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OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie o 11.31 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, ktorú som zvolal na základe žiadosti 

pätnástich poslancov mestského zastupiteľstva zo dňa 24. 8. 

2018. 

Podľa prezenčnej listiny je prítomných trinásť 

poslancov, preto konštatujem, že mestské zastupiteľstvo nie 

je uznášaniaschopné, predlo preto podľa rokovacieho 

poriadku budeme čakať hodinu, hodinu či sa zíde dostatočný 

počet poslancov alebo nie. 

Pani Kramplová,  

je to tak?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, do hodiny. 

Čiže je jedenásť tridsaťjedna, takže dáme si dvanásť 

tridsať? Obed je o jednej potom. Obed je o jednej. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Do dvanásť tridsať. Dobre. 

Čiže, pán, pán poslanec Dostál. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) čiže dvanásť tridsať 

sa tu vidíme. 

 

(Prestávka od 11.31 do 12:30 ) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

...zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy, ktoré som zvolal na základe žiadosti 

pätnástich poslancov mestského zastupiteľstva zo dňa 24. 

augusta 2018. 
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Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná všek 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí požiadali 

pán poslanec Žitný, Jégh, Kaliský, Weinštuk, Jenčík, Budaj, 

Korček, Borguľa, Bajan, Svoreňová, Černá, Chren, Kuruc, 

Hanulíková. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Aha, pardon, Peter Šramko ale nie je mestským 

poslancom. 

O skôr odíde pán poslanec Greksa, Kríž, Ferenčáková 

a Farkašovská. 

Za overovateľov zápisnice navrhujem zvoliť poslancov 

Šimončičovú a Hochschornera.  

Má niekto iný návrh? 

Ak nie, tak prosím, hlasujte o predloženom návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

overovateľov zápisnice. 

 

Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov 

Kimerlingovú, Pätoprstú, Olekšák. Má niekto iný návrh? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ehm, môžeme behom hlaso, tak, a čo, faktickú alebo 

procesnú alebo, aha, pán poslanec Hrčka sa chce prihlásiť. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Nedá sa prihlásiť, takže ďakujem, že sa to opravilo.  

Ja by som chcel navrhnúť pani Katarínu Augustinič, 

ktorá pre chvíľkou stála vo foajé a mohla by mať také tie 

úmysly zdúchnuť zo zastupiteľstva ako sa to tu občas 

niektorým deje. 

Takisto niektorých, už to tu tak cítime, že sa to tu 

o hodinu posunulo a potom po ďalší poodchádzajú, aby 
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znefunkčnili zastupiteľstvo, takže môj návrh je pani 

Katarína Augustinič, ktorá tu 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Namiesto, 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

sa nachádza. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

namiesto koho, namiesto koho. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Namiesto koho. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže ešte raz. 

Pani Kimerlingová, Pätoprstá, Olekšák. Ďalší návrh je 

pani Augustinič 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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a pani Pätoprstá tu, tu nie je, 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

ani pani poslankyňa Augustinič, ani pán poslanec 

Olekšák. 

Čiže, je tu jedine pani poslankyňa Kimerlingová. 

Takže, prosím o návrhy iných poslancov, ktorí tu sú, 

aby tam boli, tak dva návrhy potrebujeme. 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Navrhujem Juraja Káčera. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Káčer, dobre. 

A ešte, pán poslanec Hrčka. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Pôjdem ja do návrhovej komisie.  

Naozaj je tu jasne vidieť, že niektorí ľudia to 

úmyselne chcú odbojkotovať, ale tak aspoň bude väčší 

priestor možno  

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: 

v niektorých iných veciach. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže nav. Pani poslankyňa Kimerlingová, Káčer, Hrčka. 

Prosím, hlasujte. Kimerlingová, Káčer, Hrčka. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

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

miesta, priebežne spracúvala návrhy uznesení 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. Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň 
a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
prerokované ako 0B 

5. Ako bod 0A Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za 
znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 
ovzdušia v znení všeobecného záväzného nariadenia č. 
1/2016 – prerokované ako bod 0A 

6. Návrh na zmenu a doplnenie všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií 
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

7. Vážne zistenia z kontroly v spoločnosti Odvoz a 
likvidácia odpadu (OLO) 
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8. Informácia o prebiehajúcom výberovom konaní na 
depozitár 

9. Interpelácie 

10. Rôzne 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V súlade s novelou zákona o obecnom zriadení dávam 

teraz hlasovať o návrhu programu tak, ako bol navrhnutý 

poslancami mestského zastupiteľstva. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Program bol schválený. 

 

A teraz, pani poslankyne a pani poslanci máte možnosť 

navrhnúť zmeny v taktom schválenom programe. 

Nech sa páči. 

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

No, ďakujem pekne. 

Ja dávam návrh, aby bod tri bol predsunutý na začiatok 

ako bod nula A a bod štyri ako bod nula Bé. 

Jedno aj druhé vézetenko (VZN), ktoré by sa malo 

najprv prerokovať ako bod nula A potom druhý, štvrtý bod 

ako nula Bé. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, prosím, hlasujeme o návrhu pani poslankyne 

Šimončičovej presunúť bod tri ako bod nula A. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Čiže máme nový bod nula A a to je bod tri. 

 

A potom je druhý návrh pani poslankyne Šimončičovej 

presunúť bod štyri ako nula Bé. 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Uznesenie prijaté. 

Máme nový bod nula bé. 

 

Ďalším prihláseným do diskusie bol pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor,  

dovoľte, aby som sa veľmi krátko vyjadril k tomuto 

programu. 

Ja, ste si možno všimli, že som hlasoval proti, 

respektíve som sa zdržal pri hlasovaní o programe. 

Ja som na dnešné zastupiteľstvo prišiel hlavne teda 

z úcty k vám a k tejto inštitúcií, ale keď si pozreme 

program, tak minimálne je otázne, aký zmysel má toto 

zastupiteľstvo. 

Vidím tam v bode body, ktoré predkladajú všeobecno 

záväzné nariadenia. 
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Ja si nespomínam, že by sme ich mali na mestskej rade 

tak, jako je zvykom. Takisto nie som si istý, či viseli na 

nástenke. 

Takisto čo sa týka počtu poslancov. Nechcem byť 

skeptický, ale na všeobecno záväzné nariadenia myslím, že 

nemáme ani dostatočnú, dostatočný počet. 

Ale vopred chcem avizovať, aj to odznelo na začiatku, 

že som sa ospravedlnil z istej časti rokovania. Pokým tu 

budú pracovné body, tak samozrejme tu chcem zostať, ale 

odmietam sa podieľať na predvolebnej kampani niekoho iného. 

Dovoľte, aby som teda upriamil vašu pozornosť na ten 

bod sedem, kde ide o nejaké vážne zistenia o spoločnosti 

OLO. Nemáme zatiaľ žiadny materiál, aké sú tie vážne po tie 

vážne zistenia, ani kto ich ani kvalifikuje ako vážne 

zistenia. 

Pretože nespomínam si, že by tam bol pán kontrolór 

mestský. Taktiež nespomínam si, že by tam bol enkáú (NKÚ), 

že by tam bol úrad pre verejné obstarávanie. Nespomínam si, 

že by tam boli nejaké iné orgány štátne, ktoré sú na to 

zriadené, aby takéto veci kontrolovali. 

Spomínam si akurát, že tam bol jeden poslanec, 

mimochodom frekventant nedeľnej ekonomickej školy, ktorý to 

vyhodnotil ako, ako vážne zistenia. 
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Ja toto divadlo už poznám. Však ja som ho zažil pred 

štyrmi rokmi. Že človek, ktorý nemá čo po štyroch och 

rokoch prezentovať, tak sa záhadným spôsobom mení vždy pred 

voľbami na detektíva alebo vyšetrovateľa, ktorý niečo veľmi 

zásadné demaskuje. 

Mimochodom, pred štyrmi rokmi to boli predražené 

telefónne hovory pána primátora Ftáčnika, ktorý si dovolil 

veľa telefonovať. Nakoniec, a nakoniec mu, nakoniec mu 

tento človek robil ešte aj kampaň potom o dva roky na to. 

Čiže, ja sa odmietam na tomto divadle zúčastňovať. 

Ja rozumiem tomu, že ten človek je zúfalý, o ktorom 

hovorím, pretože asi videle preferencie, sa mu nedarí, ale 

pán primátor, buďme úctiví sami k sebe a a skúsme robiť 

naozaj zastupiteľstvá, ktoré budú pracovné, budú pre 

obyvateľov, pre občanov a nebudú to nejaká predvolebné 

píarko (PR), z ktorého budú dva nejaké blogy a možno jedno 

vyjadrenie pre médiá. 

Veľmi pekne ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som sa síce prihlásila riadnym bodom, ale ma to 

nezobralo ako červené. 

Len ako vo faktickej chcem oznámiť, že som sa pomýlila 

pri číslovaní tých bodov. Ja som bola presvedčená, že bod 

tri a štyri sú tie vézetenká (VZN), preto som ich 

predradila, ale sú to body štyri a päť, tak neviem čo mám 

robiť, či môžeme o tom znovu hlasovať, že tie vézetenká 

(VZN) bod štyri a bod päť by mali ísť na začiatok a nie bod 

tri. 

Ako napraviť túto chybu, to neviem, iba ak by ste mi 

to znovu schválili. 

Je to moja chyba, nemala som otvorený program, bola 

som v tom, že 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže vy navrhujete vymeniť 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

vymeniť bod nula 

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

za štyri 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

za bod päť. 

Nie, nechajme, dajme tam tú päťku (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) 

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

Nula A je štyri a nula Bé je päť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) ale 

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

Teda nula A je vézeten (VZN) o zeleni a nula päť, nula 

Bé je vézeten (VZN) o ovzduší. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pani poslankyňa,  

ale nula Bé už máme dobre zaradené, ten máme dobre 

zaradené. 

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

Počkajte, nepočujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ten bod nula Bé je bod štyri a ten máme (gong) dobre 

zaradený. 

Vy iba namietate bod nula A vlastne. 

Čiže, poďme hlasovať teda o tom, že bod nula, že sa to 

vymení. 

Namiesto trojky tam pôjde päťka a pôjde to v tomto 

poradí. 

Dobre? 

Takže prosím, hlasujte o návrhu pani poslankyne 

Šimončičovej vymeniť v bode nula A ten bod tri, ktorý tam 

je vsunutý za bod päť, ktorý tam pani poslankyňa myslela. 
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Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 

Čiže vyhoveli sme tomuto návrhu a bod nula A je 

vlastne predchádzajúci bod päť. 

Pán poslanec Dostál, nech sa páči. 

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

Ja by som len chcel poprosiť pána primátora, aby 

dodržal rokovací, pretože sme v bode schvaľovanie zmien 

v programu a pán poslanec Kríž tu nemal žiadnu, žiadny 

návrh na schvaľovanie zmien programu. 

Keby ktokoľvek z nás vystúpil s takýmto príspevkom, 

ktorý iba hodnotil zvolanie tohto zastupiteľstva 

a nenavrhoval konkrétnu zmenu programu, tak po druhej vete 

by ste ho zastavili, skočili mu do rečí a po štvrtej vete 

by ste ho vypli. 

Pána Kríža ste nechali, aby, aby predniesol celý svoj 

príspevok, ktorý nijako nesúvisel s tým bodom, v ktorom 

práves, práve sme. 
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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: 

No, s Ondrejom Dostálom som sa nedohodol, ale povedal 

Ondrej Dostál presne to, čo ja som chcel povedať, lebo tam 

tomu chýbalo, tomu, čo hovoril pán Kríž chýbal konkrétny 

návrh. Napríklad návrh na vypustenie bodu sedem, ale to tu 

nebolo povedané. 

No a potom to uletelo takým spôsobom ako to pán Dostál 

skomentoval, že dávno by sme my boli zastavení, keby sme. 

Ja len dúfam, že pán Hrčka teraz dostane rovnakú 

možnosť, aby to bolo férplej (fair play). 

A druhú vec, ktorú som chcel povedať, že veď tie 

vézetenká (VZN), jedna vec je ich prerokovať a druhá vec, 

či tu bude väčšina na ich schválenie. 

Nakoniec to, čo je tam bod šesť, tak na to 

nepotrebujeme trojpätinovú väčšinu, pretože tam ide len 

o to, že aby sa spustil proces. 

Jedna šestka síce má v ná v názve vézeten (VZN), ale 

nejde o schvaľovanie vézeten (VZN). Ide o to, aby sa mohol 
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spustiť istý proces a tam bude stačiť nadpolovičná väčšina 

pri prítomných. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcel pozdraviť kolegu Kríža. 

Teda ako, napr v prvom momente oceňujem, že teda na 

rozdiel od iných ako pán Borguľa a spol sa vôbec zúčastňuje 

tohto zastupiteľstva zatiaľ. 

Na druhej strane, ako, neviem, štvrté volebné obdobie 

poslanec by mohol vedieť, že kvórum je tri pätiny 

prítomných na vézetenko (VZN), čiže v momente, akonáhle je 

uznášaniaschopné zastupiteľstvo, tak je tu dostatočný počet 

hlasov. 

To je dosť smutné na kandidáta na starostu a tá 

toľkoročného poslanca, že nevie ani základné kvóra a čo sa 

čím schvaľuje. 

Ja som sa to naučil v treťom mesiaci alebo v druhom 

mesiaci svojho pôsobenia v zastupiteľstve. 
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Takže mu veľmi rád ako frekventant Ekonomickej 

univerzity vysvetlím takéto veci, lebo evidentne on je 

vyštudovaný pedagogicky učiteľ a potom má ešte nejakú inú 

školu, tak možno tam to nenaučia. Tam majú problém 

s čítaním zákona tri šesť deväť o obecnom zriadení aké sú 

na čo kvóra. 

Čiže je tu dostatočný počet ľudí na schválenie vézeten 

(VZN).  

Oni boli prerokované v mestskej rade, lebo to sú 

materiály, ktoré boli, keby možno dával pozor, všimol by 

si, že už boli na májovom a júnovom zastupiteľstve, len 

neboli prerokované, čiže z tejto (gong) pohľadu je to 

v poriad 

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. 

Nebudem sa opakovať po kolegoch. Chcela som namietať 

porušovanie rokovacieho poriadku, ale nefunguje mi 

tlačítko, aby som zrušila svoju faktickú. Chcela som ju 

zrušiť. 
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Pripájam sa k predrečníkom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som bol prihlásený len preventívne, lebo som 

netušil aké budú zmeny.  

Napríklad aj pani Šimončičová, ktorá sa pomýlila, tak 

sa to dalo opraviť, keďže ste to akceptovali v vo faktickej 

zmenu programu, tak nebudem dávať ten istý návrh opätovne, 

teda aby sa preradili vez, predradili vezetenká (VZN) pred, 

pred ten bod, respektíve vlastne tam je to, aby došlo 

k zámene, hej?  

To znamená, že bod, ktorý bol, tak je, budú, bude ten 

program schválený spôsobom, že vezetenká (VZN) pôjdu ako 

prvé, to aby si, aby sa aspoň teda niečo dôležité prijalo, 

keďže toto zastupiteľstvo sa úmyselne bojkotuje zo strany 

a ja som rád, že veľkého množstva kandidátov, ktorí 

momentálne všetci vyskakujú na bilbórdoch (billboardoch) 

a rozprávajú, teda pozerajú na preferencie väčšina z nich. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. septembra 2018 

  

 24 

Jasne, no, keď sa pozeráte na preferencie, treba sa 

správať inak a keď sa pozeráte na iné veci, tak budete sa 

správať inak. 

Ja som sa na preferencie nikdy nesústredil, takže 

kľudne sa budem správať spôsobom, ktorý je mi vlastný. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som chcel poďakovať Jánovi Hrčkovi za 

upozornenie. Naozaj som si to neuvedomil, má pravdu. 

V tomto si ja sypem popol na hlavu, ale bolo to v návale 

emócií. 

A taktiež sa ospravedlňujem kolegom, ktorí 

pripomienkovali môj prejav, že nebol k veci. 

Ja sa ospravedlňujem, len nemám to kde povedať, 

pretože pri tom bode tu, ako som avizoval, určite nebudem, 

lebo sa nechcem zúčastňovať toho divadla. Čiže tuto, tento 
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svoj odô odchod som chcel odôvodniť a poverl, považoval som 

to za dôležité. 

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 len chcem doplniť, že vezetenká (VZN), ktoré sú 

v programe, boli v programe na májovom zastupiteľstve. 

Ani sme sa k nim nedopracovali. Kedy ich teda chceme 

prerokovať. Však tam sú nejaké protesty prokurátora a tak 

ďalej. 

Však chvála bohu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, poprosil by som pána Greksa, ktorý sa hrá na 

slušáka, tak potom sa tu správa trošku nad rámec vulgárne, 

ale to potom ľudia nevidia na tých kamerách, tak on potom 

môže prísť a ukázať, že on je ten slušný roker (rocker), čo 

teda všetci, ktorí ho poznajú, vedia, že to úplne nie je 

pravda. 

Ja by som potom ešte chcel k tomu OLO, že tie závažné 

zistenia sú. Ja by som bol rád, keby kolega Mikulec 

povedal, ktorý je vo výberovej komisii, kde sa operatívny 

lízing (leasing) obstarával aj v Dopravnom podniku a zhodou 

okolností teda on bol aj pri tej kontrole ola (OLO), čiže 

nebol to jeden poslanec, boli to zase dvaja poslanci. To sú 

také tie drobné nepresnosti. 

A zhodou okolnosti, nech sa možno vyjadrí, ja neviem 

či teda ešte ten výberový proces je ukončený, že aké ceny 

mal Dopravný podnik oproti olu (OLO) pri operatívnom 

lízingu (leasingu), aby sme to tu potom vedeli porovnať, že 

aké predraženie má jedna spoločnosť mestská a aké má druhá. 

Možno potom Oliver Kríž zmení názor na svojho 

bratranca v predstavenstve ola (OLO) a bude považovať, 

ktorý je podpísaný mimochodom pod tou zmluvou na operatívny 

lízing (leasing), možno prehodnotí, že to neni šaráda 

a pochopí, že tam naozaj ide o závažné porušenia. 
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Ďakujem. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Konštatujem, že program dnešného zasadnutia 

zastupiteľstva je upravený. 

 

 

(poznámka: 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

0A Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečistenie 
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v znení 
všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2016  

0B Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň 
a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

1 Plnenie uznesení 

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



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. septembra 2018 

  

 28 

6 Návrh na zmenu a doplnenie všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií 
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

7 Vážne zistenia z kontroly v spoločnosti Odvoz a 
likvidácia odpadu (OLO) 

8 Informácia o prebiehajúcom výberovom konaní na 
depozitár 

9 Interpelácie 

10 Rôzne 

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

koniec poznámky) 
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BOD 0A VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE 

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

Č. 4/2013 O POPLATKU ZA ZNEČISTENIE 

OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI 

ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA V ZNENÍ 

VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 

1/2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A pristúpime teda k prerokovaniu bodu číslo nula 

A a tým je 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže môžeme pokračovať? 

Ste si to vyjasnili. 

Dobre. 

Takže pristupujeme k bodu nula A, a to je všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Bratislavy, ktorým sa 

mení a dopĺňa vezeten (VZN) hlavného mesta Bratislavy číslo 
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štyri dvetisíctrinásť o poplatku za znečistenie ovzdušia 

malými zdrojmi znečisťovateľa v znení vezeten (VZN) jeden 

dvetisícšesťnásť. 

Neviem, kto je predkladateľom materiálu, čiže neviem 

komu mám dať slovo. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Nie, ja som ho na dnešné zastupiteľstvo nepredložil, 

takže ja neviem, komu mám dať slovo. 

Prosím toho, kto to navrhol, prosím? 

Tak pani poslankyňa Šimončičová, áno. 

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

Dobre, ďakujem pekne. 

Ten, to, tento návrh vezeten (VZN) bol zaradený na 

riadne rokovanie mestského zastupiteľstva na májové. 

Májové ani nezačalo. Pokračovanie májového skončilo 

hneď na začiatku. (poznámka: nezrozumiteľné slovo) sme sa 

k tomu nedostali a je veľká obava, že sa k tomu nedostaneme 

tento rok vôbec a sú veľmi dôležité aj jedno aj to druhé, 

ktoré za tým bude nasledovať, lebo sú to ve o zmeny 

vezeteniek (VZN) na základe protestov prokurátora. 

A pomaličky sa nám blíži rok od protestu prokurátora, takže 
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preto by som vás poprosila, keby, keby ste schválili tento 

návrh všeobecne záväzného nariadenia. 

Prečítam návrh uznesenia.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

číslo štyri dvetisíctrinásť o poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v znení 

všeobecne záväzného nariadenia číslo jedna 

dvetisícšesťnásť. 

Poznámka k tomuto. K vezetenku (VZN) neboli žiadne 

pripomienky zo strany obyvateľov. Mestské časti, ktoré mali 

pripomienky, boli zapracované do tohoto.  

Jedná sa len o formálnu úpravu a tohoto pôvodného 

vezetenká (VZN). Čiastočne sa vyhovuje protestu 

prokurátora. 

Prosím o schválenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 
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Otváram diskusiu. 

Ja len, hlavné mesto sa pripája k tomuto. Bol to aj 

náš, náš návrh, čiže myslím si, že toto je bezproblémový 

materiál. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

Návrho, návrhová komisia nedostala žiadne návrhy na 

zmeny a doplnenie, preto budeme hlasovať o návrhu uznesenia 

tak, ako ho prečítala pani kolegyňa Katka Šimončičová. 

To znamená, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje  všeobecne záväzné nariadenie, ktorým 

sa mení a dopĺňa vezeten (VZN) hlavného mesta číslo štyri z 

roku dvetisíctrinásť a tak ďalej. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, ďakujem. 

No, ja ešte pred hlasovaním chcem upozorniť na to, čo 

ma upozornilo naše organizačné oddelenie na príslušné 

ustanovenie rokovacieho poriadku a je to rímsky bod tri 

zber materiálov na zverejnenie. 

Spracovateľ predkladaný materiál na zasadnutie 

mestského zastupiteľstva doručí na organizačné oddelenie 

magistrátu písomne v troch vyhotoveniach pre organizačné 

oddelenie magistrátu, archív a servis pre občana 

a v elektronickej forme najneskôr osem dní pred termínom 

jeho konania. 

Informácia je, že takéto nič sa nestalo, čiže 

nabiehame si samozrejme na protest prokurátora. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno. 

Vzhľadom k tomu, že kedy bolo ohlásené kedy sa koná 

zastupiteľstvo, mimochodom toto bolo splnené ešte na 
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májovom zastupiteľstve a to, že nám to tu niekto chce 

odbojkotovať a nedávať tieto materiály. 

Výborne, občania počujete, magistrát nekoná svoje, 

svoju psiu povinnosť, nechce prijať všeobecne záväzné 

nariadenie, nezáleží mu na tom, aby to bolo prijaté, 

nezabezpečí takéto veci materiálom. 

Výborne, robme obštrukcie. Však potom sa môžme na 

bilbórdoch ukazovať (billboardoch). Pokračujme v tom, čo 

sme začali, teda ja si myslím, že v tomto naozaj nikto 

nechce pokračovať, iba ak tak možno tento primátor. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, tak ešte raz. 

Upozornil som na to, načo upozorňuje organizačné 

oddelenie. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Keďže naozaj tento materiál bol riadne predložený na 

májové zastupiteľstvo, opakovane na pokračovanie májového 

zastupiteľstva. 

Toto, čo namieta organizačné oddelenie bolo dávno 

splnené. 

Vedenie mesta s tým súhlasí, povedal pán primátor. 

Sme za to všetci, aby toto, tento návrh vezeten (VZN) 

bol schválený. 

Prosím, pán primátor, dajte hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja hlasovať som dal, aj s tým súhlasím, s tým 

materiálom, len upozorňujem, že postup, ktorý ste zvolili, 

nebol dodržaný, ale to je upozornenie musím spraviť, 

pretože tu dbáme na zákonnosť. 

Prosím, spustite hlasovacie zariadenie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Ďakujeme veľmi pekne. 
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BOD 0B VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY O STAROSTLIVOSTI O 

VEREJNÚ ZELEŇ A OCHRANE DREVÍN, 

KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ ZELENE NA 

ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do ďalšieho bodu nula Bé a to je pôvodný 

bod číslo štyri Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane 

drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Neviem, opäť, pani poslankyňa Šimončičová. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Tak, ako som už bola povedala, a aj tento návrh 

vézeten (VZN) bol zaradený do riadneho programu májového 

zastupiteľstva s pokračovaním neviem kedy v júni niekedy, 

22. júna tuším a chcem len upozorniť na to, že protest 

prokurátora bol vydaný niekedy v novembri minulého roku. 
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Tuto pri, pri tvorbe tohto nového všeobecne záväzného 

nariadenia o starostlivosti o verejnú zeleň došlo 

historicky k úžasnej veci a to, že mesto a mestské časti 

spolu rokovali, dohodli sa, výsledok je spoločný a toto 

vézetenko (VZN) bude spoločné pre mesto a mestské časti 

a je to naozaj také, že ja by som prosila, keby konečne sa 

už toto schválilo, aby sme mohli ďalej pracovať, lebo nám 

to veľmi chýba, keďže toto vézetenko (VZN) nemáme a všetci 

s tým súhlasia.  

Občania neprotestovali, nebolo žiadna, žiadna 

pripomienka k verej, k vézetenkou (VZN) zverejnenému. 

Na komisií to prešlo tiež, takže prosím o podporu. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pripájam sa k pani poslankyni. Je to tiež záujem 

a cieľ hlavného mesta. Ochrana zelene, je ten, je to ďalší 

kvalitatívny krok v posunutí kvality o zeleň a ako ste 

povedali, pani poslankyňa, je to aj výsledok veľmi dobrej 

spolupráce mesta, mestkých, mestských častí a laickej 

a odbornej verejnosti a aktivistov, takže mi prosíme o jeho 

schválenie, preto sme to predložili do zastupiteľstva. 
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Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. Končím diskusiu. 

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 žiadne návrhy na zmeny 

alebo doplnenie uznesenia a preto budeme hlasovať o tom 

návrhu uznesenia, ktoré prečítala pani Katka Šimončičová, 

a to mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú 

zeleň a o chra a o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou 

verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

 

Tak, máme dvanásť hodín päťdesiatdeväť minút. Platí 

uznesenie mestského zastupiteľstva, že o jednej je obedová 

prestávka, čiže ak súhlasíte, tak ju vyhlásime o minútu 

skôr a platí do štrnástej hodiny. 

Tak? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre, takže vyhlasujem obedovú prestávku. 

Vidíme sa o druhej. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť slová „neodchádzaj, potrebujeme každý 

hlas) 

Spustite prosím prezenčné hlasovanie. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dámy a páni, vážené pani poslankyne a poslanci,  
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obedná prestávka skončila. Pokračujeme v rokovaní 

mestského zastupiteľstva. 

Prosím o kontrolu prítomnosti. 

Pu, spustite prosím prezenčné hlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných devätnásť poslancov. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo nie je 

uznášaniaschopné. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To znamená, že vyhlasujem prestávku podľa rokovacieho 

poriadku a potom budeme pokračovať v kontrole uznášania 

schopnosti, respektíve budeme pracovať ďalej, keď sa vy, 

poslanci vrátite do lavíc. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

 

(prestávka od 14.05 do 14.20 h)  
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Vážené pani poslankyne a páni poslanci,  

uplynula pätnásťminútová prestávka.  

Prosím o opätovné spustenie hlasovacieho hlasovania na 

prezenčné hlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných osemnásť ľudí.  

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo opäť nie je 

uznášaniaschopné, čiže nemôžme ďalej pokračovať. 

Mrzí ma to, ale o ďalšom postupe v ro v duchu 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

rokovacieho poriadku dostanete vyrozumenie. 

Ďakujem pekne a prajem vám pekný víkend. 

Dovidenia. 

(poznámka: 14.21 h prerušené rokovanie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 

07. 09. 2018 z dôvodu neuznášaniaschopnosti mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) 

X X 
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