

na ďalšie zastupiteľstvo na budúci týždeň. 

Pozvánku ste dneska dostali. 

Po druhé, alebo som ju podpísal, už by mala byť 

na ceste. 
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Po druhé, valné hromady mestských podnikov v tých 

bodoch, v ktorých neboli materiály prerokované, samozrejme, 

nerozhodovali, pretože nemohli. 

Opäť, nebola to vina primátora, ja som tie veci 

predložil, ale toto zastupiteľstvo sa rozhodlo, že nebude 

pracovať, takže toto zastupiteľstvo zmarilo vlastne to 

hlasovanie. 

Tie materiály sú predložené opäť na prerokovanie. 

Pán poslanec Kolek s faktickou. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor,  

tu naozaj by mala byť troška taká sebareflexia tvojej 

práce. Práce magistrátu. Hej? 

Nebol si tu vtedy, keď sa tieto a len vďaka 

ústretovosti zastupiteľstva a členov sa tieto dva body 

otvorili, predsedajúci ich stiahol. 

Zmena rozpočtu a záverečný účet, lebo by sa neboli, 

nedal, nedalo prejednať bod, ktorý bol za nimi. To bol bod 

číslo štyri o úprave volebných obvodov v rámci prípravy 

a bol to posledný termín. 
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Čiže, len zlou prácou magistrátu je tento stav. My tu 

máme nedokončené zastupiteľstvá od januára. 

K nim sa dáva ďalšie a ďalšie, ktoré takýmto spôsobom 

akože nabaľujú ten problém, ktorý ty nechceš vidieť. 

Ja za to nemôžem. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

Návrhová komisia nedostala žiaden návrh uznesenia 

a preto sú dve možnosti. 

Buď návrhová komisia navrhne uznesenie, že 

zastupiteľstvo berie na vedomie prerokovanie plnenia 

uznesení alebo druhá možnosť je, že tento bod sa uzatvorí 

bez prijatia uznesenia a v zápise sa označí, že bol 

prerokovaný. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 20. septembra 2018 

  

 27 

Takže spýtam sa ešte návrhovej komisie, ktorú možnosť 

zvolíme. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Keďže máme rozporné názory, tak väčšina, dvaja sú 

za to, aby bolo prijaté uznesenie že zastupiteľstvo berie 

na vedomie prerokovanie tohto materiálu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťtri prítomných. 

Osemnásť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 2 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL VYKONANÝCH 

ÚTVAROM MESTSKÉHO KONTROLÓRA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu dva Správa o výsledkoch kontrol 

vykonaných útvarom mestského kontrolola hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Otváram bod a diskusiu. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Dobrý deň. 

Ďakujem pekne. 

My sme mali tento istý bod na minulom zasadnutí. Vtedy 

tu pán kontrolór bol. Ja som očakávala, že tu bude aj dnes. 

Bohužiaľ dneska zrejme ste, pán primátor aj s vedením 

rátali, že teda, toto zastupiteľstvo nebude. Zatiaľ sa 

úspešne posúvame dopredu, a preto, keďže sa obávam, že 

ďalšie zastupiteľstvo, aj keď riadne sa nedokončí a máme 

tam ten istý bod, ktorý predkladám už štvrtý krát, tak 

navrhujem nové uznesenie, alebo teda uznesenie k tomuto 

bodu na základe výsledkov kontroly, ktoré prebehli v Domove 
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sociálnych služieb Archa, kde aj ma poverila sociálna 

komisia predložiť toto uznesenie a na základe toho, čo sme 

videli, zažili, na základe iks desiatok sťažností. 

Na základe toho, že ďalší klienti počas leta tam 

zomreli, odvolať riaditeľku sociálneho zariadenia Archa 

a vypísať nové výberové konanie na toto. 

Uznesenie navrhujem v znení, mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu, nemáme ten materiál bohužiaľ 

teraz, ale mali sme ho minule, takže máme ho v podkladoch, 

žiada primátora hlavného mesta odvolať riaditeľku Domova 

sociálnych služieb Archa inžinierku Moniku Šimovú z pozície 

riaditeľky a vypísať výberové konanie na túto uvoľnenú 

pozíciu. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Len podotýkam, pani poslankyňa, že o tomto 

zastupiteľstve respektíve ste rozhodli vy, že bude a pán 

kontrolór má plánovanú dovolenku a nie preto, že by sa tu 

robili nejaké dohody. To zase vo vašej fantázií niečo bujné 
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je, ale takto to nie je, pán kontrolór má plánovanú 

dovolenku. 

Mohli ste sa ho opýtať, keď ste zvolávali toto 

zastupiteľstvo, boli by ste to vedeli. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dva týždne má dovolenku. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

Na, návrhová komisia dostala návrh nového uznesenia, 

ktoré predkladá pani poslankyňa Štasselová a znie: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada 

primátora hlavného mesta, aby odvolal riaditeľku Domu 

seniorov Archa, inžinierku Moniku Šimovú z pozície 

riaditeľky a vypísal na pozíciu, na pozíciu nové výberové 

konanie. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 
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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.) 

Hlasovanie, hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tak, vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku. 

 

(prestávka od 14.39 do 14.54) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dámy a páni,  

pätnásťminútová prestávka uplynula. 

Prosím o kontrolné hlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Konštatujem, že ani po opätovnom prezenčnom hlasovaní 

mestské zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné, čiže 

nemôžeme pokračovať ďalej a o ďalšom postupe budete 

vyrozumení podľa zákona. 
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Podotýkam a opa opakujem, že na budúci týždeň, 

na štvrtok je zvolané riadne mestské zastupiteľstvo, kde 

budeme mať okolo sto bodov programu, čiže práca 

pre Bratislavu ešte je pred nami a budete môcť ju 

preukázať. 

Ďakujem pekne a prajem vám pekný deň. 

(poznámka: 14.55 h prerušené rokovanie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 

20. 09. 2018 z dôvodu neuznášaniaschopnosti mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) 

X X 
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