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PRVÝ DEŇ ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY  

27. SEPTEMBRA 2018 

 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie o 08.34 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

... zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy, na ktorom vítam poslancov mestského 

zastupiteľstva a starostov mestských častí a ostatných 

prítomných. 

Podľa prezenčnej listiny je prítomných ale iba 

jedenásť poslancov mestského zastupiteľstva. 

Čiže, prosím o prezenčné hlasovanie. 

Spustite, prosím, hlasovacie zariadenie. 

(Prezentácia.) 

Mestské zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné.  

Čiže, podľa rokovacieho poriadku budeme čakať do 

jednej hodiny, to znamená, to deväť tridsať. Ak sa v jej 
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priebehu zíde nadpolovičná väčšina, tak budeme pokračovať. 

Takže, sa možná stretneme až deväť tridsať. 

 

(poznámka: mestské zastupiteľstvo nie je schopné 

uznášať sa a preto bola vyhlásená prestávka do 9.30 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Uplynula hodina od plánovaného začiatku 

zastupiteľstva, ktoré nemohlo začať pretože tu nebol 

dostatočný počet poslancov. Rokovanie bolo prerušené 

prezenčným hlasovaním. 

Tak prosím, o opätovné prezenčné hlasovanie, aby sme 

potvrdili účasť. 

(Prezentácia.) 

Prítomných tridsaťsedem poslancov, to znamená, že 

mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Výborne. 

A môžeme pokračovať. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Prosím?  

Aha, ja nechcem kričať.  

Takže opakujem, že je tu tridsaťsedem poslancov podľa 

hlasovania a mestské zastupiteľstvo môže pokračovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Než prejdeme k ďalšiemu bodu, ja by som si dovolil 

splniť hneď na začiatku jednu milú povinnosť a popriať 

všetko najlepšie našej milej kolegyni pani poslankyni 

Jarmile Tvrdej k jej životnému jubileu.  

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: primátor gratuluje oslávenkyni poslankyni 

Jarmile Tvrdej a odovzdáva jej kyticu) 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďalej by som si vás dovolil upozorniť na výstavu 

inštalovanú v predsálí Zrkadlovej siene, ktorá vás zavedie 

medzi malých a veľkých umelcov s motívom Pabla Pikasa, 

ktorý hovoril, že každé dieťa je umelec. Problém je zatiaľ 

zostať umelcom, aj keď človek vyrastie.  
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Výstava prác žiakov na Základnej umeleckej škole 

Františka Oswalda z Daliborovho námestia v Bratislave 

Petržalke je prierezom prác za uplynulý školský rok. Rôzne 

témy, výtvarné techniky, absolventské práce, to všetko 

nájdete vo výtvarných dielňach na jedenástich paneloch, do 

ktorých vložili žiaci a pedagógovia tejto školy svoj talent 

a umeleckú dušu. 

Ja vám prajem pekný zážitok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz pristúpime k pracovnej časti dnešného 

rokovania. 

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

navrhujem zvoliť poslancov pána poslanca Hochschornera 

a Hanulíka.  

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, tak prosím, hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťšesť za. 
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Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

overovateľov zápisnice.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Do návrhovej komisie navrhujem, odporúčam zvoliť pani 

poslankyne Jégh, Pätorpstú, Kimerlingovú, pána poslanca 

Greksu a pána poslanca Olekšáka. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte raz. Jégh, Pätoprstá, Kimerlingová, Greksa, 

Olekšák. 

Má niekto iný návrh?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu. 
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A teraz prosím návrhovú komisiu, aby zasadla a pra 

spracúvala návrhy podľa poradia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

v súlade s novelou zákona budeme hlasovať o návrhu 

programu rokovania mestského zastupiteľstva, ktorý ste 

obdržali na pozvánke dňa 20. 9. 2018. 

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 08. 2018 
a k 15. 7. 2018 

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

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

4. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 
2018 

5. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy – parkovacia politika 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských 
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častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves 
a Bratislava-Nové Mesto 

7. Návrh opatrení na podporu verejnej dopravy 
v Bratislave 

8. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti METRO Bratislava, a. s. 

9. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 

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

11. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť 

12. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti KSP, s.r.o. 

13. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia 
cestovného ruchu 

14. Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy do  predstavenstva a dozornej 
rady spoločnosti Halbart – Slovakia a. s.  

15. Informácia o prebiehajúcom výberovom konaní na 
depozitár 

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

17. Návrh Poriadku odmeňovania poslancov mestského 
zastupiteľstva a členov komisií mestského 
zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami 
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18. Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej 
umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 
Bratislava  

19. Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra 
voľného času, Štefánikova 35, Bratislava   

20. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie 
RETEST 

21. Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej 
služby – nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. v celkovej 
výške 15 000,00 Eur 

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom 
prevádzkovania stravovacej jednotky v zariadení pre 
seniorov Domov jesene života 

23. Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských 
plôch na graffiti umenie  

24. Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenia 
HC SLOVAN Bratislava - mládež, Krasokorčuliarsky 
Športový Klub Slovan Bratislava a Jumping Joe so 
sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného 
zreteľa  

25. Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo 
dňa 20.04.2011 uzatvorenej medzi hlavným mestom 
Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenským zväzom 
ľadového hokeja 

26. Návrh na schválenie rozšírenia a upresnenia predmetu 
nájmu v nájomnej zmluve č. 42/2010 o časť pozemku 
parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia 
Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú. 
Trnávka, predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu 
do 31.12.2029 a spresnenie podmienok užívania predmetu 
nájmu pre Cable, s.r.o., Šustekova 37, 851 04 
Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme 
pozemku č. 01/2008 na dobu určitú od 01. 01. 2019 do 
31. 12. 2019 pre Tomáša Jurištu so sídlom v Bratislave 
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28. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 
č. 19179/27, Milanovi Jánymu s manželkou   

29. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 
parc. č. 12006/4, Karolovi Masarovičovi 

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

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

32. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa rozostavanej stavby vodojemu bez 
súpisného čísla na pozemkoch parc. č. 1371/5, parc. č. 
1371/26 a parc. č. 1372/1, k. ú. Devín, spoločnosti 
Lomnická, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

33. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 
parc. č. 16952/178, spoločnosti Bjoern s.r.o., so 
sídlom v Bratislave 

34. 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 

35. 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  

36. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 21709,  spoločnosti DXT 
Development, s. r. o. , so sídlom v Bratislave 
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37. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 
parc. č. 22092/5, Ing. Karolovi Pajerovi  

38. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 
č. 513/129, do podielového spoluvlastníctva PhDr. 
Márie Homolovej v podiele ½ a Ing. Imrichovi 
Kavečenskému v podiele ½ 

39. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Nivy, Ružinov, Trnávka, Nové Mesto, Karlova Ves 
a Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stojísk   

40. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Nové Mesto, parc. č. 13145/73, spoločnosti ACS 5, s. 
r. o., so sídlom v Bratislave  

41. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, parc. č. 631/91, parc. č. 631/92, parc. č. 
1141/1 a parc. č. 1141/2, pre mestskú časť Bratislava-
Vrakuňa  

42. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú.  
Ružinov, parc. č. 21949/30, spoločnosti Pri Kuchajde, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave  

43. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 10497/11, Občianskemu združeniu Fontána 
pre Zuzanu so sídlom v Bratislave 

44. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
238,26 m², v stavbe, so súpis. č. 3042,  na Jasovskej 
6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na pozemkoch parc. č. 
2468/1, parc. č. 2464/50 a parc. č. 2464/47, 
pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu, so sídlom 
v Bratislave 

45. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 919/2017 zo dňa 27. 
09. 2017, ktorým bol schválený ako prípad hodný 
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osobitného zreteľa nájom časti pozemku v Bratislave, 
k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/13, pre spoločnosť 
Custom - Pharma III s.r.o., so sídlom v Bratislave 

46. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 4765/11 a parc. č. 
5349/1, spoločnosti REPAX s.r.o., so sídlom 
v Bratislave 

47. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 21812, spoločnosti J.R.B. s.r.o., so 
sídlom v Bratislave  

48. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre 
Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave 

49. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. 
Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o. 
so sídlom v Bratislave 

50. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave,  k. ú. 
Petržalka, parc. č.  2848/160, 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, 
2848/49, 2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57 pre 
UNIVERZITNÚ NEMOCNICU BRATISLAVA so sídlom 
v Bratislave - (materiál bude prerokovaný o 10:30 h) 

51. 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  

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

53. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
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Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, 
spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o. so sídlom 
v Bratislave  

54. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, parc. č. 5441, Národnému ústavu detských 
chorôb, so sídlom v Bratislave 

55. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
65,01 m² nachádzajúcich sa v stavbe  súpis. č. 1873  
postavenej   na pozemku parc. č. 3085 na Bilíkovej 
ulici č. 1 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka  pre 
Cirkevnú materskú školu Gianny Berettovej Mollovej, so 
sídlom v Bratislave  

56. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru (bývalého 
bytu č. 23) na Rajčianskej 8, v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, Slovenskej filharmónii, so sídlom 
v Bratislave  

57. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
71,59 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188 
postavenej na pozemku parc. č. 2886 na Batkovej ulici 
č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka pre TANEČNÝ KLUB 
„DANUBE“ BRATISLAVA,  so sídlom v Bratislave, na dobu 
určitú do 31. 08. 2038 

58. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k 
bytovým domom a prístupov do nebytových priestorov 
v Bratislave 

59. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 
8434/1, parc. č. 8434/2, parc. č. 8436/1, parc. č 
8436/2, parc. č. 8484/1 a parc. č. 8484/2, k. ú. Rača, 
spoločnosti Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Maťúš, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

60. Návrh na predaj pozemkov zastavaných časťou stavby vo 
vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Ružinov, 
parc. č. 3157/12 a parc. č. 3157/13, do vlastníctva 
Ing. Jany Hudecovej  
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61. Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN pod stavbami 
radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 
Moravská ulica, parc. č. 11371/2-3, parc. č. 11371/7, 
parc. č. 11371/11-13, parc. č. 11371/29-30, parc. č. 
11371/36-38, parc. č. 11371/44, parc. č. 11371/49, 
parc. č. 11371/58, parc. č. 11371/60, parc. č. 
11371/62 a parc. č. 11371/65  

62. Návrh na schválenie zámeru na prenájom pozemku vo 
výmere 800 m² v areáli Bratislavského lesoparku, časti 
parciel registra C KN č. 19571/8, 19575/1, 19575/2, 
19665/2, k. ú. Vinohrady 

63. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na 
prenájom nebytových priestorov v Saune Neptún na 
Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto za účelom poskytovania masážnych služieb 

64. Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady 
a k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

65. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo výmere 
112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v 
Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže  

66. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 
47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v 
Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže 

67. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 
parc. č. 5352, Limbová - Ďumbierska ul., formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 

68. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže  
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69. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 4491, Korabinského ul., formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže  

70. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 
Ružinov v lokalite Cintorína Prievoz, do správy 
mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestskej časti 
Bratislava-Ružinov 

71. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 21419 dodatkom k Protokolu č. 11 88 
0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej 
organizácie Generálny investor Bratislavy 

72. Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej 
pamiatky „Vajnorský ľudový dom“, dodatkom k Protokolu 
č. 11 88 0831 05 00, do správy mestskej časti 
Bratislava–Vajnory, ako oprava minulých rokov 

73. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto v lokalite Filiálka, do správy mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto 

74. Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu 
Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, 
na jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným 
mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-
Podunajské Biskupice 

75. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
na pozemku registra C KN v Bratislave, k. ú. Lamač, 
parc. č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., 
so sídlom v Bratislave  

76. Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania 
a užívania stavby - vjazdu na pozemku  registra „E“ 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 
297/5, v prospech Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely 
Augustínovej,  ako budúcich oprávnených z vecného 
bremena 
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77. Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby 
podzemnej garáže na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 11462/52, v prospech spoločnosti LOFTY 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

78. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN, 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 
a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech 
spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

79. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 2525/2, v areáli Materskej školy 
Šulekova 35, do správy mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

80. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 
06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 
2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a 
uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol 
schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. 
č. 1111/48,1111/49,1111/50,1111/51,1111/70,1111/72, 
pre spoločnosť PETRŽALKA CITY a.s., so sídlom 
v Bratislave 

81. Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy č. 
481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, č. 572/2016 zo dňa 30. 
06. 2016, č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, č. 935/2017 
zo dňa 27.09. 2017 

82. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. - 
25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom 
Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým 
schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
pod bytovým domom Baltská 1 

83. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, 
Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. 
Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 
12, Nám. Hraničiarov 7, Holíčska 7, vlastníkom bytov 
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84. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
administratívnej budove Papraďová 1A, hromadných 
garážach na ulici Pribišova – hromadné garáže, 
garážach na ulici Veternicová – garáže, vlastníkom 
nebytových priestorov a garáží 

85. Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z 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 
Hlaváčikova 24 

86. Zrušenie neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj 
bývania, n. o. spolu so správou o aktuálnom stave 
organizácie 

87. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za 
kalendárny rok 2017 

88. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
(máj) 

89. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
(jún) 

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

91. Koncepcia Smart City Bratislava rozumné mesto 2030 

92. Návrh na uzatvorenie zmieru v konaní vedenom na 
Okresnom súde Bratislava I, č. k. 18C/97/2013, 
o zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno 
spočívajúce na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2176/5 
a parc. č. 2176/7, k. ú. Vajnory 

93. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 

94. 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 
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95. Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

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

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

98. Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod  
2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu pri príprave 
výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 

99. 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. 

100. Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav 
pre vybrané skupiny cestujúcich v roku 2018 ako 
plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 
4. 2018  

101. Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2010 - 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných 
plánov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020 
na obdobie rokov 2018 – 2020 

102. 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 

103. Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR 
Bratislavy 
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104. 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 

105. Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, zmeny a doplnky 04 

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

107. Petícia proti výstavbe pri Sade Janka Kráľa a za zmenu 
funkcie územia Artmedia  späť na funkciu šport 
(materiál bude prerokovaný o 16:30 h ako prvý po 
vystúpení občanov)  

108. Petícia za zachovanie predajne zahraničnej tlače na 
Sedlárskej č. 2 v Bratislave (bod bude prerokovaný 
o 16:30 h ako druhý po vystúpení občanov) 

109. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme 
nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 na dobu 
neurčitú, pre spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. 
s r.o., so sídlom v Bratislave (bod bude prerokovaný 
o 16:30 h ako tretí po vystúpení občanov) 

110. Návrh na nájom nebytového priestoru na Sedlárskej 
ulici v Bratislave, na pozemku registra „C“ 
parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže (bod bude prerokovaný o 16:30 h ako 
stvrtý po vystúpení občanov) 

111. Návrh na schválenie predloženej architektonickej 
štúdie ako plnenie podmienky č. 6 uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
912/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený 
nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto, neziskovej 
organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave 

112. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
(máj) 
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113. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
(jún) 

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

115. Interpelácie 

116. 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 
Bratislavy 

e) Informácia o aktuálnej situácii v súvislosti 
s realizáciou výstavby D4R7 a ďalšími dopravnými 
obmedzeniami v hlavnom meste SR Bratislave 

f) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

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

h) Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. a 2. 
štvrťroka 2018 
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i) Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované 
a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Incheba, a.s. dňa 29. júna 2018 

j) Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované 
a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 22. júna 
2018 

k) Informácia o plnení opatrení vyplývajúcich z kontroly 
č. 1/2018 vykonanej útvarom mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislava  

l) Informácia o plnení opatrení prijatých ku kontrole č. 
10/2018 vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 

m) Informačný materiál o plnení opatrení uložených v 
správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy č. 
23/2017 

n) Informačný materiál o plnení opatrení uložených v 
správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy č. 
12/2017 

o) Informácia o plnení opatrení vyplývajúcich z kontroly 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislava č. 
19/2017  

p) Informácia o projekte – Bikesharing – systém zdieľania 
bicyklov na území hlavného mesta SR Bratislavy 

q) Informácia o splnení opatrenia prijatého na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v 
spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 

r) Informácia o plnení opatrení z kontroly zákonnosti, 
účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri spravovaní 
a zabezpečovaní prevádzky objektu Zimného štadióna 
Ondreja Nepelu 

s) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, 
Bajzova 6, Podzáhradná 19, Závadská 6, Hrobákova 38, 
vlastníkom bytov 
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t) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
nezvereného do správy mestskej časti Bratislava-
Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 2 v bytovom dome 
Miletičova 63, zvereného do správy mestskej časti 
Bratislava-Ružinov 

u) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, Bratislava 

v) Informačný materiál o plnení opatrení uložených 
v správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy č. 
3/2018 

w) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac jún, 
júl, august 2018 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ako som avizoval na stretnutí predsedov klubov, 

z rokovania sťahujem bod 105, a to je Územný plán hlavného 

mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky, pretože proces nie je 

uzatvorený. Hlavné mesto doteraz neobdržalo stanovisko 

okresného úradu. Čiže, nemáme o čom rokovať. 

Bod 105 sa z návrhu programu sťahuje.  

A teraz prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Tridsaťosem za. 

Konštatujem, že návrh programu ste schválili 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

A teraz, prosím, máte možnosť navrhnúť zmeny v takto 

schválenom programe. 

Nech sa páči. 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Nakoľko vidím, že tu budú opäť nejaké zmätky, už to 

začalo tým, že sme neboli prítomní, chcel by som navrhnúť, 

aby sme predradili všetky osobité zretele. To znamená, od 

bodu dvadsaťsedem až do sedemdesiattri, aby sme predradili 

úplne ako prvé hneď po schválení programu s tým, že ešte že 

bod sedemdesiattri, aby sme rokovali ako úplne prvý, 

pretože tu sedí starosta Kusý, ktorý potrebuje odísť a toto 

je bod, čo sa týka Nového Mesta. 

Čiže, ešte raz zopakujem. 
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Navrhujem, aby sme predradili úplne okamžite po 

schválení programu ako bod 0A, alebo neviem, jak by sme to 

nazvali, všetky osobité zretele, pretože tu čakáme, tí 

ľudia tu čakajú rok, pol roka, dva roky na kúsok schválenie 

nejakej predzáhradky a podobne. 

Čiže, od bodu dvadsaťsedem až do bod sedemdesiattri. 

Všetky osobité zretele.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť slová poslanca Greksu „Všetci ma 

majú radi, všetci ma majú radi. Čo sa stalo? Na tejto 

strane. Na tejto strane.“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťdeväť prítomných. 

Tridsaťosem za. 

Tento návrh bol schválený.  
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Znamená to, že začneme bodom sedemdesiattri, hneď po 

schválení programu. Bodom sedemdesiattri. A potom pôjdeme 

dvadsaťsedem až do sedemdesiatdva. 

Je to jasné.  

Dobre. 

Ďakujeme pekne, pán poslanec. 

A potom budú nasledovať tie body, ktoré sú jeden, 

dva, tri a tak ďalej.  

 

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 po tomto, keďse, keďže 

sme to už schválili ako predradiť, tak nasledoval nie bod 

jedna, ale bod nula. A ten bod je Návrh na riešenie 

krízovej situácie v dé es Archa (DS Archa).  

V návrh uznesenia pripravujem, aj máte ho v mailoch. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných, pardon, tridsaťsedem 

prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Bod nula bude situácia v Arche. 

 

Poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som poprosil, tak ako povedal Marian, ale tam 

sme, bohužiaľ, skončili, teda, len pri bode sedemdesiatri, 

bod osemdesiattri je Návrh na prevod spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku v bytovom dome a ta tam sú tie bytové 

domy, to sú vždycky materiály, ktoré sú vždycky na koniec 

pro programu zaradené. Častokrát sa k nimi, k nim ne 

nedostávame.  

Preto by som tiež poprosil, aby sme tento bod 

rokovali po tom predradenom poslednom bode sedemdesiattri. 
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To bude určite bod Bé z rozpravy. Nech tí ľudia, ktorí si 

roky vybavujú pozemky podľa stoosemdesiatdvojky pod svojimi 

bytovkami, sa k tomu konečne dostali.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, bod sedemdesiattri A bude ktorý? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Môj návrh, pokiaľ viem, je je druhý, takže môj návrh 

prebíja ten návrh pani Štasselovej. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Musí sa o ňom hlasovať. 

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

Však musíme. Jasne, že mu. Potom, musíme o ňom 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

Ja, ja predpokladám, že o Arche sa budeme baviť 

dlhšie, hej? Toto je bod, o ktorom nebude žiadna rozprava. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Rozumiem, len, prosím ťa, kto, ako ktorý ho na 

navrhuješ (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

Tak, tak to dám nula, nula?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie. Kto.  

Nie, pardon. 

Ktorý (poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Je je to bod osemdesiattri. Je to bod osemdesiattri. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, bod osemdesiattri presúvame ako bod 

sedemdesiattri A.  

Rozumieme si?  

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

Áno. 

Dajme to  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prvý po tom bloku. 

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

medzi tie, me medzi tie osobitné zretele a tú Archu, 

dobre? 

Dohodnime sa, že dajme to tam.  

(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:. 

Návrh pána poslanca Pilinského znie, presunúť bod 

osemdesiattri dopredu hneď za ten blok, ktorý predsunul pán 

poslanec Greksa. A bude to asi bod sedemdesiattri A. 

Tak, prosím, hlasujte o ňom. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Tridsaťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

Máme nový bod tridsaťsedem A. 

 

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som rád opravil kolegyňu Štasselovú a bod 

o Arche zaradil ako úplne prvý bod rokovania, nakoľko 

nemáme v našich životoch nič cennejšie ako je ľudský život 

a sú vážne podozrenia, že práve v tomto zariadení sú ľudské 

životy ohrozené. 
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Takže to považujem za najdôležitejší bod tohto 

rokovania, a preto ho navrhujem ako úplne prvý bod 

rokovania. 

Ďalší návrh je zaradenie informačného materiálu 

Príprava nového územného plánu. Tento bod zaraď, navrhujem 

zaradiť o štrnástej, kde zároveň by som bol rád, aby 

zaznela informácia o zmenách a doplnkoch nula štyri 

a vlastne, čo sa deje, v akom je to procese a tak ďalej.  

To sú všetky zmeny. 

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, pán poslanec, navrhuje zrušiť to predchádzajúce 

hlasovanie zastupiteľstva. Lebo ste hlasovali už o tom, že 

ho zaraď. Aj ty si hlasoval o tom, že ho zaradíš ako nula. 

A teraz. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, dobre.  

Takže.  

A to sa môže, keď sa už raz hlasovalo?  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Pán poslanec nepovedal, že chce zrušiť hlasovanie, 

ktoré sme schválili pani poslankyni Štasselovej, ale on 

povedal, tak ako pán poslanec Pilinský, žiada predradiť bod 

o vysporiadaní pozemkov pod bytovým domom pred Archu, tak 

teraz pán poslanec Káčer žiada predradiť Archu pred 

majetkové. Ale nie zrušiť.  

Čiže, ak to neprejde, zostane to tam, kde to je. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tomu rozumieme. Len teraz sa o tom hlasovalo. A pán 

poslanec hlasoval o tom, že to bude bod nula. Ale. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Či sa to mô. To je iba proces toto. Ja rozumiem čo 

chce.  

Pani Kramplová iba upozorňuje na takú zdanlivú nelog 

nelogickosť tohto procesu, že ten posledný návrh, ktorý tu 

zaznie potom zneguje vlastne všetky tie predchádzajúce. 
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Takže sa dostaneme zase tam, kde ste nechceli byť. Ale 

samozrejme, my to budeme rešpektovať. 

Pán poslanec Hrčka, faktickou. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len na vysvetlenie. 

Predpokladám, že pán Káčer hlasoval preto, že chcel, 

aby sa bod pána Pilinského predradil a on nemohol 

zahlasovať, že je za jeho zaradenie, ale nie za jeho 

predradenie, lebo neboli dve možnosti hlasovania. Tak 

preto, predpokladám, viacerí zahlasovali, lebo chceli ten 

bod predradiť. Ale nesúhlasili, povedzme, s predradením na 

konkrétne miesto, tak preto dáva druhý návrh. 

Ako, bohužiaľ, nie je možné zahlasovať, že chcem mu 

pomôcť, ale nie na to konkrétne miesto. Tak, ako. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

(poznámka: nezrozumiteľné slová hovoria naraz 

poslanec aj predsedajúci) 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

... nelogické, ale má svoju, podľa mňa, logiku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Hlasujte, prosím, o návrhu pána poslanca Káčera 

predradiť bod nula Archa, ako úplne prvý bod tohto 

rokovania. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Čiže, máme nový bod Archa. Všetky ostatné sa 

posúvajú. 

 

A druhý návrh pána poslanca Káčera bol, aby 

o štrnástej hodine zaznela informácia o príprave územného 

plánu.  

Prosím, hlasujte o tomto. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 
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Tridsaťpäť za. 

Teraz ma neni počuť, keď rozprávam?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak, poprosím. Ale to je otázka techniky, aby urobili 

nápravu, lebo ja rozprávam tak, ako stále. A nechcem.  

Keď budem rozprávať takto do mikrofónu, tak vás 

ohučím.  

Je to lepšie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je to horšie.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Budeme hlasovať o tom, či je to lepšie alebo horšie?  

Dobre. 

Čiže, máme o štrnástej hodine, o štrnástej hodine 

bude bod Územný plán. 

 

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

poslankyňa MsZ: 

Vážení kolegovia,  

chcem vás veľmi pekne poprosiť o zaradenie bodu 

Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice ako prvé po 

obede.  

A zároveň vás chcem poprosiť, pán Greksa dal síce od 

dvadsaťsedmičky osobitný zreteľ, ale máme ešte 

v dvadsaťdvojke osobitý zreteľ, ktorý sa týka zariadenia 

pre seniorov Domov jesene života a zriaďovacie listiny pre 

základnú školu, centrum voľného časa, Reset.  

Čiže, vás poprosím, hneď za tie body, ktoré dal pán 

Greksa, dať body od osemnásť po bod dvadsaťdva. 

Čiže, pôjdu tie, ktoré dal pán Greksa osobité zretele 

a za nimi pôjde body osemnásť až dvadsaťdva. 

Ďakujem. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prvý návrh pani poslankyne je, aby sme po obede 

nerokovali teda územný plán, ale zriadenie Vydrice.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Nie, povedala prvý po obede. A po obede je o dru, 

o druhej hodine končí obed.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, po územnom pláne. Dobre. 

Takže, po územnom pláne bude Návrh na zriadenie 

Vydrice. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť, tridsaťosem prítomných. 

Tridsaťšesť za. 

Máme nový bod. 

 

A ten druhý návrh, pani poslankyňa, som si jaksi.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, ešte jeden. 
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No, nech sa páči. Dajte slovo pani poslankyne, aby to 

vysvetlila.  

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Jedná sa o to, že pán, pán Greksa zabudol na niektoré 

body, kde je tiež osobitý zreteľa. Týka sa to aj 

zriaďovacích listín. 

Čiže, vás poprosím ako on dal tie body osobitého 

zreteľa, dať ešte body osemnásť až dvadsaťdva. 

Čiže, za tie body, ktoré sme hlasovali osobitý 

zreteľ, pôjdu body osemnásť až dvadsaťdva. 

Čiže, po, ten posledný bol sedemdesiat, koľko?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Po po päťdesiat devine.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bude to sedemdesiattri Bé. Také niečo, vlastne. 

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

poslankyňa MsZ: 

To. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A potom v to, potom budú nasledovať (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) 

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

poslankyňa MsZ: 

Potom pôjde osemnásť, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

osemnásť,  

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

poslankyňa MsZ: 

devätnásť, dvadsať, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

poslankyňa MsZ: 

až dvadsaťdva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Pani poslankyňa Čahojová má procesnú poznámku. 

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

Pán primátor,  

ja by som chcela poprosiť, keď som vysvetľovala, 

alebo pripomienkovala ten návrh pána poslanca Pilinského, 

tak som vypadla z poradia. Bola som prihlásená v diskusii 

za pani poslankyňu Pätoprstú. Tak chcela by som poprosiť 

o obnovenie poradia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, máte, máte slovo, pani poslankyňa. 

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

Ďakujem. 

Vážení kolegovia,  

ja by som chcela poprosiť, aby sme predradili aj bod 

číslo dvadsaťjedna, ktorý sa nejedná o nič zásadné. Jedná 

sa o dotácie pre neziskovú organizáciu depol (Depaul), aby. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čiže, v Eliškinom. Dobre.  

Takže, potom sťahujem. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  
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teda, zoskupilo sa nám tu veľa hospodárskych bodov, 

čiže, návrh záverečného účtu, polročná informácia 

o hospodárení a tak ďalej, a čo je najvážnejšie, že máme aj 

informačný materiál o dlhovej službe, že sme v podstate 

dostali sa do červených čísiel čo sa týka požiadavok zákona 

583 o rozpočtovom hospodárení. 

A preto by som prosil, aby sme body, informačné body 

bé a dé predradili presne pred, nerád, teda nemôžem povedať 

číslo, ale pred bod Návrh záverečného účtu. 

Čiže, najskôr prejednať bod Informácia o hospodárení, 

potom Informácia o dlhovej službe ako normálny bod, nie len 

ako informačný a potom by sme jednali až záverečný účet. 

Poprosím o podporu takéhoto poradia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, bude to bod jedna A a jedna Bé.  

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

Neviem kde. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Dvadsať (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Po bode jedna. Áno.  

Nie, po bode jedna to bude. Lebo to je pred návrh, 

tak. 

A tam, prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca Koleka 

predradiť informačné materiály e a dé do bodu jedna 

A a jed. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pardon. 

B a d. pardon. Ja som myslel, že e.  

Bé a dé  do bodu jedna A a jedna Bé.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 

Návrh bol prijatý. 
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Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja začnem najskôr s tým, kolega Káčer ma požiadal, 

lebo nestihol, alebo zabudol, o vyradenie bodu päť 

parkovacia politika.  

Čiže, to bude jedna vec, ktorú chcem požiadať v jeho 

mene.  

Potom ja budem chcieť predradiť na konkrétny čas bod 

číslo šestnásť, to je návch, Návrh plánu kontrolnej 

činnosti mestského kontrolóra.  

Ja som na to upozorňoval aj na mimoriadnom, teda, na 

mimoriadne zvolanom zastupiteľstve, ktoré je, že my vlastne 

od, od. Kontrolór od 1. 7. nemá schválený program, plán 

kontroly na druhý polrok 2018. Ak nám to teda ako 

zastupiteľstvu vôbec neprekáža, lebo keď to neschválime 

teraz, tak to nebude mať už do 31. 12. ako a kedy kto 

schváliť, lebo teda nepredpokladám, že kolegovia budú mať 

záujem opätovne kvôli toľkémuto bodu zvolať zastupiteľstvo.  

Tak toto by som, by som to chcel dať na nejaký 

konkrétny čas. Neviem, dal by som to, možno na jedenásť 

nula, nula. Nech máme fixne, proste, stanovený tento čas.  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť slovo „prestávka“) 

Tak po prestávke hneď ako prvý bod.  

Čiže, to je druhý návrh.  

A tretí návrh. Chcem dať fixným časom o pätnásť nula, 

nula, lebo tu naozaj pri tých preraďovaniach a bodoch nikto 

netuší, ktorý bod kedy príde na na rad a či sa vôbec čo, čo 

prerokuje, takže o pätnásť nula nula by som chcel dať návrh 

bodu, to je, že Návrh zmeny dodatku štatútu hlavného mesta, 

článok 91 písmeno bé, rozpočtové určenie príjmov Bratislavy 

a mestských častí. 

Je to presne ten istý materiál, ktorý tu bol pred 

rokom. Pred rokom prešiel hlasovaním tridsiatich troch 

poslancov, dvadsaťsedem z nich bolo pod týmto materiálom 

podpísaných. Primátor vtedy toto uznesenie pozastavil.  

Medzičasom, teda, je súhlas trinástich mestských 

častí s týmto, s touto zmenou, s tým, že vlastne z toho 

pôvodného návrhu, ktorý riešil solidaritu, sa, tak 

solidarita ostáva v tom, v tej podobe, ktorá bola 

schválená.  
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Čiže, vlastne, ten návrh je úplne identický návrhu 

spred roka v septembri, ale solidarita ostáva tak, ako bola 

schválená.  

Čiže, vlastne, týka sa to len prerozdelenia 

podielových daní na prepočítaných žiakov, kvôli ktorým majú 

mestské časti problém, keďže mesto tretinu peňazí, ktoré zo 

štátu na túto kompetenciu prichádzajú, neposiela 

a paradoxne súkromným, alebo teda, neštátnym 

prevádzkovateľom na, na deti v materských školách posiela 

väčšie množstvo peňazí  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, však toto povieš, toto povieš 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

ako mestským častiam.  

Ja to vysvetľujem, aby bolo jasné, prečo chcem, aby 

sa tento materiál prerokoval, prečo ho považujem za 

dôležitý a preto by som chcel, aby bol o pätnástej.  

Ja si nemyslím, že k nemu má byť akákoľvek dlhá 

diskusia vzhľadom k tomu, že už bol raz schválený. 

A medzičasom sa teda poriešilo kopu vecí z neho. 
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Čiže, solidarita sa riešila samostatne. Súhlasy 

mestských častí, momentálne je trinásť súhlasov mestských 

častí.  

Čiže, tento bod by nemal byť nejakým spôsobom 

problémový, lebo, ako, keď trinásť mestských častí dá 

súhlasné stanovisko, tak neviem si predstaviť, čo by tuto 

zase poslancom mohlo vadiť, aby také niečo neprešlo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Čiže, prvý návrh je stiah, vyradiť bod päť. 

Tam je zaujímavé, že teda, tam nepoužívaš tú istú 

argumentáciu, pretože tam to Bratislava zúfalo potrebuje 

parkovanie. Čakajú nás veľké dopravné stavby, dé štvorka, 

er sedmička (D4R7), Mlynské Nivy a toto je zásadný krok na 

zlepšenie dopravy.  

Čiže, považoval by som vyradenie tohto bodu za veľkú 

nezodpovednosť voči Bratislavčanom.  

Prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca Hrčku vyradiť 

bod päť. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Bo, parkovaciu politiku chce vyradiť, áno. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Dvadsať za. 

Parkovacia politika zostáva. 

Ďakujem vám veľmi pekne. 

 

Druhý návrh pána poslanca Hrčku bolo umiestniť bod 

šestnásť Návrh plánu činnosti mestského kontrolóra na prvý 

bod po dopoludňajšej prestávke. To znamená, o dvanástej. 

Približne o dvanástej hodine. Tak to je, že. 

Jedenásť. O jedenásť. Čiže, dvanásť nula nula. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

Podotýkam, ešte aby ste vedeli, že desať tridsať je 

tu bod antol, nemocnica Antolská. Ten je pev. Ten má pevný 

čas. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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No, je prestávka o jedenásť tridsať. Takže, prestávka 

konči o dvanástej, tak.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pol hodina je? Tak jedenásť tridsať.  

Ďakujem za upozornenie.  

Takže, bod šestnásť, pán poslanec navrhuje jedenásť 

tridsať. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dva tridsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Tento návrh bol prijatý. 

 

A posledný bol, zaradenie nového materiálu 

o pätnástej hodine, o ktorom sme už sa veľakrát rozprávali 

a ktorý je pripravený v rozpore so zákonom, v rozpore 

s rokovacím poriadkom, ktorý je protiprávny, proti záujmom 

Bratislavy. Je založený celé na lži.  

Ale samozrejme, pán poslanec to navrhuje, takže 

budete hlasovať o zaradení tohto bodu.  
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O pätnástej hodine?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

O pätnástej hodine. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťdva za. 

Žiaľ, ani tento bod nebol zaradený. 

 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som navrhovala k tomu balíku bodov osobitných 

zreteľov, ktoré končia bodom päťdesiatdeväť pridať ešte bod 

stodeväť, ktorý je tiež osobitný zreteľ, a to je predĺženie 

nájmu pre predajňu Interpres na Sedlárskej ulici. 
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On ho síce máme zaradené ako tretí po vystúpení 

občanov, len osobitné zretele, už keď tu budeme hlasovať 

o osobitných zreteľov, malo by to ísť, logicky, pohromade.  

A tak navrhujem zaradiť ten bod stodeväť po bode 

päťdesiatdeväť.  

Čiže, keď skončia tie osobitné zretele, ktoré navrhol 

pán Greksa a teraz sme schválili, tak za tým by nasledoval 

bod stodeväť. 

Dúfam, že bude skôr ako šestnásť tridsať Vystúpenie 

občanov.  

Lebo v prípade, pán primátor, keby náhodou sme 

osobitné zretele pokračovali ešte niekedy o devätnástej 

hodine, tak má prednosť potom to pô to pôvodné zaradenie. 

Možno tak? Lebo je logické o osobitných zreteľov, už keď sa 

bavíme osobitné zretele, tak nech ide aj ten jeden bez 

petície.  

Petíciu po Vystúpení občanov. Lebo tá sa týka tej 

predajne Interpress, ale nie osobitný zreteľ. To nechávam. 

Čiže, rozumiete mi čo navrhujem? Aby osobitné zretele 

išli po hromade a dúfam, že tie budú doobedu vybavené. 

Takže, k tomu priradiť bod stodeväť, čo je takisto osobitný 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, prosne by to bolo tak, 

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

Po bode päťdesiatdeväť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

že bod stodeväť presunieme za tie, za ten blok 

osobitných zreteľov ako sedemdesiat tri Cé, asi. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za s. 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel poprosiť, ak by sme po schvaľovaní 

všetkých týchto zmien programu mohli dostať vytlačený 

program. Vytlačený, lebo ja toto neviem, neviem sledovať. 

Ja by som chcel mať jed jeden program dneska vytlačený. 

Tak, aby toto nám spravili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Samozrejme, len na to budeme potrebovať pár minút 

času. Čiže, asi si musíme dať pár, nejakú prestávku, lebo 

to sa nedá spraviť okamžite.  

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ja by som dal iba procedurálny návrh, aby sme nemali 

prestávku pred obedom, pretože už sme mali jednu od pol 

deviatej do pol desiatej. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak prosím hlasujte o tomto návrhu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aby nebola dopoludňajšia prestávka. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dá sa dávať fa?  

Pá, pán poslanec Greksa chce upresniť. 

Nech sa páči.  
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Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Hovorím o prestávke, ktorú sme mali mať na nejakú 

desiatu to nazvem. Nie teraz čo, čo treba spraviť prestávku 

kvôli programu, ale kvôli desiatovej. Desiatovú sme mali 

ráno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

to bola od jedenástej do jedenásť tridsať je praviď 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Áno. 

Že aby sme nemali prestávku. 

Ďakujem. 

Aby sme mohli robiť. Áno, o jedná (poznámka: 

nezrozumiteľné slová). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A dajú sa, ešte teraz je otázka procesu či 

s faktickými, páni poslanci sa pýtajú, či faktickou sa 

dávajú dávať procesné návrhy? 
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Áno. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čiže návrh platí. 

Prosím, hlasujte o ňom. 

(poznámka: čaká sa na spustenie hlasovacieho 

zariadenia) 

Hlasovacie zariadenie, prosím vás, keby ste mohli 

pustiť. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 

Čiže, rušíme dopoludňajšiu prestávku. 

 

A teraz pani poslankyňa Šimončičová navrhovala 

presunúť body.  

Ktoré to boli? Ešte raz.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Stodeväť a ktorý ešte to bol?  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. Ale iba bod stodeväť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Stodevinu. Dobre. 

Čiže, stodevinu presúvame ako bod sedemdesiattri Cé. 

Prosím, hlasujte. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, ten posledný bol sedemdes 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Bod bol presunutý. 

 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja mám viac tých návrhov, tak asi ich poviem všetky 

a potom sa o nich bude postupne hlasovať. 

Dobre. Ďakujem. 

No. Priznám sa, že nepamätám si teraz číslo, lebo 

pamätám si, že majetkové, teda, sa predradili, potom si 

tam, potom pani Pätoprstej sa schválili nejaké ďalšie, 

teraz pani Šimončičovej ešte ten, teda ďalší. No a ja po, 

teda to bude už teraz tým pádom sedemdesiattri  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dé. Tam je voľný priestor. 

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

Dé, tak sedemdesiattri Dé a sedemdesiatri E 

a sedemdesiattri eF, tie tri body po sebe by boli tie prvý 

tri materiály, ktoré vidíte na konci programu ako 

poslanecké návrhy.  

Ja to nechcem čítať, aby sme sa nezdržovali. Máte to 

tam. V programe to neni preto, že som to dal sedem dní pred 

konaním a osem dní sa má, tak som o jeden deň to zmeškal, 

takže sa to radí až úplne na záver. Tak nebudem to čítať. 

Čiže, prvý v poradí, druhý v poradí a tretí v poradí 

bude sede, by mal byť sedemdesiattri D, E a eF.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tomu rozumieme, len prosím vás, ktoré tam navrhujete 

posunúť? Ktoré sú to tie body z existujúcej pozvánky?  

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

Ööö tie prvé 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čísla, čísla povedzte. Čísla. 

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

Ono to nemá číslo, lebo to je úplne na záver ako 

poslanecké návrhy. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, zverejňovanie majetkových priznaní, to je ten 

prvý, návrh na pripomienkovanie návrhu to je druhý a návrh 

dodatku číslo dva k pravidlám je tretí. 

Tak tie prvé tri by išli po sebe.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, oni sú tuto napísané. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vy navrhujete zaradiť nové body do programu, lebo, 

tak. 

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

Zaradiť tie poslanecké návrhy, čo sú tam prvé tri 

v poradí  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

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

na konci ako sedemdesiattri Dé, sedemdesiattri E 

a sedemdesiattri eF.  

Potom ten štvrtý čo je v poradí, to je to konanie vo 

veci ochrany verejného záujmu, to sme sa na komisii 

dohodli, že to dáme až niekde do druhej polovice programu, 

tak to navrhujem ako bod stošesť A. 

Potom keď už sa bavíme o tých majetkových veciach, 

tak si myslím, že aj ten bod stojedenásť je majetková vec, 

tak to by som navrhoval ako prerokovať ak, po, po tej 

šestnásť tridsať ako posledný v poradí po Vystúpení 

občanov.  
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Čiže, teda, tam sú nejaké poradia po Vystúpení 

občanov, raz, dva, tri, štyri, päť a toto by bol ten, ten 

hneď posledný z nich. 

Teda bod stojedenásť ako posledný po šestnásť 

tridsať.  

Potom, hmmm,  keď neprešiel, keď neprešlo vyradenie 

to, tej parkovacej politiky, tak neviem, či niektorí to 

mysleli tak, že by o tom chceli diskutovať neskoršie, tak 

skúsim to ešte dať, že dáme to neskoršie. Takže, by sme to 

dali niekde, niekde dozadu, povedzme, ako, ako, ako 

stošestnásť A. To bude ďalší návrh. 

A keďže pri jed, bode jedna sa vždy zdržíme aj desať 

až pätnásť minút a dneska by sme sa zdržali tiež, tak bod 

jedna navrhujem ako stošestnásť Bé. 

Áno.  

A, a ostatné už vlastne boli uplatnené, čo som chcel, 

tak ďakujem pekne. To je všetko. 

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

Čiže, ná, prvý návrh pána poslanca Vetráka je zaradiť 

ako bod sedemdesiattri E materiál, ktorý je ako poslanecký 

návrh číslo jedna.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dé, ako Dé. Pardon. Ako Dé. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A to je poslanecký materiál číslo jedna. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prerušujem hlasovanie. Pardon.  

Hlasujeme o návrh pána poslanca Vetráka zaradiť nový 

bod sedemdesiattri Dé, ktorý bude pozostávať z materiálu, 

ktorý je v pozvánke je priložený ako poslanecký návrh, 

ktorý nebol zaradený, lebo prišiel neskoro. A je to 

materiál, ktorý navrhol pán poslanec Vetrák, ktorý sa volá, 

ako? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ja som povedal, že ruším hlasovanie. 

Bude sa hlasovať ešte raz, samozrejme. 

Takže, pán po.  
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Mikrofón, prosím vás, pánovi poslancovi, aby 

prečítal. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Názov materiálu, pán poslanec, ktorý bude ako bod 

sedemdesiattri Dé. 

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

Čiže, sedemdesiattri Dé, len sa s tým zdržíme. 

Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov 

hlavného mesta a tak ďalej. 

Stačí tak? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. O tomto ideme hlasovať. Toto bude bod 

sedemdesiattri Dé. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 
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Uznesenie je prijaté. 

Máme nový bod sedemdesiattri Dé. 

 

Ďalší návrh pána poslanca Vetráka bolo zriadiť bod 

sedemdesiattri E s názvom? 

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

To je Návrh na pripomienkovanie všeobecne záväzného 

nariadenia. To sa týka vlastne poskytovania dotácií.  

Čiže, to je návrh na novelu toho nariadenia o 

vézetenka (VZN) o dotáciách.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A bol zve, zverejnený ten to návrh toho? 

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

Toto ešte neni priamo novela, toto je len vypýtanie 

si súhlasu zastupiteľstva, aby sa mohla taká novela robiť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 
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Prosím, hlasujte o tomto bode sedemdesiattri E. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Máme nový bod sedemdesiattri E. 

 

Ďalší návrh je presunúť, teda mať, zriadiť nový bod 

sedemdesiattri eF, v ktorom bude, pán poslanec, čo? 

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

To je návrh dodatku číslo dva k pravidlám o príprave 

a schvaľovaní vézeten (VZN) hlavného mesta. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Aj tento bod bol zriadený. 
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Potom, pán poslanec, navrhovali ste, prosím, 

zopakujte. Už. 

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

Potom je tam ten štvrtý materiál, ktorý sa týka 

návrhu na začiatia konania vo veci ochrany verejného záujmu 

ako stošesť A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Stošesť A. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťšesť za. 

Aj tento návrh prijatý. 

 

Ďalší návrh pána poslanca bolo. 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Stojedenástku dať ako ako piaty v poradí, myslím? 

Áno. Ako piaty po Vystúpení občanov, v poradí, 

stojedenástku. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bolo, presunúť bod stojedenásť. Kamera Obskura 

(CAMERA OBSKURA) ako piaty bod 

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

Ako piaty v poradí po Vystúpení občanov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Piaty bod po Vystúpení občanov. 

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

Nech tie majetkové (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Čiže, tento bod bude piaty po Vystúpení občanov. 

 

A ďalší bod, pán poslanec. 

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

Potom boli posledné dva, že päťku dať ako stošestnásť 

A a jednotku ako stošestnásť Bé. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, prosím, hlasujte o návrhu presunúť bod päť ako 

stošestnásť, parkovanie, zase niekam, stošestnásť A, 

dozadu. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťjedna za. 

Tento návrh neprešiel. 
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Pán poslanec dal posledný. 

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

Jednotku ako stošestnásť Bé. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jednotka ako bod  

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

Ale asi to môže byť ako stošestnásť A, keď neprešiel 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Stošestnásť A. Presunúť jedna ako bod stošestnásť A. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Tento bod bol schválený. 

 

Pán poslanec Budaj. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Môžem podať pozmeňujúci v tak  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, samozrejme. 

Ján   B u d a j , poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Chcem vám navrhnúť, kolegovia, aby sme v tých bodoch, 

ktoré ste sa rozhodli predradiť, tam ide o ekonomické body, 

ktoré si vyžadujú dvadsaťsedmičku, to sú body dvadsaťdva až 

osemdesiatpäť, aby sa rokovalo iba o tých z nich, o ktorých 

rokovala finančná komisia.  

Keďže toto zastupiteľstvo je doslova kontajnerom 

nedokončených zastupiteľstiev, nikto z nás ako tu sedíme, 

už nemá prehľad z ktorého nedokončeného, alebo nezvolaného 

zas mestského zastupiteľstva je ktorý ekonomický bod. 

Takisto, či už tu nebol opakovane. 

Preto aby som urýchlil ten proces, tak aby sme sa 

nezdržiavali pri nich, žiadam aby ste navrhli vyňať tie, 

ktoré neprešli finančnou komisiou. Predkladateľ o tom má 

prehľad na rozdiel okol, od nás a v prípade, že tam takéto 

body sú, aby sme o nich nerokovali.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec,  

táto úloha je ale momentálne je ťažko realizovateľná, 

lebo to bude trvať. To je niekoľko desiatok bodov, na to 

budem potrebovať, no minimálne pol hodinu. Ja si myslím, že 

urobme to tak a povieme, či o ňom rokovala alebo nerokovala 

a podľa toho sa vy vyjadríte. 

To je, to je lepšie než. 

Lebo toto teraz, to mi pani Kramplová prišla povedať, 

že to je logisticky. 

Pani Jégh, 

nech sa páči. 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Poslanci nevedia o čom hlasujú.  

Pán Budaj by mal povedať, že číslo ten, ten, ten 

neprešiel komisiou, tak sa nemá o tom rokovať. Takto, že 

vyradiť tie, ktoré, tak nie sme tu kompjutre (computre), 

aby sme všetko pamätali, čo prešlo, čo neprešlo. Nehnevajte 

sa. 
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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: 

Pán Jégh, pani Jégh, 

to je váš osobný názor, prosím vás, keby ste sa 

s takýmito názormi hlásila do rozpravy.  

Ten návrh je lege artis a nie je dôvod, aby ho 

návrhová komisia komentovala. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Len otázka je, čiže, správne upozorňuje pani Jégh, že 

poslanci nevedia o čom majú hlasovať, lebo nedá sa hlasovať 

o materiáli, ktorý nemá. Musíte povedať kam navrhujete, 

číslo materiálu, kam ho navrhujete predradiť, alebo 

posunúť. To je, o tom sa dá hlasovať. Ale všeobecne, všetky 

materiály, ktoré nemajú nejaký doklad, to je nezrozumiteľný 

návrh a poslanci nebudú vedieť o čom majú hlasovať.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nech sa páči, máte slovo, pán poslanec, áno. 
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Ján   B u d a j , poslanec MsZ: 

No, to nemám. 

Ďakujem pekne. 

Takéto hlasovania sú bežné. Poslanci sa nakoniec 

hlasovaním vyjadria či chcú, aby boli vyradené body, ktoré 

neprešli finančnou komisiou, alebo nechcú. 

Veľmi presne vedia. Ten princíp predsa je 

zrozumiteľný.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Budaja. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ne.  

Pán poslanec,  

do mikrofónu. 

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

Ďakujem za slovo. 

Nemôžme to vypísať, že ktoré presne to sú? Však to je 

na dve minúty robota a máme v tom jasno. Lebo možno aj bod, 

ktorý síce neprešiel finančnou komisiou môže byť úplne 

jasný. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j , poslanec MsZ: 

Pán kolega Borguľa, zas, vedenie mesta nám nedalo 

v programe túto informáciu a pri tvorbe programu je toto 

najjednoduchšie.  

No, keď to neodsúhlasíte, tak sa bude rokovať 

o každom jednom jednotlivo. 

Ja budem naozaj žiadať potom, aby sa dali podrobné 

informácie. 

Ešte raz zopakujem ten návrh. Medzi bodmi dvadsaťdva 

a osemdesiatpäť, aby z týchto bodov od dvadsaťdva do 
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osemdesiatpäť nepredkladal predkladateľ tie, ktoré neprešli 

finančnou komisiou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán posla 

Ján   B u d a j , poslanec MsZ: 

Ide všetko o body, ktoré si vyžadujú dvadsaťsedem 

hlasov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek faktickou. 

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

Prosím mikrofón. 

Ďakujem. 

Ja si myslím, že tento návrh je naozaj dobrý. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  

prijmime ho. Organizačné dovtedy, pokiaľ sa k tomu 

dostaneme, určite vyčísli, respektívne identifikuje tie 

body, ktoré neboli na finančnej komisii.  
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Pokiaľ je jedine v tom problém, a čiže, keď sa 

dostaneme k tomu, bude jasné, že tieto body je zbytočné 

otvárať, pokiaľ si teraz v predstihu odsúhlasíme ich 

stiahnutie.  

Je to ústretová záležitosť s tým, že sa dostaneme, 

možno, k tým bodom, ktoré ak zostanú v programe, by sme 

vôbec nemali možnosť prejednávať. 

Poprosím tiež o podporu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Otázka je potom, že jedná sa o materiáli, ktoré 

neboli prerokované z akého dôvodu? Lebo keď neboli 

prerokované preto, že finančná komisia nebola 

uznášaniaschopná, tak za to ale občania nemôžu. To už je, 

to treba tiež povedať.  

My, napríklad, tu máme materiál prenájom parkoviska 

Nemocnici Antolskej, aby sme dali ľuďom parkovacie miesta 

a ten tiež neviem, či bol prerokovaný vo finančnej komisii.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Nebol. No tak potom ho musíme vyradiť. A potom 

povieme Bratislavčanom, nemáte parkovacie miesta. To je aký 

návrh toto.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j , poslanec MsZ: 

Od, o Antolskej, pokiaľ si pamätám, sa rokovalo na 

viacerých komisiách. Aj na urbanistickej. 

Nech sa páči, ja som takýto návrh dal, určite 

Antolská v tomto vyčíslení nie je.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nerokovalo sa, lebo neboli ste 

Ján   B u d a j , poslanec MsZ: 

Ale nie je vo vyčíslení, ktoré som poveda. Dvadsaťdva 

až osemdesiatpäť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

uznášaniaschopní. No. 

No, neni. Ale nerokovalo sa, lebo ste neboli 

uznášaniaschopní. 
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Ján   B u d a j , poslanec MsZ: 

Ale ja som dal návrh na konkrétne body 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bude sa o ňom hlasovať. 

Ján   B u d a j , poslanec MsZ: 

a vy hovoríte o iných bodoch. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren ešte. 

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

Ďakujem. 

Ja len chcem fakticky doplniť, že komisia je len 

poradný orgán zastupiteľstva. A neprerokovanie v komisii, 

a napriek tomu, že teda, ja som tam bol a veľmi ma mrzí, že 

bola neuznášaniaschopná a že sme si to nedokázali zariadiť, 

aby poslanci prišli, ale to predsa nemôže byť dôvodom 

vyradiť materiály, na ktoré, mi tu Ružinovčania celé 

mesiace čakajú, lebo už dávno mohli mať nové kontajnerové 

stojisko a teraz by sme to zase museli vyhodiť len kvôli 

tomu, že sa tu hľadajú nejaké zámienky.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Hlasujte, prosím, o návrhu pána poslanca Budaja. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Osemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Nie. Môžete.  

Už nikto nie je prihlásený do diskusie?  

Ešte pán poslanec Vetrák chce niečo faktickou?  

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

Ja už som len chcel dodať, však to bolo skôr 

relevantné pred tým hlasovaním, ale asi by to dopadlo 

rovnako.  

No, to bolo na pána Chrena. Ono ten rokovací poriadok 

je stále platný a tam je to tak napísané a zatiaľ sme sa 

nedohodli inak, že ak to nemá stanovisko mestskej rady 
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alebo komisie, tak to nemá ísť priamo do toho programu, ale 

pán primátor to má zaraďovať osobitne.  

Čiže, nebol žiadny problém, aby pán primátor povedal, 

že body, ja neviem, pod čiarou osem až tridsať, napríklad, 

tie, čo neprešli komisiou, naraz ich zaradiť do programu 

v rámci zmeny, tak ako to robíme my.  

A všetci chceme tie majetkové prerokovať. Len, len 

takýmto spôsobom to nebolo dobre spravené. To som chcel 

k tomu povedať.  

A to sa nedá, nedá sa vyhovárať na občanov vo 

všetkom, proste, lebo potom si tu každý bude robiť čo chce.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Čiže, máme schválený program rokovania.  
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(poznámka: 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
 

0 Riešenie krízovej situácie v Dome seniorov Archa 

73 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto v lokalite Filiálka, do správy mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto 

27 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme 
pozemku č. 01/2008 na dobu určitú od 01. 01. 2019 do 
31. 12. 2019 pre Tomáša Jurištu so sídlom v Bratislave 

28 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 
č. 19179/27, Milanovi Jánymu s manželkou   

29 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 
parc. č. 12006/4, Karolovi Masarovičovi 

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

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

39 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa rozostavanej stavby vodojemu bez 
súpisného čísla na pozemkoch parc. č. 1371/5, parc. č. 
1371/26 a parc. č. 1372/1, k. ú. Devín, spoločnosti 
Lomnická, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

40 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 
parc. č. 16952/178, spoločnosti Bjoern s.r.o., so 
sídlom v Bratislave 
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41 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 

42 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  

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

44 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 
parc. č. 22092/5, Ing. Karolovi Pajerovi  

45 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 
č. 513/129, do podielového spoluvlastníctva PhDr. 
Márie Homolovej v podiele ½ a Ing. Imrichovi 
Kavečenskému v podiele ½ 

46 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Nivy, Ružinov, Trnávka, Nové Mesto, Karlova Ves 
a Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stojísk   

47 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Nové Mesto, parc. č. 13145/73, spoločnosti ACS 5, s. 
r. o., so sídlom v Bratislave  

48 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, parc. č. 631/91, parc. č. 631/92, parc. č. 
1141/1 a parc. č. 1141/2, pre mestskú časť Bratislava-
Vrakuňa  

49 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú.  
Ružinov, parc. č. 21949/30, spoločnosti Pri Kuchajde, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave  
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50 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 10497/11, Občianskemu združeniu Fontána 
pre Zuzanu so sídlom v Bratislave 

51 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
238,26 m², v stavbe, so súpis. č. 3042,  na Jasovskej 
6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na pozemkoch parc. č. 
2468/1, parc. č. 2464/50 a parc. č. 2464/47, 
pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu, so sídlom 
v Bratislave 

52 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 919/2017 zo dňa 27. 
09. 2017, ktorým bol schválený ako prípad hodný 
osobitného zreteľa nájom časti pozemku v Bratislave, 
k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/13, pre spoločnosť 
Custom - Pharma III s.r.o., so sídlom v Bratislave 

53 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 4765/11 a parc. č. 
5349/1, spoločnosti REPAX s.r.o., so sídlom 
v Bratislave 

54 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 21812, spoločnosti J.R.B. s.r.o., so 
sídlom v Bratislave  

55 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre 
Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave 

56 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. 
Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o. 
so sídlom v Bratislave 

57 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave,  k. ú. 
Petržalka, parc. č.  2848/160, 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, 
2848/49, 2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57 pre 
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UNIVERZITNÚ NEMOCNICU BRATISLAVA so sídlom 
v Bratislave - (materiál bude prerokovaný o 10:30 h) 

58 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  

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

60 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, 
spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o. so sídlom 
v Bratislave  

61 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, parc. č. 5441, Národnému ústavu detských 
chorôb, so sídlom v Bratislave 

62 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
65,01 m² nachádzajúcich sa v stavbe  súpis. č. 1873  
postavenej   na pozemku parc. č. 3085 na Bilíkovej 
ulici č. 1 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka  pre 
Cirkevnú materskú školu Gianny Berettovej Mollovej, so 
sídlom v Bratislave  

63 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru (bývalého 
bytu č. 23) na Rajčianskej 8, v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, Slovenskej filharmónii, so sídlom 
v Bratislave  

64 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
71,59 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188 
postavenej na pozemku parc. č. 2886 na Batkovej ulici 
č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka pre TANEČNÝ KLUB 
„DANUBE“ BRATISLAVA,  so sídlom v Bratislave, na dobu 
určitú do 31. 08. 2038 

65 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k 
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bytovým domom a prístupov do nebytových priestorov 
v Bratislave 

66 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 
8434/1, parc. č. 8434/2, parc. č. 8436/1, parc. č 
8436/2, parc. č. 8484/1 a parc. č. 8484/2, k. ú. Rača, 
spoločnosti Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Maťúš, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

67 Návrh na predaj pozemkov zastavaných časťou stavby vo 
vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Ružinov, 
parc. č. 3157/12 a parc. č. 3157/13, do vlastníctva 
Ing. Jany Hudecovej  

68 Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN pod stavbami 
radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 
Moravská ulica, parc. č. 11371/2-3, parc. č. 11371/7, 
parc. č. 11371/11-13, parc. č. 11371/29-30, parc. č. 
11371/36-38, parc. č. 11371/44, parc. č. 11371/49, 
parc. č. 11371/58, parc. č. 11371/60, parc. č. 
11371/62 a parc. č. 11371/65  

69 Návrh na schválenie zámeru na prenájom pozemku vo 
výmere 800 m² v areáli Bratislavského lesoparku, časti 
parciel registra C KN č. 19571/8, 19575/1, 19575/2, 
19665/2, k. ú. Vinohrady 

70 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na 
prenájom nebytových priestorov v Saune Neptún na 
Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto za účelom poskytovania masážnych služieb 

71 Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady 
a k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

72 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo výmere 
112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v 
Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže  

73 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 
47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v 
Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže 
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74 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 
parc. č. 5352, Limbová - Ďumbierska ul., formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 

75 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže  

76 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 4491, Korabinského ul., formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže  

77 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 
Ružinov v lokalite Cintorína Prievoz, do správy 
mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestskej časti 
Bratislava-Ružinov 

78 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 21419 dodatkom k Protokolu č. 11 88 
0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej 
organizácie Generálny investor Bratislavy 

79 Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej 
pamiatky „Vajnorský ľudový dom“, dodatkom k Protokolu 
č. 11 88 0831 05 00, do správy mestskej časti 
Bratislava–Vajnory, ako oprava minulých rokov 

73A Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, 
Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. 
Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 
12, Nám. Hraničiarov 7, Holíčska 7, vlastníkom bytov 

18 Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej 
umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 
Bratislava  

19 Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra 
voľného času, Štefánikova 35, Bratislava   

20 Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie 
RETEST 
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21 Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej 
služby – nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. v celkovej 
výške 15 000,00 Eur 

22 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom 
prevádzkovania stravovacej jednotky v zariadení pre 
seniorov Domov jesene života 

73B Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme 
nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 na dobu 
neurčitú, pre spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s 
r.o., so sídlom v Bratislave (bod bude prerokovaný o 
16:30 h ako tretí po vystúpení občanov) 

73C Zverejňovanie majetkových priznaní verejných 
funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce 
z politiky etiky v zmysle Protikorupčného minima pre 
Bratislavu 

73D Návrh na pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa 
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 a na jeho 
zverejnenie v zmysle § 3 a § 6 ods. 3 písm. a) 
Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie 
všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 
zo dňa 30. 9. 2004 

73E Návrh Dodatku č. 2 k Pravidlám pre prípravu, 
schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných 
nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004 

1A Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

1B Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR 
Bratislavy 

18 Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2017 a hodnotiaca správa 
za rok 2017 
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19 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2018 

20 Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 
2018 

21 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy – parkovacia politika 

22 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských 
častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves 
a Bratislava-Nové Mesto 

23 Návrh opatrení na podporu verejnej dopravy 
v Bratislave 

24 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti METRO Bratislava, a. s. 

25 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 

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

27 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť 

28 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti KSP, s.r.o. 

29 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia 
cestovného ruchu 

30 Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy do  predstavenstva a dozornej 
rady spoločnosti Halbart – Slovakia a. s.  
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31 Informácia o prebiehajúcom výberovom konaní na 
depozitár 

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

33 Návrh Poriadku odmeňovania poslancov mestského 
zastupiteľstva a členov komisií mestského 
zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami 

74 Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu 
Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, 
na jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným 
mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-
Podunajské Biskupice 

106 Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
na pozemku registra C KN v Bratislave, k. ú. Lamač, 
parc. č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., 
so sídlom v Bratislave  

107 Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania 
a užívania stavby - vjazdu na pozemku  registra „E“ 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 
297/5, v prospech Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely 
Augustínovej,  ako budúcich oprávnených z vecného 
bremena 

108 Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby 
podzemnej garáže na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 11462/52, v prospech spoločnosti LOFTY 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

109 Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN, 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 
a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech 
spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

110 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 2525/2, v areáli Materskej školy 
Šulekova 35, do správy mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

111 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 
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06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 
2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a 
uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol 
schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. 
č. 1111/48,1111/49,1111/50,1111/51,1111/70,1111/72, 
pre spoločnosť PETRŽALKA CITY a.s., so sídlom 
v Bratislave 

112 Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy č. 
481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, č. 572/2016 zo dňa 30. 
06. 2016, č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, č. 935/2017 
zo dňa 27.09. 2017 

113 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. - 
25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom 
Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým 
schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
pod bytovým domom Baltská 1 

114 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, 
Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. 
Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 
12, Nám. Hraničiarov 7, Holíčska 7, vlastníkom bytov 

115 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
administratívnej budove Papraďová 1A, hromadných 
garážach na ulici Pribišova – hromadné garáže, 
garážach na ulici Veternicová – garáže, vlastníkom 
nebytových priestorov a garáží 

116 Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z 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 
Hlaváčikova 24 

117 Zrušenie neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj 
bývania, n. o. spolu so správou o aktuálnom stave 
organizácie 

118 Ročná správa o stave obecného bytového fondu za 
kalendárny rok 2017 
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119 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
(máj) 

120 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
(jún) 

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

122 Koncepcia Smart City Bratislava rozumné mesto 2030 

123 Návrh na uzatvorenie zmieru v konaní vedenom na 
Okresnom súde Bratislava I, č. k. 18C/97/2013, 
o zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno 
spočívajúce na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2176/5 
a parc. č. 2176/7, k. ú. Vajnory 

124 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 

125 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 

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

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

128 Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 
ruchu za rok 2017 

129 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod  
2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu pri príprave 
výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 

130 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. 

131 Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav 
pre vybrané skupiny cestujúcich v roku 2018 ako 
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plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 
4. 2018  

132 Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2010 - 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných 
plánov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020 
na obdobie rokov 2018 – 2020 

133 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 

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

135 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 

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

106A Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 
písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov 

107 Petícia proti výstavbe pri Sade Janka Kráľa a za zmenu 
funkcie územia Artmedia  späť na funkciu šport 
(materiál bude prerokovaný o 16:30 h ako prvý po 
vystúpení občanov)  

108 Petícia za zachovanie predajne zahraničnej tlače na 
Sedlárskej č. 2 v Bratislave (bod bude prerokovaný 
o 16:30 h ako druhý po vystúpení občanov) 
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112 Návrh na nájom nebytového priestoru na Sedlárskej 
ulici v Bratislave, na pozemku registra „C“ 
parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže (bod bude prerokovaný o 16:30 h ako 
stvrtý po vystúpení občanov) 

113 Návrh na schválenie predloženej architektonickej 
štúdie ako plnenie podmienky č. 6 uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
912/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený 
nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto, neziskovej 
organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave (bod 
bude prerokovaný o 16:30 h ako piaty po vystúpení 
občanov) 

114 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
(máj) 

115 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
(jún) 

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

117 Interpelácie 

118 Rôzne 

116A Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 08. 2018 
a k 15. 7. 2018 

• Informácia o príprave nového územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy – o 14:00 h 

• Návrh Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 
- ako 2 bod po 14:00 h 

 
 

16.00 h vystúpenie občanov 
 

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

e) Informácia o aktuálnej situácii v súvislosti 
s realizáciou výstavby D4R7 a ďalšími dopravnými 
obmedzeniami v hlavnom meste SR Bratislave 

f) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

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

h) Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. a 2. 
štvrťroka 2018 

i) Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované 
a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Incheba, a.s. dňa 29. júna 2018 

j) Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované 
a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 22. 
júna 2018 

k) Informácia o plnení opatrení vyplývajúcich z kontroly 
č. 1/2018 vykonanej útvarom mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislava  

l) Informácia o plnení opatrení prijatých ku kontrole č. 
10/2018 vykonanej útvarom mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy 

m) Informačný materiál o plnení opatrení uložených v 
správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy č. 
23/2017 

n) Informačný materiál o plnení opatrení uložených v 
správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy č. 
12/2017 
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o) Informácia o plnení opatrení vyplývajúcich z kontroly 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislava č. 
19/2017  

p) Informácia o projekte – Bikesharing – systém zdieľania 
bicyklov na území hlavného mesta SR Bratislavy 

q) Informácia o splnení opatrenia prijatého na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 
kontrolóra v spoločnosti Bratislavská integrovaná 
doprava, a. s. 

r) Informácia o plnení opatrení z kontroly zákonnosti, 
účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri spravovaní 
a zabezpečovaní prevádzky objektu Zimného štadióna 
Ondreja Nepelu 

s) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, 
Bajzova 6, Podzáhradná 19, Závadská 6, Hrobákova 38, 
vlastníkom bytov 

t) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
nezvereného do správy mestskej časti Bratislava-
Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 2 v bytovom dome 
Miletičova 63, zvereného do správy mestskej časti 
Bratislava-Ružinov 

u) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, Bratislava 

v) Informačný materiál o plnení opatrení uložených 
v správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy č. 
3/2018 

w) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac jún, 
júl, august 2018 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja ako sme sa dohodli, asi bude potrebovať 

organizačné pár minút na to, aby aktualizovalo tú písomnú 

podobu. Tak súhlasíte s tým, aby sme do tej pol jedenástej 

mali krátku prestávku? A potom bude vystúpenie.  

Pa. Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja, samozrejme, súhlasím s tou prestávkou, aby sa 

dala tá poz text programu vytlačiť, ale prosila by som, aby 

za tú krátku prestávku, pán primátor, aby sa zariadilo, aby 

na rokovaní o majetkových bodoch programu, na ktoré 

občania, obyvatelia Bratislavy čakajú celé mesiace, ak nie 

roky, aby bol prítomný pán riaditeľ magistrátu, lebo ľahko 

sa môže stať, že odmietneme o tom rokovať, ak nepríde na 

zastupiteľstvo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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K riaditeľovi magistrátu som chcel vás ešte 

informovať, že pán riaditeľ je na dlhodobo plánovanej 

rodinnej dovolenke a nie je tu. Je tu zastúpený zástupcom 

riaditeľa, prvým zástupcom, ktorý je úplne plnohodnotnou 

náhradou. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem. Ďakujem za slovo. 

Možno tentokrát je pán riaditeľ naozaj na dovolenke, 

ale osemdesiat percent zastupiteľstvo, osemdesiat percent 

času rokovania, kedy je riaditeľ veľmi dôležitý, aby tu 

bol, tu nebol. To vieme. Pán primátor, to nemôžme povedať, 

že to tak nebolo.  

Sme jediná samospráva, ktorej sa riaditeľ magistrátu, 

alebo vôbec, riaditeľ, nezúčastňuje rokovaní mestského 

zastupiteľstva.  

Aký je na to dôvod, ak sa môžem opýtať?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Už som ho niekoľkokrát vysvetlil. 

Budeme mať prestávku kým, kým návrhová komisia, 

respektíve organizačný pripraví, pripraví novú pozvánku 

a potom bude nasledovať bod Antolská nemocnica.  

 

(prestávka od 10.26 do 11.03 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

...poslancov, nie len prítomných, ale aj za.  

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 107 

PROCEDÚRA K ROKOVANIU MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA – NÁVRH PRIMÁTORA, 

ABY ROKOVANIE MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA POKRAČOVALO AJ NA 

DRUHÝ DEŇ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Podľa dohody budeme pokračovať v rokovaní 

zastupiteľstva bodom päťdesiat, ale ešte pred týmto bodom 

by som sa s vami rád dohodol na procese dnešnom, pretože 

máme pred sebou veľa práce a budem veľmi rád, keď sa nám 

podarí dokončiť toto zastupiteľstvo, ale nie je vylúčené, 

že sa môže stať aj niečo iné a chcel by som odporučiť, aby 

sme v prípade, že nedokončíme dnes toto zastupiteľstvo, 

pokračovali zajtra. Chcem vám takýto 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Opýtať sa na. Keď to je dohoda, keby to bola naša 

dohoda, tak. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Vy máte. Je zvolané na dneška, ale keď sa dohodneme, 

že chceme Bratislavčanom pomôcť, tak myslím, že nám nič 

nebráni tomu, aby sme pokračovali zajtra. Keď, samozrejme, 

poslanci povedia, že nechcú pokračovať zajtra, ja to budem 

rešpektovať, ale, ale. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aj ja mám iný program, ale, ale myslím, že sú 

bratislavské veci sú tie najdôležitejšie, kvôli ktorým tu 

sme. Tak vám chcem navrhnúť, aby sme pokračovali zajtra. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Procedúra asi nedovolí, aby to pokračovalo zajtra. Ja 

som ochotný prísť, keď tam bude sedieť pán riaditeľ. 

Zabezpečte, pán primátor, aj to, aby tam sedel aj on, keď 

je to také nutné pre obyvateľov Bratislavy. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, dohoda je, že môžeme pokračovať zajtra? 

(poznámka: je počuť „nie“) 

Takže, poslanci nechcú pokračovať zajtra. Dobre, ja 

to beriem na vedomie. Poslanecký zbor nechce pokračovať 

v dokončení tohto rokovania.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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No, to by musel navrhnúť nejaký poslanec.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani poslankyňa Plšeková sa hlásila.  

Ale, respektíve, ešte pred tým pán poslanec Greksa. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som, možno, navrhol váženému plénu jeden ne 

neuveriteľný, neslýchaný návrh. Aby sme to naozaj dneska 

stihli, čo keby sme sa zdržali zbytočných rečí a iba 

stláčali gombíky, proste.  

Jednoducho, stláčali áno, nie a vyjadrili, vyjadrili 

proste svoj názor hlasovaním a podľa mňa o tretej, štvrtej 

môžeme ísť domov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 
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P, pardon, prosím vás, stiahnite to z obrazoviek, tu 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Ja si myslím, že niektorí poslanci si ani rozdiel 

nevšimnú, lebo naozaj, tu iba stláčajú gombíky, tak jak je 

dohodnuté. A takže, to asi neni nejaká novinka pre 

niektorých. Po prvé. 

Po druhé, to nie je technicky možné, pretože zákon 

hovorí, že, to aj keby sme sa my dohodli, zastupiteľstvo je 

verejné, koná sa pre obyvateľov a obyvatelia nemajú tri dni 

dopredu ako je zákonom stanovené. 

Čiže, môžeme sa dohadovať na čom chceme, môj názor je 

taký, že neexistuje sa na tomto dohodnúť. Ne neexistuje sa 

na tomto dohodnúť, lebo by neboli dodržané veci a bolo by 

to neplatné. 

Ale, tak, samozrejme, však tuto už sme videli 

všeličo, tak keď sa tu dohodne a príde sa, tak sa príde, 

ale podľa mňa, to bude mať všetko vadu neplatnosti, lebo 

takto zvolané zastupiteľstvo je v rozpore so zákonom.  

Ďakujem. 
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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: 

Súhlasím a myslím si, že o tom by mali rozhodnúť 

v hlasovaní poslanci. Ak sú ochotní dva dni rokovať, 

rozhodnime hlasovaním a nie takouto diskusiou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja teda dúfam, že všetci chcú dorokovať to 

zastupiteľstvo, čiže, ja súhlasím aj zajtra. Ale možno by 

to bolo teda menežérsky (manažérsky) spraviť lepšie tým, že 

s predsedami klubov keby ste sa pán primátor dohodol, ktorý 

deň je ten najvhodnejší, lebo veľa ľudí určite má na zajtra 

program.  
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Ja keď si odhlasujeme, tak samozrejme prídem, ale aby 

to zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné, mohli by sa k tomu 

vyjadriť poslanci a navrhnúť nejaký normálny deň 

pokračovania.  

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 si tiež myslím, že pokiaľ bol zámer spraviť 

dvojdňové zasadnu zastupiteľstvo, tak by bolo lepšie rovno 

ho zvolať ako dvojdňové s tým, že ak sa neprerokuje do 

devätnástej hodiny dnes, tak budeme pokračovať zajtra. 

Všetci by sme o tom vopred vedeli.  

Ale teda, čo sa týka toho, či je to možné, alebo nie 

je to možné, tak nerád a celkom výnimočne, ale nesúhlasím 

s kolegom Hrčkom a súhlasím s pánom primátorom, pretože 

článok 5 odsek 8 nášho rokovacieho poriadku hovorí, že ak 

sa neprerokujú všetky body schváleného programu, tak môže 

mestské zastupiteľstvo rozhodnúť, že sa v rokovaní bude 

pokračovať v inom náhradnom termíne, pričom sa toto 

rokovanie bude považovať za súčasť pôvodného rokovania.  
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Čiže, nejde o zvolanie nového zastupiteľstva, ide iba 

o dokončenie tohto zastupiteľstva. My si povieme, že si 

nedáme hodinovú pauzu, ale dáme si desaťhodinovú pauzu 

a potom v ňom budeme pokračovať. To môžeme urobiť. Bude to 

v súlade s rokovacím poriadkom aj zákonom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor,  

ja by som vás chcel poprosiť, aby ste prestali 

politikárčiť na tomto mestskom zastupiteľstve. A to, táto 

vaša požiadavka, ak naozaj ste chceli pracovať aj v piatok, 

mala odznieť na gremiálnej porade. Na to tie gremiálne 

porady sú. 

Poslanci boli pripravení rokovať aj v stredu, aj 

v štvrtok, aj piatok. Lenže, v živote si to musíte aj 

zariadiť. Náš tu neni fultajm (full time), že ako u vás.  

Čiže, gremiálna porada je presne ten orgán, kde ste 

toto, tento návrh mali dať. Takýto návrh tam nezaznel. 
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Zazneli tam mnohé iné návrhy, ktoré mali sfunkčniť toto 

rokovanie tak, aby bolo ukončené. Tie ste neakceptoval.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte bol prihlásený, pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

28. júna bolo zastupiteľstvo. Dnes, alebo respektíve 

zajtra, sú tri mesiace. Vy ste vedeli koľko bodov nám 

zostalo. Vy ste mali možnosť zvolávať zastupiteľstvá tak, 

ako je to potrebné.  

Takže, to teraz nehádžte na poslancov, že nie sú 

ochotní zajtra prísť. Vy ste vedeli, že je stodvadsaťjedna 

bodov a dvadsaťtri informačných materiálov. Ne nestihli ste 

si to prečítať dnes. Ste o tom vedeli, mohli ste, mohli sme 

rokovať od utorka. Alebo ste nám mohli napísať, pripravte 

sa, týždeň dopredu, štvrtok, piatok sa rokuje.  

Takže, teraz sa nevyhovárajte na nás.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, ideme hlasovať o návrhu, ktorý dala pani 

námestníčka Plšeková, aby sme pokračovali zajtra ráno 

v rokovaní osem tri 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán. 

Povedala, že. Pán poslanec Kuruc. 

Pán poslanec Kuruc ešte. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

V zmysle dohody dvoch predsedov poslaneckých klubov, 

mňa a pána poslanca Uhlera, päť minút by sme chceli všetci 

predsedovia klubov s tebou (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, päť minút prestávka.  

Dobre, Nech sa páči. 
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JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ja, napríklad, osobne  si do zajtra neviem zmeniť 

program tak, aby som zajtra mohol prísť. Ale keď sa 

dohodneme budúci týždeň vo štvrtok, myslím, že za týždeň si 

všetci budú vedieť zmenežovať (zmanažovať) program tak, aby 

mohli prísť. 

Tak, poďme sa o tom pobaviť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Budúci týždeň vo štvrtok už je zase iný režim, ale 

môžeme si o tom povedať.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: porada predsedov poslaneckých klubov 

s primátorom) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke – výsledok porady predsedov 

poslaneckých klubov s primátorom) 

To, čo sa dnes nedorokuje, sa dorok dorokuje 

nabudúce. Preferencia je budúci štvrtok. Či to bude 
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pokračujúce, alebo pokračovanie tohto, to je už je iba 

otázka techniky podľa rokovacieho poriadku.  

 

 

BOD 50 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE,  K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č.  2848/160, 

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, 2848/49, 

2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57 

PRE UNIVERZITNÚ NEMOCNICU BRATISLAVA 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Tak poďme do bodu päťdesiat a tým je náv návrh 

na schválenie prípadu osobitného zreteľa, ktorý. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Päťdesiat. Tým sme si povedali. Lebo to je, desať 

tridsať mal začať ten bod má pevný časový, ten mal pevný 

časový termín. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, bolo dávno, ale tým, že sa pomenila pozvánka, 

musela sa dotlačiť, tak, tak začíname ten bod až teraz. 

Dámy a páni,  

predkladáme vám návrh na schválenie nájmu pozemkov 

podľa osobitného zreteľa, nájmu pozemkov hlavného mesta, 

ktorú chceme prenajať Univerzitnej nemocnici Bratislava, 

Bratislava Antolská.  

Cieľom tohoto nájmu je umožniť Bratislavčanom 

bezplatné parkovanie na zhruba dvesto parkovacích miestach, 

ktoré nemocnica, respektíve ministerstvo vybuduje na 

pozemkoch, ktoré im dáme do nájmu.  

Považujeme to za veľmi dobrý, dobrý návrh. Je to 

výsledok dohody diskusie hlavného mesta a ministerstva 

zdravotníctva. Tam vznikol aj tento nápad a toto je jeho 

realizácia.  

Jedná sa pri tom parkovisku o zhruba o šesť a pol 

tisíc metrov štvorcových, ďalšie metre sú pod budovou.  

Hlavné mesto už v tomto areáli konalo. My sme 

zrekonštruovali, opravili ten parčík z ľavej strany 

nemocnici na Antolská.  
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Čiže, verejné priestory popri nemocnici sa zlepšujú 

a toto by bol ďalší veľmi významný krok smerom k zvyšovaniu 

kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre 

Bratislavčanov.  

Preto navrhujeme, aby sme, aby hlavné mesto, aby ste 

schválili tento návrh v alternatíve číslo jedna, a to je 

symbolický nájom jedno euro. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ďakujem pekne. 

Ak by som nestihol za tri minúty, poprosím 

o predĺženie, lebo mám pripravené, pripravený pozmeňovací 

návrh, ktorý neviem, či stihnem za šesť minút vôbec 

prečítať.  

Veľmi vítam, že takáto iniciatíva z zo strany 

nemocnice prichádza, že ľudia budú môcť konečne parkovať 

zadarmo, nie za tie spoplatnené parkoviská, ktoré sú tam 

a že ide rekonštruovať. Akurát si myslím, že môžeme v tomto 

prípade urobiť dve pozitívne veci jedným hlasovaním. 
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Čiže, by som chcel navrhnúť pozmeňovací, pozmeňovac, 

pozmenenie uznesenia s tým, že po vysporiadaní súdnych 

sporov medzi nemocnicou a mestom, nemocnica zamení tieto 

pozemky, aby nám ich zase nevracala a budú ďalej pod 

budovami, ktoré nám budú na nič. A pritom v Ružinove máme 

obrovský problém, napríklad, s jazerom Rohlík, s jeho 

údržbou. Pre nemocnicu, samozrejme, priorita nie je, lebo 

skôr potrebujú zaplatiť sestričky a postarať sa 

o pacientov.  

Čiže, prečítam návrh viacerých poslancov. Je to návrh 

siedmych poslancov z Ružinova, plus niektorých poslancov 

z Petržalky. Čiže, predkladajú Kaliský, Šimončičová, Chren, 

Drozd, Štasselová, Buocik, Tvrdá a Pätoprstá. 

Všetci máte tieto materiály pred sebou, čiže, čísla 

pozemkov čítať nebudem.  

Návrh na zmenu a doplnenie navrhnutého uznesenia 

v časti účel nájmu, kde sa zmení účel nájmu pozemkov 

z výstavby parkoviska a majetkového usporiadania vzťahov 

k pozemku pod objektami Nemocnice svätého Cyrila a Metoda 

ako súčasti úenbé (ÚNB) na Antolskej nemocnici Bratislava 

na dobu neurčitú na vybudovanie odstavnej plochy na 

parkovanie s použitím zatrávnených ekotvárnic s maximálnym 

možným zachovaním jestvujúcich odrastených stromov.  

V časti Bé sa doplní druhá podmienka: 
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V nájomnej zmluve bude prevzatý záväzok zmluvných 

strán uzatvoriť do deväťdesiat dní od právoplatného 

skončenia súdneho konania medzi zmluvnými stranami 

o určenie vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúce cej sa 

v v katastrálnom území Ružinov zámennú zmluvu, predmetom 

ktorej bude prevod pozemkov, ďalej sú vymenované pozemky, 

to je, to je v tom uznesení, čo máte pred sebou, 

ddddd dddd  

za účelom jeho zámeny do vlastníctva nájmu v takom 

rozsahu, aby hodnota  všetkých zamieňaných pozemkov do 

vlastníctva nájomcu bola zhodná s hodnotou všetkých 

zamieňajú, zamieňaných pozemkov do vlastníctva Hlavného 

mesta SR Bratislava.   

V prípade, že nájomca poruší záväzok uzatvoriť 

v dohodnutej lehote za dohodnutých podmienok predmetnú 

zámennú zmluvu, prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od 

zmluvy o nájme pozemkov a toto uznesenie stratí platnosť. 

V návrhu na zmenu textu materiálu do preambuly 

o nájme pozemkov sa dopĺňa v odseku 3 v nasledovnom znení: 

Odsek 3. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť do 

deväťdesiat dní od právoplatného skončenia súdneho konania 

medzi zmluvnými stranami, to isté, ako som opakoval, akurát 

tu pribúda, doplní sa uznesenie, dátum teda prijatia tohto 
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uznesenia a doplní sa to, že sa po uzavretí súdneho sporu 

dorobí geometrický plán a súdnoznalecké posudky. 

Ďalej tam pridávame v článku článok 1 bod 3 sa mení 

nasledovným znením: 

Účelom nájmu predmetu náj, predmetu nájmu je 

vybudovanie odstavnej plochy na parkovanie s použitím 

zatrávnených ekotvárnic, s maximálnym možným zachovaním 

jestvujúcich stromov. 

Čiže, toto je zmena. 

V článku 2 odsek 2 písmeno dé) Zmluvy o nájme 

pozemkov, do zmluvy o nájme pozemkov sa dopĺňa o dôvod 

odstúpenie prenajímateľa nasledovne.  

Bod dé) v prípade porušenia záväzku nájomcu uzatvoriť 

v dohodnutej lehote za dohodnutých podmienok zámennú zmluvu 

špecifikovanú v odseku 3 preambuly tejto zmluvy o nájme 

pozemkov. 

To je všetko.  

Dovysvetľujem ešte prečo sa mení parkovisko na 

odstavnú plochu. Lebo pre odstavné plochy je možné použiť 

ekotvárnice s vods, s priepusnosťou dažďovej vody. Nemala 

by byť spoplatnená (gong) 
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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: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nateraz len stručne.  

Keď ma Braňo oslovil s touto myšlienkou a s týmto 

návrhom pred pár dňami, tak musím povedať, že som sa veľmi 

potešil, pretože je to možnosť ako vyriešiť dlhoročne 

tridsaťročné problémy s pozemkami aj v Ružinove, aj 

v Petržalke. Je to naozaj veľmi dobrý a kvalitne pripravený 

návrh.  

A medzitým sme už boli aj na rokovaní na ministerstve 

zdravotníctva. Musím povedať, že som nezažil ešte taký 

ústretový spu prístup ako vyriešiť tridsať rokov neriešené 

problémy ako teraz. Aj na ministerstve zdravotníctva.  

A kolegovi Kaliskému za toto by som rád udelil 

pochvalu pred nastúpeným mestským zastupiteľstvom, lebo si 

to naozaj zaslúži. 

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 vás chcem ešte poprosiť o podporu tohto uznesenia 

aj z dôvodu, že to bude výhodné nie len pre Ružinov, ale aj 

pre Petržalku. Minimálne sme schválili aj na miestnom 

zastupiteľstve, aby bol predkla, predložený aj parkovací 

poriadok na schválenie mestskej časti.  

Ochránia sa tieto pozemky pred tým, aby sa zverili do 

súkromných rúk, ostanú vo verejnom majetku.  

To znamená, že vieme ho, vieme toto parkovisko 

regulovať.  

A dôležitá vec je aj to, že sa zachová tá  zeleň, 

ktorú vidíte na pa na mape a bude tam odstavná plocha so 

zelenými zatrávňovaciami, cími, teda dlaždicami, plus sa 

zachovajú stromy, ktoré tu sú.  

Čiže, to je tiež dôležité pre verejnosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Podľa mňa naozaj ide o veľmi akútnu vec, ktorá trápi 

ľudí v Petržalke a všetkých ľudí, ktorí musia ísť do 

nemocnice na Antolskej.  

Ďakujem poslancom, že v Petržalke podporili ten 

návrh.  

Ja tu zopakujem tiež niečo na doplnenie existujúceho 

uznesenia. Ide vlastne o ochranu tej odstavnej plochy, ako 

ju zadefinoval pán poslanec Kaliský.  

A teda chcem doplniť uznesenie o dve časti.  

Tá prvá by znela, že mestské zastupiteľstvo súhlasí 

s tým, aby stavebníkom a vlastníkom odstavnej plochy a 

prístupových komunikácií bude výlučne Univerzitná nemocnica 

v Bratislave, ktorá ho neprevedie ani nedá do nájmu tretím 

osobám. 

A ďalej, že pred spustením parkoviska do prevádzky 

prerokuje mestské zastupiteľstvo parkovací poriadok. 

Poprosím tiež o podporu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Ja len doplním pani námestníčku.  

Áno, v utorok sme mali toto, tento materiál, teda tú 

druhú časť na pôde petržalského zastupiteľstva. Boli tam 

nejaké, by som povedal, možno, pochybnosti zo strany 

niektorých poslancov, ale ja som snažil a takisto pani 

námestníčka tam vystupovala o presvedčenie našich kolegov, 

čo sa nám aj podarilo, že ide o veľmi dôležitú vec. 

Množstvo ľudí, ktorí chodí do tejto koncovej nemocnice, 

potrebuje zaparkovať. To súčasne, súčasné nastavenie 

systému vôbec nie je ideálne. A toto je prvý krok k tomu, 

aby tam mohlo fungovať toto bezplatné parkovanie. 

Takisto sme tam doplnili niektoré technické veci tak, 

aby nedošlo v budúcnosti k nejakému zneužitiu, spoplatneniu 

a tak ďalej, a tak ďalej.  Dokonca, aby mimo ordinačných 

hodín mohli využívať toto parkovanie aj obyvatelia  

priľahlých domov. 

Čiže, ja veľmi pekne poprosím o podporu. Myslím si, 

že všetci na tom zhodneme. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka Farkašovská. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  

nechcem zdržiavať, len naozaj, za všetkých 

Petržalčanov, aj všetkých pacientov nemocnice na Antolskej, 

takisto poprosiť o podporu, bez ohľadu na to z ktorej 

mestskej časti ste, pretože dvesto bezplatných parkovacích 

miest v Petržalke stojí za to. 

Ďakujem pekne. 

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: 

Ja by som potreboval vysvetliť pochybnosť.  

Jeden z občanov z Petržalky mi ukázal, že ako by to 

malo vyzerať a pýta sa ma, že prečo máme dať do prenájmu 
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vlastne dvadsaťtisíc metrov štvorcových, to sú dva hektáre, 

keď reálne v tých papieroch a on ukázal dokumentáciu, tak 

len na štvrtine sa stavá, na päťtisíc metroch a na ďalších 

troch štvrtinách sa. 

To parkovisko má byť na päťtisíc metrov a na tých 

troch štvrtinách majú stáť bytové domy.  

Takže, toto potrebujem vysvetliť tuná z oddelenia, že 

či je to pravda, ten pán či mi hovorí, alebo, alebo je tam 

ešte iný zámer popri parkovisku postaviť aj iné budovy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, na tej väčšej ploche stojí nemocnica ako taká. 

A tá plocha je pozemok pod nemocnicou. A na to, aby 

nemocnica mohla rekonštruovať nemocnicu, vymieňať okná 

a iné veci, je dobré ak nemusí sa vyjadrovať iný vlastník 

pozemku.  

A teda chce nemocnica, aby bola už kóšer aj 

s pozemkom. 
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A druhá časť pozemku je naozaj tá, o ktorej hovoríme, 

na vybudovanie parkoviska. Ale väčšina plochy je samotná 

plocha, pozemok pod nemocnicou pod budovami. 

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 tu počúvam, ako sú poslanci z Petržalky radi, že 

sa darí vyriešiť problém s parkovaním pred nemocnicou v na 

Antolskej ulici. Ja bohužiaľ, niečo podobné nemôžem 

konštatovať v Ružinove.  

Ja chcem povedať, že je mi veľmi ľúto, že toto je 

pozostatok ešte z vedenia ministerstva do, ministerstva 

zdravotníctva pod vedením kádéhá (KDH), kde bol aj riaditeľ 

nemocnice, bol nominovaný týmto ministrom. Považujem to za 

úplnú absurdnosť, že dnes parkovanie pred Ružinovskou 

nemocnicou vyzerá tak, ako vyzerá.  

Ja držím palce, držím palce ministers, (ӧӧӧ) 

nemocnici, Univerzitnej nemocnici Bratislava v tom konaní 

o neplatnosť, o určenie neplatnosti nájomnej zmluvy na to 

parkovisko. Vieme, že tam je problém s tým zápisom do 
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Registra partnerov verejného sektora a pevne verím, že 

čoskoro bude to konanie skončené v prospech, v prospech 

nemocnice.0 

A chcem ešte uviesť, že keď tento materiál prejde, 

ten pozmenený na základe návrhu poslanca Kaliského, kde som 

aj ja spolupredkladateľom, tak budem následne navrhovať, 

aby tie pozemky, ktoré sa týkajú okolia jazera Rohlík, aby 

boli zverené z hlavného mesta, aby boli zverené do správy 

mestskej časti Ružinov, pretože je to ružinovská záležitosť 

a nie je dôvod, aby bol týmto zaťažovaný rozpočet mesta.  

V Ružinove sa o revitalizácii jazera Rohlík 

rozprávame dlhodobo. Ružinov má na to vyčlenené peniaze. 

Niekoľkokrát s tým rátal v rozpočte. Takže, budem následne 

v tom druhom kroku na, navrhovať zverenie do Ružinova. Po 

tom vysporiadaní. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

(poznámka: počuť „Pätoprstá“) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 131 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

V podstate, všetko už bolo povedané.  

A ja by som možno len zdôraznil to, čo Braňovi 

Kaliskému nevyšiel čas. 

Je to unikátna príležitosť vyriešiť tridsať rokov 

nevyriešený problém a vymeniť pozemky, ktoré sú nám na nič, 

lebo sú pod Nemocnicou Antolská, za pozemky, o ktoré sa 

súdime a za pozemky, ktoré Ružinovčania naozaj potrebujú 

tam v okolí nemocnice. Či už ide Rohlík, o Rohlík alebo 

pozemky pod zimným štadiónom, ktorý kvôli tomu je tam veľká 

nedostavaná časť, lebo sa nedá dostavať, keďže nemáme 

majetkovo vysporiadané pozemky.  

Alebo aj tú veľkú zelenú trávnatú plochu vedľa tej 

veľkej budovy, ktorú postavila Penta, na ktorej sa dodnes 

nelegálne parkuje.  

Chcem aj poďakovať náčelníkovi mestskej polície za 

viacnásobné zásahy na základe našich urgencií. Naozaj tam 

mestská polícia bola nasadená a začína sa tá zeleň chrániť, 

ale stále tam ešte do dnes je problém.  
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Čiže, môžeme dať niečo, čo nám je naozaj na nič. 

Pozemky pod nemocnicou na Antolská a získať pre obyvateľov 

nové parkovisko v Petržalke. A konečne môcť zveľadiť 

pozemky okolo Ružinovskej nemocnice, kde výstavbou, ktorá 

tam prebehla, už boli vyčerpané všetky koeficienty. Čiže, 

stavať sa tam nedá, ale za to sa dá prijať parkové úpravy 

a vyslovene zveľadiť a skrášliť to okolie. 

Som veľmi rád, že sme podpísaní pod týmto návrhom, za 

ktorý naozaj vďaka patrí Braňovi, on si to odpracoval, on 

to pripravil, on v zásade to vynegocioval.  

Som rád, že sme tam bez ohľadu na farbu politického 

trička všetci siedmi ružinovskí poslanci. Je to, myslím, 

druhýkrát, čo sme sa takto dokázali ružinovskí poslanci 

spojiť. Prvýkrát to bolo pri zastavení výstavby náhradných 

nájomných bytov v Ružinove.  

A naozaj chcem ešte raz poďakovať za veľmi ústretový 

prístup vedeniu ministerstva zdravotníctva. Musím povedať, 

že taký ústretový prístup pri riešení tohto problému, keďže 

im nešlo o nič iné, len prenajať si pozemky pod Antolskou, 

ale vyriešiť zároveň aj problém v Ružinove, taký som ešte 

zo strany štátnej správy nikdy v živote nezažil, ako sme 

zažili pri príprave tohto pozmeňujúceho návrhu.  

Čiže, ďakujem veľmi pekne a veľmi si to vážim. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V tomto ohľade, to samozrejme, môžem potvrdiť aj ja 

s ministerstvom. To, že pán poslanec Kaliský teda rokoval 

s veľmi veľa ľuďmi, môže byť pravda, ale jediný s kým 

nerokoval a kto o tomto návrhu nevie, je hlavné mesto.  

Čiže, to sa asi takto robiť nedá.  

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne. 

Kolegovia prepáčia, ale nedá mi nepovedať o tých 

ekotvárniciach, že to samozrejme použijú ekotvárnice 

súkromné spoločnosti, nie magistrát. Bolo by veľmi dobré 

keby si to osvojil aj, aj magistrát, aby používal tam, kde 

vyrába nejaké parkovacie miesta, tak použil ekotvárnice. 

A to z toho dôvodu, že máme strategický dokument, ktorý je 

záväzný pre hlavné mesto a máme sa snažiť zadržiavať 

dažďovú vodu všade, kde sa dá a nevyrábať ďalší betón. 

Pripomeniem len, že podobne ako ekotvárnice na 

parkoviskách sú aj takzvaná tá prídlažba. To sú tie malé 

kocky, ktoré sú medzi chodníkom a komunikáciou, ktoré 

slúžia na odvedenie dažďovej vody do kanála, ale cez to 
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časť dažďovej vody vnikne do zeme, pretože medzi tými 

kockami je  zem a a vsiakne do zeme.  

Kdežto, veď magistrát, ktorý opravoval teraz 

komunikácie na Košickej, tak tú prídlažbu vybetónoval. A už 

nehovorím o tom, že to dal do takej výšky, lebo nevedel na 

čo slúži, že voda, tak sa rozhodol magistrát, má sa naučiť 

tiecť hore kopcom. Čiže, pôjde takto, a potom zase hore 

kopcom a potom zase dole kopcom. To sa choďte pozrieť, to 

je úplne exemplárny prípad, ako vôbec tomu nerozumejú na čo 

to slúži. 

A ja len upozorňujem na to, aby tá dažďová voda 

cestou do kanála čiastočne vsiakla do zeme.  

Čiže, prosím, uvedomovať si aj tieto veci a držať sa 

aj tej našej stratégie schválenej mestským zastupiteľstvom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 
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Nechcem brať kolegom ilúzie, ale príklad, čerstvý 

príklad.  

Podobne sme išli teraz na Rustaveliho, kde je 

povolený projekt. Bolo tam parkovacie miesta plánované 

vybetónované, my sme chceli, aby nám okresný úrad povolil 

zmenu na zatrávňovacie dlaždice, okresný úrad to zamietol. 

Požiadali sme o prehodnotenie, aj to zamietol. 

Takže, môže byť snaha akákoľvek, ale keď to chceme 

riešiť v praxi, tak proste, orgány, ktoré sú na to 

kompetentné, nám hádžu polená pod nohy. 

Toto je živý príklad, ktorý sme riešili cca pred 

mesiacom, kde sme chceli nanahradiť betónové parkovacie 

státie zatrávňovacími dlaždicami. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som sa tiež chcel vyjadriť podporne k tomuto 

materiálu, nakoľko naozaj podporou tohto materiálu sa 
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vyriešia dva veľké problémy, a to v Ružinove, ale aj 

v Petržalke. 

Ja by som sa trošku prizastavil k tej Petržalke. 

Naozaj som nesmierne rád, že tam vznikne dvesto 

nových parkovacích miest, lebo kto chodí na Antolskú, ja 

mám to šťastie, že tam nechodím až tak často, ale občas sa 

stane, že som tam musel ísť a parkoval som o štrnásť ulíc 

vedľa a potom pešo. A samozrejme, tí starší ľudia, alebo 

mamičky s deťmi, ktorí musia ísť k lekárovi a majú potom 

prejsť cez polku Petržalky, majú s tým veľký problém. 

Ale mám tu pár otázok, a to je, je tam, vidím, že tam 

je dosť vysoká vzrastlá zeleň, tak ja pevne dúfam, že 

v rámci tých úprav sa to nejak nedotkne tej zelene a nebude 

tam treba veľký výrub, lebo to by ma dosť trápilo.  

A dúfajme, že teda, to parkovisko bude aj verejne 

prístupné aj pre okolité domy, aby naozaj, večer nezívalo 

prázdnotou za nejakou skovanou rampou, ale aby tí 

obyvatelia, ktorí tam v blízkosti bývajú, vo večerných 

hodinách mohli to parkovisko tiež bezplatne využívať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja len doplním kolegu. 

Aby bolo aj všetkým jasné, ten návrh pána Kaliského 

bol prerokovaný aj so zástupcom ministerstva zdravotníctva 

a takisto aj na našom zastupiteľstve v mestskej časti 

Petržalka. Potvrdil veľký záujem zachovať stromy, ktoré tu 

sú a urobiť to ako zelené parkovisko. Alebo zelenú parko, 

odstavnú plochu. 

To, čo hovoril pán Pilinský je pravda.  

Bohužiaľ, jedna zamestnankyňa okresného úradu 

nepovoľuje tieto zelené zatrávňovacie trávni, tvárnice, čo 

je veľká katastrofa, žiaľ. To už je na ministerstvo 

životného prostredia, aby to s ním, s ňou riešilo. 

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: 

Najskôr musí tomu ministerstvu niekto povedať, že 

s takou naza, zamestnankyňou je problém. A často 

ministerstvo o tom nevie.  
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Takže, ak máte takéto podnety, podľa mňa, ich 

normálne hromadne posielajte. To sú príklady aj z iných 

úradov. 

Ale chcem povedať, pán starosta Kuruc, práve preto 

som dala ten návrh, aby sme prevádzkový poriadok 

schvaľovali opäť v mestskom zastupiteľstve, aby sme práve 

takéto veci, kedy bude, ako, večer kto tam bude parkovať 

a podobne, mohli sa k tomu vyjadriť v budúcnosti. 

Dobre? 

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: 

Ja som chcel k tej mojej fanktickej. 

Pán Szabo mi to tuná vysvetlil, ale aby to zaznelo 

tie odpovede na záznam pre históriu, keď sa nás budú pýtať, 

že tam nevzniklo to, čo sa schválilo, keby ste povedali, že 

je to v tom, v tej zmluve uvedené, že na účel parkovania.  

Čiže, ak by to malo vyjsť slúžiť na účel výstavby 

nejakých nájomných bytov, alebo iných bytov, tak muselo by 

to ísť zase znova do zastupiteľstva. 
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Pán starosta, poslanec Kuruc sa pýtal na tie vzrastlé 

stromy. Taktisto ste mi povedali, že budú zachované.  

Ale bolo by dobré, keby spracovateľ to povedal takto 

na záznam, verejne odpovedal nám a bude to raz naveky 

zaznamenané a máme pokoj. A môžeme sa k tomu o dva, tri 

roky vrátiť čo tu bolo povedané spracovateľom, keď sme to 

tu schvaľovali. Však?  

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. 

Ja len by som chcel povedať, že po mojich 

skúsenostiach s mojimi pozmeňovákmi, som si ho tentokrát 

odkonzultoval aj s druhou stranou.  

Čiže, o tých stromoch sme sa bavili. Idú tam robiť 

parkovisko. Čiže, môžu tam byť v tom vydefinované. Odstavné 

plochy ekotvárne sa dajú spraviť, akurát musí byť urobený 

lapol a na zachytávanie olejov z áut.  

Čiže, to čo sa, Janko, pýtaš, to je dohodnuté, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No. 

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

A je to aj v tom návrhu napísané, mimo iného. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jedine s kým to neni dohodnuté, odkonzultované, 

schválené, je hlavné mesto, pán poslanec. A to je skutočne 

neprofesionálny prístup. 

Ja nespochybňujem kvalitu toho návrhu, ale predsa, 

takto sa to nerobí.  

Teraz poprosím o slovo zástupcu ministerstva 

zdravotníctva, pána Ráža, keby, keby, ak chce, sa vyjadriť 

k veci.  

Nech sa páči, máte slovo. 

Občan   JUDr. Ing Jozef   R á ž ,  zástupca Ministerstva 

zdravotníctva SR. :  

Dobrý deň. Dobrý deň. 

Pán primátor, pani poslankyne, páni poslanci,  
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a ja myslím, že veľká väčšina tých vecí,  ktoré som 

chcel reagovať a ktoré som chcel vysvetliť, ste si v rámci 

diskusie už vysvetlili.  

A čo sa týka stromov. 

Áno, tá plocha je dneska väčšia a umožní nám, 

predpokladáme, aby sme minimálne zasiahli do existujúcej 

zelene.  

Pravdou je, že pozmeňovací návrh sme si prešli aj 

teraz pred, pred začatím prerokovávania tohto bodu. Videl 

som ho. V podstate, za ministerstvo, aj keď viem, že náš, 

náš názor je len poradný v tomto prípade, tak my s tým 

súhlasíme. 

A takisto sme sa snažili to prejsť narýchlo 

s administratívou pána primátora s pánom Szabom. Ten s tým 

tiež pri spoločnej diskusii tunák povedal, že asi nemá 

úplne, úplne nič proti.  

Tak chcem len pre všetkých poprosiť teda o podporu 

tohto materiálu.  

A som, samozrejme, pripravený aj zodpovedať akékoľvek 

ďalšie ešte otázka, alebo pochybnosti, ktoré by k tomuto 

boli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Do diskusie sa prihlásili zástupcovia občanov.  

Prvý je pán Makita. 

Hlasujte, prosím, o tom, či môže pán Makita vystúpiť.  

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči, pán Makita, máte slovo. 

Občan   Mgr. Ján   M a k i t a :  

Dobrý deň prajem. 

Ďakujem za slovo. 

Budem stručný. 

Hovorí sa tu o ľuďoch, pre ktorých to všetko bude. Ja 

som tí ľudia. Ja som tam z okolia, chodím tam do toho 

parčíku s kočíkmi. Chodíme tam viacerí. Zľakli sme sa 

jednej veci, že ten parčík bude vys vysekaný, zaliaty 

betónom. Som rád, že poslanci majú na srdci aj tú zeleň.  

Je tu jedna pochybnosť, ktorú som chcel ozrejmiť. 

Napokon, kde inde, ako na takomto fóre si môže občan takéto 

niečo ozrejmiť.  
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V čom je tá pochybnosť?  

Ide o dvadsaťtri pozemkov. Dvadsaťštyri, presne. Ja 

som si ich stotožnil po jednom. Dvadsaťtri z tých pozemkov 

presne hraničí s budovami nemocnice. Úplne na milimeter. 

Ten posledný pozemok, ktorý sa ide odčleniť, tá stošestka, 

dva osme štyri osem lometo stošesť (284/106) má 

devätnásťtisíc deväťstodeväťdesiatosem metrov štvorcových .  

Aj na vašej stránke, ktor, kde ste zverejnili zámer 

tohto parkoviska, je uvedené, že parkovisko bude mať zhruba 

šesťtisícpäťsto metrov štvorcový, to bolo ako pre médiá. 

Ja som si aj vyrátal v architektonickom programe, 

koľko môže zabrať dvesto parkovacích miest. To je dvetisíc 

metrov plus obslužné komunikácie nech do päť. Max šesť.  

Čiže, tá plocha, ktorú žiadate odčleniť a prenajať, 

tá nemocnica, je tri až štyrikrát väčšia.  

Tam som sa ja zarazil, že aký je za týmto bočný 

úmysel. Neberte ma ako konšpirátora. V podstate, ja som 

nevedomý. Vy ma môžete uvedomiť, lebo vy ste znalí, prečo 

je žiadaných dvadsaťtisíc metrov štvorcových, keď 

parkovisko zaberie reálne šesť. Hej? 

Takže, moje vystúpenie smeruje k tomu, že ak bolo 

povedané, že ide len o pozemky pod nemocnicou, nie je to 

pravda, ten jeden pozemok, dvadsiaty štvrtý, je veľký 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 144 

pozemok vedľa nemocnice, je to celý ten parčík so všetkými 

tými päťdesiatročnými stromami, ktoré keď by sa vysekali, 

vnikne jedna vyhňa, vznikne to zaliate betónom. Som rád, že 

sa hovorí o tých ekologických tvárniciach.  

Vy si môžete. Ja ako občan môžem len dať tento 

podnet. 

Žiadam poslancov, aby si osvojili a niektorí to, 

teda, asi aj robia, osvojili záväzok pre ministerstvo, 

alebo kohokoľvek, kto s pozemkom bude narábať, aby nemohol 

vysekať stromy a vybudovať tam jeden betónom vyliaty celok. 

Pretože keď idete na prechádzku, je tam málo zelene.  

Od strany Draždiaku máte stromy a máte ich teraz aj 

od strany nemocnice. Máte krásnu alej. Akonáhle na strane 

nemocnice na pätnásťtisíc metrov vylejete betón, budete 

chodiť už len k betónovej nemocnici, pretože tých pár 

stromov pri Draždiaku z la, z ľavej strany, podľa toho, jak 

idete, vám žiaden pocit kvality bývania neumožní. 

Takže, ďakujem za vystúpenie. 

A ak dostaneme rozumné vysvetlenia, všetci radi 

pritakáme. To parkovisko je nutné.  

Na šesťtisíc metroch sa dá vedľa nemocnice na veľmi 

skromnom priestore vybudovať a veľmi dobre. Aj s malým 
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výsekom stromov. Alebo, alebo vôbec. Respektíve, to už je 

na vás.  

Ale druhá vec je, ak dostaneme odpovede, ktoré sú 

pochybné, ja verím, že si niekto túto pochybnosť osvojí 

a dešifruje, či za tým niečo môže byť. 

Ja som, hovorím, nevidomý, nejde o žiadnu 

konšpiráciu, ide o môj občiansky záujme a všetkých, čo tam 

chodíme. 

Ešte raz, ďakujem. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Ďalej sa prihlásil do diskusie pán Kollár.  

Prosím, hlasujte o tom, či môže vystúpiť pán Kollár. 

(Hlasovanie.) 

Pán Kollár, nech sa páči. 

Občan   Miroslav   K o l l á r :  

Vážený pán primátor, vážení poslanci, vážení 

kolegovia, 
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prajem príjemný deň, ale predovšetkým úspešnosť 

v tomto bode rokovania. Som presvedčený, že skutočne, aj 

diskusia naznačila, že to tu bude bezproblémové. 

Mám v ruke lisť prezidenta Slovenskej lekárskej 

komory, môjho menovca a brata zároveň, Mariána Kollára 

a vlastne to vyjadruje tú synergiu, ktorou sme začali pred 

siedmimi rokmi práve ten zápas o to, aby právo občana na 

ochranu zdravia, súčasťou ktorej je i dostupnosť zdravotnej 

starostlivosti, to znamená prístup na parkoviská, bol 

úspešný. 

Verím, že to naše úsilie, ktoré bolo, bolo 

podporované práve týmto mestským zastupiteľstvom, nebudem 

hovoriť o ľuďoch, ktorí s nami stáli na parkoviskách, že 

bude mať tú konečnú bodku v dnešnom rokovaní. 

Preto chcem vyjadriť podporu vášmu hlasovaniu, ale 

zároveň chcem aj zdôrazniť to, že treba venovať i pozornosť 

súčasnému stavu. A to je parkovisko Petržalka a parkovisko 

Ružinov.  

Naša celoslovenská kampaň Hore bez, hore rampy bez, 

bez platenia bola úspešná na celom Slovensku okrem 

Bratislavy, kde sa to začalo. Je to poľutovaniahodné. 

A myslím si, že do roku 2020, kedy a verím, že bude toto 

bezplatné parkovisko urobené, by sme mali i zakončiť túto 

etapu.  
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A preto sme sa rozhodli, my aktivisti, a vstúpili sme 

do priameho kontaktu s kompetentnými koncesionármi. Máme za 

sebou dve kolá úspešného rokovania. Čaká nás ešte jedno 

kolo. A verím, že o chvíľu sa zdvihnú rampy aj hore bez 

pred Ružinovom a pred Petržalkou.  

Chcel by som zároveň poďakovať našemu 

predchádzajúcemu ministrovi Druckerovi, vďaka nemu sa táto 

kauza dostala do takých finálnych častí, pretože my sme 

rokovali so štyrmi ministrami, ktorí si len plakali, že 

áno, je to nespravodlivo, nedá sa riešiť. Bol to prvý 

minister, ktorý povedal na druhom stretnutí, ideme do toho. 

Je tu konkrétny príkaz ministra, ktorý hovorí o tom, že 

tieto parkoviská budú bezplatné, ale v regulovanom režime.  

Takže, chcel by som vyjadriť presvedčenie, že vaše 

hlasovanie bude úspešné.  

A pretože sa tu stretávame, možná, poslednýkrát 

v tomto volebnom období, chcel by som i poďakovať za 

aktívnu spoluprácu a povedať, že tí, ktorí sa rozhodli 

bojovať vo verejnej súťaže o podporu občana aj v druhom 

volebnom, nastávajúcom volebnom období, aby boli úspešní. 

Ďakujem vám za spoluprácu a verím, že rozhodnete 

správne v záujme občana, lekárov, ale i pacientov. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán Kollár, aj vám za váš 

aktívny prístup k veciam verejným. 

Pani námestníčka ešte faktická pripomienka. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chcem reagovať na pána občana Makitu.  

Podľa mňa, hovoril o pozemkoch, ktoré tvoria za 

nemocnicou park. A tie by nemali byť prenajaté, ale mali 

byť odčlenené, pokiaľ si dobre pamätám. S pánom Rážom môže 

mi potvrdiť, keď sme o tom diskutovali, že práve tá zadná 

časť nemocničného parku by mala byť oddelená od nemocnice 

a tým pádom prístupná širokej verejnosti, aby ľudia ako 

park to mohli využívať.  

Takže, nedôjde k tomu, že by mesto prenajalo túto 

časť vlastne pozemku, ale naopak, otvorí sa tento pozemok 

širokej verejnosti. 

To je odpoveď na to, čo sa pán Makita pýtal. A nebude 

to vôbec zaliate betónom a nebude to slúžiť ako parkovisko, 

ale ako park. Verejný park.  
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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: 

Ešte doplním pani námestníčku ako odpoveď občanovi. 

V územnom pláne je to stabilizované územie, to 

znamená, že žiadna zástavba tam nemôže byť.  

Druhá vec je, to parkovisko, to čo tu vidíte, 

vlastne, premietnuté tá časť, ktorá je v zeleni, tá nebude 

celá, teda, zastavaná to, tou zastavovanou plochou určenou 

pre parkovanie zelenými dlaždicami. Ale je to, bohužiaľ, 

kompromis medzi ľuďmi, ktorí to využívajú ako zeleň a medzi 

ľuďmi, ktorí chcú ísť, trebárs na Draždiak, zaparkovať tam 

a samozrejme, to najdôležitejšie, pre pacientov, ktorí 

v súčasnosti nemajú kde zaparkovať bezplatne, pretože to 

bolo prenajaté súkromnému, súkromnému záujemcovi rovnako 

v Ružinove, tak aj v Petržalke. 

Čiže, je to kompromis. Áno. Máte pravdu. Ale nemusíte 

sa obávať zástavby. V územnom pláne je to stabilizované 

územie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrhová komisia. 

Pán poslanec sa prihlásil neskoro, takže. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Neviem prečo sa teraz, boli dve faktické prihlásené. 

Pán poslanec Hrčka má faktickú poznámku. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Poprosil by s. poprosil by som, aby tie veci 

fungovali rovnako pre všetkých. Predsa, keď sa môžu 

niektorí iní prihlásiť faktickou, tak neviem, prečo sa 

nemôžem prihlásiť ja.  

A ja som chcel len jednu vec, aby pani Plšeková ešte 

raz povedala, pretože v svojom návrhu povedala, že sa tu 

prerokuje ten parkovací, ale potom vo vystúpení občanovi 

hovorila, že sa to bude schvaľovať. Podľa mňa, je to dosť 

veľký rozdiel. A mali by sme v tom mať dosť jasno.  

Lebo keď sa má prerokovať, tak sa tu kludne môže 

prerokovať aj so záporným stanoviskom v zmysle toho, čo je 

predložené, je litera splnená. Ak sa tu má schvaľovať, je 

to výrazne silnejšie.  
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Ja osobne by som bol, samozrejme, za schvaľovanie,  

ale ten pôvodný návrh bol, že sa má prerokovať, ak si dobre 

spomínam.  

Takže, asi v tomto by to malo zaznieť jasne. Lebo iné 

bolo povedané občanovi a iné, iné bolo prednesené v návrhu.  

A teda, ak si to vy autoremedúrou zobrať, tak potom 

dajme nie prerokuje, ale schváli.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pánovi Hrčkovi.  

Osvojujemm si to, nie prerokuje, ale schváli. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali dva návrhy na doplnenie 

pôvodného uznesenia. 

Prvý návrh na doplnenie uznesenia dal pán Kaliský aj 

s ostatnými poslancami šiestimi. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No tak, neviem čo s tým.  

Takže, prvý návrh, teda doplnenie do pôvodného návrhu 

dal pán Kaliský aj ešte so šiestimi poslancami. 

Tento návrh pozostáva s troch častí.  

Prvá časť A,  

neviem, či to mám čítať, je to dosť dlhé.  

Keď to máte písomne, tak návrh na doplnenie navrhnuté 

uznesenia časť A pôjde na doplnenie po pôvodnom uznesení po 

alternatíve, pred podmienkou. Teda, pred tým slovom 

podmienkou, pôjde časť A od pána Kaliského na doplnenie. 

Časť Bé pôjde do podmienok, doplnenie do podmienok, 

pôvodných podmienok. 
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A potom návrh na zmenu v texte, teda tej zmluvy, sú 

tu uvedené tie zmeny a doplňujúce návrhy do pôvodnej 

zmluvy. 

O tom by sme mali hlasovať. Toto je návrh pána 

Kaliského a plus ešte šiestich poslancov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Tridsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalšie doplnenie dala pani Plšeková. Tiež do 

podmienok.  
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Stavebníkom a vlastníkom parkoviska a prístupových 

komunikácií bude výlučne Univerzitná nemocnica Bratislava, 

ktorá ho neprevedie, ani nedá do nájmu, ani iného užívania 

tretej osobe.  

A ešte jeden dodatok. 

Pred spustením parkoviska do prevádzky, mestské 

zastupiteľstvo schváli prevádzkový poriadok parkoviska? Tak 

to bolo myslené?  

Áno.  

Tak tieto dve veci na doplnenie do podmienok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Tridsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem aj 
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(poznámka:  potlesk) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A ešte máme pôvodné 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

uznesenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, pardon. Prepáčte. Som sa rozbehol. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 

s alternatívou číslo jeden, to máme v prvej časti a potom 

tá pôvodná podmienka, že nájmc, nájomcom bude podpísaná tá 

zmluva do šesťdesiat dní a tak ďalej, ako je to tu uvedené. 
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A tá posledná časť, to je vysvetlenie, prečo je tam 

tá dvojtretinová, či trojpätinová väčšina.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, teraz prosím záverečné hlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Tridsaťosem za. 

Čiže, jednomyseľné hlasovanie. 

Ďakujem veľmi pekne. A pogratulujme si, že sme 

spravili niečo pre kvalitu zdravotnej starostlivosti 

v Bratislave a v Petržalke.  

 

 

BOD 0 RIEŠENIE KRÍZOVEJ SITUÁCIE V DOME 

SENIOROV ARCHA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame k ďalšiemu bodu a to je, ten je pod 

názvom Riešenie krízovej situácie v devine seniorov Archa.  
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Neviem kto predkladá? 

Pani poslankyňa Štasselová, nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ďakujem pekne, milí kolegovia. 

Prepáčte mi tvrdé y v maili na konci, milí.  

Je to už tretíkrát, čo sa pokúšam ako sa zdalo takmer 

nemožné, aby bola odvolaná nekompetentná osoba, ktorá bola 

prapodivným spôsobom vybraná do vedenia Domova seniorov 

Archa. 

Voľakedy najlepšie sociálne zariadenie hlavného 

mesta, do ktorého bol poradovník.  

Odbočím na ilustráciu. Bývalá kvalifikovaná 

riaditeľka Archy po odporúčanom odchode pracuje v Dúbravke, 

ktorá si jej prácu nevie vynachváliť a v čase nedostatku 

pracovných síl na trhu, získala v nej doslova poklad.  

Späť k Arche. 

Rodinní príslušníci ma pravidelne informujú 

o situácii na, na takmer dennej báze. K nim sa pravidelne 

pridávajú tí, ktorým rodičia umierajú.  
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Naposledy včera, keď jednej z nich zomrela mama 

udusením zbytkami jedla v pľúcach, spôsobené neodborný 

neodborným kŕmením, jej mail som vám preposlala, táto pani 

sa dokonca bála podpísať vlastným menom, taká je atmosféra 

v tomto zariadení.  

Nebudem vás ďalej unavovať hrôzostrašnými 

skúsenosťami klientov a a ich blízkych.  

Pani Monika Šímová, ktorá prišla do Archy priamo 

z ministerstva vnútra, nezabúda tento fakt opa opakovane 

zdôrazňovať.  

Po roku a pol vedenia zariadenia doviedla Archu do 

stavu, keď samotní lekári z Fakultnej nemocnice na 

Kramároch odporúčajú, kam rodinní príslušníci zanedbaných 

a umierajúcich klientov Archy na vlastné náklady prevážajú, 

im odporúčajú okamžite zobrať a umiestniť ich v inom 

zariadení.  

Čo ako vám je jasné, v s v situácii kde sa nachádza 

zdravotnícky sektor a sociálny sektor nie je doz doz 

jednoducho možné ani, ani to nie je vlastne, sa to nedá 

zrealizovať.  

A tak jediné riešenie, bez ohľadu na to, ako dopadne 

dnešné hlasovanie, pre rodinných príslušníkov ostávajúcich 

klientov v zariadení je starať sa o svojich najbližších 
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osobne. Je to pre nich neúnosné, vyčerpávajúce, ponižujúce, 

nachádzať často krát svojich blízkych a ne neprebalených, 

hladných, alebo padnutých na zemi, márne volajúcich 

o pomoc.  

Domnievam sa však, že ak by sme ich financovali 

priamo, mali by sme spokojných obyvateľov a lacnejšie 

sociálne služby.  

Podľa svedkov, sa pani riaditeľka minulý týždeň dala 

vypísať na dlhodobé, dlhodobú péen (PN), odchádzala 

s úsmevom a so slovami, že sa vráti v decembri.  

Milí kolegovia, 

nechcem sa do dotknúť nikoho, veľmi vás však prosím 

v mene bezvládnych starých ľudí a rodičov obyvateľov tohto 

mesta o zahlasovanie za tento návrh.  

S istotou s akou pani Šímová predpokladá, že ustojí 

svoje pôsobenie v Arche, stojí na jej presvedčení, že sa 

pozná s niekým na vyšších miestach.  

Ukážte Bratislavčanov, že v tomto meste sa takéto 

praktiky nevyskytujú a nám záleží najmä na ľuďoch.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

A pripomínam, že materiál s opatreniami, ktoré boli 

prerokované a prijaté ohľadne tohto zariadenia Archa je 

v informačných materiáloch pod bodom u). 

Slovo má pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem pekne. 

O tejto informácii sme sa dozvedeli minulý týždeň. Je 

to naozaj zarážajúce, že sa v našom zariadení niečo takéto 

deje.  

Ja by som vás chcel, pán primátor, poprosiť, aby ste 

nás stručne informovali, aké kroky ste od minulého týždňa 

podnikli, aby tejto situácii nenastávalo, aby to, čo nám 

hovorila kolegyňa Štasselová, sa tomu zamedzilo. Musíme 

konať okamžite, tak ma naozaj zaujíma, čo mesto podniklo, 

aby sa tam tieto veci nediali, aby nebodaj k nejakému 

ďalšiemu úmrtiu neprišlo. 

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 Borguľa. 

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

Á, ďakujem za slovo. 

Ja len by som chcel, pán primátor, poprosiť, aby ste 

pre nejaký poriadok zabezpečili, aby tu bola tá riaditeľka. 

Ja neviem, nepamätám si presne to meno, aby mohla sa aj ona 

vyjadriť. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, v tom prípade to sťahujem. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, radi by sme, keby sme vedeli, že tento materiál 

bude, tak samozrejme, by som zavolal niekoho. 

Pani poslankyňa Zaťovičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 
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Som členkou sociálnej komisie. Boli sme niekoľkokrát 

aj na kontrole v tomto zariadení. 

Pán Borguľa,  

ja by som len povedala, že my sme niekoľkokrát 

komunikovali s pani riaditeľkou, mali sme ju aj v komisii, 

nič nenasvedčovalo tomu, že by tam malo dôjsť k nejakej 

zmene. Pani riaditeľka nám sama potvrdila, že aj cez 

víkendy sa bojí chodiť do zariadenia, aby nevidela to, čo 

sa tam deje. Čo je veľmi smutné.  

Ja by som len chcela naozaj všetkých poprosiť, toto 

bola výstavná sieň Bratislavy a okolia. Toto zariadenie 

bolo jedno z TOP najlepších a nažiadanejších a bohužiaľ, 

teraz patrí medzi tie posledné, kam ľudia chcú ísť.  

Čiže, poprosila by som všetkých prítomných poslancov, 

aby naozaj sa zamysleli a hlasovali tak, ako to žiadame 

v uznesení. 

A chcela by som ešte aj podotknúť, že pred dvoma 

týždňami sme toto prerokovávali aj na mestskej rade, kde 

jednomyseľne boli všetci za to, aby bola pani riaditeľka 

odvolaná.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Som tiež členkou sociálnej komisie a osobne som sa 

zúčastnila 18. apríla 2018, to je už skoro päť a pol 

mesiaca na mimoriadnej sociálnej komisii v tomto zariadení. 

Najprv sme sedeli, samostatne sme si kontrolovala li 

jednotlivé činnosti a potom prišla pani riaditeľka, ktorej 

sme dávali otvorené otázky. Už to tu padla, Zdenka to 

povedala, ja sa budem snažiť citovať. Aj keď sa to moc 

nepatrí, ale keďže pani riaditeľka za päť a pol mesiaca 

nepochopila, že nie je vhodná osoba na toto miesto a ani 

štatutár tohto mesta to ešte nepochopil, tak poviem to, čo 

mne rezonuje päť a pol mesiaca v hlave.  

Pýtali sme sa pani riaditeľky, že čo ju primälo 

k tomu, aby osoba, ktorá pracovala na informatizačnom 

odbore ministerstva vnútra sa stala riaditeľkou sociálneho 

zariadenia. Povedala, že tak, ako ju to napadlo, že by 

chcela ako zmeniť pôsobisko a byť v nejakej inej oblasti. 

To je ako po prvé. 

Čiže, absolútne žiadne skúsenosti.  
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Po druhé. 

Keď som jej dala otvorenú otázku, respektíve, 

spoločne, či chodieva aj v sobotu, nedeľu pozrieť, 

navštíviť, skontrolovať zariadenie, alebo večer po 

pracovnej dobe, tak povedala, že za mesiac a, za pätnásť 

mesiacov, keď tam (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

riaditeľka toho 18. apríla, nikdy v zariadení po pracovnej 

dobe nebola. A keď sme sa jej spýtali, že prečo? Povedala, 

že lebo by sa bála, čo by tam našla.  

Ešte raz zopakujem.  

Ona by sa bála, čo by tam našla.  

Tak ja neviem, toto mne rezonuje do dnes ako riaditeľ 

organizácie nemá zvládnuté svoje pôsobisko.  

A keď, ešte tak sme sa jej pýtali, či sa jej tam páči 

a tak. A tak, ona bola so sebou vrcholne spokojná.  

Prosím vás pekne, toto, pán primátor, vy to máte 

v rukách, pretože vy musíte dať návrh na odvolanie a my to 

schválime. Preto vás žiadam, aby ste tak urobili. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ak by som hovorila trošku dlhšie, tak prosím 

o predĺženie môjho príspevku. 

Práca v sociálnych zariadeniach nie je vôbec ľahká. 

Je veľmi náročná fyzicky aj psychicky.  

Riadiť takéto zariadenie, takisto, nie je sranda 

pretože dneska tie opatrovateľky z Bratislavy prejdú pár 

metrov, doslova, do Rakúska a ich platy sú diametrálne iné. 

Všetky naše sociálne zariadenia majú problém s tým, 

aby mali dostatok personálu, ale musím povedať, že naše 

zariadenia oproti mnohým súkromným sú na ďaleko vyššej 

úrovni.  

Vravím to len preto, aby nevznikol dojem vo 

verejnosti, že, nedajbože, naše mestské zariadenia si 

neplnia svoje funkcie. 

Aj v Arche nie je tá situácia taká, aby teraz tam 

hromadne ľudia zomierali a nikto sa o nich nestaral.  

Ešte raz, vravím to len preto, aby nevznikla nejaká 

panika zbytočná. 
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Pani riaditeľka, áno, pôsobila v inej oblasti. Nemala 

také skúsenosti, ako jej predchodkyňa. Ale treba povedať, 

že aj za predchodkyne, pani Tvrdá si to bude pamätať, bolo 

veľa sťažností. Riešili sa kauzy.  

Ja som si včera dokonca pozrela aj Občan za dverami, 

ktoré vtedy s pani Hazuchovou bolo, lebo zamestnanci 

hromadne na ňu písali sťažnosti a vyjadroval sa k tomu, 

teda, aj magistrát.  

To zariadenie vždy malo problém s personálom. Tých 

sťažností bolo veľa, ale nikdy sa nejaké vážne veci 

nepotvrdili. 

Preto ja som bola strašne zvedavá, ako teraz v tejto 

situácii dopadli zistenia našich orgánov, ktoré robili 

šetrenie a ako dopadol výsledok, 

Katuška, strašne ťa poprosím, aby si nevyrušovala. 

Ďakujem. 

Ako by dopadol výsledok hygieny, ktorá bola na 

kontrole v tomto zariadení. A keď som si ho pozerala, tak 

dopadol, našťastie, dobre pre nás. 

To znamená, že ten výsledok kontroly nepotvrdil mnohé 

veci. 
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Viete, neexistujú štandardy, koľkokrát za deň má 

človek piť a ako dlho má personál pri ňom zotrvávať. Také 

nie je. Tie štandardy dokonca sa teraz ešte na ministerstve 

kreujú a vravím to len preto, aby sme nevzbudzovali dojem, 

že naozaj v našich zariadeniach sa neplnia povinnosti.  

Pani riaditeľka, samozrejme, je taký iný typ. Ona nie 

je typ, ktorý by veľmi emócie dával najavo. Pani 

predchádzajúca riaditeľka mala veľa času, bola veľmi 

obetavá, chodila tam cez víkendy. My to všetko vieme. I keď 

to nie je povinnosťou riaditeľa, robila to nad rámec 

svojich povinností. Ona vyslovene pre to zariadenie žila. 

Ale musím povedať, že aj táto riaditeľka, odkedy tam boli 

aj tie kontroly, pridala, dokonca sa nám zvýšil počet 

personálu, prišli noví zamestnanci.  

Ja len preto, aby sme neodsudzovali a nevytvárali 

dojem, že len si neplnila svoje povinnosti. Snaží sa. Podľa 

mňa, urobila kus roboty. A ja by som veľmi nerada bola, aby 

náhodou sa spustila lavína aj na iné naše zariadenia.  

Je to vo vašich rukách, dámy poslankyne a páni 

poslanci, či dneska vyslovíme návrh na jej odvolanie, alebo 

nie, ale snažme sa veci vidieť objektívne, lebo ja mám 

jednu veľkú obavu. A hovorím ju teraz dopredu a možno o rok 

sa k nej vrátime.  
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Ja mám obavu, že tam niečo nie je vo vnútri 

zariadenia s personálom v poriadku. A že je tam nejaký 

rozvracač, ktorý stále robí zle. Hovorím to úplne vážne.  

Pretože toto bolo aj za pani Hazuchovej, na ktorú 

chodilo mimoriadne veľa sťažností a máme ich evidované. Ja 

som si ich nechala schválne vybrať. A teraz sú takisto tie 

sťažnosti a robí sa tam dosť nepokoj.  

Ja sa obávam, že aj keď vyberieme nového riaditeľa, 

bude mať ťažkú situáciu práve (gong) kvôli tomu personálu. 

Ďakujem. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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. 

Určite, pani námestníčka, to, čo si povedala, 

pracovať v takomto zariadení je veľmi ťažké. Veľmi ťažké 

a myslím si, že aj tie opatrovateľky naozaj nie sú. Jednak 

sú nedocenené, nezaplatené a je to veľmi ťažká, náročná 

robota. 
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Ale aby sme boli objektívne, tak sme si vybrali aj 

iné zariadenie, kde sme boli na prieskume a na mimoriadnej 

sociálnej komisii. A to bolo zariadenie Gérium na 

Smolníckej ulici.  

No, my keď sme odtiaľ odchádzali, tak my sme sa 

vznášali. Že toto je to, ako si predstavujeme prácu 

a výsledky v našich domovoch dôchodcov.  

Takže, to bolo neporovnateľné.  

Čiže, nemôžme povedať, že naše zariadenia sú zlé. 

Nie. Ale táto pani riaditeľka nie je na svojom mieste.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Zaťovičová.  

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

Ďakujem. 

Ja by som chcela presne to, čo povedala moja 

predchodkyňa Jarka Tvrdá potvrdiť.  

My máme v Dúbravke dve zariadenia takéto, tohto typu 

a naozaj, keď komunikujeme s pani riaditeľkou jednou aj 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 170 

druhou a dáme im otázku, či tam chodia cez víkend, tak áno. 

Každá jedna z nich tam chodí cez víkend.  

Pretože uvedomme si, že toto je práca, ktorú treba 

robiť srdcom. Je to poslanie. Nie je to ani biznis, ani nič 

podobné. Toto naozaj treba mať v sebe, tú lásku k ľuďom 

a tú starostlivosť.  

Toto nie je o tom, že som riaditeľkou nejakého 

zariadenia, padne mi a odchádzam. Naozaj, tie riaditeľky, 

všetky, okrem tejto Archy, nám tam chodia cez víkend, 

chodia tam po pracovnej dobe, vo večerných hodinách, 

starajú sa, zaujímajú sa.  

Áno, všade je problém s opatrovateľkami, 

s opatrovateľskou službou, ale je to vo všetkých 

zariadeniach a napriek tomu, toto zariadenie jediné 

pokulháva za ostatnými.  

Ja, chcela (gong) by som sa ešte spýtať 

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. 
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Ja len chcem jednu poznámku, že pre krátkosť času som 

neprečítala uznesenie, prečíta ho poslanec Mrva, ale chcem 

reagovať na to, čo bolo povená.  

Nejde tu o žiadnu šikanu, alebo nejakú osobné nejaké 

naháňanie tejto pani riaditeľky. Jednoducho, to je osoba, 

ktorá na túto pozíciu nepatrí. Ona na to nemá. Ona keď sa 

s nami rozpráva, každá druhá veta ju usvedčuje. Ona sama 

seba usvedčuje z toho, že na to nemá. 

Jednoducho, ona sama sa diskvalifikuje. Už to samé 

svedčí o tom, že takýto človek to tam nemôže. 

My sme tam požiadali aj, aj ro rodinní príslušníci 

klientov požiadali o kontrolu. Čuduj sa svete, podarilo sa 

to zariadiť tak, že riaditeľka dohľadu soc, nad výkonom 

sociálnej služby, ktorá všade ide osobne na kontrolu, 

(gong) do tohto zariade 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja, ja sa chcem len opýtať, teda, že či budú 

zodpovedané tie moje otázky, že prešli dva týždne, sú tu 
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vážne podozrenia. Samozrejme, sú to podozrenia, ja nikoho 

neobviňujem, pani riaditeľka je dlhodobo péen (PN), že čo 

sa ide robiť? Ako ideme sa na to pozrieť, čo s tým 

spravíme? Čo sme za tie dva týždne urobili? Či nám nehrozí 

v tomto zariadení, naozaj, niečo zlé?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán posla, pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Nechcem dlho rozprávať, ale ak by som náhodou 

prekročila limit, prosím, nevypnite ma.  

Ďakujem. 

Sociálne služby sú problém. Viem, o čom hovorím, 

pretože sociálnymi službami sa zaoberáme celé štyri roky 

nášho posledného funkčného obdobia v Karlovej Vsi.  

Zamerali sme sa predovšetkým na čo iné, na 

opatrovateľskú službu, na zvýšenie jej kvality, na zvýšenie 

komfortu klientov opatrovateľskej služby, na na to, aby čo 

najviac tých odkázaných osôb využilo opatrovateľskú službu, 

aby neboli odkázaní na pobytové zariadenia. 
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V tejto súvislosti, keďže som členkou mestskej rady, 

tak ja nie som členkou sociálnej komisie hlavného mesta, 

ani nechcem sa vyjadrovať k tomu, či situácia v zariadení 

Archa graduje, stagnuje, alebo či sa vylepšuje, isté je, že 

aj naši poslanci, aj naši zamestnanci našej samosprávy nás, 

navštívili mnoho zariadení, či už u nás, alebo aj 

v zahraničí, v štátnych, ale aj neštátnych, a pretože, 

naozaj, máme v úmysle niečo, veľmi by sme chceli niečo 

podobné, niečo, čo sa bude dať odprevádzkovať do budúcna, 

prevádzkovať aj v Karlovej Vsi.  

A pre pristupujeme k tejto problematike s plnou 

vážnosťou. 

O Arche sme vždy počuli ako o jednom výnimočnom 

a veľmi kvalitnom zariadení. Preto ma táto situácia 

mimoriadne prekvapuje. Ale, nechcem sa vyjadrovať konkrétne 

k Arche.  

Keďže zaznela rozprava istá, na pôde mestskej rady, 

kde pani námestníčka Plšeková ste sa vyjadrili, že situácia 

s opatrovateľkami je taká zúfalá, vieme aké sú platové 

pomery, vieme aká je to ťažká práca, vieme, že ľudia za 

lepším zárobkom idú aj za hranice, napokon, nie je to 

jediná oblasť, kde je nedostatok pracovnej sily, tak sa 

vyjadrila, že sme v takej hrozivej situácii, že možno časom 

aj budeme naše zariadenie zlučovať, aby sme ich z toho 
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dôvodu nedostatku pracovných síl, aby sme utiahli ich 

prevádzku. Čosi také. Presne som to asi nezopakovala.  

Fakt je, že ste nám predostreli demografickú prognózu 

Bratislavy, pán primátor. Ste pozvali všetkých poslancov. 

Tuná, v tejto sále sa to prednášalo. Demografická vízia, 

alebo prognóza Bratislavy. Ja som na tej prednáške bola 

a nedozvedeli sme sa nič iné ako to, že Bratislava bude 

stárnuť. Napokon, to všetci vieme. Niekto viac, niekto 

menej presne. 

My máme hotovú analýzu v Karlovej Vsi, ktorú nám 

vypracovala Rada pre sociálne poradenstvo, kde za 

posledných desať rokov len v Karlovej Vsi stúpol počet 

obyvateľov vo vekovej kategórii nad osemdesiatpäť rokov 

o stoštrnásť percent.  Nad osemdesiatpäť rokov.  

To sú ľudia, ktorí majú už vážne zdravotné problémy. 

A ktoré už sú istým, v istom stupni odkázanosti.  

Čiže, nepredpokladám, že zvyšok Bratislavy sa bude 

odlišovať. 

A ja sa pýtam v tejto súvislosti, aj v súvislosti 

s týmto zariadením Archa, ako, alebo čo Bratislava za 

posledné štyri roky v tejto vážnej situácii urobila? Ako sa 

pripravuje na toto rapídne starnutie našej populácie? 
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Pretože my sme požiadali o pomoc hlavné mesto, lebo 

naozaj máme v úmysle nejaké zariadenie sociálnych služieb 

v Karlovej Vsi vybudovať a hlavné mesto nám odpovedalo, že 

zariadenia, ktoré momentálne máme k dispozícii poskytujú 

služby aj klientom z Karlovej Vsi. No ja si nemyslím, že 

nie len klientom Karlovej Vsi to bude stačiť, ale že to 

nebude vôbec stačiť v Bratislave. 

Sú mnohé problémy, ktoré znesú odklad. Znesú odklad 

naše rokovania, nemusíme dorokovať, znesie odklad 

parkovacia politika, znesie odklad riešenie bratislavskej 

(gong) dopravy a tak ďalej.  

Požiadala som o predĺženie. 

Územný plán ani nebudem hovoriť, čo všetko znesie 

odklad, ale myslím si, že táto situácia odklad neznesie. 

Ďakujem veľmi pekne za vašu 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: 

Ja som zároveň predkladateľ tohto materiálu a pre 

krátkosť času keď to Lucia Štasselová, moja kolegyňa 
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poslankyňa nestihla prečítať, tak prečítam na úvod to 

uznesenie.  

Mestské zastupiteľstvo, návrh uznesenia.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada 

pána primátora 

po A, odvolať riaditeľku dées (DS) Archa inžinierku 

Moniku Šímovú z pozície riaditeľky dées (DS) Archa hneď po 

ukončení péenky.  

Termín ihneď. 

Po Bé. Vypísať výberové konanie na uvoľnenú pozíciu. 

Rešpektovať pri výbere minimálne požiadavky na pozíciu, 

vzdelanie a prax v odbore. 

Termín ihneď. 

Po Cé. Vyvodiť zodpovednosť za dlhodobé ignorovanie 

vzniknutej situácie v dées (DS) Archa na sekcii sociálnych 

vecí, kultúry, školstva a športu. 

Termín ihneď. 

Predložíme návrhovej komisii.  

Tak menín návrh uznesenia v bode A, odvolať 

riaditeľku dées (DS) Archa Ing. Moniku Šímovú z pozície 

riaditeľka dées (DS) Archa, termín ihneď. 

Ja som sa nezúčastnil, teraz už k téme, tej vlastne 

kontroly, ale to čo tu počúvam z úst hlavne pani poslankyne 
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Tvrdej a tie cynické odpovede tej pani riaditeľky, ktorá 

v odbore nemá vôbec žiadne vzdelanie a chcela zmeniť len 

iné pôsobenie z inforamatickej technického na sociálne, tak 

sa mi  zdá ako úplne pritiahnuté za vlasy a z nejakého 

scifi románu, že takéto niečo môže v Slovenskej republike 

existovať a v našom meste, že my to tu podporujeme.  

Čiže, pre dobro tých klientov, pre dobro tých rodín 

tých klientov je treba nevyhnutne v tejto veci konať.  

A ja by som sa chcel spýtať a nebolo zodpovedané na 

otázky pána Káčera, a dúfam, že bude na moje, na oddelenie 

sekcii sociálnych vecí, aký oni tuná na magistráte majú 

pohľad na pani riaditeľku Moniku Šímovú? Či z jej prácou sú 

spokojní? A či by ju odporúčali pre svojich rodinných 

príslušníkov ako riaditeľku zariadenia, kde dajú oni 

svojich príbuzných? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Ferenčáková. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani poslankyňa Ferenčáková, 

máš slovo. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Existujú isté zásady menežovania (manažovania) firmy, 

alebo podniku, alebo magistrátu a jedno je, jedno z nich je 

uchovať si, zachovať si zamestnancov, ktorí majú dobré 

skúsenosti, ktorí tomu rozumejú, ktorí dávajú do toho srdce 

a požiadať ich, čo by potrebovali. Aký, ako im vyjsť 

v ústrety, aby sa im ešte robilo lepšie. 

Opačný systém, že ich zneisťujeme, že ich 

nahradzujeme nejakými inými ľuďmi, ktorí majú chuť byť 

zamestnaní len kvôli tomu, aby boli zamestnaní, mi pripadá 

naozaj neprofesionálne.  

Ja som zdesená z toho, že máme tu v zariadení 

človeka, ktorý nemá kvalifikáciu a nemá žiadne skúsenosti. 

Ako je vôbec možné? Ale vlastne, túto otázku si dávam aj na 

oddelenie životného prostredia, kde tiež nemáme vedúceho, 

ktorý by mal kvalifikáciu v životnom prostredí. Ale asi to 

je, asi je to trend na tomto magistráte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem. 

Ja len faktickú poznámku.  

Teraz doplnil Janko uznesenie s tým, že pani 

riaditeľka by mala byť, mala by byť ukončený pracovný pomer 

ihneď, ale zákonník práce platí. Čiže, ona nemôže byť ihneď 

uvoľnená.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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: 

Vzdávam sa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Končím diskusiu a poprosím ešte zástupcov oddelenia, 

aby sa vyjadrili k otázkam poslancov.  

Pracovníčka oddelenia sociálnych vecí: 

Chcem povedať len pár slov k tomu, čo tu odznelo. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 180 

Nepočuť? Bližšie? 

Takže, v prvom rade by som chcela upozorniť kto je na 

začiatku tohto celého príbehu, ktorý tu odznel, ktorý, 

o ktorom rokujete. Ja osobne som s týmto človekom 

niekoľkokrát rozprávala. Je to neúspešný riaditeľ na, teda, 

neúspešný kandidát na riaditeľa zariadenia, ktorý zároveň 

má aj v zariadení svoju matku. A ten stojí na začiatku 

celého tohto príbehu. Vás len na to upozorňujem. 

Oddelenie aj sekcia reagovala na tieto sťažnosti, 

samozrejme. Podotýkam, že prebehlo niekoľko kontrol. 

Mestský kontrolór, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

Úrad pre dohľad, všetky kontroly dopadli negatívne.  

My spolu s pani vedúcou oddelenia sme prišli vo 

večerných hodinách, neohlásene do zariadenia. Poctivo sme 

si ho prešli. Rozprávali sme sa so všetkými, ktorí mentálne 

boli na tom tak, že vedeli, o čom rozprávajú. Nezistili sme 

žiadne, žiadne závažné pochybenia.  

Stretli sme sa so zástupcami príbuzných. Stretli sme 

sa so zástupcami, teda prijímateľmi a ich rodinnými 

príslušníkmi. Na základe žiadosti sťažovateľa ohľadne 

stravy, teda aj spolu s dodávateľom stravy, ak môžem 

povedať, bolo nás tam dvadsať aj so stoličkami a jediná 

téma bola, či je vhodné podávať pagáče starým ľuďom, alebo 

nie. Sťažovateľ tam nebol prítomní, neprišiel. 
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Takže, to je odpoveď na čo, čo všetko sa udialo.  

A čo sa týka úmrtí, pozor. Ja vás upozorňujem, že je 

to veľmi tenký ľad povedať, že zodpovednosť za to nesie 

zariadenie. Myslím si, že na to je Úrad pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou, aby povedal, či pochybenie 

bolo, alebo nie. Ináč sa pohybujeme len v rovine dohadov.  

Ten rapídny nárast seniorov.  

Samozrejme, myslím si, že aj komunitný plán, ktorý 

pripravujeme, jednoznačne dáva odpoveď na to, že treba 

takéto zariadenia v budúcnosti určite.  

Podotýkam ale, že sociál, zákon o sociálnych službách 

smeruje k tomu, že senior, pokiaľ je do určitej hranice 

sebaobslužný, by mal ostať v domácom prostredí 

a zabezpečovať domácou opatrovateľskou službou. Aspoň takto 

je zákon o sociálnych službách nastavený. Až keď naozaj 

potom už je tá sebaobslužnosť nízka, respektíve, už nie sú 

vytvorené podmienky na to, aby bol opatrený tak, ako 

náleží, nastupujú takzvané kamenné zariadenia. Ale sme si 

toho vedomí, samozrejme. 

A ja som veľmi rada, že sme našli v komunitných 

plánoch mestských častí skoro v každej, že budú stavať aj 

zariadenia, a budú aj rozširovať opatrovateľskú službu. Sme 

si vedomí toho, že nebude to také jednoduché. Aj na základe 
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toho, čo tu odznelo, že naozaj, toho odborného personálu je 

zúfalo málo. Je zúfalo málo. 

Takže, z mojej strany toľko. 

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 pripomeniem niekoľko vecí ďalších. 

Príbuzní klientov poslali na magistrát sťažnosť, 

ktorú museli posielať opakovane, keďže magistrát, alebo 

pracovníci tvrdili, že ju nedostali.  

Riaditeľka Úradu na dohľad, na dohľad nad výkonom 

sociálnej starostlivosti zvykne chodievať v Bratislave na 

všetky kontroly osobne, na tejto jednej nebola.  

Pani riaditeľka prvú vec, jednu z prvých vecí, čo 

urobila, zrušila knihu sťažností, čo sa týka jed jedla, až 

potom, keď sme interpelovali, ju znova zaviedla.  

Chodí tam, alebo neviem či to ešte pokračuje, chodila 

tam, chodili tam mladé učnice zo školy, ktorá učí 
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kozmetiku. Hovorilo sa o tom, že maľujú týchto starých 

ľudí. Tie sa cítia dobre (gong), pani riaditeľka  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja vôbec neviem kto bol ďalší kandidát na riaditeľa 

v tomto zariadení, ale tie podnety, ktoré sme my dostali 

ako členovia sociálnej komisie, boli od rôznych ľudí a od 

príbuzných.  

Čiže, vôbec nemám taký pocit, že by to bol jeden 

človek, to by, to dokázal tak super zmanipulovať.  

Ja mám na vás otázky. Dámy, ste veľmi šikovné. Však 

spolu dobre vychádzame. Je pani riaditeľka, inžinierka 

Monika Šímová, vhodná na riaditeľku tohto zariadenia?  

Poprosím, keby ste mi odpovedali. 

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: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nestihla som to nalistovať tak rýchlo, ako je to 

presne formulované, ale my si to asi nemusíme vysvetľovať, 

ale je to tak pre poslancov, ktorí nevedia, že zriaďovať 

zariadenia sociálnych služieb je predovšetkým kompetencia 

hlavného mesta. Mestské časti zriaďujú len sa ich 

kompetencie opatrovateľská služba a stanice, zariadenia 

žosky, ako sa to volá, zariadenie opatrovateľskej služby. 

To je dočasné pobytové zariadenie na preklenutie ťažkých 

životných situácií. 

Takže, pobytové zariadenia sociálnych služieb sú 

predovšetkým v kompetencii hlavného mesta, nie mestských 

častí. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som chcel reagovať asi na tri veci, ktoré som 

počul. 
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Bolo povedané, že bolo tam viacero kontrol a všetky 

dopadli negatívne. Ak je to veľmi zle povedané, aby sme sa 

zle nerozumeli, tak potom aby ste vysvetlili, čo znamená 

negatívne. Lebo, negatívne, môže byť aj negatívne pre teda 

to sociálne zariadenie. Ja by som to tak chápal. 

Takže, teda, toto by som potreboval vysvetliť.  

Ďalej, že bol tam na kontrole hlavný kontrolór. Tak 

možno len jednu vetu od hlavného kontrolóra teda, čo tam 

kontroloval. Predpokladám, ekonomiku. A či je všetko po 

ekonomickej stránke dobré. 

No a po tretie, samozrejme, sociálne veci a podobne, 

je veľmi ťažké. Ja tiež mám v mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa denný stacionár, dennodenne sa tam stretávame 

s ľuďmi, ktorí naozaj sú odkázaní na prácu ľudí, ktorí 

s nimi pracujú za veľmi nízkych finančných podmienok, ale 

tú prácu majú radi a a proste, tí ľudia tam veľmi radi 

chodia k nim, aby, aby, aby prežili tú jeseň života 

v spokojnosti a v radosti.  

Samozrejme, toto je domov služieb, kde teda aj žijú 

aj celú noc aj podobne, takže, určite nie som rád, ak tam 

prichádza k nejakým úmrtiam, kde ťažko povedať, či to bolo 

v dôsledku nejakej zlej starostlivosti, alebo preto, že už 

senior je starý, alebo je chorý, alebo podobne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 186 

Takže, určite by som bol rád keby, ako aj povedala 

kolegyňa Štasselová, keby tam naozaj z toho Úradu na dohľad 

nad zdravotnou starostlivosťou, keď chodí pani riaditeľka 

na všetky kontroly, keby prišla aj sem a dostali sme aj 

nejakú písomnú, písomné vyjadrenia, ako tá kontrola 

dopadla. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Po otázke pani poslankyne Tvrdej.  

Pani poslankyňa, pani riaditeľka bola vybratá 

v riadnom výberovom konaní, kde vo výberovej komisii ste 

boli aj vy, poslanci.  

Čiže, takéto otázky, že či si myslia zamestnanci či 

je vhodná alebo nie, sú skutočne manipulatívne a nepatria 

sem. Bola vybratá vo výberovom konaní, ktoré ste ju vybrali 

aj vy, poslanci.  

Ďalšia vec, čo treba zopakovať.  

Zdravotnícku starostlivosť kontroluje Úrad nad 

dohľadom nad zdravotníckou starotlivosťou, nie hlavné 

mesto. 
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Čiže, ak sú tam podnety, prosím, treba sa obrátiť 

tam. My budeme plne súčinní tomu, samozrejme, ale zatiaľ 

tam neprišli. Alebo zatiaľ tieto výsledky kontrol také 

neboli. 

A myslím k tomu negatívnemu všetci rozumieme tak, že 

boli asi bez nálezov tie, v tom zmysle negatívny. 

Pani, priatelia kontrola, pardon, diskusia je 

skončená. 

Ešte slovo má pán kontrolór Šinály. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Veľmi stručne. 

Nakoľko som teda tu bol spomínaný aj kolegyňou 

Štasselovou, aj pánom poslancom Kurucom.  

Kontrola, ktorú sme vykonávali bola na základe 

požiadavky poslancov. Bola zameraná na oblasť pracovného 

práva a mzdovú. A popri tom aj na ekonomickú oblasť.  

V týchto zisteniach, ktoré sme tam uviedli, sú 

konštatované obrovské množstvo faktov, obrovské množstvo 

skutočností, ktoré ale neznamenali porušovania zákona.  
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Môžem prehlásiť, že nikto nás ani zo strany úradníkov 

magistrátu, ani zo strany poslancov neovplyvňoval pri 

výkone kontroly, nenaznačoval nám žiadne usmernenia, ani 

proti, ani za pani riaditeľku. Ani by sme to neboli urobili 

preto, lebo my nie sme personálna hodnotiaca agentúra, my 

sme hlavne finančná a čiastočne právna kontrola. A práve 

jedinú právničku, ktorú som mal, teda mám k dispozícii, som 

tam poslal na tú kontrolu. 

(gong) 

Ďakujem pekne. 

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: 

K materiálu dvaja poslanci podali návrh na uznesenie.  

A síce. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada 

primátora hlavného mesta, 
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po prvé, aby odvolal riaditeľku Domu seniorov Archa 

inžinierku Moniku Šímovú z pozície riaditeľky tohto 

zariadenia, s termínom ihneď. 

Po druhé, vypísal výberové konanie na uvoľnenú 

pozíciu. Rešpektoval pri výbere minimálne, minimálne 

požiadavky na pozíciu, to znamená vzdelanie a prax v 

odbore, s termínom ihneď. 

A po tretie, vyvodil zodpovednosť za dlhodobé 

ignorovanie vzniknutej situácie v tejto za, v tomto 

zariadení na oddelení sociálnych vecí, respektíve sekcie 

sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu. S termínom 

ihneď. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 16 NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU NA II. 

POLROK 2018 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu, ktorý sme si povedali, že bude 

o jedenásť tridsať, a tým je Návrh plánu kontrolnej 

činnosti mestského kontrolóra a jeho útvaru na druhý polrok 

2018. 

Pán kontrolór, nech sa páči, chcete?  

Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Áno, už mám slovo. 

Ďakujem pekne. 

Veľmi stručne.  

Som rád, že sa to dostalo na program. Je to osem 

kontrol, ktoré sú pri predložené do plánu kontrolnej 

činnosti, napriek tomu, že už koniec septembra, myslím si, 

že na, pravdepodobne februárovom prvom zastupiteľstve 

riadnom v budúcom roku budeme vedieť väčšinu z týchto 

kontrol odpočtovať. Je to sedem, osem kontrol, ktoré 
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vychádzajú už z historických skúseností. Dve komplexné 

kontroly.  

Najnáročnejšou kontrolou bude oblasť riešenia 

náhradného bývania pre domov, teda, pre obyvateľov, ktorí 

bývajú v reštituovaných domoch. To bude kontrola, ktorá 

teda asi bude trvať o čosi dlhšie. Ale myslím si, že celá 

táto oblasť sa dá pri väčšom úsilí, postačujúcom úsilí 

zvládnuť.  

Takže, poprosím vás o schválenie tohto programu.  

Pre informáciu, štyri kontroly prebiehajú. Budú 

odpočtované na najbližšom zastupiteľstve, ktoré teda bude 

v riadnom zastupiteľstve, či už v januári, alebo februári. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja by som len v zmysle toho, že teda pán kontrolór sa 

robí, zúčastňuje na kontrolách a tak ďalej, chcel navrhnúť, 

že obec hlavnému kontrolórovi môže prostredníctvom obecného 

zastupiteľstva priznať odmenu a jej rozsah a výšku, ako aj 

frekvenciu vyplácania je na vôli obecného zastupiteľstva.  

Preto dávam návrh uznesenia. 

Navrhujem, aby kontrolórovi bola vyplatená odmena vo 

výške tridsať percent platu za obdobie od poslednej 

vyplatenej odmeny, to jest za január až september 2018. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcel poprosiť, že či by si pán kontrolór 

vedel do plánu kontroly dať veľmi jednu rýchlu a krátku 

kontrolu.  

My sme sa na minulom zastupiteľstve dozvedeli, že 

toto zastupiteľstvo keď sa teda zv zvolá, stojí štyritisíc 
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eur, tak ja by som len poprosil, že by vedel skontrolovať 

z čoho tých štyritisíc eur pozostáva, aby sme my poslanci, 

ktorí sme o tomto v živote nedostali, podľa mňa, 

informáciu, vedeli, že aké sú tie položky, z ktorých sa 

tento náklad spočítava a či sú teda všetky nevyhnutné. Lebo 

potom počujeme, že keď tu máme dve zastupiteľstvá, tak to 

stojí polku ihriska a podobné informácie.  

Čiže, neviem, či si to autoremedúrou môže prijať, 

alebo to proste tam dá na návrh. 

Hlasovať. Okej. 

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: 

Chcem sa spýtať pána kontroloróra, či je možné urobiť 

kontrolu či boli platné vyplatené faktúry Bratislavskou 

vodárenskou spoločnosťou pre Infraservisis (Infraservices), 

keďže nemala riadne živnostenské povolenie na údržbu. 

A druhá vec je, že v momente, v súčasnosti prebieha 

proces na ministerstve vnútra, kde sa zisťuje, či vôbec 

bolo možné previesť údržbu na Infraservisis 
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(Infraservices), keďže by to malo byť v priamej kompetencii 

Bratislavskej vodárenskej a nemala by to prenášať na tretiu 

osobu.  

Ja neviem celkom aké sú vaše pravidlá hry, či to 

môžete, alebo nemôžte, teda, preveriť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán kontrolór. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Áno, toto je veľmi dobrá otázka, lebo je to základná 

teória čo kontrolóri môžu alebo nemôžu.  

Akcionármi vodárenskej spoločnosti je do sto 

subjektov, ktorých každý je obcou a každý má svojho 

kontrolóra. Argumentom vodárenskej spoločnosti je, že keby 

teda každý z týchto kontrolórov chodil na kontrolu, tak na 

každého sa ujdú tri dni v priebehu jedného roka.  

Mojim argumentom už pri takejto diskusii kedysi 

dávno, ešte za čias pán Ďurkovského bolo, že nie je 

problém, aby som zorganizoval kontrolu sto kontrolórov, 

ktorí tam prídeme len na týždeň. Ale zostalo to v rovine 

otvorenej, lebo zákon to nerieši. 
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Ja osobne si myslím, že do akejkoľvek spoločnosti, do 

ktorej ma vy poveríte kontrolou zaklopem a v prípade, že mi 

to umožnia skontrolovať, tak jak to bola v Dopravnom 

podniku, tak to bola jedna úplne perfektne zorganizovaná 

kontrola zo strany Dopravného podniku, ktorú budete mať 

prezentovanú dneska, (gong) alebo na budúci štvrtok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

(poznámka: upresňovanie návrhu uznesenia návrhovej 

komisie s poslancom) 

K tomuto materiálu sme dostali dva návrhy na 

doplnenie pôvodného uznesenia. 

Prvý návrh dal pán Mikulec.  

A znie:  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny 

pánovi kontrolórovi vo výške tridsiatich percent platu za 
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obdobie od poslednej vyplatenej odmeny, to znamená, za 

január až september 2018. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh na doplnenie dával pán Hrčka.  

Zaradiť do plánu kontroly kontrolu výdavkov 

súvisiacich so zvolaním a realizáciou mestských 

zastupiteľstiev. 
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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. 

Tridsaťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A ostáva nám pôvodný návrh uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti a tak ďalej, ako je to 

písomne uvedené.  

Samozrejme, aj so zmenami schválenými.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 73 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO 

V LOKALITE FILIÁLKA, DO SPRÁVY 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A teraz prechádzame do tých majetkových bodov.  

Prvým je bod trids, sedemdesiattri.  

Prosím o krátke úvodné slovo riaditeľa sekcie.  

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

No, super. 
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Jedná sa o návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, 

katastrálne územie Nové Mesto v lokalite Filiálka do správy 

Mestskej časti Bratislava Nové Mesto. 

Mestská časť požaduje zveriť záujmové pozemky do 

svojej správy z dôvodu správy vykonať revitalizáciu 

a následne zabezpečiť starostlivosť o danú lokalitu. 

Stanovisko dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná. Čiže, nebol 

materiál prerokovaný. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som rád, že ku koncu volebného obdobia sa zase 

zverujú pozemky, lebo bolo to tabu v tomto zastupiteľstve. 

Teda, na začiatku to bolo, potom som počul, že iba osobitné 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 200 

zretele z dôvody bezpečnosti, lebo primátor asi ne nevie, 

ktoré pod pod dáva súhlasy na predaje, ku ktorým zvereným 

pozemkom, tak teraz už možno, tým že sa blížia voľby, tak 

zase si už pamätá, že ku čomu dáva a k čomu nedáva.  

Čiže, ja osobne som určite za, aby sa zverovali. Len 

teda pripomínam, že tu bolo niekoľkokrát deklarované, že 

žiadne zverovačky už nebudú. Tak občas sa ešte nejaká tá 

výnimka dá, dá vybaviť.  

Druhú vec, ktorú by som chcel. A to je, že,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, záleží, samozrejme, od mestskej časti.  

A druhú vec, ktorú by som chcel je, že napriek tomu, 

že teda bod, ktorý som navrhoval, mi nebol zaradený, mne 

ale nič nebráni tomu, aby som dával návrhy uznesení.  

Čiže, ja dávam návrh na zmenu dodatku štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, článok 91 

písmeno bé, rozpočtové určenie príjmov Bratislavy 

a mestských častí s tým, že svoj návrh dávam ako návrh 

A a pôvodné uznesenie ako návrh Bé.  

To znamená, keďže materiál všetci dostali na stôl 

pred začiatkom zastupiteľstva, tak je toto spomínané. 

A všetci to majú teraz v tých volebných programoch, tie 
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škôlky ako im chcú pomôcť, ako strašne chcú tie kapacity 

rozširovať, ale to, že im tam neposielate peniaze, a že 

napríklad Petržalka takto prichádza o jeden a pol milióna 

eur, iné mestské časti o nižšiu sumu, lebo majú menší počet 

detí, to nevadí. Treba na tých bilbordoch ukázať tie prsty 

a napísať tam, že o tie škôlky a tých škôlkároch nám ide.  

Ale samozrejme, potom kludne zahlasujte ako uznáte za 

vhodné. 

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. 

Neviem. Ja som úplne nerozumel aký dodatok k štatútu 

je k tomu prilepený.  

Ale ak sa máme na tomto zhodnúť, tak kludne sa 

zhodnime, že to prenajmeme za jedno euro, ako sme to robili 

pri všetkom inom a nech neni ten pozemok obeťou nejakých, 

nejakých akože našich dohadovačiek a nech sa tá plocha 

zrevitalizuje a kludne, nech to zostane v nájme za jedno 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 202 

euro pre mestskú časť. Ale asi by ten návrh musel niekto 

rýchlo pripraviť.  

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 si na rozdiel od pána poslanca Bullu a v súlade 

s tým, čo hovoril predrečník, teda pán poslanec Hrčka 

myslím, že je dobré, že ten pozemok zverujeme mestskej 

časti. 

Myslím si, že tak sme mali postupovať aj v iných 

prípadoch. Príde mi dlhodobo nelogické ak mesto prenajíma 

mestským častiam pozemky, alebo nehnuteľnosti, najmä ak sa 

to robí v situácii, keď mestská časť nechce na to na tom 

pozemku, alebo s tou nehnuteľnosťou nejako komerčne 

narábať, ale upraviť ju pre verejné použitie alebo, alebo 

využívať ju na plnenie svojich, svojich základných funkcií. 

Teda samosprávnych funkcií.  

A teda dúfam, že poslanci za to zahlasujú a nebudeme 

mať obavu, že mestská časť Nové Mesto náhodou ten pozemok 

predá bez vedomia mestského zastupiteľstva. Ja takú obavu 

rozhodne nemám. 
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(gong) 

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. 

Ja sa chcem len uistiť, že či som naozaj dobre počul. 

Že tuná k úplne inému nesúvisiacemu návrhu dávame takú 

zásadnú vec pozmeňujúcim návrhom, ako je zmena štatútu 

hlavného mesta Bratislavy, ktorý musí byť zverejnený, musí 

to byť ústavná väčšina na to, aby to bolo schválené. A my 

si to tu bác, akože, nepriama novela, ktorú teda veľmi 

správne často aj v parlamente kritizujú kolegovia, ktorí 

sedia zároveň v parlamente a na druhej strane tejto 

miestnosti, tak teraz totálne akože znásilní všetky 

pravidlá rokovania a pozmeňujúcim návrhom navrhovať k úplne 

nesúvisiacemu návrhu zmenu štatútu? Akože, takto?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor,  

ja by som mal možno teda len príspevok mimo predmet 

tohto bodu.  

Chýba nám riaditeľ, chýba nám jeho zástupca na 

rokovaní. Je na to nejaký vážny dôvod?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

som povedal, že bude uvádzať materiál riaditeľ 

sekcie, ktorý s tým najlepšie je oboznámený a tí ostatní 

plnia, riaditeľ, ktorý tu je zástupca, plní moje pokyny. To 

je ten dôvod.  

A je tu pán doktor Szabo, ktorý je s tým najlepšie 

oboznámený.  

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja kolegovi Chrenovi zopakujem, a teda, nie som 

poslancom národnej rady, ale bolo mi povedané, že ak 

v národnej rade poslanec požiada o zaradenie bodu, tak mu 

kapitán Danko ten bod zaradí, aj keď ho nemá rád, aj keď sa 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 205 

o ňom vypisuje všeličo na fejsbuku (facebooku). Tak na 

rozdiel od neho to tam funguje trochu iným spôsobom. Možno 

keď bol Martin v minulosti poslanec národnej rady, možno si 

na to spomenie.  

Druhá vec je, zmena štatútu nemusí nikde visieť. 

Zákon, toto neni vézetenko (VZN), musí byť prerokované 

v zmysle zákona so se sedemnástimi mestskými časťami. To je 

splnené. Je to v tom materiáli.  

Musí byť súhlasné stanovisko minimálne desiatich, aby 

boli tri pätiny prítomných. Je súhlas trinástich mestských 

častí, ktoré sa vyjadrili. Karlova Ves, Staré Mesto, 

Petržalka, Rusovce, Čunovo, Dúbravka, Ružinov, Nové Mesto, 

Devín, Jarovce, Vrakuňa, Rača, Záhorská Bystrica. V týchto 

všetkých mestských častiach ten návrh získal súhlasné 

stanovisko a u tých zvyšných bol buď prerokovaný, berie na 

vedomie, alebo proste bez, bez konečného uznesenia.  

Nehovoriac o tom, že bol pred rokom prijatý.  

Čiže, nič sa na ňom nezmenilo, (gong) bol prijatý.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, len pán poslanec zabudol na to, že nebol ten 

nárok, návrh prerokovaný a dohodnutý s tým, koho sa to týka 

a to je hlavné mesto a to sa, proste, je podľa zákona nedá 
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a nesmie. Je to protizákonný postup a navyše už aj 

absurdný. Absurdný, priatelia.  

Sme v bode zverenie pozemkov Novému Mestu, aby tam 

mohli urobiť park a pán poslanec tam dáva štatút. Už kde 

sme?  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Poslanci predo mnou pripomenuli, pán primátor, že je 

to prekvapením, že sa znovu zverujú pozemky, a to práve na 

poslednom zastupiteľstve, pretože to nebolo pravidlo 

a viaceré mestské časti bez nejakého vysvetlenia odišli bez 

zverenia, prenajatia, alebo pre prevedenia majetkov, ktoré 

potrebovali na svoju verejnú službu.  

Keďže je to posledné zastupiteľstvo, cítim povinnosť 

pripomenúť, že sme štyri roky apelovali na vedenie mesta, 

žiadal som ja a žiadala aj finančná komisia. To aj 

uznesením, aby primátor predložil jasné pravidlá, podľa 

ktorých sa mesto takpovediac zbavuje svojho majetku 

v prospech mestských častí.  

Nikto nemá výhrady, aby si mestské časti v mnohých 

oprávnených prípadoch prevzali od mesta, či už prenájom, 
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prevedením majetku doslova, alebo prenechaním do správy 

nejaký pozemok, alebo nejakú budovu, ktorou budú slúžiť 

občanom. Ide len o to, aby sa tento nástroj nestal vecou 

vydierania starostov. Stal sa.  

Celé štyri roky niektoré, niektorí, niektorí 

starostovia a starostky neboli v priazni a tak nemohli 

realizovať pre svojich občanov tú verejnú službu, na ktorú 

potrebovali nejaký mestský pozemok. Či hoci len na chodník. 

Problémom bolo čokoľvek u tých, ktorí nehlasovali podľa 

pokynov primátora Nesrovnala. 

Naopak tí, ktorí skákali ako pískal, tak dostávali 

zverovačiek, koľko len chceli.  

Na tom, samozrejme, nevieme už dnes nič zmeniť. Štyri 

roky sme na to poukazovali a na záver musím urobiť nerád 

inventúru, že týchto pravidiel sme sa, žiaľ, nedočkali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

váš príspevok iba ukazuje o tom, ako nerozumiete tomu 

ako predseda finančnej komisie ako mesto funguje, pretože 

táto komunikácia hlavného mesta s mestskými časťami už beží 

dlhodobo. Každá mestská časť od nás dostane list 

s kritériami, podľa ktorého sa posudzuje ten ďalší postup, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 208 

či sa bude zverovať do správy, alebo či pôjde o nájomný 

vzťah.  

Takže, toto je úplne transparentné. To, že vy to 

neviete, ma, samozrejme, neprekvapuje, pretože vy 

nerozumiete ani iným veciam v tomto meste. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Mňa ste vyvolali? Lebo vás nerozumieť, pán primátor. 

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: 

Jak, tak asi mňa. Dobre. Ďakujem pekne. 

Ja som len chcela podotknúť to tiež, že nie som proti 

zverovaniu poz, majetku mestským častiam, ak o to mestská 

časť požiada a potrebuje to k tomu, aby mohla vykonávať 

svoju prácu v tej mestskej časti.  

A preto ja len pripomínam, že napríklad, taká mestská 

časť Ružinov, tá márne žiada o zverenie niektorých 

pozemkov, takých, že detské ihriská, kde to tam sú až skoro 
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nebezpečné, chceme ich opraviť, ale nemáme vzťah k pozemku, 

lebo to vlastní hlavné mesto a a to sa s nami nebaví, alebo 

ja neviem čo. Proste, nám to nechce zveriť. 

Takže, ja by som poprosila, keby, ja neviem, kedy 

síce toto zastupiteľstvo už asi nebude fungovať takto, ani 

s týmto primátorom, neviem ako to bude, ale chcela by som 

poprosiť, aby sa fakt nerobili takéto rozdiely medzi 

jednotlivými mestskými časťami a zverovalo sa tomu, kto 

o to (gong) požiada. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Nie vždy úplne súhlasím s Jankom Budajom, ale dneska 

v niektorých veciach má pravdu. Ja takisto som štyri roky 

mal záujem niektoré pozemky zveriť, ale nakoniec sme vždy 

došli, aj k nejakému takému záveru a dostal som ich do 

nájmu, aby som hlavne mohol čerpať eurofondy.  

Takže, fakt, možno do budúcna by bolo naozaj fajn, 

keby sa prijala nejaká koncepcia, že kedy zverovať, kedy 

prenajímať a akým spôsobom tieto pozemky medzi mestom 
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a mestskými časťami usporiadať. Lebo naozaj v mestských 

častiach máme dosť veľké problémy keď sa máme starať, či už 

o chodníky v zime alebo v lete o kosenie a trávu a keď máme 

žiadať eurofondy v rámci základných škôl, tak máme problém, 

keď nemáme zverené.  

Takže, ja určite podporím zverenie Novému Mestu, aby 

mohli tam naozaj niečo vybudovať, lebo podľa tých fotiek je 

to tam hrozné. Ale malo by sa do budúcna, naozaj, nejaká 

koncepcia prijať, aby všetky mestské časti vedeli dopredu 

pravidlá, kedy sa môže prenajímať, či už za jedno euro, 

alebo akokoľvek, alebo kedy sa bude zverovať.  

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. 

No tak to máme preto, pretože máme primátora, ktorý 

nemá rovnako si neváži všetkých Bratislavčanov, on ich 

rozdeľuje na tých dobrých a zlých. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 211 

Mimochodom, ja sa ale čudujem, lebo starostka 

Čahojová hovorí, že žiadny taký list nedostala do Karlovej 

Vsi. Starosta Kuruc do Vajnor tiež nedostal, ale primátor 

tu povie, že už to komunikuje, do Vrakune, pardon.  

Neviem, môže sa vyjadriť aj ko, aj starosta Mrva, že 

či teda dostal ten list, ten obežník, lebo ešte v júni 

tohto roku sa mestskej časti Karlova Ves za jedno euro 

prenajímali pozemky pod chodníkom na rekonštrukciu 

chodníku.  

Tak možno, možno to je v nejakom špeciálnom režime. 

Možno by tie podmienky mohol zverejniť, lebo možno ich má 

naozaj len také svoje virtuálne. Také pre seba a pre svoj 

kolektív.  

A ešte by som možno doplnil pána Budaja.  

Že ono, netreba byť v tomto zastupiteľstve za dobre 

len s pánom primátorom, ale aj s jeho pravou rukou Martinom 

Borguľom, s ktorým to tu proste štyri roky, alebo takmer 

štyri roky ťahajú. A ono to tu tak moc nahlas nezaznieva, 

ale treba, aby to ľudia vedeli, že proste, Martin Borguľa 

a Ivo Nesrovnal, to je dvojica.  

(gong)  

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: 

Ďakujem pekne. 

V tom príspevku som nestihol povedať, že toto 

zverenie Novému Mestu podporím.  

Na adresu urážok pána primátora, ktoré sú tradičné, 

by som povedal len to, že hlupák a zbabelec reaguje 

osobnými útokmi a urážkami nad situáciu, keď mu dôjdu 

argumenty.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja neviem čo je na tom urážka keď poviem, pán 

poslanec, že vy nerozumiete veciam, lebo to tak je. To neni 

urážka, to je konštatovanie faktu.  

Pani poslankyňa Augustinič. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Keďže sa jedná o moju mestskú časť, tak sa k tomu 

musím vyjadriť.  
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A ešte raz, poprosím kolegov naozaj o podporu. 

Mestská časť ide na Filiálke robiť park a revitalizovať 

zeleň.  

Čiže, ideme po dobrej veci.  

Rozumiem aj tomu, čo hovoril pán Budaj, ale my nie 

sme nejakým spôsobom protežovaní. My máme ďalších dvadsať 

až dvadsaťpäť vecí, ktoré by sme chceli zveriť a stále ich 

zverené nemáme. Rovnako sú to detské ihriská, rovnako sú to 

vnútrobloky a podobné.  

Čiže, aj v tomto prípade sa nám toto podarilo 

dotiahnuť do takéhoto konca.  

A ja vás naozaj prosím o podporu.  

Ešte mám jednu dôležitú vec, a to je, v uznesení sú 

napísané podmienky a podmienka číslo tri hovorí, že Mestská 

časť Bratislava Nové Mesto v termíne do 31. 12. 2020 má 

vybudovať verejný park. A potom je tam chyba, v prípade ak 

verejný park nebude mestskou časťou vybudovaný do 31. 12. 

2010, čo už bolo, tak je povinná predmet vrátiť.  

Takže, toto upra upravme, lebo by sme tam mali naozaj 

problém. 

A ďakujem všetkým, ktorí za to zahlasujú. 

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 214 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa, za upozornenie, to je 

chyba v písaní, hneď sa to opravilo v tom materiáli. 

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Katka,  

ja tomu absolútne rozumiem, ale na druhej strane mám 

pochopenie aj pre poslancov, ktorí sa pohoršujú nad tým, že 

raz je to tak, raz onak.  

My v Rusovciach sme chce, alebo teda chceme, máme 

v pláne robiť nadstavbu školy, čo nie je ani náš problém 

zastupujeme tu iné orgány a museli sme si prenajať pozemok. 

Takže, celkom chápem toto pohoršenie.  

Ale ja som za. Ja sa odjakživa som bol za, aby sa 

zverovali pozemky mestským častiam.  

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: 

Pani poslankyňa Augustinič,  

myslím, že to bolo aj trochu nadbytočné prosiť nás, 

aby sme podporili to zverenie. Ak som sledoval diskusiu, 

tak všetci, ktorí sa tu vyjadrovali, tak sa vyjadrovali 

v prospech zverenia, pretože taký postup považujeme, verím 

tomu, že všetci, za úplne normálny, že mesto neprenajíma 

pozemky mestským častiam, ale im ich zveruje.  

Jediné k čomu sme sa vyjadrovali kriticky bolo to, že 

vo vzťahu k iným mestským častiam, v iných prípadoch mesto, 

alebo teda vedenie mesta na čele s pánom primátorom 

Nesrovnalom postupovalo iným spôsobom a nezverovalo tie 

pozemky, hoci by to bolo logické, ale prenajímalo, prípadne 

odďalovalo, odďalovalo tie termíny.  

Čiže, ja určite ten materiál podporím a predpokladám, 

že všetci ostatní kolegovia, alebo teda zatiaľ som tu 

nezačul ani jeden jediný hlas, prečo by sa nemalo zveriť.  

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: 

Dneska tu strašne zle počuť. Neviem čo to tu máme za 

akustiku. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 216 

Ale ja sa pripájam k tomu a chcem povedať, že na 

začiatku volebného obdobia, keď si pamätáte členovia 

finančnej komisie, sme mali takú ambíciu urobiť pravidlá 

nakladania s majetkom ako takým, ale ono to postupne odišlo 

do stratena ako sa začal strácať pán riaditeľ magistrátu 

a nechodiť na tie komisie.  

Takže, nemáme žiadne pravidlá nakladania s majetkom, 

máme len také vyberanie si hrozienok. 

A ja ešte k tým technickým veciam. 

Čiže, podporím toto. Som veľmi rád, že by tam mal 

vzniknúť ten park. A čo najrýchlejšie nech tam vznikne ten 

park, lebo tie stavby čo tam vznikli, sa mi nepáčia. To je 

môj osobný názor.  

V bode päť ale sa píše, že sa to vráti v prípade, že 

keď sa tam postaví taká veľká investícia a to je ten 

železničný koridor a prepojenie s letiskom. 

No, ja mám pocit, že sa tam najskorej postaví asi 

regionálna železničná stanica ako prepojenie s letiskom. 

Takže, možnože by tam bolo doplniť (gong) a a iné stavby. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem za slovo. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  

keďže pán kolega Dostál vyzval moju kolegyňu, aby 

nežiadala o podporu materiálu, lebo vyzerá to na všeobecnú 

zhodu, takže nebudem vás žiadať, vyjadrím iba potešenie, že 

zatiaľ to vyzerá na všeobecnú zhodu.  

Myslím si, že naša mestská časť Nové Mesto nie je 

v nejakom privilegovanom postavení, pretože ja tu ako 

riadne zvolený poslanec som zhruba pred rokom, možno aj 

v inom období žiadal o zverenie parku na Kolibe s detským 

ihriskom na križovatke Podkolibskej a Husovej, doteraz sa 

tak nestalo. Nebol tu taký materiál.  

A taktiež vás chcem ešte upriamiť aj na podmienku 

číslo jedna v tomto materiáli, kde je explicitne napísané, 

že nedôjde k predaju tohto zvereného pozemku, ani 

k prenájmu.  

Takže, netreba sa obávať, že by sa dostal ten pozemok 

do dispozície tretích osôb mimo mestskej časti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Nadviažem na Janka Mrvu. 

Som členka tiež finančnej komisie a naozaj sme 

žiadali niekoľkokrát spracovať materiál nakladania 

s majetkom mesta.  

Predpokladám, že je to asi v nejakom procese, lebo čo 

je tu v procese trvá niekoľko mesiacov až rokov.  

Takže, asi je to procese a možno niekedy sa ten 

proces ukončí.  

Je neštandardné, keď Ivo Nesrovnal pred štyrmi rokmi 

kandidoval za mestskú časť Ružinov ako za svoju materskú 

a za štyri roky nedokázal zveriť pozemky tejto mestskej 

časti. Predpokladám, že to žiadny starosta ani primátor na 

Slovensku neurobí. 

Ďakujem. 
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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. 

Ja sa chcem jednu vec spýtať.  

My sme nechceli zverovať pozemky na zák, na začiatku 

volebného obdobia z toho dôvodu, že ich nešlo zverovať 

s podmienkami. Teraz pozerám, že už to zverovať 

s podmienkami ide.  

Ja neviem, že čo sa udialo. Lebo pred tým to možné 

nebolo. Nebolo možné definovať tieto podmienky a teraz to 

možné je.  

Čiže, to je možno celý aj ten odpoveď na ten problém 

s tým prenájmom a zverovaním, že akurát, že teraz zverujeme 

s podmienkami, ktoré, ja neviem, čo keď sa porušia, tak kto 

povie, že, že toto, že, že predal niekto pozemky proste 

napriek zverovacím podmien, podmienkam. 

Neviem. Nerozumiem tomu. 

(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:. 

Pani poslankyňa Zaťovičová. 

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

Ďakujem. 

Ja chcem len povedať, že ja za tento zverenie pozemku 

zahlasujem a držím palce Novému Mestu, aby dostalo od mesta 

zverovací protokol, nakoľko my máme Pri kríži zverené už od 

minulého roku a do dnešného roku sme zverovací protokol 

nedostali. 

Takže, držím im palce.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takisto, ako máte štyri roky už v majetku kultúrny 

dom, pani poslankyňa, s ktorým ste ani nepohli.  

Takže, tam by som bol opatrný. 

Pani poslaňkač 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Napriek všetkému, čo tu bolo v posledných štyroch 

rokoch a ja tento materiál, samozrejme, podporím, vážení 

kolegovia a kolegyne, ja by som len chcela využiť túto 

príležitosť a vysvetliť vám, že predpokladala som, že tu 

budem dnes do konca rokovania, ale z vážnych osobných 

dôvodov po tomto hlasovaní sa musím ospravedlniť. 

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, to že ešte zastupiteľstvo schváli, neznamená, že 

sa tu sprocesujú, ako bolo povedané, zverovacie protokoly.  

A samozrejme, na pána Korčeka, ja si nemyslím, že by 

Nové Mesto tu malo nejakú, nejakú špecifické postavenie, 

len som tým svojim prvým príspevkom chcel povedať, že keď 

sa chce, tak sa dá. 
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To znamená, v momente, keď primátor sa dobre vyspí, 

alebo proste sa mu niečo pozdáva, tak zrazu sa dá ísť 

v režime, dajú sa dať podmienky, dá sa dať všetko a keď sa 

zle vyspí, alebo má nejaký iný problém, tak skrátka, to 

zrazu to isté nejde. 

Tak len preto som na to upozornil. 

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. 

Pán primátor,  

ja by som len chcel k tejto zverovačke.  

My máme tam ešte jeden pozemok, ktorý by sme tiež 

radi boli, aby ste nám zverili. To je pozemok pri 

spoločenskom dome Vernosť, ktorý potrebujeme súrne na 

vybudovanie parkoviska.  

Ako viete, ja teda vám parkovaciu politiku podporujem 

skoro vždycky, jediný krát som vám ju nepodporil, keď ste 

neprišli podporiť ľudí na protest proti výstavbe bytov bez 

parkovacích miest.  
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Čiže, poprosím vás, ja požiadam našu mestskú časť, 

aby spracovala ten materiál, aby požiadala o zverenie aj 

tohto pozemku a keď by ste nám vyšli v ústrety, tak by sa 

vám ľudia naši z časti Dimitrovka, kde je ten spoločenský 

ver, dom Vernosť je, určite poďakovali. 

Takže, bol by som rád, keby sa to sprocesovalo ešte 

do konca tohto volebného obdobia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Zaťovič. 

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Mestská časť Dúbravka  žiadala od pána primátora Nes, 

od magistrátu zverenie pozemku, na ktorom je detské ihrisko 

v katastrofálnom stave. Je to ihrisko magistrátu. Odpoveď 

mi prišla, máme si to prenajať od vás.  

čiže poprosím, my sme poslali naspäť, chceme ten 

pozemok zveriť, aby sme to vaše detské ihrisko, my mestská 

časť mohli opraviť.  
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A k domu kultúry pán sta, pán primátor. 

Dom kultúry riešime podľa zákona, zákonnými cestami 

chodíme, nie ako vy, že sa, že ste mi nepodpísali zverovací 

protokol, čo nie je v súlade so zákonmi. Ale samozrejme, 

máte na to právo.  

A vy si vysvetľujete právo ako chcete vždy.  

A ďakujem pekne, teda, pán primátor, že teraz chodí 

do Dúbravky, chodíte každý deň do Dúbravky, a keď ste mali 

tam chodiť kvôli Pri kríži, ste sa tam ani dva roky 

neukázali. A teraz ste tam skoro každý druhý deň.  

Ďakujem za vašu účasť v Dúbravke. Verím, že sa vám 

Dúbravka páči. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Chodil som aj predtým. Chodieval som tam aj predtým.  

A Bratislavčania čakajú na opravený kultúrny dom. 

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

Pán poslanec Korček veľmi správne ste upozornili na 

tie podmienky a teda na podmienku číslo jedna, že nedôjde 

k predaju, ani k prenájmu predmetu zverenia zo strany 

mestskej časti Bratislava Nové Mesto v prospech tretích 

osôb. 

Toto je tu presne tá vec, o ktorej sa tu diskutovalo 

pri viacerých príležitostiach keď mesto miesto zverenia 

pozemku, alebo nehnuteľnosti mestským častiam, teda iným 

mestským častiam, im to za pomerne veľkých obštrukcií, 

alebo, alebo niekedy aj bez tých obštrukcií prenajímalo.  

A keď sme argumentovali niektorí, že, že však možno 

to zveriť, tak sa, tak sa tvrdilo, že nemožno, lebo potom 

by to mestská časť mohla, mohla prena , predať bez, bez 

súhlasu mestského zastupiteľstva, iba so súhlasom 

primátora. Keď už teda primátorovi nedôverujeme, že by to 

s tým nesúhlasil.  

A keď som argumentoval, že to môže byť súčasťou tých 

podmienok, alebo zverovacieho protokolu, tak na to som 

nikdy nedostal žiadnu odpoveď. Tu je. Teraz v tom 

materiáli. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Musím upozorniť na začiatku pred tým, než budeme 

hlasovať, že pán Hrčka dal návrh uznesenia k takému 

materiálu, ktorý nebol zaradený do dnešného rokovania.  

Jeho návrh jednoznačne hovorí o tom názve toho 

materiálu, ktorý nebol zaradený a nesúvisí to s týmto 

bodom, tak neviem, či budeme o tom hlasovať. Ani neviem 

o ja, s jakým kvórom by sme mali odhlasovať,  alebo nemáme, 

nemali. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No neviem. No návrhová komisia musíte povedať, že či 

sa o tom vôbec dá hlasovať. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Právnici by sa mali k tomu vyjadriť.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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No.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán primátor,  

vyzvite právnikov nech sa k tomu vyjadria. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jaj, samozrejme, áno. Nech sa páči, právne oddelenie. 

Ja som myslel, že to je automatické.  

Nech sa páči. 

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Takže, v zmysle zákona máme za to, že o takomto 

návrhu uznesenia nemožno hlasovať. A vyplýva to v zmysle 

paragrafu 12 odsek 5 zákona 369 z roku 1990. 

Nakoľko vlastne v podstate tento bod nebol zaradený 

do programu už na začiatku.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ale návrh uznesenia sa dáva k tomu príslušnému bodu 

a ten nebol zaradený do programu. 
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O programe sa hlasuje na začiatku.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Rozumiem, ale nie.  

poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Dobre.  

Takže, ideme hlasovať o ďalšom bode, ktorý. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak ja neviem. Tu je stanovisko odborníkov 

magistrátu, že sa o tom nedá hlasovať. Tak.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Môžem prečítať to,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

čo som dostala? Čo sme dostali?  

Tak prečítam celý ten návrh, ktorý bol sem dan daný 

pánom Hrčkom.  

Pôvodne v zátvorke sedemdesiattri k materiálu Návrh 

za zverenie pozemkov Bratislava, katastrálny územie Nové 

Mesto v lokalite Filiálka do správy Mestskej časti 

Bratislava Nové Mesto. 

Na tomto výtlačku je číslo jedna, návrh na znenie 

nového uznesenia. Tu je napísané ručne pánom Hrčkom, návrh 

A.  

Návrh zmeny dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, článok 91 písmeno bé) rozpočtové 

určenie príjmov Bratislavy a mestských častí.  

Ďalej pokračuje pôvodné uznesenie, bude označené ako 

návrh Bé.  

Toľko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani doktorka Vyhlídalová. 
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JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Ja si stojím za tým, čo som povedala. V zmysle zákona 

to možné nie je. Nie je tam žiadna vecná súvislosť.  

Ďakujem. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Takto na dávané, dávaný návrh uznesenia má charakter 

bodu. Tu nie je nič upravené, kto to má žiadať, ako to má 

žiadať, kto to má zaz, zabezpečiť, kto koho žiada. Toto je 

charakter bodu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ale ten materiál, nebol zaradený ten materiál, čoho 

sa to týka.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: počuť slová „pozmeňujúci?“) 

(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:. 

(poznámka: primátor upozornil poslanca Hrčku)  

Prosím, nevykrikuj, pán poslanec, nevykrikuj na po 

zamestnancoch. Nekrič na zamestnancov.  

Chápem, že si rozčúlený, ale nekrič.  

Pani doktorka Vyhlídalová. 

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Pán Hrčka,  

pokiaľ by to bol pozmeňujúci návrh, tak by musel byť 

vecne súvisiaci s tým bodom, ktorý sa prerokúva.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Z logiky veci, pán Hrčka.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Tak ideme hlasovať o bode Bé a ten bod A sa 

musí vyriešiť teda.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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O pôvodnom uznesení.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ale toto neni pozmeňujúci návrh k textu uznesenia, 

lebo sa ho netýka. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Je tu, je tu upozornenie, že je to v rozpore so 

zákonom, že proste, nie je to správne, keď sa to odsúhlasí, 

tak potom nesie zodpovednosť tí asi, ktorí to odsúhlasili.  

Hlasujme o tom, a oddelene, samostatne o tom, 

a samostatne o potom o pôd pôvodnom znení, alebo pôvodnom 

materiály. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Však teraz. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ja na obrazovke. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  

na obrazovke čítam bod rokovania. Návrh na zverenie 

pozemku katastra Nového Mesta Filiálka, v lokalite 

Filiálka.  

Ako s tým súvisí štatút? A prerozdelenie financií.  

Ak dávate pozmeňovací návrh k tomuto bodu, tak 

dávajte pozmeňovací návrh k tomuto bodu. Hej? A k tomu 

uzneseniu, ktoré je k tomu bodu pridané. Ale nie, že si 

vymyslím. 

To potom by sme mohli otvoriť úplne ľudovú tvorivosť. 

Ku každému bodu spravíme uznese, uznesenie a pozmeňovák, 

aký sa mi zachce. Jaký si vymyslím.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No, ale tak, to sa nerobí.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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No. Je.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo. 

Vážené kolegyne, kolegovia, domnievam sa, že nie je 

možné hlasovať o návrhu pána Hrčku, pretože ho nám predsa 

ako pozmeňovací návrh. Ten návrh vecne ne neprísluší a nie 

je k tomuto bodu číslo sedemdesiattri. Nie je po, je to 

návrh nového uznesenia. V prípade, že my by sme toto nové 

uznesenie prijali, tak už by sme nemohli hlasovať o tom 

pôvodnom uznesení.  

Takže, podľa mňa sa nedá vôbec hlasovať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ak si spomínate, tak sme takto mali navrhnuté 

normálne uznesenia, kde sa hlasovalo, že bolo desať návrhov 

a prijímali sa desať uznesení. To bolo keď sme riešili, keď 

sme riešili kontrolu čo sa má plniť a podobne. A boli 

dávané, bolo daných desať návrhov a každý z tých návrhov sa 

schvaľoval ako samostatné uznesenie.  

To si, to bolo vo februári. To bolo v apríli. A tak 

ďalej. Vtedy s tým nebol problém. 

Čiže, proste, dať návrh štyroch návrhov uznesení je 

možné. A zobrať existujúci návrh, dať ho ako Bé a pred neho 

dať druhý návrh ako A, technicky možné neni. V čom je ten 

rozdiel?  

Čiže, dva návrhy môžem dať a jeden návrh nemôžem dať. 

Dobre. Čiže, odteraz to budem dávať tak, že svoj dám 

ako návrh A a ten pôvodný dám ako návrh Bé. Čiže, dám dva 

návrhy. A potom to už budem môcť robiť, hej?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, ten rozdiel je v tom, že vtedy ten bod sa 

prerokúval. A te. Bol, príslušil. 
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Potom nepotrebujeme žiadne rok, program rokovanie, 

potom nepotrebujeme vôbec nič. To je úplná anarchia.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán námestník. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Jednu vec. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ja som sa prihlásil faktickou. Ty diskusnou. Takže, 

nemám prednosť pred tebou.  

Ja opakujem tú istú záležitosť. Že ten návrh pána 

Hrčku takisto bol neschválený v rokovaní dnešného programu. 

Neschválený.  

To znamená, ku každému neschválenému programu, bodu 

programu, potom si dávame uznesenia do, kľudne aj 

informatívnych materiálov. Hej? Ako ma to napadne, ľudová 

tvorivosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Pán primátor,  

ja len, možnože, aby sme sa tuná nezasekli teraz 

úplne, lebo ja. Takto.  

Ten rokovák aj tak nikdy nebude upravovať všetky 

situácie, to vieme všetci. A ani túto presne neupravuje. 

A otázka je teda, že ideme postovať podľa pos, tak že čo 

neni zakázané, je dovolené.  

Ale ja by som navrhoval, že je to zjavne predmet 

sporu, a tam pri predmete sporu je úprava ako sa to má 

riešiť. To znamená, že návrhová komisia povie návrh, 

a poslanci budú hlasovať o tom návrhu návrhovej komisie. Ak 

to neprejde, tak potom sa stretnú tí predsedovia klubu 

s vami a dajú ďalší návrh.  

Čiže, takto by sa malo v zmysle rokováku postupovať. 

Lebo je to predmet sporu, podľa mňa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hej, ale to čo ste povedali, ten princíp, že čo nie 

je zakázané je dovolené, platí v súkromnom práve. Ale vo 

verejnom práve platí presne opačne. A dovolené je robiť sa 

môže iba to, čo je výslovne dovolené. Toto je ten princíp. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pani právnička pred chvíľkou povedala, že z logiky 

veci. Ja som sa tak zamyslel, že aká je logika veci postoja 

niektorých poslancov. Pokiaľ tento návrh bol daný ako 

normálny návrh do zaradenia na rokovanie, tak pre niekoho 

bol neprijateľný. Pýtam sa prečo? Hej? Pretože nechcú zaň 

zahlasovať, ale nechcú sa na verejnosti prezentovať ako tí, 

ktorí sú za niečo logické, za niečo pre ich mestskú časť 

prospešné, za niečo, čo tu už raz bolo odhlasované, akurát, 

že je volebná kampaň momentálne už, čiže, nemôže si 

poslanec radšej poslanec Ružinova dovoliť hlasovať proti 

tomu. Lebo sa bojí. Čo na to jeho obyvatelia.  

Je to jednoznačne. Tuná je ten lakmusový papierik. 

Ukážte kožu. Nech sa páči. Máte tu priestor na to, aby ste 

prezentovali akým spôsobom zastávate svojich občanov. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, tento priestor bol a bol, odpoveď bola 

úplne jasná. Materiál nebol zaradený. Toto už je čisto 

špekulácie, ktoré tu rozvíjaš. A nesprávne. 

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

Ďakujem za slovo. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  

k materiálu môže byť len jedno uznesenie. A to jedno 

uznesenie sa môže deliť na časti. To, čo povedal pán Hrčka, 

v prípade, že by sme schválili, by to bolo nové uznesenie, 

ktoré by nahrádzalo toto pôvodné, ktoré je tu navrhnuté 

v tomto materiáli.  

Čiže, podľa mňa, je absolútne nelogické, aby sme 

o tom hlasovali. Ak by sme to spravili, tak bod číslo 

sedemdesiattri by bol schválený uznesením, ktoré navrhol 

pán poslanec Hrčka, teda zmenou štatútu. Čo je, podľa mňa, 

absolútne logicky nezmysel proti všetkým pravidlám. 

A súhlasím  s tým, čo povedal pán primátor, my tu 

nesedíme ako súkromné osoby, priatelia. My tu sedíme ako 

orgán mesta, mestské zastupiteľstvo a môžeme robiť iba to, 

čo nám zákon dovoľuje a v medziach zákona. Keď pôjdeme si 

vypiť po zastupiteľstve ako súkromné osoby, tak si môžeme 

robiť všetko, čo nie je zakázané.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán primátor, bolo nám prezentované, že 

stodvadsaťjedna bodov a dvadsaťtri informačných materiálov, 

to sú tie pozhŕňané, ktoré sme od marca, od apríla, 

jednoducho, neprerokovali. Ale tento bod, ktorý navrhol 

kolega Hrčka, takisto nebol prerokovaný. Už bol 

niekoľkokrát navrhnutý. Prečo ste ho vy nezaradili riadne 

na rokovanie, keď trinásť mestských častí sa vyjadrilo za?  

To znamená, nie sme tu súkromné osoby. Sme tu za tie 

mestské časti. A keď trinásť mestských častí chce, tak pán 

primátor nechce.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie je pravda, pani poslankyňa. Vy viete veľmi dobre, 

že proces prijímania štatútu je v štatúte regulovaný a je 

to nejaký. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Lebo ma, lebo ma napádate. Pýt. Ste sa ma pýtali. Ste 

sa ma pýtali.  

Pán poslanec. 

A ten proces nebol dodržaný. Vy to veľmi dobre viete.  
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Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Zmena štatútu je v zákone definovaná jedným článkom, 

jedným odstavcom, kde je napísané, návrh zmeny štatútu 

prerokuje, prerokujú mestské časti a podľa toho, koľko je 

tam súhlasných, je kvórum na prijatie, alebo neprijatie. 

Nikde v zákone neni napísané, že iniciatívu zmeny štatútu 

musí robiť mesto, to si mesto vyhradilo nad rámec zákona. 

Že to niekto rešpektuje, je jeho problém. Ja tvrdím, že to 

tak nie je.  

A ešte raz. Veď dobre. Veď pán. Ak je to nezákonné, 

kto rozhoduje o nezákonnosti? Primátor môže nepodpísať 

uznesenie domnievajúc sa, že je nezákonné.  

A mimochodom, pán Korček, keby ste dávali pozor, už 

tu som vám to zopakoval v predchádzajúcom vystúpení. Je ja 

vám tu ukážem body, keď sme riešili zimnú údržbu, tak máme 

pri jednom bode pätnásť uznesení. Samostatných uznesení. 

Boli odsúhlasené.  

Čiže, nie je pravda, čo hovoríte, že k jednému bodu 

môže byť len jedno uznesenie, lebo tu už máme schválené 

z minulosti, že k jednému bodu máme desať, pätnásť 

uznesení. K jednému bodu.  
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Čiže, technicky to možné je. V minulosti to tak 

fungovalo. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek ešte chceš?  

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

Ja som chcel len reagovať na to, čo tu odznelo.  

Bral som to ako môj diskusný príspevok a že to boli 

faktické poznámky na to.  

Čiže, naozaj, zopakujem. Nie je problém dať o tom 

hlasovať. Tí, čo to nechcú, aby tento, toto, tento návrh 

bol prijatý, budú proti, tí čo chcú, zahlasujú za. No, nie 

je problém.  

A ešte jedna vec.  

Nakoniec, keď prijmeme, takto pre teba, pán primátor, 

neprijateľné uznesenie, máš dva dôvody prečo ho nepodpísať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, priatelia, diskusia skončila.  

Tak ja prosím teraz návrhovú komisiu o návrh postupu. 

Lebo to sa môžeme baviť donekonečna. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Návrhová komisia sa dohodla po týchto všelijakých. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžem?  

Greksa je tu.  

Že navrhneme osobitné hlasovanie o tom, čo dal pán 

Hrčka, osobitne. A potom o pôvodnom znení uznesenia.  

Keďže, návrhová komisia môže dať návrh. Nie sme tu na 

okrasu, ale môžeme dať návrh.  

To je náš návrh, že dáme osobitne teda hlasovanie 

o tomto prvom, čo dal pán Hrčka.  

A potom hlasujeme o pôvodnom znení uznesenia tak, ako 

je uvedené v materiáli s tým, že v tej te, v podmienkovej 

časti ten dátum autoremedúrou sa prijal na 2020. Tam bol 

len preklep. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Čiže, hlasujeme teraz o prvom návrhu pána Hrčku. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

To protiprávne hlasovanie, k tomu materiálu, ktorý 

nebol zaradený, tento návrh znie k tomu, tento návrh 

uznesenia, takže tak.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujte. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Však doteraz ste sa o tom bavili.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Devätnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  

materiálu schvaľuje v znení, zverenie pozemkov a tak ďalej, 

aj s podmienkami, aj s tou úpravou, ktorá bola prijatá 

autoremedúrou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdeväť prí prítomných. 

Tridsaťdeväť za. 

Všetci hlasovali. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

Vyhlasujem hodinovú prestávku na obed. To znamená, že 

tie veci, ktoré sme mali mať o druhej, sa posúvajú až po po 

štrnásť, štrnásť pätnásť.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 246 

 

(prestávka od 13.16 do 14.26 h) 

 

 

BOD 116AA INFORMÁCIA O PRÍPRAVE NOVÉHO 

ÚZEMNÉHO PLÁNU HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke 14.29 h) 

Podľa schváleného programu je informácia o príprave 

nového územného plánu. 

Je tu s nami pán inžinier Černík, ktorý je síce 

chorý, je na péen (PN), ale prišiel.  

Ďakujeme veľmi pekne. 

Pani poslankyňa. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pardon, stošestnásť AA. Tak. Áno.  

Ďakujem za upozornenie.  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Poslanci navrhujú prezenčné hlasovanie. 

Tak, prezenčné hlasovanie. 

(Prezentácia.) 

Tak, vidíme sa o pätnásť minút.  

(poznámka: mestské zastupiteľstvo bolo 

neuznášaniaschopné, neprezentoval sa dostatočný počet 

poslancov, aby mestské zastupiteľstvo mohlo rokovať 

a uznášať sa) 

 

(prestávka od 14.29 do 14.49 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Prosím o prezenčné. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 248 

(Hlasovanie.) 

Výborne, ďakujem pekne. 

A teraz mi hovorí pani Kramplová, že pán poslanec 

Greksa musel odísť z rodinných dôvodov a bol člen návrhovej 

komisie, čiže by sme mali dovoliť návrhovú komisiu a dostal 

som návrh na pani poslankyňu Svoreňovú. 

Môžeme takto postupovať?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak pr. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

Pus pustite hlasovacie zariadenie. Normálne 

odhlasujeme. 

Namiesto pána poslankyňa Grek, pána poslanca Greksu, 

pani poslankyňa Svoreňová do návrhovej komisie. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 
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Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo schválilo pani 

poslankyňu Svoreňovú do návrhovej komisie.  

A poprosím, pani poslankyňa, keby ste zaujali svoje 

miesto. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

Vraciame sa do bodu stošestnásť AA a to je Informácia 

o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Je s nami aj riaditeľ sekcie územného plánovania, 

inžinier Černík, ktorý ako som povedal, je chorý, je na 

péen (PN), ale kvôli zaradeniu tohoto bodu prišiel. 

Pred tým, než mu dám slovo, chcem povedať,  

môžem poprosiť o ticho? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Je to bod, ktorý ste si vyžiadali, takže. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Je to bod, ktorý je pravidelne zaraďovaný 

v informačných materiáloch každé dva mesiace, čiže od roku 
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2016 to bolo, možnože, desať, pätnásťkrát, ktorý, kde 

informácia bola zaradená.  

Čiže, nikto nemôže hovoriť, že nevie o čo sa jedná.  

Ale, samozrejme, budeme o tom informovať aj, aj 

takto, a takýmto samostatným diskusným bodom. 

Takže, otváram k tomuto bod A. 

Pán inžinier Černík,  

nech sa páči, vysvetlite poslancom proces prípravy 

nového územného plánu. 

Ing. arch. Mgr. art. Silvester   Č e r n í k , riaditeľ 

sekcie územného plánovania: 

Nový územný plán, ktorý v podstate máte pred sebou 

tento materiál, infor, nový územný plán, informačný 

materiál, ktorý máte pred sebou. Niektoré časti sme už 

veľakrát prechádzali, ktoré sa tam vlastne robia rôzne 

genereli a akou formou vlastne pristupujeme k získavaniu 

nových podkladov pre nový územný plán.  

Ten je najdôležitejší, ako často pripomínam, je 

územný gen, územná prognóza, ktorú v podstate sme 

prichystali. Je to nachystané na spracovanie pre verejné, 

verejné obstarávanie, ktoré sa týka spracovateľa.  
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Ale za, keď si pozriete záber tejto správy, tak 

v podstate chceme urobiť tú vec, aby sme šetrili čas, kde 

v podstate územná prognóza si ešte vyžiada čas pri verejnom 

obstarávaní, ale súčasne paralelne môžeme začať robiť 

prípravné práce, prieskumy, rozbory a zadanie územného 

plánu nového, kde vlastne by sme paralelne prichystali 

materiály, ktoré by, ako, v istom spôsobe v súbehu za 

nejaký čas, lebo územná prognóza potrvá nejakých rok, rok 

a pol predpokladáme, aj s verejným obstarávaním.  

Uvidíme, jak vlastne tento proces celý prebehne a na 

základe tohto podkladu, ktorý je mimoriadne dôležitý, aby 

sme mali aktuálne dáta, aby sme aj vedeli vlastne, tá 

prognóza ako vyzerá na nejaké obdobie, tak počas neho 

vlastne by sme začali tie veci, ktoré máte spomenuté v tých 

odrážkach, ako je predpokladaný harmonogram spracovania 

územného plánu.  

Čiže, by som povedal, toto je tak asi na úvod.  

Ak vás niečo ešte konkrétne zaujíma, ja rád zodpoviem 

otázky.  

Ale ako vidíte, tam máte v závere, že to bude vlastne 

prebiehať paralelne aj v zmysle toho životného prostredia, 

ktoré zákon 24/2006. 

Takže, asi toľko by som povedal na úvod.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Predpokladám, že nebudem jediný, kto skonštatuje, že 

to, čo sme tu počuli a čo čítame v materiáloch je dôkazom 

úplného debaklu pokiaľ ide o plán prijať územný plán. 

Územný plán bol súčasťou volebných sľubov. Územný 

plán bol súčasťou štartu to, tejto snemovne a mal, a bol od 

počiatku požadovaný aj príslušnými komisiami a poslancami.  

Teraz počujeme územná prognóza musí predchádzať, ale 

ešte nie je, potrebujeme rok.  

Áno, vy potrebujete už teraz aktualizovať dáta aj 

mnohých generelov, pretože práce sa odložili, ťahajú sa 

toľko rokov, že to, čo už bolo urobené, je už nepoužiteľné 

na územný plán. 

To je úplný debakel, pán primátor. Bratislava má 

starý územný plán, rozvíja sa živelne, nemá výškovú 

reguláciu. Za vášho vedenia tu panovala územná deregulácia 
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a anarchia. Developeri si robili z tohoto mesta svoje 

ihrisko.  

Zlyhali všetky vaše sľuby pokiaľ ide o reguláciu 

výstavby a prípravu územného plánu.  

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 informáciu od pána Čiernika. 

Ja som celkom rád, že magistrát za tieto štyri roky, 

aspoň je teda odborne a asi aj technicky vybavený na to, 

aby konečne mohol začať robiť na územnom pláne. Brzdí ho, 

samozrejme, aj schválenie nula štyriek, o ktorých sa tu 

bavíme celé štyri roky a už sa bavili rok pred nami. 

Čiže, by som znovu chcel dať uznesenie, ktoré sme si 

prijali aj na poslednej územnoplánovacej komisii, 

predkladal ho tu už pán Borguľa, hlasoval som zaňho vtedy. 

Potom druhýkrát som ho pred predkladal ja. Zase sa schválil 

a nepodpísali ste ho. 

Čiže, predkladáme uznesenie podpísané Katarína 

Šimončičová, Branislav Kaliský, Juraj Káčer, Elena Pätokrst 

Pätoprstá, Ján Hrčka.  
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Návrh znenia nového uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby 

s okamžitou platnosťou zrušil obstarávanie a schvaľovanie 

zmien a doplnkov 04.  

Zároveň ho žiadame, aby zahájil proces obstarávania 

nových zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta 

z roku 2007 po jednotlivých súvisiacich územiach, v ktorých 

je kladne prerokovaná urbanistická štúdia prioritne 

na požiadavku mestských častí.  

Doteraz vykonané práce a pripravené materiály použit, 

budú použité, môžu byť použité ako podklad pre spracovanie 

budúcich zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta 

Bratislavy z roku 2007. 

Dúfam, že keď sa toto uznesenie príjme, tak sa aj 

objaví nová chuť ľudí na magistráte robiť nový územný plán, 

aj nové zmeny, doplnky, aby sme nerobili niečo, čo nikto 

nevie, či to vôbec bude schválené. Predpokladám, že nie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec,  
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vy dobre viete, že toto uznesenie je nevykonateľné. 

Ale samozrejme, prijímať môžete, čo chcete. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

uznesením tohto zastupiteľstva sme vás požiadali 

o zmeny a doplnky, ktoré by sa týkali reklamného smogu.  

My sme si ako  komisia vyžiadali od pani hlavnej 

architektky materiál, ktorý je v podstate podkladom pre 

tieto zmeny a doplnky. 

A moja otázka na spracovateľov, alebo na oddelenie 

územného plánu je, že či vôbec dokážeme začať tieto zmeny 

a doplnky, pretože ten koncepčný materiál, ktorý sme videli 

na komisii, je veľmi dobre spracovaný. A podľa môjho 

názoru, už sa dávno mohlo začať s týmito zmenami paralelne 

pracovať. 

Takže, moja otázka je, či sa s týmto koncepčným 

materiálom bude niečo robiť? Či bude verejne prerokovaný? 

Ak, aká je vaša, aký je ďalší postup? 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 256 

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. 

Ja by som chcela doplniť návrh uznesenia, ktorý sme 

spolu predkladali s pánom Kaliským a ten jeho text, teda 

náš text by mal označenie, že Bé. 

Predkladám bod A, mestské zastupiteľstvo berie na 

vedomie Informáciu o obstarávaní nového územného plánu. 

Potom by išiel ten text, čo predkladal pán Kaliský spolu 

s nami ako bod Bé. A dopĺňam bod Cé. 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby hlavné 

mesto Bratislava nevydávalo záväzné stanoviská k stavbám 

pred plávoplat právoplatným ukončením procesu EIA podľa 

zákona číslo 24 roku z roku 2006 Zbierky zákonov o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a pred 

prerokovaním v komisii územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby. 

Samozrejme, ak sa bude v budúcnosti volať inak, tak 

ale tá adekvátna komisia, tá ktorá je k tomu kompetentná.  

Vysvetlím. 
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Mali sme, túto tému sme mali viackrát na našej 

komisii aj s pánom č, Černíkom sme o tom hovorili, že mesto 

by nemalo vydávať pred tým než sa ukončí proces EIA, 

pretože až na záver, aj keď sa vám niekomu zdá, že proces 

EIA bývy formálny, ale nemusí vždy byť, až na záver 

právoplatného procesu EIA tie stavby majú svoj výsledný 

tvar. A až na to má ísť potom ďalšie konanie, napríklad, 

územné, ku ktorému vydá hlavné mesto záväzné stanovisko.  

Ale ak ho vydá pred tým a nevie ako dopadne EIA, tak 

potom máme skúsenosti, že vy ho potom nemeníte, aj keď 

vydávate k niečomu inému, ako to pôvodne, teda, bolo, ako 

sa zamýšľalo, žiadal developer, alebo investor a ako 

dopadla EIA. 

Takže, to sme hovorili s pánom Černíkom. On povedal, 

že na to sa snažia dbať, aby to nebolo tak, ale niekedy sa 

môže stať, že, že ja neviem, prečo že to môže byť vydané 

skôr. 

Ja len na to upozorňujem, že nerobte to, pretože 

zákon o EIA hovorí, že má úplne prednosť pred akýmkoľvek 

iným konaním. Môžu nastať až po ukončení, právoplatnom 

ukončení, lebo to je ako správne konanie, až po právonom, 

právoplatnom ukončení procesu EIA, čiže správneho konania 

o o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
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Tak by som prosila. Ale dávam návrh tak, že o tomto 

bode Cé samostatne hlasovať. Dobre? 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďa ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte mal pán poslanec Borguľa, prepáčte pán poslanec 

Káčer, mu zostáva slovo, ale pán poslanec Borguľa mal 

faktickú. 

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

Ďa ďakujem za sl, ďakujem za slovo aj za návrh pána 

Kaliského, aj pani Šimončičovej. 

A my sme v podstate zmeny a doplnky štyri už zrušili 

uznesením, ktoré som navrhoval a to vtedy odhlasovala 

väčšina poslancov a vyhodnotilo sa vtedy ako nevýhodné pre 

mesto.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 259 

A ja si dlhodobo myslím, že tieto od, úplne od 

začiatku sú, proste, zle obstarávané a budem rád, keď sa 

tento proces ukončí a pustíme sa do nových zmien 

a doplnkov, tak jak to navrhujú kolegovia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

My sme na komisii územného plánu riešili akým 

spôsobom zastaviť tento proces, aby sa mohlo už v tomto 

meste reálne začať konať a pripravovať nový reformný územný 

plán pre toto mesto funkčný, taký, aký lu aký ľudia chcú 

a aké toto mesto má potreby. 

Jasne sme sa tam dozvedeli, že tento, tento za, ten 

kto tento proces spustil, čiže mestské zastupiteľstvo, 

tento proces môže v ktorejkoľvek fáze aj zastaviť, pán 

primátor. Tak musíte sa spýtať na vlastnom oddelení 

územnem, územného plánovania, ako tento proces funguje. 
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Povedali ste, že uznesenie je nevykonateľné. Ja sa 

pýtam, ktorým primátorom je uznesenie nevykonateľné, lebo 

každým iným vykoná vykonateľné, podľa mňa, bude.  

Takže, dnes už preberáte za za Zmeny a doplnky 04 

zodpovednosť vy. 

Toto zastupiteľstvo sa vyjadrí, či, tieto Zmeny 

a doplnky 04 chce a súhlasí s nimi, alebo nechce.  

Čiže, nemôžte s, nemôžte sa zbavovať zodpovednosti 

a hovoriť, že to je nevykonateľné. 

Vaše územnoplánovacie oddelenie jednoznačne povedalo, 

zastupiteľstvo v ktorejkoľvek fáze môže zrušiť obstaranie a 

proces Zmien a doplnkov 04. 

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 veľmi pekne. 

Ja len, prepáčte, ja som ešte pôvodne chcela reagovať 

na, na pána Černíka a som zabudla v mojej reči to povedať, 
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lebo som sa snažila predložiť tie uznesenia, aby som 

stihla. 

Ja som len chcela reagovať na tú prognózu. 

Pred dvomi rokmi ste nás informovali o tom, že 

začínate proces akože obstarávania prognózy? Po dvoch 

rokoch nám poviete, že už sme trošku pokročili, ale aj tak 

to bude trvať rok, rok a pol. Tri a pol roka jedna 

prognóza?  

A a znovu opakujem. 

30. júna 2011 mestské zastupiteľstvo schválilo 

obstaranie nového územného plánu od 15. 7. 2011. Je sedem 

rokov aj tri mesiace a sme sa dostali len k tomu, že o rok 

a pol možno bude územná prognóza.  

Je to, je to neuveriteľné, čo sa robí s týmto územným 

plánom, ale to asi je to zámer. (gong) 

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne. 
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Takisto mi nedá nevyjadriť sa k územnému plánu.  

Tak, ako bolo spomenuté už niekoľkokrát predo mnou, 

naozaj, územný plán hlavného mesta je jeden 

z najdôležitejších dokumentov, aký tu mies mestské 

zastupiteľstvo môže schváliť.  

Desať rokov nemáme schválené žiadne zmeny a doplnky 

územného plánu. Tieto doplnky nula štvorky sa pripravujú 

sedem rokov. A povedzme si na rovinu, od začiatku boli asi 

zle pripravované. Lebo naozaj, niečo schvaľovať ako balík, 

že je tam veľmi veľa vecí dobrých, samozrejme, veľa vecí 

kontroverzných a veľmi zlých. 

Čiže, buď niekto chce, aby sa pod rúškom tých dobrých 

vecí schválili aj tie zlé veci, ale myslím si, že asi 

takýmto smerom by sme sa uberať nemali, lebo potom by ten 

územný plán neprešiel žiaden. 

Preto veľmi podporujem návrh, ktorý predložil pán 

poslanec Kaliský a ktorý tu už bol aj pred dvoma rokmi 

schválený, aby sme na nula štvorky, proste, zabudli. 

Zastavme ich, neobstarávajme, alebo nepokračujme v tomto 

procese nula štvoriek a prejdime na obstarávanie nula 

šestiek s tým, že vyvarujme sa tých problémov a tých vecí, 

ktoré sme zle urobili pri nula štvorkách a pripravme tie 

nula šestky tak, aby naozaj, o dva roky nové zastupiteľstvo 

mohlo zodpovedne pristúpiť k tomuto materiálu a schváliť 
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ho, možno, po častiach. Aby to nebolo napadnuteľné 

akýmkoľvek, či už štátnym, alebo súkromným orgánom. A aby 

naozaj toto mesto po niekoľkých rokoch, naozaj, zmeny 

a doplnky územného plánu malo. 

Komunikuj, nech magistrát komunikuje s jednotlivými 

mestskými časťami. Naozaj, tie mestské časti vedia, čo 

v tých mestských častí treba zmeniť. Kde treba zmeniť 

výstavbu a zhusťovanie na zeleň, kde treba zeleň možno 

zmeniť na nejaký šport, kde treba čokoľvek pomeniť na to, 

aby to bolo dobré, aby sme sa naozaj mohli pýšiť tým, že 

sme najzelenšie mesto v Európe, alebo minimálne v strednej 

Európe.  

Nezabudnime takisto na dopravné koridory, aby sa už 

uvažovalo do budúcna aj v týchto zmenách a doplnkoch 

územného plánu, kde budú električky, kde budú nové cesty, 

aby sa potom per partes rýchlo neschvaľovalo. A tu budeme 

ešte musieť schváliť rýchle zmeny kvôli nejakej 

komunikácii, tu kvôli električkám. Potom to, či už 

politicky, alebo akékoľvek iné procesy zabránia tomu, aby 

sa to mohlo, mohlo predložiť a schváliť. 

Čiže, ja takisto vás prosím, pánov poslancov, pani 

poslankyne, aby sme tie nula štvorky už ukončili. Nech už 

toto stresujúce materiály tu máme za sebou a dohodnime sa 

na tom, že nech sa začnú obstarávať a pripravovať nula 

šestky. Ale naozaj tak, aby to bol materiál, za ktorý sa 
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v budúcnosti nebudeme musieť hanbiť a nové zastupiteľstvo, 

aby ho mohlo schváliť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  

ja som tu sedel aj minulé volebné obdobie a dovolím 

si pripomenúť určité fakty na ozrejmenie toho, ako, možno, 

tento problém vznikol. 

Keď tu sedel predchádzajúci primátor pán Ftáčnik, tak 

explicitne sľúbil tu v júnu roku 2013, keď sa na tomto 

zastupiteľstve prerokovával rozsah zmien a doplnkov, že 

tieto lokality, ktoré budú tvoriť obsah a rozsah zmien 

a doplnkov číslo štyri sa budú prerokovávať per partes 

a nie v balíku. 

Ja som ho už vtedy upozorňoval, že v tomto prípade by 

musel ho mať, musela mať každá takáto zmena samostatné 

prerokovanie. Bohužiaľ, bolo to pripravené tak, že to ide 

v balíku s jedným prerokovaním a dospeli sme teraz do toho 
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štádia, že sú v tomto balíku aj, samozrejme, dobré veci, 

ale aj zlé veci. 

Ale tá prvotný, ten prvotný problém nevznikol teraz 

za súčasného primátora, ale za primátora (gong) Ftáčnika. 

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. 

Ja by som chcela k pánu Kurucovi a teda aj k ostatným 

kolegom len povedať toľko, že ak to bude pokračovať takýmto 

spôsobom ako tieto nula štvorky, tie ďalšie zmeny 

a doplnky, povedzme nula šesť, a zase sa budú robiť päť, 

šesť, sedem rokov, zas budeme počuť o desať rokov, že ešte 

sme niekde pri začiatku obstarávania prognózy.  

Ak to neoddelíte, pán primátor, že zmeny a doplnky 

jedna skupina a a urgentne pracovať na obstaraní nového 

územného plánu, tak to je úplne zbytočné a vôbec nerobme 

nič. A nechajme každému, že nech si tu stavia čo chce. Lebo 

zatiaľ to tak vyzerá. Každý si to vysvetľuje ako chce. 

A a ne nedrží sa ani zákona, ani územného plánu. 
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Takže, ja by som poprosila, dobre, obstarajme nové 

zmeny, ale nie v jednom balíku po častiach. Lebo takisto, 

ja som síce bola za zrušenie a som za nula štvorky, ale pre 

Ružinov to je nevýhodné. A preto by som (gong) chcela 

samostatne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem. Ďakujem, teda, pani predrečníkom, aj 

Tomášovi, aj Katke. 

Samozrejme, však o to ide. Schvaľujme to, alebo teda, 

pripravme to, aby ďalšie zastupiteľstvo to mohlo schvaľovať 

po jednotlivých častiach. Lebo naozaj, v Ružinove môže byť 

dobrá vec, ale v Starom Meste bude zlá a potom to nikdy 

neschválime. Lebo o toto nám ide, aby sa na začiatku 

neurobila rovnaká chyba, ako sa urobila pred siedmimi rokmi 

pri nula štvorkách, že sa to obstarávalo ako jeden balík.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 267 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja len voľne nadviažem na môjho predrečníka, predsedu 

poslaneckého klubu pána starostu Vrakune Kuruca, ktorý ako 

vždy hovoril veľmi múdro.  

Možno jednu, jedinú vec by som na tom upravil 

a zmenil, čo povedal. Nie príprava nula šestiek, ale 

príprava komplet nového celého územného plánu by mala byť 

našou prioritou. 

Ten územný plán, ktorý máme, ja som presvedčený, že 

zmenami a doplnkami, ktoré sa vyvíjali počas rokov, sa 

nezlepšoval, ale v mnohých veciach sa zhoršoval. 

Pripomeniem len poslednú zmenu nula tri, v rámci ktorej sa 

v podstate totálne odstránila akákoľvek regulácia výstavby 

v stabilizovaných územiach tým, že vypadol ten 

pätnásťpercentný koeficient maximálneho zahustenia, čo 

viedlo k tomu, že napríklad, u nás v Ružinove sa začalo vo 

veľkom stavať práve v takých miestach, kde by sa stavať 

nemalo. Ako sú napríklad vnútrobloky, oblasti, ktoré sú 

naozaj stabilizované.  

A v podstate, jediné posúdenie stavby už nie je od 

toho, že o koľko sa môže zväčšiť, ale je len na svojvôli, 

dúfam, že sa kolegovia neurazia, ale nevoleného úradníka na 

magistráte, ktorý rozhodne podľa okolitej zástavby, že či 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 268 

niekde môžu byť štyri poschodia, alebo dvanásť poschodí, 

pričom ani len ten pojem okolitá zástavba nie je jasne 

zadefinovaný. 

Čiže, môže brať do úvahy úplne okolité domy, ale aj 

rádius tristo metrov a tam už máte paneláky proste skoro 

všade.  

Čiže, nový územný plán je to, čo potrebujeme. Myslím, 

že aj táto debata napovedá tomu, že to bude absolútna 

priorita budúceho volebného obdobia.  

A možno by som zakončil len tým, že často sa ma ľudia 

pýtajú, že koho by som im odporučil voliť za primátora 

a moja odpoveď je už niekoľko mesiacov rovnaká. Odporučím 

vám za primátora voliť toho, kto sa najpresvedčivejšie 

zaviaže, že v priebehu budúceho volebného obdobia pripraví 

na schválenie úplne nový územný plán hlavného mesta 

Bratislava. 

Berte to, prosím, aj pán primátor, aj ďalší 

kandidáti, ktorí tu ste, ako hodenú rukavicu, pretože by ma 

naozaj veľmi zaujímalo vaše vyjadrenie k tejto téme. 

Ďakujem. 
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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: 

Veľmi ťažko dodať k tomuto niečo, ale 

z deväťdesiatich deviatich percent súhlasím s Martinom 

Chrenom.  

Ja si tiež myslím, že prijatie nového, nového 

územného plánu by malo byť top prioritou ďalšieho 

zastupiteľstva. 

Teraz tu trochu ešte pomlátime nejakú predvolebnú 

politickú slamu, ale reálne, reálne aby sa niečo pohlo, 

musí byť prijímanie územného plánu oveľa flexibilnejšie 

a robiť donekonečna ďalšie a ďalšie doplnky, ktoré sa 

naťahujú cez tri volebné obdobia, nemá už žiaden zmysel.  

Zaslúži si Bratislava nový územný plán.  

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. 
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Áno, ja súhlasím s pánom Chrenom. Ja som tiež 

prioritne za nový územný plán, len preto je tam v tom 

návrhu uznesenia, čo sme predložili s pánom Kaliským, aj 

možnosť obstarania zmien a doplnkov, lebo nie všetko, čo 

bolo v nula štvorkách bolo zlé, tam sú aj opravy 

technických chýb a tieto nejaké menšie veci je možné urobiť 

zmenami a doplnkami nula šesť, ale tak, aby to netrvali 

strašne dlho. 

A rovnako tiež sa pripájam a súhlasím s pánom 

Chrenom, že aj ja budem voliť primátora, ktorý za štyri 

roky dokáže obstarať a nechať schváliť nový dobrý územný 

plán. Dá sa to technicky aj legislatívne urobiť. Len treba 

na to vôľu a doteraz tu táto vôľa nebola.  

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. 

Možno dodám len takú pikošku. 

Keď som zisťoval ako to bolo s tým zrušením regulácie 

výstavby v stabilizovaných územiach prijatím nula trojok 

v roku 2014, tak som hľadal výsledky hlasovania na webe 

hlavného mesta a zistil som, že tam nie sú. A neboli tam 
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tak, že celé zastupiteľstvo z toho júna 2014 je tam 

zverejnené, ale jeden jediný bod tam úplne chýba, je 

vypadnutý z programu, a to je bod schvaľovania zmien 

a doplnkov nula tri.  

Čiže, nedalo sa ani dohľadať ich znenie. A ani 

výsledky jednotlivého hlasovania. 

Ja som si ich vyžiadal podľa infozákona, ale tiež by 

som chcel teda poprosiť, aby sa nula dvojky, ktoré na webe 

nie sú vôbec priebeh a hlasovanie a hlasovanie o nula 

trojkách na internetovú stránku mesta doplnili. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja mám jedno uznesenie, ktoré chceme predložiť 

s poslancom Jenčíkom spolu a potom mám niekoľko otázok.  

Takže, text uznesenia k bodu stošestnásť AA. Je to 

návrh o príprave nového územného plánu, znie: 
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Mestské zastupiteľstvo žiada primátora v prípade, že 

začne obstarávať nové zmeny a doplnky, aby predložil 

navrhovaný zoznam lokalít a prero na prerokovanie do 

mestského zastupiteľstva ešte pred samotným spustením 

procesu obstarávania zmien a doplnkov. 

Čiže, to je nové uznesenie. 

A plus mám tri otázky. 

Chcem sa opýtať, pán primátor, prečo participujete na 

tlačových konferenciách spoločnosť džéentí (J&T) a odok 

odobrujete ich návrh električky, ktorý bol súčasťou 

neschváleného, neschválenej žiadosti o významnú investíciu. 

Prečo mesto parci, participuje na projekte, ktorý je 

v rozpore s existujúcim schváleným územným plánom 

a generelom dopravy.  

A per prečo problém, porovnávací projekt električky 

nerealizuje hlavné mesto a nepredkladá ho laickej 

a odbornej verejnosti, mestským a mestkočasťovým komisiám. 

A ešte sa chcem opýtať, kedy bude obsadená, alebo 

vytvorená pozícia hlavného dopravného inžiniera, keďže bez 

toho tieto dopravné riešenia nemajú vlastne žiadnu 

oponentúru.  

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 273 

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. 

Mňa strašne teší záujem aj poslancov o túto tému 

všetkých. 

Ja len chcem povedať, že územný plán nový mesta 

a zmeny a doplnky sú dve úplne rozdielne veci.  

Čiže, skúsme o tom debatovať ako dvoch rozdielnych 

veciach, aj keď to zvádza to prvé slovo, že je to to isté. 

Územný plán mesta nemá nič spoločné so zmenami, 

doplnkami, aj keď sa spraví nový územný plán mesta, aj keď 

bude super mega dobrý, aj tak sa k nemu budú robiť zmeny 

a doplnky v budúcnosti, lebo život ide, situácia sa mení.  

Len, aby sme to nemotali dokopy. Len na 

dovysvetľovanie. 

Čiže, územný plán mesta, samozrejme, je to priorita. 

Ale medzitým, bude treba robiť aj ďalšie zmeny a doplnky.  

Díky. 
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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: 

Pripájam sa k poznámke pána Kaliského. Treba 

odlišovať územný plán a zmeny a doplnky. Nepliesť to. 

Zmeny a doplnky pri električke, ak sa pamätáte, 

trval, trvali trištvrte roka. Zmeny a doplnky trvali 

trištvrte roka. Keď sa chcelo.  

Ja som práve položila otázku, dúfam, že na ňu 

dostanem aj odpoveď, že zmeny a doplnky ohľadom reklamného 

smogu, kde materiál pani hlavnej architektky máme už rok 

a pol. Už mohli byť vlastne aj zrealizované. Ide len o to, 

že tu nie je vôľa. 

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. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  
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škoda, že voľby nie sú každý rok. Ja si myslím, že aj 

táto naša iniciatíva, teraz hovorím do radov poslaneckého 

zboru, je práve preto, že sa končí volebné obdobie, možno 

je to negatívny, negatívne vysvedčenie pre pána primátora 

za jeho pôsobenie tu, ale je to negatívne pôsobenie aj do 

nás, do našich vlastných radov. 

My sme priebežne každý rok schvaľovali záverečný 

účet. V rámci územného plánu mesta, a to sa nedá uprieť, 

sme vždy v rozpočte mali schválené finančné prostriedky, 

ale čuduj sa svete, oni sa nečerpali a nikomu to nevadilo 

pri schvaľovaní rozpočtu. 

Pokiaľ si ja pamätám, ja som minimálne dvakrát na to 

poukázal, že táto kapitola dvojková sa nečerpá a že je to 

zlé. Je to zlá vizitka pre mesto. 

Roku pätnásť sa vyčerpalo zo schválenej sumy 

dvadsaťsedemtisíc osemstoosemdesiatjedna. V roku šestnásť 

z päťstodvadsaťdvatisícového rozpočtu sa vyčerpalo 

sedemdesiatjednatisíc tridsaťpäť. V roku sedemnásť 

z päťstodvadsaťtisícového schváleného rozpočtu 

sedemdesiatosemtisíc osemstosedemdesiatdeväť. A v roku 

osemnásť máme rozpočtovaných tristoosemdesiattisíc. 

Doterajšie čerpanie je nula.  

Čiže, tuná máme možno dnes, možno o týždeň záverečný 

účet za rok 2017, naštudujme si to. Buďme konkrétni. 
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Pán primátor,  

toto si nezabezpečil. Toto sme chceli. Nie sa oháňať 

tým, že sme ušetrili, ale preto, že sme nenačer, že sme 

nečerpali prostriedky, ktoré boli rozpočtované. A ten 

výkon, ktorý sa. On sa, on sa odsúhlasí.  

Viete aké sme mali smerné údaje? Spracovanie úeš 

a iných, iných ú pé pé. Minimálne dve. Oni sa dve urobili. 

Zákazky súvisiace so spracovaním úeš a iných ú pé pé 

minimálne dve. Urobili sa tri. Hej?  

Spracovanie zmien a doplnkov, minimálne jedna. 

Urobili sa dve.  

Toto je v komentári k záverečnému účtu za rok 2017. 

som zvedavý, ako budeme konkrétne reagovať pri schvaľovaní 

tohto, tohto bodu.  

Čiže, ja by som to len zhrnul.  

Naozaj, je zlá vizitka pre mesto, že za štyri roky 

neurobila zbla nič v záujme nového územného plánu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja, nedá mi neohlásiť sa, teda, alebo ne nezrea 

nezareagovať. 

Dlho čakáme na Zmeny a doplnky štvorky, teraz 

v podstate chceme celú tú dlhoročnú prácu zahodiť nejakým 

spôsobom pod koberec.  

Ja sa len obávam toho, že keď naozaj začneme 

s nejakými novými zmenami, či skutočne máme istotu, že tie 

budú absolútne čisté.  

U nás, konkrétne, poukazujem na to, že investor si 

dal zapísať, teda konkrétne Danubia park, projekt v rozpore 

s územným plánom je zapísaný v katastri nehnuteľností. 

Potom sa budeme znovu biť s takýmito investormi, kde budeme 

dokazovať, že nechceme, alebo dáme im ten projekt do, do 

teda územného plánu nového, do zmien a doplnok, doplnkov.  

Čiže, toto ma naozaj akože veľmi mrzí. 

A konkrétne za našu mestskú časť, samozrejme, bola by 

som aj za takéto zrušenie, ale keby naozaj to išlo potom po 

nejakých balíkoch, ktoré sú čisté.  
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U nás naozaj čakáme na zmeny, ktoré nám spôsobil 

magistrát nejakým nedopatrením a dnes vlastne ich 

zastavujeme. No. (gong) 

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. 

A keď sa bavíme o tom, že čo je zverejnené a nie je 

zverejnené na webe, tak napríklad, kedysi bolo zverejnené 

aj také, že lepšie pédeefko toho územného plánu. Teraz je 

tam taká machlanina, z ktorej sa už naozaj nedá ani čítať. 

Čiže, ja neviem kde sa nachádzame v meste s územným 

plánom, ale keď jediný dokument, ktorý je verejne 

prístupný, je nejaká machlanina pédeefka ako územný plán, 

tak to potom sme naozaj na začiatku. 

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. 
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To, na čo upozornil pán Kolek, že sa, napríklad, 

tento rok zatiaľ nečerpali žiadne finančné prostriedky, 

samozrejme, okrem miezd, tak chcem pripomenúť to, že ja som 

v mestskej časti Ružinov členkou komisie územného plánu 

a životného prostredia a tam nás pracovníčky odboru 

územného plánovania sa nám sťažovali, že donedávna bývalo 

dobrým zvykom, že sa mesto a mestské časti stretávali, 

a vraj pravideľne, neviem či to bolo mesačne, alebo ako, 

a komunikovali spolu. Už nejakú dlhšiu dobu sa toto nedeje.  

Tak ja sa chcem len opýtať, že tie mzdy keď brali tí 

zamestnanci, tak načo brali, keď ani s mestskými časťami 

nekomunikovali. 

Ja by som prosila, aby sa to zmenilo, ak chceme 

obstarať zmeny tak po mestských častiach, ktoré ste ob, 

ktoré potrebujú mestské časti. 

Takže, prosím, komunikovať aj s tými mestskými 

časťami. (gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

tie pravidelné stretua stretávania odborných 

referentov boli na iniciatívu mesta a nikto nebráni 
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mestským častiam keď majú záujem, aby v tom pokračovali, 

aby zorganizovali aj oni niečo.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, áno. Vám som to hovoril. Áno.  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Á. Môžem?  

Ak by som bol dlhší, sa musím strašne naťahovať 

takto.  

Ak by som bol dlhší, tak poprosím o predĺženie. 

Ja sa budem zaoberať záverom toho materiálu, ktorý 

máme predložený. 

Tam je, pán Černík, tam ste pripravili predpokladaný 

harmonogram spracovania územného plánu. Súvisí to aj s tým, 

čo pán poslanec Chren hovoril, že bolo by dobré, keby sa 

zaviazali kandidáti na primátorov, že v budúcom volebnom 

období to zvládnu.  

Tam máte päť bodov, kde je uvedené, prípravné práce, 

prieskumy, rozbory, tie nemajú  vôbec termíny. A následne 

na to je bod tri, zadanie územného plánu, desať mesiacov.  
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Čiže, keby nový, nové zastupiteľstvo v januári 

zasadlo a v októbri by mohlo schvaľovať zadanie podľa tohto 

harmonogramu a ak by pred tým už mali urobené tie prípravné 

práce a prieskumy, potom by nasledoval koncept osemnásť 

mesiacov a potom by nasledovalo návrh územného plánu 

osemnásť mesiacov. 

Keď som zrátal len tieto tri položky, nie všetkých 

päť, tak to je štyridsaťšesť mesiacov.  

Neviem ako pán Čiernik to dáva, dával či objektívne, 

alebo optimisticky, alebo pesimisticky tie výhľady, tak je 

to štyridsaťšesť mesiacov. Budúce volebné obdobie je 

štyridsaťosem mesiacov. Takže, s odretými ušami by sa to 

asi aj zvládnuť dalo. 

A apelujem na to, že každý vlak ide tak rýchlo, ako 

ho lokomotíva ťahá. Lokomotíva, mesto má dve lokomotívy. Má 

pána primátora a má zastupiteľstvo. Ak obidve lokomotívy 

budú chcieť, aby dva motory, budú chcieť tie lokomotívy 

ťahať vlak, tak v synergii sa to dá podľa mňa urobiť 

rýchlejšie, rýchlejšie ešte. 

Ale ak niektorá časť toho, tej mašiny, my 

zastupiteľstvo, napríklad, budeme ťahať a niekto bude to 

chcieť brzdiť, tak sa to stihnúť nebude dať.  

Čiže, podľa tohoto to vyzerá, že by to aj išlo. 
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Ale mám otázky teda. 

Pán Čiernik,  

na vás. Potom na záver asi budete ako spracovateľ 

odpovedať. 

Ako to vyzerá teda s tými prípravnými prácami, či už 

ich máte dokončené a že či potrebujete na to mesiac, dva?  

Ako s prieskumami a rozbormi? Tiež či mesiac, dva, 

tri? 

A ako to vyzerá s veľmi dôležitou vecou, a to je 

urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta? 

Lebo vy tu píšete, že je dopracovaná do finálnej podoby.  

Pýtal som sa kolegyne tuná z územnoplánovacej 

komisie, že či ju videli na územnoplánovacej komisii, a že 

ju teda nevideli a neprerokovávali. A či teda nemá ísť sem 

do zastupiteľstva aj zas a poslanci tiež sa vyjadriť 

k tomu, čo odborníci pripravili na výškovú zonáciu. 

No a teraz troška odbočím.  

My sme pred dvoma rokmi s Luciou Štasselovou, pán 

primátor, dávali ti taký návrh na to, aby si reguloval 

vizuálny smog. V Nitre a v Źiline to vedia regulovať 

v územnom pláne tým, že pri cestách prvej a druhej triedy 

tiedy vizuálny smog do určitej doby nemôže byť.  
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Takže, tiež neviem. A to bude mo možno, neviem či 

štvrtá, alebo piata otázka na pána Černíka.  

Ako vyzerá spracovanie uznesenia, ktoré sme dvakrát, 

myslím, schvaľovali, a to je regulácia vizuálneho smogu 

v územnom pláne?  

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. 

Ja len by som sa chcel teraz opačne trošku zastať ako 

ľudí, ktorí pracujú v meste na územnom pláne. Ja sa s nimi 

bavím, rozprávam, pýtam sa na to, v jakom to je štádiu.  

Je pravda, že za štyri roky sa toho veľa neurobilo, 

ale začalo sa tým, že sa kupovali počítače, potom sa 

kupoval softvér (software), potom za tými počítačmi s tým 

softvérom (softwarom) nemal kto sedieť. A toto trvalo, 

bohužiaľ, takmer tri roky.  

Čiže, len chcem povedať, že tí ľudia sú schopní, 

ktorí sú tu v úrade spracovať nový územný plán veľmi rýchlo 

a veľmi odborne. A to, že sa to naťahuje, nie je tak celkom 

ich chyba.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Mne sa tak páči, keď niekto povie, že ktorý primátor 

sa zaviaže. Taký kreslený vtip som videl, že rozprávajú sa 

dve myši, že budem voliť mačky, sľubujú, že nebudú jesť 

myši. Tak to je asi niečo podobné. 

Čiže, budeme voliť primátora. Napríklad, súčasný 

primátor sľúbil, že nepredá pékáó (PKO) a vieme ako to 

dopadlo. Sľúbil, že vyrieši hlavnú stanicu, dodnes dňa neni 

vyriešená. Sľúbil transparentné výberové konania. Hm, 

videli sme aké boli transparentné. A mohli by sme 

pokračovať. 

Čiže, vlastne, primátor, ktorý sľúbi, že vyrieši nový 

územný plán do štyroch rokov, tak myslím, že tí, ktorí 

vedia ako to chodí, tak vedia, že to dodržať nemôže, lebo 

sa to technicky zvládnuť asi nedá.  

Čiže, už toho môžete rovno nevoliť, lebo taký nie je. 

Hej? Tak to žiadny to nebude vedieť spraviť za štyri roky.  
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To k prvej veci. 

Druhá vec je, že tiež som bol tu keď, ja som nebol 

pri schvaľovaniach Zmien a doplnkov 02, to som ešte nebol 

poslanec, ale keď sa začali obstarávať nula štvorky, tak 

bolo povedané, že o každej jednej z nich, tak jak povedal 

pán kolega Korček, sa bude môcť hlasovať samostatne. To 

znamená, že každá jedna zmena, že to je vec toho, ako sa to 

obstaráva, ale že keď sa to od začiatku ten proces 

obstaráva tak, ako sa má, tak je možné rozhodovať o každom 

materiály samostatne, nie tak, ako to bolo pri Zmenách 

a doplnkoch 02, kedy sa muselo hlasovať o o celku. O celom 

materiáli spolu.  

Teraz sa zase dostávame k tomu, že po piatich rokoch 

sa sem príde, teda štyri roky sme tu o zmenách a doplnkoch 

počuli len naozaj keď sa tu poslanci dobíjali, aby dostali 

nejakú parciálnu informáciu a po piatich rokoch sa 

dozvieme, že teda, ani, zase sa to nedá robiť po častiach 

a budeme musieť schvaľovať aj tie dobré, aj tie zlé veci. 

No tak v takom prípad, naozaj, to treba chytiť a vyhodiť do 

koša. Pretože pokiaľ sa nedá hlasovať o nich samostatne. 

Lebo to je presne. Jedným poslancom poviete, že 

zahlasujte za to, veď budete potom sa bude môcť hlasovať 

o každom samostatne a druhým poviete, však už to štyri 

roky, alebo päť rokov sa na tom pracuje, keď to neschválite 

v balíku, tak neschválite ani tie dobré veci, ktorý, na 
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ktoré ľudia čakajú a potom k tomu schválite aj zmenu 

územného plánu v oblasti Sadu Janka Kráľa, kde bol šport 

a momentálne tam, proste, je dvestojednotka, to znamená, 

občianska vybavenosť nadmestského charakteru a podobne.  

Čiže, to, takýmto spôsobom to tu funguje tá salámová 

metóda. Že jedným poviem jedno, potom tí už buď nie sú 

poslanci, alebo veľmi radi zabudnú a druhýkrát to vyjde na 

niečo iné.  

Neviem, ja nie som odborník na na územný plán, ale 

naozaj, tu by sa malo, proste, spraviť to, že tie dobré 

veci, ktoré sú a sú zjavne momentálne možno rozpracované 

v štádiu, že by vedeli ísť výrazne rýchlejšie ako zmeny, 

tak tie, ktorý by sa naozaj všetci zhodli, že nikto neni 

proti, žiadna mestská časť, žiadni poslanci, tak tie by 

v jednom balíku kľudne mohli sa v čo najkratšom čase 

obstarať ako samostatné zmeny. A proste, tie ostatné budú 

mať smolu a budú si musieť počkať či už na ďalšie zmeny 

a doplnky, alebo na nový územný plán.  

Ale ako, niečo s tým treba spraviť, lebo takto 

naozaj, aj ten status quo súčasný niekomu vyhovuje a zrovna 

nemyslím si, že to vyhovuje mestu a že to vyhovuje mestským 

častiam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka Plšeková. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja len krátko zareagujem na pána poslanca Hrčku. 

Ja som tiež očakávala, že v tomto volebnom období 

budeme hlasovať o zmenách a doplnkoch územného plánu, ktoré 

budú zamerané na to, čo chce mesto a mestské časti. A že 

najskôr je dôležité, aby zadefinovalo mesto čo chce 

a potrebuje a až potom sa riešili tie veci, ktoré potrebujú 

nejakí iní investori. Ale toto sa nestalo. 

A máme teraz nejakú mačkomyš, alebo mačkopsa, kde ja 

tiež sa neviem rozhodnúť zahlasovať za všetko naraz 

a nechcem byť rukojemníkom, že kvôli desiatim dobrým veciam 

musím schváliť aj jednu zlú vec.  

A preto svojho času keď poslanec Borguľa dal návrh na 

zamietnutie nula štvoriek, však je už tu hodný čas, sme to 

zamietli a čakala som, keďže to pán primátor nepodpísal, že 

to dostaneme znovu na stôl. Ale už to, bohužiaľ, pán 

Borguľa vtedy nepredložil. Čo bola, podľa mňa, škoda. 

Dneska sme mohli byť úplne inde.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia,  

súhlasím s tým, čo povedal môj predrečník, pán kolega 

Hrčka. Naozaj, nedomnievajte sa a netešte sa, že niekto 

schváli nový územný plán, teda pre, obstará a potom 

predloží do zastupiteľstva budúce volebné obdobie.  

Takže, ak chcete voliť niekoho na primátora, tak 

určite nevoľte toho, kto vám sľúbi, že to predloží, pretože 

to nie je človek, ktorý by sa rozumel vôbec problematike.  

A ďalšia vec. Keď počúvam o novom územnom pláne. 

Uvedomte si, že súčasný územný plán má desaťtisíc, 

desaťtisíc funkčných plôch a tie budete musieť schvaľovať 

v jednom balíku. A tam sa nevyhnete tomu, že tam bude aj 

niečo, s čím budete, s čím budete úplne súhlasiť a niečo, 

s čím budete súhlasiť menej.  

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: 

Neviem, tak ja som to dneska hovoril, že možno pán 

Borguľa po dohode s pánom primátorom sa rozhodol, že keď to 

nepodpísal, tak už to druhýkrát nepredkladal. Lebo pán 

Borguľa keď chce, dokáže aj druhýkrát predložiť. On vie byť 

v týchto veciach tvrdý a zásadový. A tak tuto, 

pravdepodobne, to asi nebolo dôležité.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne.  

Končím diskusiu. 

Ešte je čas na, teda, pán inžinier Černík vás 

poprosím o odpovede na otázky.  

Ja som bol popýtaný pani poslankyňou Štasselovou.  

No a môžem vám povedať, že hlavné mesto neparticipuje 

na týchto tlačovkách. Ja som tam bol pozvaný, aby som 

vysvetlil víziu mesta. Tú som vysvetlil. 
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Vízia mesta je koľajová doprava. To chodím 

vysvetľovať všade a rád keď ma pozvú. A nechodím len na 

tieto tlačovky, ale chodím aj na tlačovky spoločnosti 

Volkswagen, keď sa rozprávame o električkách. Alebo 

spoločnosti Slovnaft, alebo Energetiky, alebo ďalších 

firiem.  

Považujem za dôležité, aby primátor chodil 

a verejnosti vysvetľoval víziu mesta.  

Hlavný dopravný inžinier, pani poslankyňa, sa volá 

inžinier Miroslav Širgel. Pracuje tu už niekoľko rokov. 

A veľmi ma mrzí, že ho nepoznáte. Zatiaľ ste si naňho 

nenašli čas. 

Pán inžinier, pán inžinier Čer Černík.  

Ing. arch. Mgr. art. Silvester   Č e r n í k , riaditeľ 

sekcie územného plánovania: 

Ja by som len poprosil, že aby som nebol ukončený, 

možno päť, šesť, sedem minút mi to bude trvať. 

Ja by som začal, budem sa snažiť tak faktograficky 

a jak vlastne išli tie niektoré pripomienky ohľadne toho, 

že a jak hovoril pán poslanec Budaj, že územný plán sa 

avizoval.  
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Ja keď som prišiel v dvetisícpätnástom, som vtedy už 

povedal a určite to je na zázname, že minimálne osem rokov. 

Ja ešte som hovoril to, že tento proces vyplýva z toho, aké 

sú vlastne postupy. To nie je také jednoduché. 

Ja vám ešte aj poviem taký neskorší príklad, ktorý sa 

týka podobného schvaľovania nového územného plánu, aby ste 

si to vedeli sami porovnať.  

Čo sa týka generelov, k tomu sa chcem tiež vyjadriť.  

Genereli boli spracované a oni sa aktualizujú. To 

neznamená, že sú staré. Teraz vlastne oni sú spracované 

a postupne sa vždy aktualizované. Majú svoju, by som 

povedal preriodc, periodicitu.  

Čo sa týkalo, by som povedal, toho postupu. 

Ja vám dám do porovnania, napríklad, IPeER (IPR) 

Praha má dvestotrinásť pracovníkov.  Sekcia územného 

plánovania ich nemá ani päťdesiat. A teraz porovnajte, že 

aké je veľké mesto Praha a Bratislava. Čiže, je to zhruba 

jedna celá dva násobku.  

Zoberte si, že majú na to, jak sa hovorí, pomerne 

slušný ansámbel a bavíme sa, že začali v roku 2012 

o obstarávaní územného plánu nového. Nemýľme si to Zmeny 

a doplnky 04. Áno? Čiže, nový územný plán.  
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Nebudem tu hovoriť celú tú harmon, ten harmonogram, 

ale ja vám to poviem takou formou otázky, na ktorú 

odpoviem.  

Že kedy je asi predpokladaná účinnosť tohto 

metropolitného plánu? Poviem vám, je to v roku 2023. Čiže, 

je to jedenásť rokov.  

Ak mesto, ktoré je pomerne v tomto je fundované a má 

pomerne slušný ansámbel, neviem aký je to rozpočet a tak 

ďalej, ako tí ľudia zohnali sa tam, ale jedenásť rokov to 

predpokladá sa, že to bude trvať v Prahe.  

Vy chcete, aby za štyri roky bol nový územný plán? To 

je, to je nonsens. To sa nedá. 

Ako, môžete to urobiť protizákonne a to je asi všetko 

jedine, čo sa dá urobiť.  

Čo sa týka toho, čo hovorila aj pani poslankyňa 

Šimončičová. 

Ja nemôžem ovplyvňovať, keď niekto podá žiadosť na 

záväzné stanovisko, alebo podá na EIu. Jednoducho, toto sú 

dva nezávislé procesy podľa dvoch zákonov a je to na 

žiadateľovi, nie na mne. Ja musím konať len to, čo mi 

ukladá zákon. To je všetko. Viac vám nemôžem k tomu 

povedať. 
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Ak sa niekto rozhodne inak, to nie je moja 

kompetencia. Nemôžem ísť nad rámec zákona. To je asi 

k tomuto.  

Zmeny a doplnky 4. 

Ja, ja som dobre úplne nepočul to uznesenie, čo 

hovoril pán poslanec Kaliský, ale keď som dobre rozumel, aj 

to, čo ešte hovorili iní poslanci. Hovorili o tom, že 

v podstate by to schvaľovali ako keby kvázi po jednotlivých 

balíkoch, čo už tu aj odznelo, že z histórie v podstate 

takýto proces nebol možný, ale pri nula štvorkách tiež bolo 

na začiatku, kde sa tiež schválil poslancami balík, musím 

podotknúť, že odborná časť alebo sekcia, neviem jak sa 

volala pred tým, ale tiež územného plánovania, nebola 

v súlade, lebo jednoznačne im hovorili, že musia to byť 

kladne prerokované urbanistické štúdie, aby s tým nebol 

problém. 

Ale keď som pochopil z toho uznesenia, práve bolo 

povedané, že na základe kladných urbanistických štúdií, 

ktoré by sa predložili, povedzme, zastupiteľstvu a na 

základe toho by ste vlastne urobili jeden balík, ktorý by 

ste schválili, tak ako toto sa dá urobiť ako ďaleko 

komfortnejšie, lebo na stále je rozdiel medzi nula 

štvorkami a dajme tomu, že novým.  

Ako, hovorím teraz o procese a hypotetickej rovine 

toho, že by sa takéto niečo odkleplo, tak bolo by to ďaleko 
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efektívnejšie aj časovo, lebo je dosť pravdepodobné, že by 

nedošlo k tomu, aby bolo posudzovanie v zmysle zákona 24 

z roku 2006 o životnom prostredí, lebo všetky tieto 

urbanistické štúdie sú kladne prerokované. 

Keď sa tam vsunie niečo, čo je, proste, nasilu bez 

toho, aby to prešlo týmto prerokovaním, to prerokovanie 

znamená, že sa už dopredu vyriešia všetky problematické 

veci, ktoré sa týkajú tých daných území. Čiže, mestská časť 

sa k tomu vyjadruje, prebehne to procesom, ktorý je 

v podstate obvyklý, to je proste niečo, čo už má ako keby 

ten punc toho, že nie je tam problém.  

Akonáhle mestská časť, alebo jak to prebieha tým 

procesom, sa môže k tomu vyjadriť a keby takouto formou sa 

dobehlo, že proste z hľadiska odborného sekcia územného 

plána predloží tie územnoplá, tie urbanistické štúdie, 

ktoré sú kladne prerokované na to, aby z hľadiska, 

povedzme, nejakého zastupiteľstva, ktoré povie, že takýto 

balík je ochotné schváliť, tak to sa dá riešiť. Ale nedá sa 

to tak, že proste každé bude mať dvadsaťpäťku. 

Ja len poviem informáciu, že keď sa robili Zmeny 

a doplnky 02, tak tlač stála tridsaťtritisíc eur. Si 

zoberte, že urobíte dvadsaťpäť, alebo tridsaťpäť zmien. Tak 

ako, nebude to stáť tridsaťtri, ale možno pätnásťtisíc 

každá. To, akože, to sú ekonomicky nezvládnuteľné veci.  
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Ľudia.  

Ako, ja robím skoro každý rok dvakrát, trikrát, aby 

bol niekto prijatý na sekciu obstarávania, ale tieto 

v podstate pozície nemôžem niekoľko rokov obsadiť. Nie sú 

tí, ktorí majú paragraf 2a a tí, ktorí to vedia. 

Čiže, tu si treba zobrať tu do úvahy, že jednoducho, 

niekoľkokrát násobne som to robil, čiže to viem dokladovať.  

A nie sú tí ľudia, ktorí by prišli toto robiť, lebo 

vedia, že to je tak enormná ťažká práca a vysoko odborná, 

že nesmiete spraviť žiadnu chybu v procese. Lebo to sú 

procesy, keď urobíte jednu chybu, tak vám celých päť, 

šesťročný pro proces nejakých Zmien a doplnkov 04, alebo 

nový územný plán pôjde do koša. Jednoducho, jednou chybou.  

Ohľadne toho čerpania rozpočtu, pán poslanec Kolek. 

Ako, my sme robili čo sa dalo. Ale tieto veci nie sú 

úplne u nás. My veľakrát fungujeme cez verejné 

obstarávanie, cez iné oddelenie. To je jedna vec. 

A druhá vec je aj tá, že aj keď, poviem to tak. Teraz 

som povedal, nechcem zachádzať do detailov. Ale aj keď 

budete mať milión, ale nie je, kto by to spravil, nemáte, 

tak proste, sa to nedá. To je, to je o tomto. Ale, akože, 

dá sa o tom polemizovať, ako, kde a, lebo my nemáme že na 

platy, ale to je proste na to, aby sa niečo obstarávalo.  
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Čo sa týka vizuálneho smogu, pán poslanec Mrva mi 

hovoril, že či jak sme, my povedal v podstate v zmysle, že 

ako sme to zapracovali. 

Ja už som mu na tie uznesenia, ktoré boli, myslím, že 

dvakrát dané, dvakrát opovedal, že  budeme s tým pracovať. 

Nedá sa to dať do Zmien a doplnkov nula štvoriek, lebo ten 

proces je ukončený, v tomto zmysle, ale budeme na tom 

pracovať, či už do nového územného plánu, alebo ak začneme 

nejaké nové zmeny a doplnky, napríklad, nula šesť. 

Chcel som len podotknúť ohľadne toho, určite aj vy, 

pán starosta Mrva, predpokladám, že nechcem sa pýtať, ale 

územný plán zóny CEPIT, myslím si, že s ním máte tiež 

dostatočne dlhý problém ho schváliť.  

Zoberme si zónu Chalupkova, Staré Mesto. Osem až 

desať rokov prebiehalo. A to sú zóny.  

Nehovorím, ešte zóna Devín. Tam sme dosť pomáhali aj 

pani starostke Kolkovej, aby v podstate tie veci nabehli 

troška rýchlejší spád.  

Ale to sú zóny. To neni ani územný plán obce. A vy 

chcete, aby zóna, ktorá neni za dvanásť, desať rokov 

schválená, aby obec bola ešte trikrát rýchlejšie, keď dobre 

viete aké vstupy môžu mať, či už občianske združenia, či 

poslanci, či iné orgány. A to sú procesy, ktoré musíte 

proste riešiť. To nie je o tom. 
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Jednoducho, aby som to povedal na záver.  

Na to,  aby ste dokázali niečo urobiť rýchlejšie je 

potreba buď legislatívna zmena, ktorá je potrebná niekde 

v parlamente. Inak proste tie procesy budú sa musieť 

dodržovať v zmysle zákona. A keď sa budú dodržovať a budú 

sa robiť a tými opatreniami aké máme, tak jednoducho, tie 

procesy budú prebiehať takým spôsobom, akým prebiehajú.  

To je asi všetko z mojej strany.  

Ak som zabudol, ja ešte potom poviem.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Černík,  

dobre viete, že máme také uznesenie, že keď sa tvorí 

nový územný plán, tak prídete na príslušnú komisiu, vy na 

našu a poviete aké máte požiadavky voči novému rozpoč. Nie 

územný plán, rozpočet, pardon. 
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Nepovedali ste, že potrebujete ďalších dvadsať ľudí. 

Tuto vám pán Kolek čítal, že čerpáte tak päťdesiat percent 

z toho, čo máte naplánované. Ešte som ani raz nepočula, že 

vám je málo to, čo máte. Päťdesiat ľudí je vám málo. Ale 

pri tom nečerpáte prostriedky, ktoré máte. Oni nie sú na 

mzdy. Mali ste žiadať na mzdy. Ani raz som nepočula. 

Povedali  ste, že to vám stačí.  

A ešte by som chcela poznámku. 

Ako, nerozprávajte o IpéeR (IPR) Praha. No, no nie 

ste toho hoden, by som povedala, pretože oni tým, že je ich 

oveľa viacej, to ešte neznamená, že môžete sa porovnávať 

len čo sa týka počtu. Lebo čo sa týka kvality, to by ste 

asi nedosiahli.  

Len vám chcem povedať, že, a už som zabudla čo. 

Dobre. Potom. (gong) 

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. 

Za štyri roky, pán Černík, sme navrhli na územný, na 

tvorbu a obstarávanie nového územného plánu rozpočet 
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sedemsto, teda dokopy, sedemstotisíc. Čiže, ďakujeme za tú 

informáciu, čo stála tlač, ktorej, ktoré neboli vy 

vyčerpané.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Vaši pracovníci, pán primátor, sami navrhli zmenu 

rokovacieho poriadku, kde zrušili prítomnosť hlavného 

dopravného inžiniera na zastupiteľstvách s argumentom, že 

táto pozícia je zrušená. Ja som si pozerala aká je pozícia 

pani Miroslav Širgel. Je to oddelenie dopravného 

inžinierstva, pod ňou je oddelenie verejnej dopravy, nad 

ňou je oddele, pod ňou komunikácie. Čiže, to sú tam ďaleko 

ďalšie ešte oddelenia. Ona je len vedúca jedného oddelenia 

čo sa týka dopravy.  

A chcela som sa teda ešte naozaj, pán Čiernik, že či 

vy rozumiete, že rozdiel medzi územným plánovaním 

a a metropolitným plánovaním. Lebo i, (gong) pražský 

dopravný de 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Faktická je len na krátke faktické reagovanie.  

Chcem len povedať, nesedí úplne to prirovnanie 

s územnými plánmi zón. Lebo najväčší problém s územnými 

plánmi zón, ktorý máme, že sa nám odvolávajú developeri, 

pretože my sprísňujeme to, čo je vo veľkom územnom pláne 

a oni sa odvolávajú proti tomu, že nemáme to prečo 

sprísňovať, že porušujeme ich práva.  

A práve jedinou cestou je zmeniť ten veľký. Pôvodný 

územný plán. Pretože proti územným plánom zón na Štrkovci 

sa nám odvolávajú už osem rokov. A Chalupkova, viete, že 

trvala desať rokov a nakoniec sa schválila len preto, lebo 

sa do nej zahrnuli, v podstate, všetky mrakodrapy, ktoré si 

tam všetci developeri nakresliť chceli.  

Čiže, cesta aj preto, aby sme uchránili mesto pred 

zahusťovaním a výstavbou je len zmena veľkého územného 

plánu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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: 

Pán Černík,  
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ja sa ospravedlňujem, ale ja nie som na komisii 

územného plánu, ale ja teda prvýkrát počujem, že máte 

problém s ľuďmi a že máte problém robiť nejaké veci teda. 

Ak ste to niekde hovorili, ak to bolo v informácii 

k územnému plánu, pravidelnej informácii k zastupiteľstvu, 

tak sa veľmi ospravedlňujem, ale ja toto počujem prvýkrát. 

A teda, keď to počujem prvýkrát dva mesiace pred 

voľbami po štyroch rokoch, tak naozaj, teda, myslím si, že 

nemávam absencie a vcelku dávam pozor na zastupiteľstvách 

čo sa rieši, ak ste to hovorili v odbornej komisii, tak sa 

ospravedlňujem, ale podľa mňa, túto informáciu malo mať aj 

zastupiteľstvo. Malo ju mať buď od primátora, alebo od vás. 

Lebo po štyroch rokoch povedať, že nemám ľudí, neviem tieto 

veci urobiť, nikto mi to na tom nechce pracovať.  

Tak dobre, to pred ro, pred tromi rokmi by som to 

chápal ako argument. Po štyroch rokoch mi to príde, že keby 

sme ešte sa dva roky neozvali, tak ešte možno dva roky sa 

nedozvieme, že nemáme ľudí.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Tak, ešte reakcia pána inžiniera Černíka. 
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Ing. arch. Mgr. art. Silvester   Č e r n í k , riaditeľ 

sekcie územného plánovania: 

Takto, ja skúsim, pani poslankyňa Šimončičová.  

Ja som nepovedal, že, alebo aj de fakto pán poslanec 

Hrčka, že nemám ľudí, ja mám. Ale máme dosta, máme svoju 

kapacitu a dokážeme v nej pracovať.  

A vysvetlil som, že ja žia, ja hľadám, ja mám 

pracovné miesta, ja mám tam mzdy, ale nie je toho, kto by 

sa mi prihlásil.  

Ja neviem ako to mám inak povedať.  

Nie sú tí odborníci, ktorí majú paragraf 2a. Ja som 

mal niekoľko výberových konaní. Boli to buď architekti, 

ktorí nemali túto skúsenosť.  

Čiže, keď sme aj nejakých zobrali, to boli takí, čo 

sa zna zdalo, že môžu za tri roky praxe môžu získať toto 

osvedčenie a až po piatich ďalších rokoch môže vôbec 

povedať, že toto na päťdesiat percent ovláda. To neni, že 

tí ľudia sú vonku, jaké keby ste chceli na trhu práce.  

Praha Ipéer (IPR) si ich vychováva. Tuto, proste, za 

minulého vedenia nikto nič nevychovával (gong), skôr sa 

robilo prepúšťanie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte mu dajte slovo. 

Ing. arch. Mgr. art. Silvester   Č i e r n i k , riaditeľ 

sekcie územného plánovania: 

A čo sa týkalo, pán poslanec Chren. 

Paragraf 23 odsek 3 hovorí, že zóna prerokovať 

s vlastníkmi pozemkov. To neznamená, že vy ich musíte 

akceptovať.  

To, že sa robí oz, uz. Áno, je potrebná, ale takisto, 

aj títo developeri budú písať nám námietky na to, ak im 

budeme.  

A my neregulujeme parcelu. My máme funkčné bloky. 

Čiže, to je veľký rozdiel. Je to v mierke jedna ku 

desaťtisíc. Vy si robíte zóny v mierke jedna ku dvetisíc. 

To je úplne niečo iné. Alebo tisíc. 

Čiže, čiže, nie je tam. 

Ale chcel som poukázať na to, že je to de fakto 

jednoduchší proces na menšom území a trvá tak dlho. To bol 

to, ten poukaz na to, že vy čakáte, že takýto veľký územný 

plán spraví niekto za štyri roky, keď zóny neviete schváliť 

vo svojich mestských častiach za skôr ako osem, desať 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali tri návrhy na 

uznesenie.  

Prvý návrh dával pán Kaliský, Šimončičová, Káčer, 

Pätoprstá, Hrčka. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada 

primátora s okamžitou platnosťou zrušil obstarávanie a 

schvaľovanie zmien a doplnkov 04.  

Zároveň ho žiada, aby zahájil proces obstarávania 

nových zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy z roku 2007 po jednotlivých súvisiacich 

územiach, v ktorých je kladne prerokovaná urbanistická 

štúdia prioritne na požiadavku mestských častí hlavného 

mesta SR Bratislavy. Doteraz vykonané práce a pripravené 

materiály môžu byť použité ako podklad pre spracovanie 

budúcich zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta 

SR Bratislavy z roku 2007.  
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Toľko (poznámka: nezrozumiteľné slovo, hovorí naraz 

predsedníčka návrhovej komisie a predsedajúci) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri, tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh dala pani Šimončičová aj so Štasselovou. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

v časti A berie na vedomie informáciu o príprave nového 

Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 

Keďže boli dve veci a chcela samostatne hlasovať 

o nich, takže toto je prvá časť.  
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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:. 

Prosím?  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Toto je prvá časť tých dvoch, lebo chcela samostatne 

hlas, samostatne hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, hlasujte, prosím. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A do tretice som dostala, sme dostali návrh od pána 

Jenčíka a Štasselovej. 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Jaj, pardon. Druhú časť, dobre. Dobre. 

Vraciame sa k tomu, k tej dreh, druhej časti.  

Žiada mestské, mestské zastupiteľstvo žiada 

primátora, aby nevydávalo záväzné stanoviská k stavbám pred 

právoplatným ukončením procesu EIA podľa zákona 29 dvetis 

dvetisícšesť Zbierka zákonov o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie v znení neskorších predpisov a  

prerokovaním v komisii územného a strategického plánovania, 

životného prostretie, prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 
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Tridsaťdva za. 

Uznesenie je schválené. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A do tretice od pána Jenčíka, Štasselovej. 

Žiada primátora hlavného mesta, v prípade, že sa 

začnú obstarávať nové zmeny a doplnky, aby predložil 

navrhovaný zoznam lokalít na prerokovanie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ešte pred 

samotným spustením procesu obstarávania zmien a doplnkov.  

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.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťštyri za. 
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Uznesenie je prijaté. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Všetko?  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Všetko. Lebo sme tu nemali nič. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

 

 

BOD 116AB NÁVRH VYHLÁSENIE PRÍRODNEJ 

REZERVÁCIE PRAMENE VYDRICE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do ďalšieho bodu a to je povedzme 

stošestnásť AB. Návrh vyhlásenie prírodnej rezervácie 

Pramene Vydrice.  
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Pani poslankyňa Pätoprstá, nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Keby som náhodou predĺžila, prosím vás o predĺženie.  

Vážení kolegovia, ak dovolíte, najprv prečítam 

uznesenie, aby sa mi nestalo to, že nebudem mať čas ho 

prečítať, napriek tomu, že ho máte v materiáloch.  

Návrh uznesenia znie: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu schvaľuje 

za A, vykonanie opatrení potrebných na vyhlásenie 

Evolučného parku Bratislava formou prírodnej rezervácie 

Pramene Vydrice na území bratislavských mestských lesov 

so zachovaním rekreačného využívania územia v tomto 

priestore pre občanov v termíne december 2018, 

za Bé, vypracovanie stanoviska pre Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky a okresného úradu 

v sídle kraja, s vyjadrením súhlasu hlavného mesta 

Bratislavy ako vlastníka pozemku, s vyhlásením prírodnej 

rezervácie v zmysle Štatútu prírodnej rezervácie Pramene 

Vydrice vypracované odbornou verejnosťou, Lesoochranárskym 
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zoskupením Vlk a Bratislavským regionálnym ochranárskym 

združením, termín dve, december 2018, 

za Cé, žiada primátora hlavného mesta Sloven, 

Slovenskej republiky Bratislavy 

za prvé, po výzve okresného úradu v sídle kraja – 

Bratislava, vydať súhlasné stanovisko k navrhovanému 

projektu prírodnej rezervácie Pramene Vydrice a aktívne 

spolupracovať s okresným úradom na vyhlásení rezervácie, 

v termíne február 2019, 

za druhé, vyhlásiť dvojročné moratórium na ťažbu 

dreva na území spadajúceho do navrhovanej prírodnej 

rezervácie Pramene Vydrice v správe mestskej organizácie 

Mestské lesy v Bratislave až do konca septembra 2020. 

Vážení kolegovia, 

chcem vás veľmi pekne poprosiť o trochu pozornosti. 

Vonku nás čaká verejnosť, ktorá určite sa bude chcieť 

sa k tomu nejakým spôsobom vyjadriť, tak vás poprosím, keby 

ste rešpektovali. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 

požaduje verejnosť už od roku 2013 petíciou desaťtisíc 

štyristopäťdesiattri občanov a dôvodom sú viaceré zásahy 

mes Mestkých lesov, ale aj Lesov Slovenskej republiky, 
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ktoré devastovali cyklotrasy, devastovali územie pri ťažbe 

a zároveň ohrozovali rekreantov pri vykonávaní poľovníckej 

činnosti. 

Obyvatelia opätovne urobili petíciu aj v tomto roku 

a podporili túto myšlienku znovu. 

Tým, že od roku 2013 nebola zabezpečená táto 

požiadavka verejnosti bola splnená len čiastočne. 

Pozmeňujúcim návrhom kde bola ochrana len okolo päťdesiat 

metrov pozdĺž toku Vydrice a neop ne ne spĺňala vlastne 

požiadavku verejnosti na evolučný park.  

Na aktivitu viacerých poslancov sa nám podarilo 

schváliť na hlavnom meste nepoľovné plochy v roku 2016 

a neskôr aj koncepciu rozvoja mestských lesov, kde bolo 

navrhnuté toto územie ako bezzásahové s plným zachovaním 

rekreačného využívania územia pre občanov.  

Pre tých, ktorí ešte pochybujú o tom, že toto 

rekreačné, táto rekreačná funkcia sa zachová, tak chcem 

vypichnúť z tohto štatútu, že tieto činnosti ostanú bez 

obmedzenia, a to na plnom, na celom území. Čiže, nie len na 

chodníkoch, ale na celom území.  

A to je voľný pohyb osôb, lyžovanie, jazda na 

bicykli, jazda na koni, zber rastlín a plodov, bivakovanie, 

organizovanie telovýchovných, športových a turistických 
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podujatí, ako aj iných, verejnosti prístupných 

spoločenských podujatí, udržiavanie priechodnosti 

a bezpečného stavu turistických chodníkov.  

Takisto sa to týka aj cyklochodníkov, takisto sa to 

týka aj požiadavky, ktorú sme prerokovali na Bratislavskom 

samosprávnom kraji, to znamená, že sa ponechajú všetky 

existujúce prvky rekreačnej funkcie, turistické chodníky, 

piknikové lúčky, altánky, lavičky, miesta vyhradené pre 

kladenie ohňa a tak ďalej.  

Ďalšia požiadavka zo strany Bratislavského 

samosprávneho kraja bola aj možnosť stavať nové vyhliadkové 

veže, informačné tabule, označovanie cyklotrás a chodníkov, 

označovanie pre účely rekreácie, vzdelávania a iné zámery 

podľa schválenej koncepcie rozvoja mestských lesov 

v Bratislave. 

Chcem vás poprosiť, ak máte nejaké otázky, rada vám 

odpoviem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne, pán poslankyňa. 

Ja chcem po povedať, že hlavné mesto podporuje ďalší 

tento zámer v procese ďalšej intenzívnejšej ochrany lesov 

okolo Bratislavy.  
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Mestské lesy Bratislava sú jedny z najcennejších 

a najinters, najzaujímavejších mestských lesov v Európe. 

Tento fitbek (feedback) máme aj zo zahraničia.  

A hlavné mesto investuje veľa financií a energie do 

toho, aby Bratislava, ktoré je jedným z najzelenejších 

miest v Európe, takým aj bola.  

Preto tento návrh vítame. 

Samozrejme, je to odborný proces, ktorý treba 

posudzovať aj odborne, to sme si povedali aj so zástupcami 

združenia VLK, s ktorým som sa stretol a s ktorými sme, 

s ktorými sme o procesoch hovorili.  

Takže, z môjho stranu áno. Ja si myslím, že je treba 

mestské lesy a treba prírodu okolo Bratislavy hlási, 

chrániť ešte viacej ako, ako teraz. Nemôže to ísť na úkor 

obyvateľov. To ste ale povedali.  

Náš cieľ, môj cieľ je, aby lesy, ktoré nepatria 

mestu, boli chránené na stupni úrovne ochrany národného 

parku. V tomto, v tomto konám a stretávam sa s ministrami 

životného prostredia, či pôdohospodárstva, kde mám už aj 

pracovnú skupinu, ktorá robí na tom, aby na konci toho 

procesu bola, bol stupeň ochrany Malých Karpát v okolí 

Bratislavy na úrovni národného parku. 

Ďakujem pekne. 
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Otváram diskusiu. 

Pani námestníčka Plšeková. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Som jeden z tých ľudí, ktorý sa podpísal pod tento 

materiál.  

Veľmi pekne ďakujem pani poslankyni za predloženie. 

Myslím si, že mesto Bratislava je naozaj unikátne 

tým, že na území samotného mesta máme dva hraničné 

priechody, čo nemá žiadne iné hlavné mesto v Európe. 

A môžeme byť unikátni aj v tom, že môžeme mať takéto 

chránené územie v okolí Vydrice a bude to niečo, čo naozaj 

toto mesto, prinesie mu benefit pre obyvateľov, turistov, 

ale aj istým spôsobom nás zviditeľní vo svete. 

Ideme dosť pomaly, vážení kolegovia. Máme strašne 

veľa bodov programu a ja vás chcem veľmi pekne vyzvať, aby 

sme veľmi veľa nediskutovali a skúsili, ak sme za, umožniť 

verejnosti, aby sa k tomu vyjadrila, ale my aby sme 

diskutovali čím menej, aby sme toho dneska viac stihli, 

lebo naozaj, tie body sú pomerne široké a máme ich veľa.  

Ďakujem vopred. 
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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. 

Tento návrh som predkladal v máji roku 2013 a som 

veľmi rád a oceňujem, že pani poslankyňa Pätoprstá prevzala 

túto štafetu, oceňujem aj vytrvalosť aktivistov, ktorí 

naďalej pripomínajú tento vzácny areál a túto mimoriadnu 

možnosť, že mesto má možnosť zriadiť bezzásahový les priamo 

na území hlavného mesta, čím sa staneme medzi inými 

hlavnými mestami jedinečným mestom, kde môžu si dovoliť 

a dokážu vytvoriť takúto biodiverzitu.  

Chcem s poľutovaním povedať, že tie štyri roky vlády 

pána primátora Nesrovnala nevyužil tú možnosť pokračovať 

v tejto iniciatíve a teda prichádza s ňou až pani 

poslankyňa Pätoprstá. 

S poľutovaním konštatujem tiež, že nevyužil ďalšie 

návrhy a požiadavky, ktoré som vtedy predkladal a ktoré po 

voľbách zostali na jeho vedení, a to je predovšetkým zápas 

o to, aby Bratislava získala lesy v niekdajšom pohraničnom 

pásme, ktoré patria do nášho chotára, kde občania chodia za 

svojou rekreáciou. Sú to jedny z najkrajších lužných 
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pásiem, ale ktoré naďalej zostávajú v štátnych Lesoch 

a často sú drancované pre hospodárske účely, na čo 

upozorňujú občania v mnohých mestských častiach, kde sa 

tieto prihraničné lesy nachádzajú.  

Keďže je toto posledné zastupiteľstvo, neberiem to už 

ani ako výzvu, alebo nejakú kritiku, lebo jednoducho, 

musíme konštatovať, že to čo sa neurobilo, už sa neurobí. 

Poďme odhlasovať, verím že bez rozporov, návrh pani 

poslankyne Pätoprstej. Po piatich rokoch napravme váhanie, 

ktoré sa prejavilo v roku 2013. 

A pre budúcnosť znovu apelujem, mesto musí vybojovať 

ten podiel zo štátnych Lesov, ktorý je, napríklad, aj 

neďaleko jazera Draždiak, pretože nad týmito lesmi a aj nad 

tými spomínanými lužnými lesmi, ale aj časťami v Malých 

Karpatoch, nemáme žiadnu kontrolu, nevieme ich upravovať 

a chrániť tak, ako by si to občania priali, pretože tí 

nerozmýšľajú nad tým, prečo v tomto meste, na rozdiel od 

iných, nemá mesto kontrolu a zodpovednosť nad všetkou 

zeleňou a prírodnými bohatstvami, ktoré na území mesta 

máme.  

Ešte raz ďakujem pani poslankyni Pätoprstej 

a aktivistom, ktorí vytrvali a žiadajú opäť vyhlásenie 

Pramenov Vydrice a pripájam, samozrejme, aj svoj hlas.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som tiež chcel nadviazať na mojich 

predrečníkov.  

Som rád, že po piatich rokoch tento materiál je tu. 

Že som tiež jedným z predkladateľov a ďakujem všetkým, 

ktorí sa na tomto materiáli podieľali, či už sú to odborná 

verejnosť, aktivisti, alebo my, poslanci. A že sa môžeme 

dnes tomuto venovať. 

Ale chcel by som teda požiadať o podporu tohto 

materiálu a samozrejme o to, aby čo najskôr aj všetky tie 

veci, ktoré tam schválime a odsúhlasime a dohodneme sa, aby 

aj potom boli v budúcnosti prijaté a dodržiavané.  

A tak, ako povedal aj kolega Budaj, tej zelene máme 

v Bratislave veľmi veľa, nie všetka je v takom stave, že sa 

môžeme ňou chváliť, ale niekedy sa za ňu aj hanbíme. 

A dúfam, že do budúcna aj o tieto ostatné zelené plochy 

vyvinieme úsilie, aby sme ich získali a aby sa hlavné mesto 

o ne mohlo starať.  
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Ja by som chcel pripomenúť, že aj vo Vrakuni máme 

krásny lesopark Vrakunský, ktorý v poslednej dobe, naozaj, 

zažíva bum (boom) ľudí, ktorí tam veľmi radi chodia, trávia 

víkendy a svoj voľný čas. Ale polovica tohto lesoparku je 

v súkromnom vlastníctve a dúfam, že raz sa mi podarí ako 

starostovi v spolupráci s mestom aj tento problém vyriešiť, 

aby sme vlastnili, či už mesto, alebo mestská časť, celý 

lesopark a mohli k nemu pristupovať podobne ako pri 

rezervácie Pramene Vydrica.  

Takže, prosím o podporu a ja to určite všetko 

podporím. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer. 

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

Ja som sa chcel len pripojiť ku kolegovi Kurucovi.  

Naozaj, zásluha patrí hlavne občianskym združeniam 

v tomto území, špeciálne občianskemu združeniu Vlk. My sme 

v tomto prípade, naozaj, len tí, ktorí to predkladajú 

a ktorí si túto ich prácu vážia. A verím, že toto územie 
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bude ešte lepšie slúžiť na rekreáciu všetkým 

Bratislavčanom.  

Som veľmi rád, že sme sa dohodli s aktivistami 

a s občianskymi združeniami, ktoré chceli, možnože tu to 

územie ešte trošku viacej uzatvoriť, ale pochopili, že 

mestské lesy sú v prvom rade rekreačným územím, a teda, 

nemôžu tam vylúčiť ani cyklistov, ani, ani chodcov. Všetko 

sa to prežulo. Všetko sa to vyrokovalo. Tu je krásne 

vidieť, ako keď sa naozaj ľudia dokážu dohodnúť, aké pekné 

a dobré veci sa dajú spraviť. Škoda, že to na tomto meste 

tak nefunguje.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja som chcel len krátko, aby to zaznelo aj na 

mikrofón a bolo na zázname.  

Bol som oslovený cyklistami, že si myslia, že to 

nebude prínosom, lebo nebudú môcť tam chodiť bicyklovať. Ja 

som uistený a som aj predkladateľ tohto materiálu, že 
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budeme tam môcť k Prameňom Vydrice chodiť na prechádzky, 

behať tade, aj bicyklovať.  

Takto to aj schvaľujeme a takto to, dúfam, aj reálne 

bude.  

Je to len územie bezzásahové, kde sa nebude môcť 

ťažiť.  

Tak som to pochopil a dúfam, že tak to je. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Záverečné slovo pani poslankyňa Pätoprstá ešte. 

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

poslankyňa MsZ: 

Určite môžem ubezpečiť cyklistov, že nie len že budú 

môcť tam bicyklovať, ale môžu si aj značiť trasy, môžu, 

môžu sa, bude sa aj čistiť, budú sa aj čistiť cyklotrasy.  

Ešte by som chcela doplniť a ospravedlňujem sa, že 

som zabudla na predkladateľov, trošku som bola nervózna, 

odpusťte mi.  

Čiže, spolu so mnou to predkladá aj pán Budaj, 

Kaliský, Kuruc, Katka Šimončičová, pán Bajan, Mrva, Káčer, 

Jenčík, pani námestníčka Plšeková a Lucia Štasselová.  
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A chcem poďakovať aj spracovateľom, pánovi 

inžinierovi Jurajovi Lukáčovi, doktorovi Šíblovi, pani 

magistre Kalavskej, pánu doktorovi Kušíkovi a samozrejme, 

aj kolegom, ktorí sú v predsálí, ktorí intenzívne 

vysvetľovali dôležitosť tohto uznesenia, robili petície 

a pracovali a veľké množstvo dobrovoľníkov, ktorí sa 

podieľali na tom, že sa, že sa tento materiál dostal do 

zastupiteľstva, že s ním vlastne všetci súhlasíte. 

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 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Šestnásť hodín teraz. 

Tento materiál bol rozdaný, každý to má a má takisto 

aj návrh uznesenia, tak ako to pani Pätoprstá prečítala, 

takže čítať znovu nebudem.  

Len toľko, že mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje v časti A, Bé, Cé, vo všetkých bodoch 

a uvedenými termínami. 
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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:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: z predsália veľký krik a potlesk) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A ešte by som rada požiadala pani Svoreňovú, aby 

prišla sem na miesto, lebo prijaté uznesenie je treba aj 

podpísať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďak. 

Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Ďakujem veľmi pekne 
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BOD 117  VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A teraz nastala hodina, teda polhodina pre občanov do 

16.30. 

Prvý sa do dis prihlásil pán Peter Čižmárik. 

Nech sa páči. 

Občan   Peter   Č i ž m á r i k :  

Dobrý deň. 

Moje meno je Peter Čižmárik. 

Vážený pán primátor a prítomní poslanci,  

dovoľujeme si vás touto cestou požiadať a zároveň 

veľmi pekne poprosiť o súhlas vo veci doplnenia hracích 

prvkov na detské ihrisko Líščie Nivy, ktoré bolo vybudované 

v roku 2000 na pozemku, čísla vynechám, lebo detaily všetky 

som vám poslal každému jednému poslancovi na mail, aj 

pánovi primátorovi.  

Mestská časť Ružinov schválila peniaze z Rezervného 

fondu na toto ihrisko dvadsaťpäťtisíc. Komisia životného 

prostredia takisto 17. 9. schválila, predložila výber 

jednotlivých hracích prvkov a bolo, bol o tom informovaný 
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aj magistrát. Bola zaslaná žiadosť a súhlasné stanovisko 

v súvislosti s realizáciou tohto zámeru. Bez ktorého 

zodpovední pracovníci mestského úradu Ružinov nemôžu nič 

robiť. 

Vzhľadom na hore uvedené som toho názoru, že účel 

doplnenia a dosiahnutia funčný, funkčného detského ihriska 

je viazaný komplikovanými zákonmi a smernicami, ktoré celý 

proces spomaľujú a tým sa môže uvedená akcia dostať do 

stratena, čiže môže dôjsť k prepadnutiu dvadsiatim piatim 

tisícom eurám z Rezervného fondu a rozpočtu Mestskej časti 

Bratislava Ružinov na rok 2018. 

V mene tejto komunity, ktorá je viac ako sto rodičov, 

ktorí pravidelne navštevujú toto ihrisko a vybrali si ma aj 

z dôvodu, že sa o toto ihrisko starám, kosím a polievam 

trávnaté plochy, natieram s rodičmi lavičky na sedenie, 

čistím ho od grafitových malieb a vulgarizmov a čistím od 

zmetí, od smetí a zároveň chcem zvýšiť bezpečnosť 

existujúceho ihriska z dôvodu, že si tam moja sedemročná 

dcéra zlomila už dvakrát ruku a ďalšie deti mali zlomeniny.  

Vás, pán primátor,  

veľmi pekne žiadam o písomný súhlas s uvedenou 

realizáciou, ktorá umožní vytváranie zázemia pre správnu 

výchovu detí vo veľkom sídlisku v susedstve okrskového 

centra služieb. 
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V prípade nutnosti vás okamžite vieme priniesť, 

respektíve elektronicky poslať k tejto problematike 

požanovanú dokumentáciu.  

Za túto komunitu by som vás chcel veľmi pekne 

poprosiť o súhlas, aby sme mohli rozšíriť to detské 

ihrisko. Máme v podstate všetko pripravené. Je tam už 

existujúce detské ihrisko, ktoré riešime, aby bolo 

bezpečnejšie a sú na to vyčlenené aj peniaze v Ružinove.  

Ja som vás kvôli tomu aj kontaktoval, aj som vám to 

všetko poslal. Chceli by sme vás poprosiť touto cestou 

veľmi pekne, že či by ste nám mohli nejakým spôsobom dať 

tento súhlas a máme to pripravené a bolo by to fajn pre tie 

deti.  

Ďakujem za pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujeme veľmi pekne, že sa o to staráte, ale pokiaľ 

viem, z našej strany tam nie je nejaký materiálny problém.  

Čiže, to je skôr otázka času a sprocesovania tých 

vecí. A to ihrisko tam bude.  

Takže, z mojej strany. 
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Občan   Peter   Č i ž m á r i k :  

Máme všetko pripravené, len. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Len, len veci ne. Dlhšie to trvá asi. Neviem kedy ste 

dali tú žiadosť. Čiže, to sú iba formálne procesy v tejto 

veci. Ale materiálny problém tam nevidím. Čiže, by to malo 

byť. 

Občan   Peter   Č i ž m á r i k :  

Takisto aj dneska mi mestská časť Ružinov povedala, 

že pošle teraz doplnenie do tej žiadosti, že sa vlastne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No vidíte. 

Občan   Peter   Č i ž m á r i k :  

o to ihrisko bude starať a zodpovedať za to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No vidíte. Takže, ešte doplniť musia. Takže, u nás to 

neni. Neboj. Ja s tým súhlasím a pokiaľ tam neni materiálny 

problém, tak by to malo byť. 
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Občan   Peter   Č i ž m á r i k :  

Ďakujem veľmi pekne ešte raz.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Nemáte zač. 

Pán Matúšek. 

Občan   Mgr. Jozef   M a t ú š e k :  

Dobrý deň,  

dovoľte, aby som sa vám predstavil. Som štatutár 

združenia občanov a vás veľmi pekne poprosím po tých 

hodinách, kedy vám klesla pozornosť, aby ste mi ju 

chvíľočku venovali. 

Jediným cieľom je pripomenúť vám petíciu, ktorú ste 

prerokovávali 7., 8. decembra 2018 pod schváleným uznesením 

692, kde všetci prítomní tridsiati siedmi poslanci 

schválili stratégiu ako sa vysporiadať so zatvoreným 

parkoviskom na Záhradníckej, ako sa vysporiadať s verejným 

parkom v tejto lokalite. 

Musím konštatovať, že predvídal som nezáujem 

magistrátu, aby urobila štvrtý bod, čo bola právna analýza, 
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a preto sme za vlastné peniaze oslovili advokátsku 

kanceláriu a tú právnu analýzu máme hotovú.  

Veľmi stručne. 

Ak si ju chcete pozrieť, je v mesačníku Echo, číslo 

šesť v tomto roku uvedená. Ja vám len vypichnem jedno, že 

parkovisko je súčasťou cestnej komunikácie a je vo 

vlastníctve Magistrátu hlavného mesta Bratislavy. 

Týmto vám chcem pripomenúť, že ste nevyužili šancu, 

kedy ste mohli odkúpiť a riešiť toto verejné parkovisko pre 

rezidentov, ale aj pre hostí, pretože norma estéen (STN) 

376 stodesina je absolútne poddimenzovaná.  

Čo sa týka verejného parku. 

Chcem poďakovať, pán primátor, a vám všetkým, pretože 

sa posunula trošička táto situácia oproti verejnému 

parkovisku ďalej. Sú tam čiastočne vysporiadané pozemky, 

nie je to všetko hotové, ale naviac sme dostali aj 

kvetinový záhon. Má to len jednu chybičku krásy. Neoslovili 

ste užívateľov a tým pádom tie chemické postreky a vôbec, 

celá táto akcia im nebola oznámená.  

Poprosím, keby sa vopred, keď sa niečo v tomto 

verejnom parku deje, aby ľudia a užívatelia tohto verejného 

parku o tom vedeli. Nič viac, nič menej. 

A neodpustím si jednu poznámku. 
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Včera na sociálnej siete jeden z vás oznámil, celkom 

taký dobrý nápad na biotop, alebo jazero Rohlík. Prosím vás 

pekne, štyri roky ste mali možnosť vy, predovšetkým 

ružinovskí poslanci, ak vyvíjate aktivitu v bode (gong) 

päťdesiat, 

len dopoviem. 

Že ste sa mohli zúčastniť na súdnych procesoch. Ani 

jeden z vás tam nebol. Vtedy ste to mohli posunúť. Nie 

teraz pozmeňovákom a riešiť to s univerzitou. Ja som videl 

na tých procesoch, že keby ste podporili právničku, ktorá 

vás zastupovala, že ste ten (gong) proces mohli vyhrať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

V tom parčíku, pán inžinier, v tom parčíku ubudli 

ešte aj štyri bilboardy, z tej zelene, pokiaľ ste si 

všimli, takže je čistý.  

Ale scela mimor, mimo poradia teraz poprosila o slovo 

ešte pani poslankyňa Augustinič v jednej veci, krátko sa 

chce vyjadriť.  

Takže, nech sa ti páči, Katka.  
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Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len chcem poprosiť, nefungovalo mi hlasovacie zar 

zariadenie. Ja, samozrejme, Vydricu podporujem. Jediná som 

nehlasovala, ale teda,  chcem to povedať takto na záznam, 

že samozrejme ju podporujem a som za, len bohužiaľ, nejak 

som to nezvládla. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem za upozornenie. 

Slovo má pán Šimonovič. 

Občan   Jozef   Š i m o n o v i č :  

Volám sa Jozef Šimonovič a som obyvateľom Vajnor. 

Pán primátor, panie poslankyne, páni poslanci,  

želám vám požehnaný deň.  

Môj príspevok sa týka síce dnes stiahnutého bodu 

rokovania Zmeny a doplnky územného plánu, ale bodu 

rokovania, ktorý sa zjaví na rokovaniach nasledujúcich.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 332 

Môj príspevok sa týka navrhovanej zmeny priestoru 

Vajnorského letiska z pôvodnej funkcie šport, telovýchova 

a voľný čas na zastavaný priestor malopodlažnej výstavby. 

Istotne sa všetci podpisujeme pod slogan Zober loptu, 

nie drogy. Ale kde, na ktoré miesto má obyvateľ Bratislavy 

vziať tú loptu, to už nikto nevraví.  

Som rodený Staromešťan. Vyrastal som na Grösslingovej 

ulici, neskôr na Hviezdoslavovom námestí. Mali sme sa kde 

s loptou hrať. Ihriská boli na Dunajskej, Jakubovom 

námestí, v Šifbeku, teda Medickej záhrade, na mieste, kde 

je Most Slovenského národného povstania, v Grasalkovičovej 

záhrade, v bývalých kasárňach na Špitálskej ulici, a to som 

vybral iba niektoré.  

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

apelujem na vás, predstavitelia mojej rodnej 

Bratislavy, v mene vašich detí, vašich vnukov, 

Bratislavčanov, nedopustite zmenu územného plánu zrušením 

Vajnorského letiska na účely výstavby. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 
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Pán Ondruška. 

(poznámka:  potlesk z presália) 

Občan   Ing. Juraj   O n d r u š k a ,  PhD. :  

Dobrý deň.  

Vážení poslanci, vážený primátor, vážení občania,  

mal som dnes pripravení iný preslov, ale myslím si, 

že obsahovo vieme sa rámcovo sa do toho zmestiť. 

Som veľmi vďačný, že sa ukázala pravda a že ste našli 

v sebe silu a odvahu dneska urobiť to, že ste stiahli Zmeny 

a doplnky 04 z územného plánu a začalo sa pracovať na novom 

územnom pláne.  

Vajnoráci sa veľmi obávali toho, že by Vajnorské 

letisko mohlo padnúť do rúk developera v zmysle výstavby 

nových bytov a myslíme si, že aj celá Bratislava túto 

plochu vie využiť inak, strategicky z dlhodobého horizontu. 

Moderná metropola si naozaj zalúži plochu ako je 

Vajnorské letisko využiť v súlade s platným územným plánom, 

a to šport, telovýchova a voľný čas. 

Čiže, v tejto fáze by som vám chcel naozaj len 

poďakovať za to, čo sa dneska podarilo a verím, že do 

budúcna vôbec táto lokalita nebude uvažovaná v ďalšej zmene 
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územného plánu ako lokalita, ktorá by mala meniť svoje 

využitie, ale bude sa naozaj uvažovať s tým, že sa bude 

meniť jej súčasný vzhľad v súlade s platným územným plánom.  

Na to, samozrejme, treba, možno rozbehnúť rokovania, 

rokovania s vlastníkom pozemku, uvažovať na národnej 

úrovni, prípadne na úrovni mesta, kraja, či už cez pípípí 

(PPP) projekty, alebo odkúpením čas časti plochy, alebo 

nejakým dlhodobým prenájmom. 

To je z mojej strany všetko.  

A veľmi pekne ďakujem za pozornosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme. 

Pán Zeman. 

Tak, pán Zeman tu nie je.  

Pán Stojka. Aha.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A pán Stojka tu už neni?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Tak potom pán Kamaráš. 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Dobrý deň, pán primátor, vážení poslanci. 

Pán primátor,  

som invalidný dôchodca. Mám ťažkosti so zdravím 

a ťažko sa mi dýcha. A veľmi môjmu vadí tu ku zdraviu smog.  

Potešil by som sa, ke keď ste začal bojovať proti 

bilboardom. Vy tu máte najväčšie bilboardy v Bratislave. 

Ako voči tomu bojujete? Toto mi vysvetlite. 

A potešilo by ma, keby ste častejšie dali tú zadarmo 

emhádé (MHD) pre tých, čo chodia s autami. Lebo keď chodí 

po jeden šofér v aute, tak to je veľa smogu. Veľa smogu 

a ťažko sa nám dýcha a človeku je zle, čo pomaly odpadáva. 

A vy máte najväčšie bilboardy v meste. A iní, iní 

kandidáti na primátora mesta Bratislavy nemajú také 

bilboardy ako vy. Vy si toto dovoľujete z peňazí oných, 

občanov? Takto? Čo ste za primátor? Vy primátorom vôbec 

nebudete, keď takto budete robiť, tak vás nezvolia za 

primátora. To bude radšej iný kandidát.  

Mal by som svojho poslanca. No. 
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A na jednej strane ďakujem za to emhádé, že ste nám 

to dali.  

Prosím vás, pán primátor a teraz mi odpovedzte, 

nezastavujte ma, ale mi priamo teraz povedzte, že ten váš 

názor na to. Prečo máte tote najväčšie bilboardy priamo vy? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Kamaráš, toto nie je diskusia s primátorom, 

(poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria naraz primátor aj 

občan) 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Je to diskusia, lebo tu máte poslancov. Priamo im 

povedzte, prečo máte vy najväčšie bilboardy? Prečo práve 

vy? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To tu máte možnosť hovoriť k poslancom. Ak im niečo 

chcete povedať, tak im to povedzte 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

A ne, vy ste primátor. Zatiaľ. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

ale toto je hodina pre poslancov. Ja mám iný, inokedy 

priestor.  

Takže, ak nemáte nič už ďalej povedať, ďakujeme veľmi 

pekne. 

A slovo má pán poslanec Mihok. Pardon, pán Mihok. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Ďakujem. 

Pekný deň všetkým vospolok.  

Nie som poslanec, pán primátor, nemám tie ambície, 

ani nebudem poslancom.  

Ale k veci.  

Dnes som dostal do rúk uznesenie z polície. To čo som 

podával deväťdesiatmiliónová neplatná zmluva, ktorá je 

uzavretá s magistrátom.  

Viete čo stojí v tomto dnešnom uznesení?  

Odpoveď z hlavného mesta.  
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A teraz počúvajte, páni poslanci, čo odpovedalo 

hlavné mesto. 

Hlavné mesto odpovedalo, že nemôže dať polícii 

relevantné odpovede, nakoľko veci, ktoré sa týkajú tej 

zákazky, čo bola uzatvorená v roku 2010, mesto držalo len 

päť rokov. Ono ich skartovalo. To je odpoveď z mesta. 

Pán primátor,  

takýto primitívnych ľudí tu máte, že takto 

odpovedajú? To je tunák čierne na bielom. Nech sa páči, 

z polície. 

To znamená, že vy, vaši ľudia, vaši klamári, vaše 

vedenie, oklamali ste políciu. Zajtra to idem dať na 

prokuratúru.  

Viete ke, koľko to musíte s, vy držať na magistráte? 

Keď skončí zákazka v novembri, od tej doby ešte päť rokov. 

Aby ste bol pán doktor právnik v obraze.  

To, že klamete, podvádzate, to je vaše vizitka. A že 

to dáte čierne na bielom na políciu, hajzlovina prvej 

triedy.  

Ideme ďalej.  

Za reštitučné byty ste doteraz do augusta doplatili 

magistrát dva a pol milióna. Choďte sa pozrieť na 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 339 

Račiansku, ľudia majú odpojené elektriky, ľudia majú 

odpojené kúrenie.  

Ja viem, vy sa smejete, lebo vaše deti majú teplúčko 

v byte. 

Ale vaše doplatky, ktoré idú naše, z našich peňazí, 

idú týmto ľuďom za to, že tí ľudia, ktorí vinou pána 

riaditeľa Marušku nemajú náhradné byty, lebo nedostal 

úplatok, preto sa to nerealizovalo, to sú vaši ľudia, vaše 

maslo na hlave,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte,  

Občan   Jozef   M i h o k :  

Ticho! Nechajte ma dohovoriť, to môj priestor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria naraz 

primátor aj občan Mihok), Mihok, prekročil ste hranicu 

slušnosti. Obviňujete ľudí z korupcie. Strácam vám, beriem 

vám slovo. Toto, toto ste prehnal. 
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Občan   Jozef   M i h o k :  

A vy čo (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Toto ste prehnali. Toto ste prehnali.  

Nie, toto si nedovoľujte. 

(poznámka: počuť krik občana Jozefa Mihoka, ktorého 

vyvádzajú z rokovacej sály mestskí policajti) 

Prepáčte, správajte sa slušne, hej? 

(poznámka: vykrikovanie občana Jozefa Mihoka 

pokračuje) 

Správaj. Správajte. Správajte sa slušne, pán Mohak. 

(poznámka: vykrikovanie občana Jozefa Mihoka 

pokračuje) 

Správajte sa slušne, hej?  

Nech sa páči. 

Slovo má pani Aufrichtová. 

(poznámka: vykrikovanie občana Jozefa Mihoka 

pokračuje) 
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Tak pán Horák. 

Občan   Ján   H o r á k :  

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, 

ja som sa oboznámil s materiálom k bodu číslo 

deväťdesiatdeväť, ktorý sa týka náhradných bytov. Materiál 

je taký aký je a ja vôbec nezalievam autorom toho 

materiálu, že ho tak pripravili.  

Na druhej strane mám ale veľmi ostrú kritiku na tých, 

ktorí týchto ľudí, ľudí nútia pripravovať takéto materiály. 

Skutočne, je to vec, ktorá, by som povedal, nie je v moci 

prim, v moci magistrátu a mesta, aby to riešilo, je to 

záležitosť štátu a záležitosť parlamentu riešiť takéto 

záležitosti. 

Pričom my už dávno predkladáme naše návrhy, naše 

návrhy, ktoré by pomohli riešeniu situácie náhradných bytov 

sme predkladali už trikrát v parlamente. Prvýkrát sme to 

predkladali v roku 2012, druhýkrát vlani v októbri 

a tretíkrát sme to predkladali osemnásteho tento mesiac.  

Je veľmi smutné, že skutočne, koalícia má k našim 

problémom úplne neciteľ neciteľný a takýto vzťah, aký má. 

Chcem sa poďakovať z našej, za našu stranu, za naše 

združenie trom poslancom národnej rady a ktorí sú aj 
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poslanci mestského zastupiteľstva, je to menovite pán 

Budaj, pán Grendel a pán Dostál, ktorí hlasovali za naše 

návrhy takisto tento rok, ako aj vlani.  

Na druhej strane, môžem vyjadriť maximálnu 

nespokojnosť s tým, že počas rozpravy o návrhu nášho zákona 

v parlament v podstate zíval prázdnotou, poslanci 

z koalície si nedali ani tú námahu, že by prišli na 

rozpravu, ale samozrejme, všetci väčšinou sa potom zdržali 

hlasovania.  

A to všetko vedie k tomu, že nakoniec magistrát je 

nútený už šesť rokov prakticky, sedem rokov dá sa povedať, 

konať vo veci, ktorá mu neprislúcha, ktorú zbabral štát 

a ktorú potom hodil na plecia magistrátu. 

My sme v tejto súvislosti vyjadrovali našu 

nespokojnosť 1. septembra aj pred Úradom vlády, kde naši 

členovia pomerne veľkom počte napriek mimoriadne 

nepriaznivému počasiu, bolo daždivo a veterno, prišli 

vyjadriť našu nespokojnosť a chceli sme oboznámiť 

s neúnosnou situáciou, ku ktorej, ktorú naši členovia 

združenia a takisto aj ďalší nájomníci reštituovaných bytov 

sú nútení prežívať.  

Napísali sme aj list pánovi predsedovi vlády, ktorý 

sme mu ho, ktorý sme odovzdali, žiaľ, do dnešného dňa sme 

ešte nedostali odpoveď. (gong) 
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Ďakujem za možnosť vystúpiť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne, pán Horák. 

Slovo má pán Patlevič. 

Hru. Hnilicová? Hrulicová? 

Občianka   PaeDr. Štefánia    H n i l i c o v á :  

Dobrý deň prajem. 

Vážený pán primátor, vážení páni poslanci,  

ja som tu v zastúpení občanov a teda obyvateľov, 

majiteľov bytov a garáží na Bárdošovej ulici v Bratislave.  

Obraciame sa na vás s prosbou o urýchlené začatie 

opravy pochôdzkovej terasy na Bárdošovej ulici v mestskej 

časti Nové Mesto. Uvedená rekonštrukcia bola schválená na 

mestskom zastupiteľstve v decembri 2017 v rozpočte hlavného 

mesta Slovenskej republiky. Konkrétne v ob, v rozpočte 

Generálneho investora Bratislavy. Táto požiadavka bola do 

rozpočtu hlavného mesta navrhnutá ako rozpočtová priorita 

mestského poslanca doktora Korčeka.  

Táto verejne prístupná pochôdzna terasa, ktorá slúži 

na prístup k bytovým, k bytom v bytových domoch Bárdošová 
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5, 7, 9 a 11, je vo veľmi zlom technickom stave. Povrch 

terasy je už nebezpečný pre chodcov, hrozí nebezpečenstvo 

úrazu a naviac, kvôli zlému stavu terasy zateká aj do 

garáží, ktoré sa nachádzajú pod terasou a tým dochádza ku 

škodám na majetku.  

Pozemky, teda, po garážami patria magistrátu, garáže 

sú v súkromnom vlastníctve, avšak nad nimi je verejná 

pochôdzna terasa. Generálny investor Bratislavy požaduje 

súhlas od magistrátu k tejto rekonštrukcii.  

Objavili sa také hlasy, že ide vlastne 

o rekonštrukciu striech garáží, ktoré sú v súkromnom 

vlastníctve. Na vysvetlenie by som len toľko povedala. Nie 

je to obyčajná strecha, ale verejná pochôdzna terasa, nie 

je alternatívny pí, prístup k bytovému domu, k bytovým 

domom, je to jediný možný prístup pre sanitku, sťahovanie, 

oddych pre mamičky s malými deťmi a pre seniorov, ktorí 

posedávajú na lavičkách.  

Ľudia k bytovému domu chodia cez terasu, potom cez 

rigol k jednotlivým vchodom. Ak by to bola iba strecha 

garáží, možno ju zasypať štrkom, oplotiť a nepotrebovali by 

sme na nej dlažbu a lavičky, na ktoré, cez ktoré, alebo 

popri ktorých tečie do týchto garáží.  

Myslím, že by nám asi nikto, teda ani vlastník 

pozemku nedal súhlas k tomu, aby sme si to mohli oplotiť, 
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pretože určite by sme mohli čakať trestné oznámenie od 

obyvateľov, ktorí by týmto (gong) mali znemožnený prístup.  

Preto prosím od o zváženie, lebo nechceme mať zlé 

spolužitie, samozrejme, a neriešilo by to situáciu a bolo 

by to protizákonné, aby sme tak konali. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Občianka   PaeDr. Štefánia    H n i l i c o v á :  

Ďakujem vám veľmi pekne za vypočutie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

A slovo má ešte pán Patlevič, ktorý medzitým prišiel. 

Nech sa páči. 

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Ďakujem pekne za slovo. 
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Dneska som to stihol len tak, tak, znova som dobehol, 

tak ako kedysi onehda pred neviem koľkátimi rokmi, keď to 

bolo tiež tak. Už som trošku vydýchaný. 

Dlho sme sa nevideli, páni poslanci, panie 

poslankyne, pán primátor.  

Dostalo sa mi do ruky dve tlačivá. Neviem, či ich 

máte, jedno je náš časopis, ktorý sme vydali, neviem, či sa 

dneska rozdával, ak nie, máme ich tuto vo vestibule, môžete 

si ich prísť prevziať, alebo sa vám pokúsime nejako 

doručiť.  Je tam popísané, čo nás najviac trápi. 

Druhý dokument, ktorý mám, je leták, ktorý vydal 

magistrát. Ďakujem pánovi primátorovi. Je tam kopec 

zaujímavých vecí a časti nájomníkov aj pomáha.  

Ale keď som si ho dôsledne prečítal, došiel som na 

jednu vec. Píše sa tam, že nájomníci by potrebovali čo 

najskôr bytovú náhradu. To je otázka, ktorá sa týka asi 

pätnásť až dvadsať percent nájomníkov. Zvyšných osemdesiat 

percent po tej bytovej náhrade v podstate netúži. Oni nejak 

normálne bývajú a pre nich bytová náhrada je nútené 

sťahovanie do núteného zla a je to vlastne len pomoc 

vlastníkom. Týmto konkrétnym nájomníkom, ktorí bývajú 

v dobrých podmienkach bytová náhrada prináša len jedno 

nútené sťahovanie navyše.  
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Čo ľudia chcú, je finančná náhrada, alebo možnosť 

odkúpiť si byt tak, ako všetci ostatní ich rovesníci v tých 

daných rokoch. Toto možno ostalo.  

Ja som si to tiež neuvedomil, že možno sa to 

v zastupiteľstve nechápe takto, preto to tu dneska hovorím, 

lebo som si to v letáčiku, v ktorom je ináč kopec 

informácií pre tých ľudí, ktorí naozaj trpia nejakým 

spôsobom, tým akútnym, že majú hrozné bytové podmienky, 

naozaj nájdu radu, nájdu pomoc.  

Takže, ešte raz, vďaka magistrátu za toto. 

Rozdistribuujeme medzi našich členov, tak ako to má byť.  

Ešte by som sa chcel dotknúť zoznamu, zoznamu 

žiadateľov, ktorý existuje stále.  

Ten zoznam sa trošku preriedil. Tie nároky niektoré 

zanikli. Ja o tom aj píšem jeden článok v tom časopise.  

Keď chcem byť trošku sarkastický. Bratislava je 

najúspešnejšia, čo sa týka riešenia problému nájomníkov 

reštituovaných bytov, lebo vyriešila už tridsaťjedna 

žiadateľov na rozdiel od Trenčína, ktorý ich vyriešil 

dvadsaťpäť, Košice dvadsať, Trnava dvanásť a ďalšie mestá 

ešte menej. Ale žiaľ, v Bratislave sa to vyriešilo úmrtím. 

Tí ľudia zomreli. Štát ušetril, mesto ušetrilo, nemá 

problém, nemusí platiť náhrady.  
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Čiže, je v podstate Bratislava najúspešnejšia, ale 

ani zďaleka nie úspešná.  

Čítal som tiež v materiáli k bodu tomuto programu, 

ktorý tam zase bol až dneska ráno, čiže až dneska ráno zase 

za volantom, že prebieha medzirezortná skupina, kde sa 

pohybujú veci dopredu, pripravuje sa novela zákona.  

My sme navrhovali jednu novelu zákona trošku iného 

charakteru, kde sme chceli presadiť tú finančnú náhradu. 

Tá, žiaľ, neprešla. V tejto novele zákona sa o finančnej 

náhrade zatiaľ neuvažuje. Respektíve, má to byť novela, 

ktorá má navýšiť, má umožniť mestu dofinancovať výstavbu, 

alebo obstarávanie náhradných nájomných bytov.  

Neviem, či je to zrovna cesta, z ktorej budeme 

nadšení a hlavne si potom neviem predstaviť to odkupovanie 

bytov za primeranú cenu. Uvidíme, ako to bude pokračovať.  

Každopádne, vďaka za všetky veci. Materiály 

rozdistribuujeme (gong) a ak bude o mesiac schôdza, tak 

ešte raz sa uvidíme v tomto zostavení, ako tu vás dneska 

vidím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne, pán Patlevič, aj za spoluprácu. 

 

 

BOD 107 PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE PRI SADE 

JANKA KRÁĽA A ZA ZMENU FUNKCIE 

ÚZEMIA ARTMEDIA  SPÄŤ NA FUNKCIU 

ŠPORT  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A my sa vraciame do programu rokovania mestského 

zastupiteľstva bodom stosedem. Petícia proti výstavbe pri 

Sade Janka Kráľa a za zmenu funkcie územia Artmedia.  

Poprosím, pani inžinierka, aby ste materiál uviedli. 

Nech sa páči. 

Ing. Mária   P u l c o v á ,   útvar vybavovania sťažností a 

petícií: 

Môžem?  

(poznámka: počuť slová „áno, môžete“) 

Dobrý deň prajem. 
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Predkladáme vám petíciu proti výstavbe pri Sade Janka 

Kráľa a za zmenu funkcie územia Artmedia späť na funkciu 

šport. 

Petíciu podporilo štyritisícosemsto občanov 

a podpísaní občania žiadajú pána primátora a poslancov 

hlavného mesta Bratislavy o opätovné vrátenie funkcie šport 

na územie. Na území Artmédie pri Sade Janka Kráľa tak, ako 

to pôvodne bolo v územnom pláne pri predaji týchto 

pozemkov. 

Ďalej žiadajú o akceptovanie faktu, že už si neprajú 

ďalšie zahusťovanie okolia Sadu Janka Kráľa novými stavbami 

a nesúhlasia so zaťažením dopravy okolitých ciest 

Krasovského a Viedenská vedúcich popri Sade Janka Kráľa. 

Sú toho názoru, že Sad Janka Kráľa je vzácnym územím 

pokoja a rekreácie a žiadajú túto funkciu parku plne 

rešpektovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

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

poslankyňa MsZ: 

Vážení kolegovia, vážený pán primátor,  

chcem upozorniť na jednu dôležitú vec, že v okolí 

Sadu Janka Kráľa sa chystá zmena územného plánu zóny v Cé 

end cé, čiže celomestské centrum Bratislava, ktoré by 

chcelo ťahať všetku dopravu cez ulicu Krasovského 

a Viedenská a zároveň zástavba, ktorá tam má byť pri 

Artmedii chcela toto územie zachovať ako uzavretú cestu. 

Čiže, je tu rozpor medzi samotnými developermi, aká 

tá doprava má byť. Najhorším riešením by bolo keby tu bola 

aj masívna zástavba pri Artmedii, aj masívna doprava 

v okolí ciest Sadu Janka Kráľa Viedenská a Krasovského.  

Na toto reag, na túto situáciu reagovali aj poslanci 

miestneho zastupiteľs mestskej časti Petržalka a prijali 

uznesenie, ktoré ste určite zaregistrovali a to je 

uznesenie, ktorým chceme zmeniť zmenami a doplnkami funkciu 

tohto územia späť na šport, to znamená, tak ako to bolo 

v Zmenách a doplnkoch zmenené, presne vrátiť na tú istú 

funkciu, tak ako to bolo pri odpredaji tohto pozemku, kde 

sa developer zaviazal, že postaví štadión.  

Takisto chceme, ako mestskí, miestni poslanci 

Petržalka ukľudniť územie od dopravy na Krasovského, 

Viedenskej, to znamená, minimálne v tej doprave, ktorá je 

tam v súčasnosti a určite nezaťažovať ju ešte viac.  
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Jediné riešenie vidíme v zmenách a doplnkoch 

a považujeme to asi za jediný legálny spôsob, ako túto 

zmenu urobiť.  

Sú tu aj možnosti na zámenu pozemkov s developerom, 

ak by mu táto zmena nevyhovovala.  

Čo sa týka legislatívy, myslím si, že existujú, že 

existuje uznesenie Najvyššieho súdu, ktoré hovorí, že 

náhrada škody pokiaľ tu nie je vydané stavebné povolenie, 

alebo územné rozhodnutie, tak nie je adekvátna, alebo teda 

ne, nemôže byť uplatňovaná pri takejto zmene v územnom 

pláne.  

Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, to čo ste navrhli 

v uznesení je dobré riešenie. Mestská časť Petržalka by 

mala si spracovať (poznámka: nezrozumiteľné slovo) štúdiu, 

na základe ktorej by sa tieto zmeny a doplnky mohli 

realizovať. A pevne verím, že nech bude starostom 

v Petržalke ktokoľvek, tak urýchlene túto štúdiu dá urobiť 

a zapojí do toho aj verejnosť.  

Ďakujem za podporu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja nadviažem na pani poslankyňu Pätoprstú. 

Ja veľmi vítam petíciu občanov. Lebo my vždy, keď tu 

aj o niečom rozprávame, aj sme hovorili o územnom pláne 

zóny a mestská, miestna časť Petržalka to začala 

realizovať, vždy to má inú silu a keď naozaj je tu petícia 

občanov, ktorí nám jasne dajú najavo svoj názor.  

Podľa mňa, sa stala veľká chyba v predchádzajúcom 

zastupiteľstve, že došlo k zmenám tohto územia z funkcie 

šport, rekreácia, voľný čas na dvesto jednotku. Naozaj, 

toto územie, podľa mňa, je veľmi citlivé a nie je vhodné na 

zastavanosť toho typu, ako sme už mnohé nákresy na toto 

územie videli. 

Tá doprava v okolí Sadu Janka Kráľa už dnes je 

pomerne veľká. A parkuje tu neúmerne množstvo áut, ktoré 

naozaj z Tyršovho nábrežia vytvorili odstavné parkovisko, 

alebo záchytné parkovisko. Ak by tu ešte prišla ďalšia 

zástavba, bolo by to absolútne katastrofálne pre celé to 

územie.  

Preto ja všetkých poslancov, ktorí rozumejú  o čom to 

je, vyzývam, aby dnes podporili túto petíciu, aby 

zahlasovali za predložené úz uznesenie tak, ako je. Aby sme 

na štadión bývalý, alebo teda na územie, kde stál štadión 
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Artmedie, vrátili funkciu šport, rekreácia a voľný čas, 

lebo tam právom patrí.  

Dokonca si viem predstaviť, že keby sa tam rozšírila 

zeleň, tak ako je Sad Janka Kráľa, že aj tu by bola zelená 

plocha na oddych a voľný pohyb, tak by to bolo vždy lepšie, 

ako zastavanosť. 

Je mi ško, je mi ľúto, že sa v minulosti, bohužiaľ, 

zbúral štadión a došlo k zničeniu niečoho, pre, čo pre 

Petržalku, ale aj priaznivcov športu malo veľký význam. 

Bohužiaľ, toto už dneska nevieme vrátiť späť, ale môžeme 

aspoň zmeniť to, aby na tomto území nevyrástli nové budovy 

a aby toto územie nebolo zničené dopravou a ďalšou 

zastavanosťou.  

Veľmi vás o to po prosím, podporte túto petíciu 

a návrh uznesenia, ako je predložené.  

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 veľmi pekne. 
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Ja ako členka správnej rady občianskeho združenia 

Nádej pre Sad Janka Kráľa, tak veľmi  vítam tiež túto 

petíciu a rovnako ho podporujem, tak ako predkladateľka 

Eliška, Elena Pätoprstá, aj pani viceprimátorka Plšeková, 

prosím o podporu tohto materiálu. 

Lebo Sad Janka Kráľa, ak bude obstavaný budovami, tak 

obávame sa toho a a dopra dopravnými tepnami, tak obávame 

sa toho, že nakoniec zo Sadu Janka Kráľa zostane iba Janko 

Kráľ. Prípadne tam bude možno nejaký hotel, ktorý sa bude 

volať Janko Kráľ, alebo Sad Janka Kráľa, ale nezostane nám 

už park a nezostane nám miesto oddychu a kt a najmä národná 

kultúrna pamiatka najstarší park v Strednej Európe. 

Takže, prosím o podporu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Do diskusie sa prihlásil pán Horínek.  

Hlasujte, prosím, či pán Horínek môže vystúpiť. 

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči, pán inžinier, máte tri minúty.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 356 

Občan   Ing. Stanislav   H o r í n e k :  

Dobrý deň. 

Vážený pán primátor hlavného mesta, vážené panie 

poslankyne mestského zastupiteľstva, vážení páni poslanci 

mestského zastupiteľstva a ostatní prítomní,  

v prvom rade mi dovoľte poďakovať sa mestskému 

zastupiteľstvu, že môžem vystúpiť ohľadom petície proti 

výstavbe pri Sade Janka Kráľa za zmenu funkcie Artmedia 

späť na funkciu šport.  

Čo ma viedlo k tomu, aby som zorganizoval túto 

petíciu?  

V prvom rade, že som od narodenia Petržalčan, 

šesťdesiatšesť rokov a celé detstvo a mladosť, nakoľko som 

býval s rodičmi prvý dom hneď vedľa Sadu Janka Kráľa, som 

prežil v tejto lokalite a na bývalom štadióne som bol 

takmer každý deň a taktiež vždy, keď sa a, vždy som sa 

podieľal na jeho prestavbe. 

V druhom rade, vizualizácia v tlače 

a v elektronických médiách, že sa má stavať v tomto 

priestore výstavba tridsaťposchodovej budovy a ďalších šesť 

až desať, šesť desaťposchodových budov.  

Podľa môjho názoru sú takéto stavby v tomto priestore 

neprístupné a to z hľa, a to hlavne z hľadiska životného 

prostredia ako aj vplyvu prostredia na Sad Janka Kráľa 
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z hľadiska slnečného zatienenia, ako aj dopravného 

zaťaženia.  

Keď si uvedomíme, že v tomto minikomplexe má bývať, 

respektíve pracovať cécéa (cca) tritisíc ľudí, a keď 

motorovými vozidlami prejde denne po dvakrát tam a späť 

jedna tretina ľudí, to je dvetisíc výjazdov motorovými 

vozidlami, to je nepredstaviteľné zaťaženie.  

Ja som bol presvedčený, že bývalý majiteľ efcé (FC) 

Artmedie Bratislava si vstúpi do svedomia, keď na náklady 

nás všetkým mu štát postaví reprezentačný stánok, tak túto 

plochu ponechá Petržalčanov, aby s ňou naložili podľa 

najlepšieho vedomia a svedomia. Žiaľ, bol som príliš naivní 

na svoj vek a poznajúc tohto pána, z tohto dôvodu som po 

konzultácii s priateľmi a ochranármi išiel do petície, 

vlastne, ktorej text ste už počuli dvakrát. Tak neviem, či 

ho mám prečítať znovu ten text?  

Písomná petícia bola podporená štyritisíc osemsto 

platnými podpismi v mesiacoch máj a jún. Preto žiadame 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, 

aby dal neodkladne spracovať požiadavku tejto petície 

a uznesenia poslancov, a to zmenou územného plánu (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne, pán inžinier. 

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 materiálu 

v časti A berie na vedomie petíciu, v časti Bé žiada 

primátora, aby požiadal mestskú časť Bratislava Petržalka 

o zabezpečenie obstarania a tak ďalej, ako je to uvedené. 

Aj s termínom do 31. 10. 2018. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Tridsaťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 108 PETÍCIA ZA ZACHOVANIE PREDAJNE 

ZAHRANIČNEJ TLAČE NA SEDLÁRSKEJ Č. 

2 V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu stoosem. Petícia za zachovanie 

predajne zahraničnej tlače na Sedlárskej číslo dva.  

Prosím o úvodné slovo. 

K tej petícii chcem povedať, že z pohľadu hlavného 

mesta je  samozrejme, je to našim cieľom, aby zahraničná 

tlač, ten stánok tam zostal zachovaný. Tak sme saj 

pripravovali všetky materiály, tak aj hlavné mesto 

postupovalo, akurát sa tá situácia vyvinula nehlasovaním, 

respektíve neschválením toho pôvodného materiálu. Ale našim 

cieľom je, pochopiteľne, aby, aby tá, tá zahraničná tlač 

tam zostala.  

Takže, úvodné slovo.  

Lucia   S c h u s t e r o v á ,   útvar vybavovania sťažností 

a petícií: 

Dobrý deň. 

Takže, chcela by som pre predstaviť petíciu, ktorá 

bola doručená na hlavné mesto. Petícia za zachovanie 
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predajne zahraničnej tlače na Sedlárskej číslo dva 

v Bratislave.  

Občania podporujúci predmetnú petíciu v zmysle 

petičného práva požadujú, aby sa zachovala predajňa 

zahraničnej tra tlače Interpress Slovakia, nakoľko má táto 

predajňa najväčší výber zahraničnej tlače dovážaného na 

Slovensko, ale aj domácej tlače.  

Zároveň konštatujú, že niet inej predajne s takýmto 

rozsiahlym sortimentom v Bratislave.  

Predmetnú petíciu podporilo tritisíc 

osemstotridsaťtri občanov. 

Stanovisko k predmetnej petícii pripravila sekcia 

správy nehnuteľností. 

Poprosím pána riaditeľa o slovo.  

(poznámka: je počuť slová, „Nie, neni treba. To je 

celé.“) 

Predkladáme materiál zastupiteľstvu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja, ako som povedal, je záujmom mesta, aby to tam 

zostalo. 
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Takže, otváram k tomuto diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  

materiálu berie na vedomie petíciu o zachovanie predajne 

zahraničnej tlače na Sedlárskej 2 v Bratislave. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Tridsať za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 73B NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

PREDĹŽENIA DOBY NÁJMU V ZMLUVE O 

NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 07 

83 0711 08 00 NA DOBU NEURČITÚ, PRE 

SPOLOČNOSŤ INTERPRESS SLOVAKIA, 

SPOL. S R.O., SO SÍDLOM V 

BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A teraz prechádzame do bodu, ktorý s tým súvisí a to 

je sedemdesiattri Bé. A to je návrh na schválenie prípadu 

hodný osobitného zreteľa týkajúci sa predĺženia doby nájmu 

pre spoločnosť Interpress Slovakia. 

Čiže, to je rovno realizácia predmetu petície.  

Otváram tento bod.  

Myslím, že netreba k tomu úvodné slovo, lebo sú 

súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Je to bod sedemdesiattri Bé. Nájom pre práve tú, 

tento stánok.  

Ešte to nemáme na obrazovke.  

Tak.  
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Bez úvodného slova. Súhlasné stanoviská. Samozrejme, 

hlavné mesto to chce. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Vážení kolegovia,  

ak sa niekedy do zákona dával osobitý zreteľ, tak 

toto je presne účel, kedy máme vlastne my poslanci posúdiť 

či predaj, prenájom spĺňa bod, to znamená, či je vo 

verejnom záujme.  

Ten verejný záujem bol deklarovaný petíciou dosť 

masívnou, kde chcú ľudia zachovať funkciu na tomto známom 

mieste. 

Myslím si, že to naozaj je presne to, čo by sme mali 

mať aj pri iných osobitých zreteľoch, kde bude aj 

zdôvodnený samotný osobitný zreteľ, dokonca je to aj 

požiadavka zákona, aby sa vysvetlil, v čom spočíva ten 

verejný záujem.  

Myslím si, že nám to vysvetlí aj záujemca, ktorý túto 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dámy a páni,  

ja by som chcel pripomenúť prosbu pani námestníčky 

Plšekovej, aby sme keď máme súhlasné názory, a myslím si, 

že v tomto prípade všetci prihlásení chcú verbálne podpriť 

tú petíciu, aby sme to vyjadrili hlasovaním a nie slovami. 

Je, samozrejme, vaše právo rozprávať ako chcete, ale 

zbytočne budeme si iba hovoriť, že všetci to chceme, tak to 

spravme.  

Pán poslanec Chren. 

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

Beriem si teda vaše slová k srdcu. Podporujem to 

a vyjadrím sa hlasovaním. 

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: 

Ja, ďakujem veľmi pekne. 
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No, nemám nič iné čo povedať, iba to, že prosím 

všetkých, aby za to hlasovali, lebo stále opakujem, že pre 

mňa je to jediná záchrana v nočných hodinách kedy 

potrebujem kúpiť denníky. Táto predajňa ma zachraňuje.  

Prosím o podporu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Končím diskusiu. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa a tak ďalej, 

ako je to napísané aj s podmienkami.  

Trojpätina. 
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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.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Tridsaťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

Výborne.  

Ďakujem veľmi pekne. 
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BOD 110 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

NA SEDLÁRSKEJ ULICI V BRATISLAVE, 

NA POZEMKU REGISTRA „C“ 

PARC. Č. 345, K. Ú. STARÉ MESTO, 

FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tým pádom ten ďalší materiál obchodná verejná súťaž 

Sedlárska ulica nepotrebujeme, môžeme stiahnuť, lebo to sa 

vyriešilo.  

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 368 

BOD 111 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PREDLOŽENEJ 

ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE AKO PLNENIE 

PODMIENKY Č. 6 UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 912/2017 ZO DŇA 27. 

09. 2017, KTORÝM BOL SCHVÁLENÝ 

NÁJOM POZEMKOV V K. Ú. STARÉ MESTO, 

NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII CAMERA 

OBSKURA SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A prechádzame do bodu stojedenásť a to je schválenie 

predloženej architektonickej štúdie pre Kameru (Cameru) 

Obskuru, ktorá dodala túto štúdiu tak, ako bola dohodnutá. 

Dohoda s týmto zá, s týmto zastupiteľstvom. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Jeden bod sme prekročili, teda preskočili, lebo 

stodesiatka je tiež ako štvrtý bod. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, to sme stiahli. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Stiahli sme?  

No tak. Negovali.  

Dobre, v poriadku. 

V tomto materiáli stojedenásť, mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu schvaľuje architektonickú štúdiu 

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. 

Dvadsaťšesť za. 

Uznesenie je prijaté. 

Ďakujeme veľmi pekne a gratulujeme Kamere (Camere) 

Obskure. Tešíme na sa na ďalší krok.  
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BOD 27 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

PREDĹŽENIA DOBY NÁJMU V ZMLUVE 

O NÁJME POZEMKU Č. 01/2008 NA DOBU 

URČITÚ OD 01. 01. 2019 DO 31. 12. 

2019 PRE TOMÁŠA JURIŠTU SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz postupujeme podľa ráno schváleného programu do 

bodu dvadsaťsedem.  

Je to tak?  

Návrh na schválenie prípadu hodnej zre osobitný 

zreteľ v Bratislave. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Predmetom nájmu je časť pozemku vinohrady vo výmere 

štyridsaťtri metrov, štyridsaťtri celá osem metrov 

štvorcových  a časť dostavby am amfiteátre určeného pre 

rýchle občerstvenie. 

Počas roku 2019 sú naplánované prípravné práce na 

rekonštrukciu bufetu a v ďalšom období bude, keď bude 

prebiehať samotná rekonštrukcia, sa predpokladá osadenie 
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nového záložného bufetu na vyhovujúcom mieste s možnosťou 

napojenia na siete. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná. 

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 Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tento bod takisto je teda mimoriadne, doteraz sa 

s ním nemal možnosť z nás nikto, nikto oboznámiť.  

Zmluva je platná desať rokov. Stanovenie nájomnej 

ceny bolo dané ešte v korunách. Tisíc korún za meter 

štvorcový s prepočtom teda na eurá.  

Nebola zakotvená možnosť zvyšovania nájmu vzhľadom na 

tú dlhodobosť, vzhľadom na infláciu v priebehu času.  
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Zdá sa mi neprijateľné, aby sme zopakovali cenu, 

ktorá bola stanovená pred desiatimi rokmi. Myslím si, že by 

sa mala navýšiť. Teda, teraz je presne ten deficit toho, že 

v rámci finančnej komisii sme takýto bod neprerokúvavali.  

Ja by som odporúčal, a teraz to berme ako teda môj 

osobný pohľad na vec. Za tých desať rokov je plus, mínus už 

len inflačný koeficient by mohol nadobudnúť nejakých desať, 

dvadsať percent. Neviem, neviem presne tie ko koeficienty, 

respektívne inflačné čísla boli vysoké. 

Takže, by som odporúčal, aby sme prijali nájom za 

štyridsaťtri eur meter štvorcový, to je zvýšenie o desať 

plus, mínus necelých desať euro za meter štvorcový.  

Dávam preto aj návrh na doplnenie materiálu v dodatku 

k zmluve pôvodnej číslo 4. 

Prečítam ten návrh zmeny. 

V článku tri úhrada za nájom, bod jedna nájomné za 

predmet nájmu je stanovené dohodou štyridsaťtri euro za 

meter štvorcový a rok a príslušná dépéhá (DPH) platná 

v čase fakturácie. Nájomca je povinný zaplatiť 

prenajímateľovi ročné nájomné tisíc osemstoosemdesiattri 

celé štyri eura a príslušnú dépéhá (DPH). 

Ďalšia časť bodu zostáva nezmenená. Myslím tým, teda, 

toho bodu jedna, lebo ten bod jedna je jedna je, je dlhší. 
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Čiže, zostáva tak, jak je návrh uznesenia a dopĺňa sa 

ešte bodom zmenou, zmenou v tom dodatku v rámci bodu, 

existujúceho bodu tri, rímska tri, úhrada za nájom, bod 

jedna. 

Čiže, poprosím, myslím si, že ten nárast o tých desať 

euro nie je tak výrazný a pri tej ploche, ktorá je 

prenajímaná, že to nespôsobí problémy nájomcovi. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pánovi Kolekovi za to, že dáva návrhy 

a pracuje priamo tu na zastupiteľstve, hoci máme za sebou 

už skoro celý deň.  

Znovu apelujem na predkladateľa, aby body, ktoré 

neprešli finančnou komisiou stiahol. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

P p pán poslanec,  
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tie body, v podstate nebol ani jeden, lebo vaša 

komisia nebola uznášaniaschopná, lebo nie ste schopný 

zabezpečiť, aby tam prišli poslanci. To je výsledok vašej 

práce.  

A majú kvôli tomu trpieť Bratislavčania? To nemyslíte 

vážne.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán, pani poslankyňa Pätoprstá. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Slovo má pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

sú to práve poslanci klubu SMER, ktorí nechodia na 

finančnú komisiu. Za to, naozaj, nemôže pán predseda. 

Chcem vás veľmi pekne poprosiť, či by ste si mohli 

autoremedúrou zobrať aj po podmienku tohto prenájmu, a to 

je, aby sa stav a vizuál tohto bufetu nejakým spôsobom 

inovoval, alebo zrekonštruoval, pretože vzhľad naozaj 

nezodpovedá súčasnosti a hlavnému mestu Bratislava. 
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Keby ste bol taký láskavý a prijal to autoremedúrou. 

Do toho materiálu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hej. O tomto sme hovorili, pani poslankyňa. 

Myslím, že sa k tomu pán riaditeľ aj vyjadrí, lebo 

o tom sme hovorili, že tam musí byť celý ten amfiteáter, 

ktorý tam je sa musí nejak dostať do poriadku, lebo to 

nevyzerá dobre. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ale aby to bolo v podmienkach. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Po desiatich rokoch nájmu asi všetci usúdime, že 

tento bufet nie je úplne dôstojný tomu miestu, ktoré tu 

v Bratislave máme a za ktoré sa tu všetci bijeme. 

Čiže, ja by som chcel dať trošku iný pozmeňujúci 

návrh, a to taký, kde skrátime tento nájom, lebo nechceme, 

aby bol ten bufet zavretý cez zimu a zároveň, aby sme 

vyhlásili novú verejnú obchodnú súťaž na prenájom tohto 

priestoru, aby tam vzniklo niečo dôstojné. 

Čiže, prečítam návrh. Je to, je to pozmeňujúci návrh. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po prerokovaní 

materiálu ako prípad hodný osobitného zreteľa predĺženie 

doby nájmu v zmluve o nájme pozemku 1/2008 v znení dodatkov 

1 až 3 na dobu určitú od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 pre 

Tomáša Jurištu. 

A za Bé.  

Žiada primátora, aby vyhlásil novú verejnú obchodnú 

súťaž na prenájom tohto pozemku. Termín, 30. 10. 2018. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 
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Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali od pána Koleka 

doplnenie do textu, teda do zmluvy dodatok číslo 4 k zmluve 

o nájme pozemku. V článku rímska trojka úhrada za nájom, 

nájomné za predmet nájmu je stanovené dohodou štyridsaťtri 

eur za štvorcový meter za rok a príslušná dépéhá (DPH) 

platná v čase fakturácie. Nájomca je povinný zaplatiť 

prenajímateľovi nové nájomné stoosem, 

tisícosemstoosemdesiattri celých štyri eura a príslušné 

dépéhá (DPH). 

Ďalšia časť bodu zostáva nezmenená. 

Toľko od pána Koleka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prerušujem. 
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Páni poslanci sa sťažovali, že nefunguje za 

zariadenie hlasovacie. Čiže, ruším toto hlasovanie a prosím 

o opätovné hlasovanie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tak ešte raz skúste, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, páni poslanci ste sa rozhodli zbojkotovať 

rokovanie zastupiteľstva. Gratulujem vám k tomu. 

Bratislavčania to, určite si to budú vážiť tento prístup, 

ktorý ste zvolili.  

Po desiatich hodinách ste skrečovali zastupiteľstvo. 

Výborne. Pán Budaj, ste hrdina. Ste hrdina, zapíšete sa do 

análov tohto mesta ako skutočný poslanec, ktorému závisí na 

Bratislavčanoch. Pomsta je vaša. To je vaše dielo. 

Vyhlasujem prestávku. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prihláste sa do diskusie. Prihláste sa do diskusie. 

Je tridsiata, je tridsaťminútová prestávka.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Schválili ste si to. A neviete ani to.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(prestávka z dôvodu neuznášaniaschopnosti mestského 

zastupiteľstva od 17.02 h do 17.36 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

(gong) 

Hlasovanie.  

Pustite hlasovacie zariadenie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných.  

Čiže, môžeme pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sme v bode stále dvadsaťsedem. 
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O slovo ešte požiadal pán riaditeľ Mestských lesov 

pán Zikmund. 

Takže, nech sa páči, máte slovo. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Však hlasovanie sme nedokončili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pardon. Pardon. Prep.  

To znamená. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nedokončili sme hlasovanie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A musíme ho teraz dokončiť? No, hlasovanie bolo 

prerušené, lebo sme boli neuznášaniaschopní. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Teraz sme uznášaniaschopní. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžeme hlasovať, tak poďme. 

Dobre. Tak.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, pardon. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

sme dostali dva návrhy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

áno, hlasujeme. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pardon, hlas. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Pri prvom návrhu, čo dal pán Kolek sme ostali 

neuznášaniaschopní.  

A druhý návrh vôbec nebol prečítaný, ale bol, teda.  

Ale aj opravou. Musíme, lebo tam sa neodhlasovalo, 

len sa zistilo, že sme neuznášaniaschopní. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, opakujeme hlas, hlasovanie o prvom návrhu. 

Nech sa páči, hlasujte. 

Prosím, hlasujte. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Prvý návrh už je známy, už som vám to prečítala to, 

čo dal pán Kolek do zmluvy zmenu o ročné nájomné na 

tisícosemstoosemdesiattri celé štyri a tak ďalej.   
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O tomto by sme mali teraz hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trojpätina by mala byť. Dvadsaťsedem. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Druhý návrh dal pán Bulla. 
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V pôvodnom návrhu chce opraviť iba termín v tej časti 

schvaľujem opravuje iba termín do 30. 6. 2019. ostatné 

ostáva v tej prednej časti.  

A chce dodať časť Bé do pôvodného uznesenia.  

Žiada primátora, aby zastavil, vyhlásil vé o es (VOS) 

na prenájom tohto pozemku. Do 30. 10. 2018. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Tridsaťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ostáva nám už len pôvodné uznesenie aj s tými 

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.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 28 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 

PARC. Č. 19179/27, MILANOVI JÁNYMU S 

MANŽELKOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prichádzame do bodu dvadsaťosem, a to je osobitný 

zreteľ v Bratislave Rači. 

Prosím úvodné slovo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Jedná sa o návrh na predaj ako prípad hodný 

osobitného zreteľa týkajúcej, týkajúci sa pozemku 

v katastrálnom území Rača. 

Žiadateľom je Milan Jány a Dana Jányová.  

Pozemok sa nachádza v záhradkovej osade Bratislava 

Krasňany a žiadatelia užívajú tento pozem pozemok od roku 

2005 na základe dohody o prenechaní užívacieho práva od 

pôvodného užívateľa.  

Prvá časť kúpnej ceny navrhovaná p je navrhovaná, 

respektíve stanovená na stopäť eur aj šestnásť centov za 

meter štvorcový, čo pri výmere tristodeväťdesiatšesť metrov 

štvorcových  predstavuje sumu 

štyridsaťjednatisícšesťstoštyridsaťtri eur aj tridsaťšesť 

centov. 

Druhá časť kúpnej ceny predstavuje náhradu za 

užívanie pozemku za obdobie dvoch rokov spätne žiadateľovi 

a vychádza zo sadzby dve eurá za meter štvorcový lomeno 

rok. Teda spolu tisícpäťstoosemdesiatštyri eur. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu súhlasné. 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná. 
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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 Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Bod neprešiel cez finančnú komisiu, navrhujem, aby 

predkladateľ stiahol bod. 

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: 

Ja sa pripájam k tomu návrhu, čo povedal pán Budaj. 

Ja len pre ozrejmenie. 

Cena je stopäť šestnásť. Pokiaľ by materiál bol býval 

vo finančnej komisii, je to, je to Rača, kde si spätne 

môžem nejakým spôsobom vytiahnuť čísla. My sme zvyšovali 

ceny na dvesto až dvestopäťdesiat, podľa polohy. V rámci 

Rače. 
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Teraz neviem. Nechceme to schváliť? Alebo za takúto 

malú cenu určite my tu jak sme v klube, za to 

nezahlasujeme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Finančná komisia je poradenský orgán, poradný orgán 

tohto zastupiteľstva a výlučná kompetencia rozhodovať 

o materiáloch má zastupiteľstvo. Nie žiadna komisia. 

Naviac ten, to uznesenie, podľa ktorého sa špeciálne 

museli zaraďovať materiály, ktoré nemali stanovisko 

mestskej rady alebo komisie, to uznesenie bolo, respektíve 

to nariadenie bolo zo zákona vyňaté.  

Čiže, to už neplatí. Tým pádom ešte sa oz, posilnila 

úloha tohto zastupiteľstva. Čiže, je to kompetenciou 

zastupiteľstva o tom rozhodovať. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Nie je pravda čo hovorí pán primátor, že sa to zo 

zákona vylúčilo. Zo zákona sa vylúčila iba povinnosť pre 

oboznámiť zastupiteľstvo s rozhodnutiami komisií. To, o čom 
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ste vy hovorili máme upravené my v rokovacom poriadku, že 

ide o zaraďovanie bodov.  

Je na nás, na našom zastupiteľstve ako si my upravíme 

význam komisií. Teda, či budeme povinne vyžadovať 

prerokovanie, či budeme povinne prezentovať ich závery. 

Zákon nám to nezakazuje. Zákon iba neprikazuje to, čo 

prikazoval v minulosti. A to je teda dosť zásadný rozdiel. 

Takže vás prosím, pán primátor, aby ste nazavádzali 

zastupiteľstvo a verejnosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nezavádzam, len hovorím, že sa posilnila úloha za 

úloha ko, tohto zastupiteľstva. 

A zdá sa mi absolútne nefér voči Bratislavčanom 

neschvaľovať materiály len preto, že sa nedokázala zísť 

finančná komisia. To je predsa absurdné, priatelia. 

Ľudia čakajú na naše rozhodnutia mesiace, poslanci sa 

nedokážu zísť a tým pádom my im povieme, že dovidenia? Lebo 

sa nám nechce robiť? To myslíte vážne toto?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Kolek. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To je tvoj prejav.  

Pán poslanec Kolek. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Ďakujem. 

Ivo,  

mne je ľúto, že takýmto spôsobom komunikuješ s ľuďmi, 

ktorí ti chcú normálnym spôsobom podržať, hej, tvoj štatút. 

Hej? Veď tu si uvedom, že ty si na posmech.  

Dnes, keď tento, tieto materiály mohli byť v júni 

schválené, v júli, hockedy, ty tu dnes povieš nám, čo tu 

sedíme a je nás tridsať, hej, že vy teraz keď to 

neschválite, tak ste proti obyvateľom? Prosím ťa, vstúp si 

troška do svojho svedomia, troška tú sebareflexiu urob, veď 

ti ide o ďalšie volebné obdobie. A toto je, toto je tvoj 

vyslovený krach. Hej? 

Ja znova opakujem, znova opakujem, ja nie som ten, 

aby som vystúpil pred očami kupujúceho, tak Kolek zvýšil 

namiesto stotrinásť eur na dvestotridsať eur. Veď to je 
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hlúposť. Hej? To je naozaj hlúposť, aby ma niekto podporil. 

Na to tu bola (gong) tá finančná k 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Výborne. Ale mala sa tá finančná komisia zísť. Len sa 

nezišla. A to nie je moja vina, priatelia.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To si siahnite vy do svedomia, že ste sa nezišli. Že 

to si siahnite vy do svedomia.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán. Ešte sa prihlásil pán Jány. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čože? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A v čom je to moja? Nevykrikujte, páni. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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To je vaša argumentácia. To je vaša argumentác. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie. 

Ja iba hovorím, že nebudeme trestať Bratislavčanov za 

to, že poslanci nepracujú. To ja hovorím. A za tým si 

stojím. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán Jány.  

Prosím, kto, povedzte kto môže, teda, zdvihnite ruku, 

kto je za vystúpenie pána Jányho. 

Nech sa páči, pán Jány. 

Občan   Milan   J á n y :  

Dobrý deň, pozdravujem vás poslanci, aj vaše 

rokovanie. 

Chcel by som len ozrejmiť pár vecí okolo, okolo tejto 

záhrady. 

Užívam to od roku dvetisíc 2005, kedy bol požiadaný 

aj fon, fond, Slovenský pôdny fond požiadaný o o predaj, 

hej? Lebo vtedy to bol v rámci záhradkárskeho zákona.  
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Užívame, užívali sme túto záhradu s vedomím, že ju 

budeme môcť kúpiť od od Slovenského pôdneho fondu 

a hovorilo sa o cene päť až päťdesiat ko korún slovenských. 

Československých. Bohužiaľ, z toho vzišlo, nič z toho 

nebolo, Slovenský fond pôdny bol, bol v podstate 

paralyzovaný, čiže, čiže nekonal, jeho finančná komisia 

takisto nekonala a tým pádom až v roku, v roku 2015 nám 

oznámil, oznámil fond, že, že nie sme, nie sme záhradkárska 

osada, pretože nebolo predĺžené, predĺžená ako nájomná 

zmluva s jéerdé (JRD) Rača, ktorá to mala po vlastníctve. 

No. Chcel by som povedať, že okolo nás sú záhradky 

z troch strán a z ďalšej strany je vlastne cesta. Čiže, 

v podstate to nie je nejaký, nejaký pozemok, ktorý by bol 

nejaký výnimočný.  

A musím podotknúť ešte to, že, že táto záhrada je 

extravilán. Nie intravilán, ale extravilán v Rači, kde 

samozrejme by mala byť tiež, tiež asi iná cena. 

Hlavne ide teda samozrejme nám o tú cenu, pretože sme 

dôchodcovia s manželkou a vlastne v podstate celoživotné 

úspory by išli na na kúpu tejto záhradky, ktorý, ktorú, ku 

ktorej máme, teda, samozrejme, vzťah za tie roky. 

A v podstate by nám neostali žiadne i, žiadne ďalšie 

prostriedky na na živobytie. 
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Chcel by som ešte povedať to, že trhová cena tohto 

pozemku je podľa internetu a stiahnuté z internetu ceny je 

maximálne stopäť euro (gong) za meter štvorcový. Môžete si 

pozrieť na na internete, že väčšie ceny, vyššie ceny tam 

nie sú, a ja tak sú nepredajné tieto záhradky.  

Zoberte, že. Takže tak. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ak chcete dokončiť ešte, pán Jány, tak dokončite. 

Poslednú myšlienku. 

Občan   Milan   J á n y :  

Naviac v nedávnej minulosti bola na tom, v tejto 

lokalite predávaná záhradka, ktorá finančná komisia tam 

dala cenu, teda, súdnoznalecká bola štyridsaťdva euro za 

meter štvorcový a finančná komisia povedala, že 

stopäťdesiat euro. Samozrejme, že tí títo nájomníci s tým 

nesúhlasili. Už druhýkrát to bolo v zastupiteľstve, 

neprešlo to, lebo oni rozporovali teda, teda tú cenu, lebo 

na to, jednoducho, nemajú.  

A musíte uznať, väčšinou teda to majú tieto záhradky 

dôchodcovia, ktorí, ktorí tam proste pestujú niečo, alebo, 

alebo stromy, alebo zeleninu a asi by tam museli rásť 
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zlaté, zlaté jabĺčka, aby sa to nejakým spôsobom, nejakým 

spôsobom rentovalo.  

Takže, by som vás poprosil, páni poslanci, keby ste 

podporili ten návrh, ktorý ta, ktorý, ktorý teda bol a to 

je tých stopäť. To je súdnoznalecký posudok. Tak by som 

poprosil, keby ste ho evenuélne mohli rešpektovať 

a schváliť, schváliť mi, nám túto záhradku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne pán 

Občan   Milan   J á n y :  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jány. Ďakujeme pekne. 

Pán poslanec Bulla faktickou. 

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

Ďakujem za slovo. 

Naozaj by bola veľká škoda, lebo tento materiál sa 

pripravoval tri roky na magistráte, lebo žiadosť bola 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 396 

podaná v dvetisícpätnástom a my sme nezasadli v septembri, 

čiže naozaj by bolo fajn, keby sme to schválili, lebo po 

troch rokoch práce ho tu máme.  

A ja som pozeral, je to záhrada, je to 

tisícdvestotrojka naozaj. Vyzerá to, vyzerá to, že aj za 

tých sto niečo je to v pohode. Ja mu to určite podporím.  

Ale tie poznámky, že my nemakáme a tu tri roky leží, 

tak to neviem.  

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. 

Ja by som sa len chcel opýtať pána Jányho. 

Čiže, jak som ho správne pochopil, on súhlasí s tou 

navrhovanou cenou v tom materiály tak, ako je uvedená v tom 

pôvodnom znení? Keďže, aj o tom jedinom budeme hlasovať, 

keďže iný nejaký návrh na zvýšenie ceny neprišiel.  

Je tak, hej? 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja napríklad, s cenou stopäť eur nesúhlasím. Mňa to 

mrzí. Ako, pokiaľ to je prenajímané, nemám problém 

s nejakou dotovanou cenou, alebo niečím podobným. Proste, 

pri predaji, akonáhle sa mesto zbavuje svojho majetku, 

bohužiaľ, mne stopäť eur nepríde adekvátne. 

A hovorím, nemám problém keď sa to prenajme za 

smiešnu cenu, ale stále to vlastní mesto, stále mesto si 

potom môže, proste, riešiť a nárokovať veci.  

Ja osobne, bohužiaľ, nemôžem podporiť takúto cenu. 

A na druhej strane, viete, ako, tam naozaj že nikto, 

ja neviem, teda, za päť až päťdesiat korún v roku 2005, 

neviem, ja si teda nepamätám také ceny, že by sa kupovali, 

ale na druhej strane ani neviem akým spôsobom sa to dostalo 

z Fondu národného majetku do hlavného mesta. Či nejakým 

spôsobom zameraním, alebo nejakým iným vysporiadavaním. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 398 

Ale, ale naozaj, že takéto ceny sa tu nikdy 

nepohybujú. Teda, ak sa nebavíme o odkupovaní pozemkov pod 

byta, pod bytovými domami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje predaj pozemku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, tak ako je uvedené v písomnom mate, materiáli 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.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Šestnásť za. 
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Takže, materiál nebol prijatý. 

 

 

BOD 29 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ 

MESTO, PARC. Č. 12006/4, KAROLOVI 

MASAROVIČOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu dvadsaťdeväť, osobitný zreteľ, 

pozemok v Novom Meste. 

Prosí úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Ide o pozemok, ktorý má žiadateľ dlhodobo oplotený 

spolu so svojimi nehnuteľnosťami.  

Pôvodne mal žiadateľ záujem o zámenu pozemkov, 

nakoľko na jeho pozemku sa nachádza časť chodníka 

a komunikácie na Pionierskej ulici. Materiál na zámenu 

pozemkov bol z rokovania mestského zastupiteľstva stiahnutý 

vzhľadom pre prejavený negatívny postoj zastupiteľstva 

k zámene pozemkov pod chodníkmi a komunikáciami 
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a s odporučením takéto materiály prepracovať na návrh na 

predaj pozemku.  

Žiadateľ s navrhovaným riešením súhlasil.  

Prvá časť kúpnej ceny vychádza zo znaleckého posudku 

a je stanovená na sumu stopäťdesiatjedna celá 

štyridsaťsedem eur za meter štvorcový, čo pri výmere 

šesťdesiatsedem metrov štvorcových  predstavuje sumu 

desaťtisícstoštyridsaťosem eur aj štyridsaťdeväť centov. 

Druhá časť kúpnej ceny predstavuje náhradu za 

užívanie pozemku za obdobie dvoch rokov.  

Stanovené, stanoviská dotknutých oddelení sú 

súhlasné. 

Stanovisko starostu súhlasné. 

Finančná komisia   nebola uznášaniaschopná. 

Mestská rada odporúča materiál 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. 
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Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní  materiálu schvaľuje predaj pozemku tak, 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.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 30 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 

PARC. Č. 2026/9, ALSTROVA ULICA, 

PHDR. MILANOVI SOVOVI S MANŽELKOU 

MGR. DANICOU SOVOVOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod tridsať. Osobitný zreteľ v Rači. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Ide o opakovanú žiadosť, nakoľko žiadatelia požiadali 

9. 7. 2018 o opätovné prerokovanie majetkovoprávneho 

usporiadania predmetného pozemku z dôvodu, že nesúhlasia 

s navýšenou kúpnou cenou stanovenou a schválenou mestským 

zastupiteľstvom v sume dvestopäťdesiat eur za meter 

štvorcový, pričom kúpna cena stanovená na základe 

znaleckého posudku bola v sume stodvadsaťštyri eur aj 

štyridsaťosem centov za meter štvorcový.  

Daný pozemok je sčasti oplotený a žiadatelia by mali 

záujem využívať ho ako záhradu.  
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Pozemok je umiestnený ako uzavretá plocha medzi 

okolitými pozemkami, teda nie je na ne, na neho zabezpečený 

prístup z verejného priestranstva. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu súhlasné. 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná. 

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 Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Čiže, toto je prípad keď my sme vo finančnej komisii 

zdvihli cenu oproti znaleckému posudku. Našlo to odozvu 

pozitívnu v zastupiteľstve. 

Ja si myslím, že sa ešte za našej éry, jak sme tu 

tieto štyri roky nestalo, že raz schválenú sumu by sme 

spätným hlasovaním, alebo opätovným hlasovaním stiahli na 

tú, ktorá bola navyšovaná. 
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Žiaľ teda, ani v tomto prípade za seba, možno za nás, 

to neviem potvrdiť, že teda, za takúto zmenu budeme 

hlasovať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len teda, otázka.  

Pán kolega Kolek, 

dávate návrh na tých dvestopäťdesiat, alebo nedávate 

pozmeňujúci návrh? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak nedávate pozmeňujúci? Nie?  

Dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán posl. 
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Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže sme nedostali žiaden iný návrh písomne, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu schvaľuje predaj 

pozemku a tak ďalej, ako je to uvedené písomne v materiáli 

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.) 

Tridsaťdva prítomných. 

osem za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 31 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:. 

Prechádzame do bodu tridsaťjedna. Osobitný zreteľ, 

pozemok Vinohrady. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Žiadateľ je vlastníkom susedných nehnuteľností, 

stavby rodinného domu. Na pozemku je v súčasnosti riešená 

plánovaná výstavba rodinného domu, v rámci ktorej by boli 

na záujmovej parcele vybudované parkovacie miesta pre 

rodinný dom plánovaný na pozemku parcela číslo 5867/1. 

Jedná sa o výmeru štyridsaťosem metrov štvorcových. 

Cena podľa znaleckého posudku je stodvadsaťosem eur 

aj sedemnásť centov za meter štvorcový, čo predstavuje 

celkom sumu šesťtisícstopäťdesiatdva eur aj šestnásť 

centov. 
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Druhá časť kúpnej ceny predstavuje náhradu za 

užívanie pozemku v súčasnosti. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú sús súhlasné. 

Stanovisko starostu súhlasné. 

Finančná komisia odporúča prerokovať na mestskom 

zastupiteľstve. 

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 Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja sa budem opakovať.  

Vinohrady cez finančnú komisiu sme nikdy neschválili 

pod dvesto euro. Tá cena sa pohybovala medzi dvesto, 

dvestopäťdesiat. Tuná máme znalecký odhad na 

stodvadsaťosem. Vidíme teda, že je to pozemok, ktorý svojim 

spôsobom je, je v rámci intravilánu.  
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Nemôžme pod potvrdiť. Podporiť, si myslím, tento 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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: 

Pán predkladateľ uvádza,  

že dopláca tie dva roky nájomné za dobu užívania, ale 

nie je to v uznesení. 

Hej. 

Pani vedúca už sa tam teraz o tom baví.  

A ale, chcem upozorniť na to, že v niektorých 

materiáloch sú to doplácanie za predchádzajúce užívanie je 

a v niektorých nie je.  

Takže, je tu zvolený nejaký dvojaký prístup a tak by 

ma zaujímalo prečo niekto dopláca a niekto nedopláca, hoci 

sa v materiáli uvádza, že sa zosúľaďuje vlastnícky 

a užívateľský vzťah? To znamená, že predtým to užívali. 

A nedoplácajú tie dva roky.  

Tak keby sa na to predkladatelia pozreli a vyjadrili 

sa, prečo je takýto dvojaký prístup. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prihlásil sa pán ob, Herich. Chce pred vás vystúpiť. 

Tak prosím, hlasujte, či môže vystúpiť. 

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči, pán Herich, máte tri minúty. 

Občan   JUDr. Radovan   H e r i c h :  

Ďakujem. 

Dobrý večer. 

Ja sa budem snažiť byť veľmi stručný. 

Som teda vlastníkom tohto pozemku. Kúpil som, bola na 

júnovom zastupiteľstve diskusia už o tomto. Chcel som sa 

iba vyjadriť k tomu, že tam bolo povedané, že som si ten 

pozemok takto ohradil a potom žiadam o odkúpenie teda 

magistrátu. 

Situácia vznikla vlastne tak, že takto som to dva 

roky dozadu kúpil. 
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Nájomné za ten, nie nájomné, ale teda užívanie 

pozemku som zaplatil riadne minulý mesiac za všetky tie 

mesiace od doby teda mojej kúpy. 

Situácia je, že je to vlastne štyridsaťosem metrov 

štvorcových  svah, ktorý je, myslím, pre mesto absolútne 

nepoužiteľný.  

Padala tam cesta. Od predchádzajúceho majiteľa, s ním 

som hovoril, tá cesta proste padala a cestári to zarovnali 

vlastne s uličnou čiarou. Ja keď som začal plánovať 

výstavbu, tak som sa dozvedel, že vlastne, tam jak ukazuje 

šípka, že to nie je,  vlastne, je to vlastníctvo 

magistrátu.  

Ja by som vás veľmi pekne chcel poprosiť hlasovať za 

tento návrh. Už dva roky sa snažím túto situáciu vyriešiť, 

teda zosúladiť faktický stav s katastrálnou mapou. 

Za používanie som zaplatil, ale mám pocit, že, že 

naozaj je tento pozemok pre mesto inak nevyužiteľný. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Pani poslankyňa Hanulíková. 
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Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

Chcem spýtať iba pána toho, ktorý to chce kúpiť, že 

vlastne to je, aby ste sa mohli dostať na váš pozemok, hej?  

Občan   JUDr. Radovan   H e r i c h :  

Áno. (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

To je ten prístup, ten kúsok. 

Dobre.  

Ďakujem. 

Občan   JUDr. Radovan   H e r i c h :  

Ale to nájomné riadne som zaplatil, hej? To znamená. 

Ešte, môžem iba jeden krátky (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

Keď som žiadal o nájomnú zmluvu, lebo aj touto formou 

som sa to nejakým spôsobom snažil vyriešiť, bolo mi 

povedané, že znova všetky dotknuté orgány by sa museli 

vyjadrovať. Trvalo by to ďalší rok.  Už keď to v júni 

neprešlo. 

Ďakujem. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Občan   JUDr. Radovan   H e r i c h :  

Ja som to kúpil v októbri 2016. Takže, od októbra 

2016 som riadne zaplatil. 

Lebo, ako som to začal riešiť, mi došiel list minulý 

mesiac, že mám zaplatiť za užívanie, čo som zaplatil. Ale 

v tomto stave som to ja kúpil. Ja som takto neohradzoval. 

Cestári to ohradili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte tu bola otázka na predkladateľa. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Ďakujem. 

Je to v podstate presne o tom, čo hovoril aj pán 

žiadateľ, že v podstate tú nájomnú zmluvu, respektíve 

z titulu bezdôvodného obohatenia už tú sumu zaplatil. To 

znamená, preto to nie je v tej časti uznesenia. To znamená, 

že on už to má uhradené. 

(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:. 

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 predaj a tak ďalke, ďalej, ako je to 

s podmienkami uvedené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 32 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

ROZOSTAVANEJ STAVBY VODOJEMU BEZ 

SÚPISNÉHO ČÍSLA NA POZEMKOCH PARC. 

Č. 1371/5, PARC. Č. 1371/26 A PARC. 

Č. 1372/1, K. Ú. DEVÍN, SPOLOČNOSTI 

LOMNICKÁ, 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 tridsaťdva. Osobitný zreteľ 

v katastri Devín. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Hlavné mesto Bratislava je vlastníkom rozostavaného 

objektu stavby vodojemu, ktorý bol súčasťou stavby Vodovod 

Devínska Nová Ves dva stavba. 

Stavba je postavená sčasti na pozemkoch vo 

vlastníctve Lomnická a sčasti vo vlastníctve spoločnosti 

kápeerháté štyri esero(KPRHT 4 s. r. o.), ktorú v tomto 

konaní zastupuje spoločnosť Lomniská esero (s. r. o.) podľa 

plnej moci. 

Hodnota stavby vodojemu bola ocenená na sumu 

stoštyridsaťštyritisíc eur, v súvislosti s bezdôvodným 
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obohatením, ku ktorému dochádza na strane mesta užívaným 

pozemkom žiada spoločnosť Lomnická o započítanie kúpnej 

ceny stoštyridsaťštyritisíc eur s bezdôvodným obohatením 

v sume sedemdesiatštyritisíc štyristoosemdesiatpäť eur, 

stanoveným podľa znaleckého posudku ako dvojnásobok ročnej 

hodnoty nájmu za rok 2017. 

Pôvodne mala spoločnosť Lomnická záujem o započítanie 

náhrady za bezdôvodné obohatené stanovené znaleckým 

posudkom za obdobie piatich rokov, tento nárok však 

zredukoval po našej námietke premlčania. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu súhlasné. Starostky. Súhlasné. 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná. 

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 Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Tento bod bol vo finančnej komisii už v júni, teda 

pripravovaný na júnové zastupiteľstvo. Nedostal sa. 

Ja by som možno povedal troška viac. 

Ten pôvodný materiál. Začnem od konca.  

Druhá etapa výstavby vodovodu Sihoť - Devínska Nová 

Ves mala v sebe obsiahnutý stavebný objekt 06, to je tento 

vodojem v rámci katastra Devín. Je to nádrž dva krát 

päťtisíc kubíkov, ktorá sa rozostavala plus, mínus na 

osemdesiat percent. Tak je to ohodnotené. 

Preinvestované náklady v roku dve, 91 boli 

pozastavené. Vynaložilo sa na to nejakých, rozpočet bol 

stodvadsaťtri miliónov, čiže, celkové náklady boli, boli 

vynaložené okolo sto miliónov korún. A teda, takáto 

investícia je zmarená. 

Od toho deväťdesiateho prvého ten objekt chátra.  

Vráti sa už teraz k tomu materiálu, ktorý bol v júni. 

Bol nešťastne koncipovaný. My sme dostávali, napriek 

tomu, že mestská časť sa vyjadrila k odpredaju samotnej 

stavby vodojemu, ako to vidíte, materiál bol koncipovaný, 

že predávame druhú etapu výstavby Vodovodu Sihoť – Devínska 

Nová Ves, preto bol prepracovaný do tejto podoby, v ktorej 

sa teraz nachádza.  
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Práve preto, aby bola jedno jednoznačnosť, ja som si 

dovolil zmeniť trocha tú štylizáciu uznesenia, ale s tým, 

že podporujem ten predaj, lebo v rámci, v rámci Devína je 

to nestrážený objekt, neoplotený, je tam možnosť vzniku 

nebezpečia, najmä pre deti. Ja si pamätám, že teda, aj 

s mojimi deťmi to bol akože taký čarovný bod vychádzky, keď 

sa išlo ot okolo tohto objektu. 

Čiže, najskôr prečítam, prečítam zmenené uznesenie. 

Alebo návrh na na zmenu uznesenia. 

Čiže, v časti schvaľuje bod jedna som nahradil celý 

text. Došlo tam len k jednoznačnosti, že čo predávame. 

Čiže, predávame len a len túto stavbu, tak jako ju vidíme 

na obrázku. 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa paragrafu 

9a odstavec 8 prísmeno e zákona SNR 138 Zbierky 91 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 

rozostavanej stavby Vodojemu bez súpisného čísla na pozemku 

parcelné číslo 103 1371/5, parcelné číslo 1371/26 

a parcelné číslo 1372/1 v katastrálnom území Devín 

spoločnosti Lomnická esero (s. r. o.) so sídlom 

v Bratislave ako aj postúpenie práv, záväzkov a povinností 

vyplývajúcich z uznesen, z územného rozhodnutia číslo 

2380/154/24/84 zo dňa 21. 8. 1984 a stavebného povolenia 

číslo VOD 1696/405-86 zo dňa 11. 6. 1986 vzťahujúcich sa na 

výlučne na stavbu Vodojemu dvakrát päťtisíc metrov 
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kubických, ktorá je súčasťou stavebného objektu 06 Vodojem 

dvakrát päťtisíc metrov spoločnosti Lomnická esero (s. r. 

o.) Dvořákove nábrežie číslo 10, Bratislava, IČO 50 35 83 

74 03 za kúpnu cenu stoštyridsaťštyritisíc eur.  

Bod dva predloženého návrhu uznesenia zostáva.  

V texte s podmienkami doplniť bod tri (gong) po 

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: 

Ja som na rade, či?  

No však, ale on chcel predĺžiť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak teraz ako. Mne beží čas. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

Kolok, Kolek. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 419 

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

Dobre. Tak ja keď teda mám možnosť príspevku,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

tak by som rád sa opýtal pána Koleka,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. Pán poslanec Kolek. 

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

lebo pána Koleka z finančnej komisie po, pó považujem 

za zásadného bojovníka proti schránkovým firmám a predajom 

schránkovým firmám. 

Tuto predávame firme, ktorej majiteľom je  Seporub 

limitid akropolus sevidis sentr frs flor Nikózia Cyprus 

(SEPORUB LIMITED Akropolus SAVVIDES CENTER, 1 st floo 

Nikózia Cyprus). 

Pán Kolek,  

čo teraz? Teraz vám to nevadí?  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A? 

(poznámka: počuť poslanca Koleka „Napriek tomu“) 

Teraz napriek tomu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek,  

chcel si ešte hovoriť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, čo teraz? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, ak. Len to musíš povedať. Ja som to nepočul. 

V príspevku si to nepovedal. 

Takže, slovo má ešte pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 
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Skončil som teda so zmenou v texte s podmienkami, 

doplniť bod tri. Kupujúci bude mať právoplatný vzťah 

k pozemku parcelné číslo 1372/1 bévees (BVS) akciová 

spoločnosť, na ktorom je stavba vodojemu čiastočne 

umiestnená.  

V predposlednom odstavci textu, text s predĺže, 

s predloženou plnou mocou nahradiť textom, s plnomocenstvom 

spoločnosti kápéerháté štyri esero (KPRHT 4 s. r. o.) 

vlastníka pozemku parcelné číslo 1370/26. 

Lebo takéto, takéto znenie plnomocné, splnomocenstva 

je súčasťou materiálu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Borguľa faktickou. 

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

Viete, pán Kolek, mne to nedá. Ja rozmýšľam nad tým 

pánom Jánym čo tu. Proste, slušný človek evidentne, 

prišiel, on sa nám tu vyspovedal jaký mal tam záhradku, má 

k nej vzťah a jak chce za ňu zaplatiť stoštyridsaťdeväť 

euro. Tri roky. Teda podľa pána Bullu. Ja toho pána som 

videl prvýkrát, aby bolo jasné. Pán Bulla prečítal teda, že 
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tri roky čakal na ten materiál. Po troch rokoch, proste, 

príde ten deň, on sem príde a vy máte zásadu, že bez 

zvýšenia nepustíte. Tak ste ho zhodili zo stola. Ten pán 

teraz asi dôjde domov po troch rokoch tešenia sa, že bude 

mať záhradku, tak má veľký prd. To bola vaša zásada. 

Teraz máme druhý materiál, teraz zas máte zásadu. Len 

teraz to evidentne vám nejako vyhovuje, aby toto bolo 

naplnené. Aby to bolo predané. Schránkovej firme.  

A zrazu vaše zásady sú fuč, pán Kolek. Posledné 

zastupiteľstvo, to je možno naše spoločné, neviem či 

kandidujete, či sa dostanem ja, vy, neviem, ale teda, musím 

povedať, že na tom poslednom ste teda ma veľmi sklamali. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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 bude rev, reagovať len na Martina. 

Naozaj, mi je svojim spôsobom ľúto, že tento prípad 

sa dá stiahnuť na schránkovú firmu, hej?  
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Čiže, druhá vec je, v rámci Devína je to nebezpečný 

bod v rámci možných nebezpečí, ktoré tam číhajú teda na 

deti. 

Bola otázka do akej miery je, alebo nie je to 

v rozpore s mojimi zásadami. Nakoniec som to riešil tak, 

ako som to tu prezentoval. 

Ja sa len čudujem jednému, teda, že počúvam tieto 

pripomienky na moju adresu z úst toho, ktorý doteraz ani 

raz neprezentoval to, že on v zásade nepodporí predaj 

materiálu niekomu, kto sa skrýva za schránkovými firmami. 

Hej?  

Čiže, v tomto duchu, v tomto duchu ho chápem, že 

nachádza, alebo chce nájsť nejakú vadu na tomto materiály. 

No, nemusí zahlasovať zaň. Nech sa páči. 

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: 

Nemám návrh, návrh písomne. 

(poznámka: čaká sa na návrh zmeny a doplnenia 

uznesenia od poslanca Koleka) 
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A teraz mi to. 

A toto je čo? (poznámka: predsedníčka si ujasňuje 

s navrhovateľom zmeny a doplnenia uznesenia poslancom 

Kolekom predložený písomný návrh) 

A toto je čo?  

Dobre, ale vysvetlite mi to, lebo toto je tu zložité.  

Túto prvú časť nám dáte. Toto celé.  

(poznámka: počuť slová poslanca Koleka „Ja som to 

prečítal. To je v znení. To len som upresnil, že sa jedná 

len a len o ten objekt vodojemu“ ďalej nie je rozumieť) 

Dobre. A tuto dvojka?  

(poznámka: poslanec Kolek „Tá zostáva“) 

Do ku.  

(poznámka: poslanec Kolek „V texte sa zmení jedine 

tamtá časť) 

A toto zostáva. 

(poznámka: poslanec Kolek nezrozumiteľné) 

Takže, vysvetlil pán Kolek ako to myslí s tým návrhom 

svojim. 
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V prvej časti pôvodného návrhu tam len rozpísal 

presne o čo kráča pri tomto predaji. V pôvodnom návrhu tá 

dvojka ostáva. Do podmienok navrhuje doplniť tú trojku, 

ktorá, ktorú teraz prečítal a zvyšok ostáva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Dvadsaťdva. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia tak, ako 

nám bolo predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje prevod a tak ďalej, ako je to uvedené 

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.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Trinásť za. 

Takže, výsledok je, že búda tam bude stáť ďalej. To 

je, gratulujem vám k tomuto výsledku.  

 

 

BOD 33 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. TRNÁVKA, 

PARC. Č. 16952/178, SPOLOČNOSTI 

BJOERN 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 spolu bodu tridsaťtri, osobitný zreteľ 

na Trnávke. 

Prosím úvodné slovo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Ide o predaj pozemku, ktorý je súčasťou priemyselného 

areálu vo vlastníctve žiadateľa, pričom k predmetnému 

pozemku nemá mesto prístup. Žiadateľ je výlučný vlastník 

susedných nehnuteľností, a to pozemkov priľahlých predmetu 

predaja a stavieb.  

Predajom pozemku nepríde k zamedzeniu prístupu na iné 

nehnuteľnosti. Predmet predaja nezasahuje do komunikácie. 

Kúpna cena vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 

deväťdesiatjedna celá dvadsaťdeväť eur za meter štvorcový, 

čo pri výške, čo pri výmere dvestopäťdesiatdeväť metrov 

štvorcových  predstavuje sumu 

dvadsaťtritisícšesťstoštyridsaťštyri eur aj jedenásť 

centov. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu súhlasné. 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu. 
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Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tak tu je cena deväťdesiat. Tak keď už som záhradku 

za stodesať nepredal, tak ja som chcel, ale tak toto už za 

deväťdesiat tiež ani ja nedám.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nikto sa ďal. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Apelujem znovu, stiahnite, pán primátor, materiály, 

ktoré neprešli odbornou komisiou. 

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. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje predaj a tak ďalej, ako je to aj 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.) 

Dvadsaťdeväť prijatý. 

Desať za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 34 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 tridsaťštyri. Osobitný zreteľ 

v Nivách. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Predmetom návrhu na predaj sú pozemky v katastrálnom 

území Nivy, ktoré sú pr priľahlé a potrebné pre realizáciu 

stavby Dunajské predmestie, polyfunkčný súbor, ktorú 

realizuje žiadateľ. 

Návrh na predaj pozemku uvedený v špecifikácii 

materiálu bol už predložený na rokovanie mestského 

zastupiteľstva 28. 6. 2018, kde nezískal dostatočný počet 

hlasov pre prijatie uznesenia.  

Z diskusie mestského zastupiteľstva vyplynulo, že 

dôvodom neprijatia uznesenia bola nízka jednotková hodnota 
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pozemkov stanovená znaleckým posudkom stošestnásť eur aj 

šesťdesiattri centov za meter štvorcový.  

Žiadateľ požiadal listom 17. 8. 2018 o opätovné 

predloženie návrhu na predaj pozemkov na rokovaní mestského 

zastupiteľstva, pričom navrhol kúpnu cenu v sume 

stopäťdesiatpäť eur za meter štvorcový, čo pri celkovej 

výmere tisícdvestodvadsaťsedem metrov štvorcových  

predstavuje sumu celkom stodeväťdesiattisícstoosemdesiatpäť 

eur.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu súhlasné. 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja som v úvode veľmi ospravedlňujem, že otvorím tému, 

ktorú teraz otvorím, ale musím povedať, že niekedy 

nerozumiem tomu, o čom tu rokujeme. Alebo ako sa správame.  

Sú pozemky, ktoré sú pre mesto absolútne 

nevyužiteľné. Fakt nevyužiteľné. To bol, napríklad, aj ten 

zastavaný dvor, ktorý nikto z nás nepôjde ani upratať, ani 

sa tam nič nebude robiť, lebo je to obostavané, my tam sa 

nedostaneme.  

Sú pozemky, ako mal ten pán tú záhradu, užíva ju, 

vedel by ju zveľadiť. Pôjdeme ju my kosiť? Budeme sa o ňu 

starať, aby nerobila zle tým okolitým pozemkom? Nepredáme. 

Lebo zásada vysoká cena. 

A potom schránkovej firme chceme predať búdu. Áno, je 

to búda. Ale schránkovej firme. Maťo Borguľa na to dobre 

povedal.  

Akože, ja nemám nič proti tomu, keď predávame 

niekomu, kto sa tu postaví k mikrofónu, vysvetlí vám jak 

k tomu prišiel a čo s tým chce. Ja schránkovej firme 

takisto nepredám niečo, lebo ju nepoznám. Môže sa stať, že 

desaťkrát zmení ešte ten objekt majiteľa.  
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A jednoducho, keď rokujeme o niečom, čo vieme 

definovať, vieme či to je upotrebiteľné pre mesto alebo 

nie, tak to predajme, alebo prenajmime. Ale nechápem, prečo 

robíme obyčajným Bratislavčanom zle. Ja to fakt nerozumiem.  

A ešte raz sa ospravedlňujem, že to otváram pri tomto 

bode. Len som sa nestihla prihlásiť.  

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: 

Celkom ste ma prekvapila, pani námestníčka. Lebo pán 

Borguľa už s tým útokom skončil. Teraz vy ste sa k tomu 

pridala. 

Pozrite, sú pozemky nevyužiteľné pre nás, ale to 

vôbec neznamená, že nemajú cenu. My sme nie tu na to, aby 

sme rozpúšťali mestský majetok v partiových cenách. Ja to 

robiť nebudem a nebudem pri tom ani asistovať.  

Pokiaľ ide o tento prípad, alebo aj predošlé, nikdy 

som vás teda nevidel na finančnej komisii. Je to útrpná 

makačka desiatky hodín. Ale ani vám to nevyčítam. Nemáte 

nič s touto oblasťou. O to zvláštnejší bol tento výstup.  
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Ale chcem vás poprosiť aspom ako námestníčku, aby ste 

vysvetlila, alebo vyjasnila si, prečo tam nikdy nepríde 

riaditeľ magistrátu, ktorý má na starosti a na 

zodpovednosti hospodárenie s majetkom mesta aaaa, p 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) nechcem to ďalej 

komentovať, len sa mi zdá, že keď hovoríte v tretej osobe 

jednotného čísla, tak sa používa množné, prečo ste neboli, 

neprišli. Nie nebola, neprišla. Je to látka základnej školy 

v slovenčine. Keď už teda hovoríme o úrovni diskusie. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Pokiaľ ide o tento, tento návrh, ide o zaujímavé 

pozemky, odporúčam znovu, aby ste materiál stiahli s tým, 

že ho v budúcnosti prerokuje aj komisia pre územné 

plánovanie, pretože ide o veci, ktoré súvisia 

s urbanistickým rozvojom mesta.  

A samozrejme, finančná komisia.  

Navrhujem stiahnuť materiál. 
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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: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja sa chcem opýtať a uistiť, v prípade týchto 

pozemkov ide len o zámer vybudovania cesty? K tomu čo sa 

tam stavia? Nič iné len cesta? Žiaden ďalší developing, 

žiadna ďalšia výstavba?  

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Je to presne v tom rozsahu, ako je to uvedené 

v materiáli. To znamená, že je to za účelom realizácie 

projektu Dunajské predmestie, polyfunkčný súbor a kvôli 

vybudovaniu tých komunikácií.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrhová komisia. 

Pardon, stop, stop, stop. 

Prihlásila sa pani doktorka Juríková ešte do 

diskusie. 

Takže hlasujte, prosím, aby mohla vystúpiť. 
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(Hlasovanie.) 

Občianka   dr.   J u r í k o v á :  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Občianka   dr.   J u r í k o v á :  

Môžem?  

Ďakujem pekne poslancom za slovo. 

V prvom rade by som chcela uviesť najmä to, že naša 

žiadosť bola podaná už vo februári 2017. disponujeme 

kladnými stanoviskami odborných útvarov magistrátu, ale 

bohužiaľ, napriek tomu predložený návrh doteraz nebol 

schválený. 

My sme sa pokúšali dostať aj na zasadnutie finančnej 

komisie. Bohužiaľ, ako sme tu už počuli viackrát, nebola 

uznášaniaschopná.  

Aby som vysvelila ten zámer. 

Naozaj, ide o dobudovanie vlastne exitujúcej 

infraštruktúry pre prístupovú komunikáciu, chodníky 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 437 

a parkoviská. Pre aktuálne už žijúcich obyvateľov v týchto 

bytových domoch, ale aj pre tých budúcich.  

A samozrejme, ešte aj pre vlastne existujúcu verejnú 

infraštruktúru, nakoľko Bratislavská vodárenská a teplá, 

ööö, spoločnosť tam má prečerpávajúcu stanicu. Bratislavská 

teplárenská horúcovod. Všetci od nás požadujú, aby sme im 

vybudovali prístupovú komunikáciu. Bohužiaľ, bez 

majetkovoprávneho vysporiadania my nie sme schopní získať 

stavebné povolenie a tým ani dobudovať túto verejnú 

infraštruktúru.  

Preto by som naozaj vás poprosila o podporu. Nie je 

to na účely výstavby bytových domov, ani nebytových 

priestorov. To komerčné využitie tých priestorov je naozaj 

minimálne vzhľadom na tú zastavanosť, na tie jednotlivé 

výmery. Ide o tisícdvestodvadsaťsedem metrov štvorcových. 

Áno, ale je to šesť parciel, ktoré sú v podstatne nižšej 

výmery. Sú tam pozemky, ktoré majú štyri metre štvorcové. 

Deväťdesiat metrov štvorcových. Ale aj päťsto metrov 

štvorcový, avšak ten je tak naozaj členený, že je to úzka 

plošná výmera. 

Tak naozaj, by som vás veľmi pekne poprosila, keby 

ste nám to schválili, aby sme naozaj, keď nemáme inú 

možnosť aj s tým, ak by ste predložili vlastný návrh na tú 

kúpnu cenu, aj to by sme akceptovali, len aby sme sa mohli 

posunúť v tej ďalšej výstavbe infraštruktúry.  
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Veľmi pekne ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ja sa chcem opýtať, ako ste dostali územné 

rozhodnutie a stavebné povolenie bez toho, aby ste mali 

teda tieto, ten prístup tam. 

Občianka   dr.   J u r í k o v á :  

Nie. Stavebné povolenia sme mali na to, čo už je 

vybudované. Ale teraz sa snažíme získať stavebné povolenie, 

ale povoľovací proces je prerušený pretože nemáme 

majetkovoprávne vysporiadané. 

Teda, naša výstavba infraštruktúry teraz zastavená 

je. Stagnuje, pretože nemôžme stavať bez právoplane 

stavebného povolenia.  

To je pre ďalšiu infraštruktúru. Pokračovanie už tej 

existujúcej. Pre novú. Novú.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren, ale faktickou teda a nie 

diskusným, lebo už neni diskusia. 

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

Áno. Ak sa môžem na to, čo sa pani Štasselová 

spýtala. Vy ste na výstavbu tých domov dostali stavebko na 

základe tej starej cesty, ktorá je tam dnes 

Občianka   dr.   J u r í k o v á :  

Tam je nová. 

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

a dnes vlastne chcete  

Občianka   dr.   J u r í k o v á :  

Cesta. 

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

vybudovať novú cestu na jej mieste. Hej? Správne?  

Občianka   dr.   J u r í k o v á :  

Tam už je vybudovaná jedna prístupová komunikácia 

z pravej strany tých  
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Aha. 

Občianka   dr.   J u r í k o v á :  

bytových domov, tie sú štyri už právoplatne 

skolaudované, v dvoch už obyvatelia bývajú, do ďalších 

dvoch sa vlastne sťahujú a teraz vlastne z tej ľavej 

strany, je tam stavba, ktorá je vo výstavbe a k tej chceme 

vybudovať prístupovú komunikáciu, parkoviská a pokračovať 

ďalej. Ale  

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

No a pani Štasselová sa pýtala, že ako ste dostali na 

tú druhú stavbu stavebko, keď ste k nej nemali cestu?  

Občianka   dr.   J u r í k o v á :  

Nemáme ešte stavebné pre tú ďalšiu povo. Pre tú 

ďalšiu výstavbu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Koniec diskusie. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Občianka   dr.   J u r í k o v á :  

Ale to stavbu. Stavbu. Hlavnú stavbu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Na tú.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Na tú máme. Na tú disponujeme právoplatným stavebným 

povolením, ale neskolaudujeme ju bez toho, aby sme mali 

vlastne skolaudované inžinierske siete. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani,  

už ďakujeme pekne.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené.  
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 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.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Jedenásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 35 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:. 

Bod tridsaťpäť, osobitný zreteľ v Starom Meste. 
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Prosím úvod úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Žiadateľ je nájomcom predmetných nehnuteľností. 

Disponuje právoplatným územným rozhodnutím, ktoré bráni 

akémukoľvek inému subjektu realizovať na predmetnom pozemku 

inú stavbu.  

Pozemok parcela 885/13 je prístupný len cez pozemky 

vo vlastníctve žiadateľa a cez pozemky vo vlastníctve pána 

Kokoša, ktorý k pred prevodu na žiadateľa nemá žiadne 

výhrady, o čom predložil písomné vyhlásenie. 

Predmetom žiadosti je sú pozemky vo výmere 

deväťstodvadsaťdeväť metrov štvorcových, zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere stopäťdesiatpäť metrov štvorcových 

a stavby, ktorá sa na tomto pozemku nachádza.  

Alternatíva jedna je schváliť predaj pozemku 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere stopäťdesiatpäť 

metrov štvorcových  a stavby, ktorá sa na tomto pozemku 

nachádza spoločnosti Vydrica za kúpnu cenu 

tristodvadsaťšesťtisícdeväťstoštyri eur a jedenásť centov. 

A alternatíva dva je o schválení nájmu pozemku 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere stopäťdesiatpäť 

metrov štvorcových a stavby, ktorá sa na tomto pozemku 
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nachádza spo spoločnosti Vydrica za nájomné 

osemtisícstotridsaťdva eur. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu súhlasné. 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná. 

Materiál bol zaradený aj na rokovanie komisie 

územného plánu, kde bol materiál prerokovaný a členovia 

odporučili materiál schváliť. 

Výstup mestskej rady je odporúčací, čiže odporúča 

materiál prerokovať. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predaj. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Navrhujeme alternatívu číslo jedna. 

Otváram diskusiu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Otvorená diskusia je.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Szabo,  

ja sa chcem opýtať, my predávame teda nie len 

pozemok, ale aj tú stavbu, ten dom, na ktorom my mávame 

vždy takú tú veľkú reklamu?  

No ja som sa opakovane na ten dom pýtala, vtedy mi 

bolo povedané, že ho má v prenájme Vydrica ako budúce 

stavenisko.  

Ja som sa pýtala aj preto, lebo keď sme riešili rôzne 

tie problémy s nájomným bývaním a inými, tak som myslela, 

že čo toto nie je dom, ktorý by sa dal využiť na niečo 

také, lebo je to taký koncový dom v tom podhradí.  

Takže, toto je tiež návrh, aby sme odpredali tento 

dom, pán Szabo?  

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. 
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Toto bol materiál, ktorý bol stiahnutý na minulom 

rokovaní a ja ďakujem, že ste nám to zaradili do do 

rokovania územnoplánovacej komisie.  

A tiež chcem poďakovať, lebo toto je jeden z mála 

materiálov, kedy, kedy vznikla naozaj konštruktívna debata 

pri tomto materiáli. A preto. 

Počas rokovania bolo množstvo nápadov, hrozne veľa 

otázok a zodpovedaných otázok, čo sa mi veľmi ľúbilo, až 

keď som došiel domov, som si uvedomil, že som mohol doplniť 

uznesenie a teda, chcem navrhnúť doplnenie uznesenia, na. 

Odporúčam hlasovať o alternatíve číslo jedna 

a doplnenie v bode jedna, za bod  jedna jedna a jedna dva 

dopĺňajú nové body jedna tri a jedna štyri, ktoré znejú: 

Jedna tri. 

Lebo, aby som vysvetlil. 

To uznesenie je dosť komplikované, takže aj ten 

dodatok bude dosť komplikovaný. 

Jedna tri. Kupujúci sa zaväzuje, že ako vlastník 

okolitých pozemkov nevykoná žiadne právne kroky, ktorými by 

za zamedzil prístup verejnosti k areálu Vodnej veže 

s výnimkou obmedzení, ktoré vyplynú v súvislosti 

s výstavbou v lokalite. Po ukončení prác a kolaudácie 
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objektov bude zabezpečený bezplatný a nerušený prístup 

hlavného mesta a verejnosti k Vodnej veži.  

Jedna štyri. Finančné prostriedky získané predajom 

nehnuteľností budú účelovo viazané v prospech revil 

revitalizácie, prípadne rekonštrukcie stavby Vodnej veže 

a v prospech sanácie a revitalizácie hradného brala. 

V bode dva za bod jedn, dva jedna a dva dva dopĺňam 

dva tri a dva štyri. A to je v zásade to isté. 

Dva tri. Kupujúci sa zaväzuje, že ako vlastník 

okolitých pozemkov nevykoná žiadne právne kroky, ktorými by 

zamedzil prístup verejnosti k areálu Vodnej veže s výnimkou 

obmedzení, ktoré vyplynú v súvislosti s výstavbou 

v lokalite. Po ukončení prác a kolaudácii objektov bude 

zabezpečený bezplatný a nerušený prístup hlavného mesta 

a verejnosti k Vodnej veži.  

A dva štyri. Finančné prostriedky získané predajom 

nehnuteľností budú účelovo viazané v prospech 

revitalizácie, prípadne rekonštrukcie stavby Vodnej veže 

a v prospech sanácie a rekultivácie hradného brala. 

Vzišlo to asi aj z tej debaty na komisii, kde sme sa 

bavili, že akým spôsobom sa venujú samotnému tomu hradnému 

bralu. Majú architektov. Venujú sa tomu. Chcú s tým niečo 

robiť. Potrebujú sú súčinnosť mesta. A ja si myslím, že 
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takýmto spôsobom tú súčinnosť mesta docielime. A zároveň 

Vodná veža, si myslím, že zaslúži si patričnú pozornosť, 

nakoľko je to pamiatka. Národná kultúrna pamiatka. 

Čiže, čiže odo mňa takto. 

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: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja som na minulom zastupiteľstve tento bod poprosil, 

alebo nechal, nechal stiahnuť, lebo ma hneď napadlo podob 

podobná, podobné garde jak je, jak bola zámena nemocnica 

a Rohlík.  

Lebo tento istý investor, ktorý stavia Vydricu, 

vlastní takisto pozemok a pripravuje development na 

Štrkoveckom, pri Štrkoveckom jazere, ktorý je ale oproti 

tomuto projektu v úplnom protipóle, keďže tento projekt sa 

mi zdá relatívne dobrý a ten projekt, čo je na Štrkovci, je 

vyslovene neriz nerealizovateľný. 
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Takže, pôvodný zámer bol to, aby sa zamenili tieto 

dva pozemky. Keďže toto je iná spoločnosť a je v nej ešte, 

vstúpila do nej spoločnosť Lukron (Lucron), čo je 

medzinárodný investor v stavebníctve, tak tá zámena možná 

nie je. 

Čiže, ja podporím Radov pozmeňovák, akurát by som 

chcel poprosiť, keby sa dalo hlasovať osobitne o tých jeho 

bodoch, lebo finančné prostriedky si nemyslím, že by mali 

byť použité na revitalizáciu Vodnej veže a hradného brala, 

ktoré musia zrekonštruovať a zrevitalizovať aj tak. Však 

boli by  hlupáci, keby v peknom projekte v strede projektu 

si nezrekonštruovali jedinú národnú kultúrnu pamiatku, 

ktorá tam bude aj tak najkrajšia, keď to spravia dobre. 

A tieto peniaze sa použili radšej potom na výkup pozemku, 

ktorý naozaj hyzdí Bratislavu a ktorý sa nedopatrením 

dostal do rúk a do územného plánu na to, že je to stavebný 

pozemok. 

Čiže, ja podporím tento materiál, len v prípade, že 

tie peniaze utŕžené z toho, budú účelovo viazané a naozaj 

vyriešia iný problém na inom mieste v Bratislave, ktorý 

spôsobuje ten istý investor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Teraz to vyzerá, že sme sa nebavili sme sa a nebavili 

sme sa. Ma to mrzí, lebo mohli sme si toto dohodnúť.  

Mňa, mňa práve to bralo, kvôli tomu som takto 

uvažoval, lebo to bralo nie je celý pozemok je je tejto 

spoločnosti a ten z, to zvyšné, ten, ten, ten celý ten 

vrch, tam sú pozemky mesta a potom, potom, myslím, že je 

tam štát, nie? V jednej časti.  

Čiže, mne išlo o to, aby tá súčinnosť, aby oni 

nevytvorili iba nejakú, samozrejme, majú povinnosť upraviť 

tie svoje pozemky, aj tak deklarovali, že chcú, na komisii, 

ale mne išlo o to, aby všetky tie pozemky, čiže aj mesto 

v nejakej súčinnosti, aby zrevit zrevitalizovali celý ten 

hradný vrch.  

Ale neviem, ak to pomôžem, tak autoremedúrou teda 

upravujem o ten Braňov návrh, aby tie prostriedky teda boli 

určené na, na vyriešenie iného, väčšieho problému 

v Bratislave. 

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: 

Ja by som len k tomu doplnil, že každý normálny 

slušný investor okrem svojich pozemkov upravuje aj pozemky 

v okolí svojich stavieb, čo teda predpokladám, že Lukron 

(Lucron) takým investorom je.  

Poviem vám príklad. 

Z piatich hektárov v Eurovei, dva hektáre sú mestské 

pozemky, ktoré sú upravené a ktoré sú odovzdané, teda nie 

sú odovzdané, ale chceli byť odovzdané mestu, len si ich 

mesto zatiaľ neprebralo. 

Čiže, je to normálna triviálna slušnosť, aby 

investor, ktorý vstupuje do územia, opravil aj bralo, aj 

kultúrnu pamiatku, ktorá sa nachádza v strede jeho 

námestia.  

Čiže, si myslím, že tie peniaze tam musí tak či tak 

investovať a vôbec by som mu to nezľahčoval tým, že mu to 

bude platiť mesto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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V zmysle toho, čo povedal kolega Braňo Kaliský, my 

sme pripravili aj pozmeňujúci návrh k tomuto uzneseniu, 

ktorý teda hovorí o tom, že žiadame doplniť do podmienok, 

aby bol predaj urobený len vtedy, ak sa ten kupujúci 

zaviaže odpredať zo svojej druhej firmy pozemok toho 

veľkého parkoviska na Štrkoveckom jazere, ktorý tým 

ochránime pred výstavbou, ktorá tam hrozí, naozaj, už skoro 

desať rokov. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A budú a budú, vysvetlím, a budú tie peniaze účelovo 

via viazané na toto odkúpenie. 

Prednesiem teraz ten pozmeňujúci návrh.  

Ak by som potreboval predĺženie času, prosím urobiť 

ho. 

Navrhnuté uznesenie sa v podmienkach za bodom jedna 

dva dopĺňa o podmienku jedna tri, ak prejde návrh pána 

Jenčíka, tak to musíme upraviť na jedna päť.  

Jedna tri. Kupujúci zabezpečí vystavenie 

jednoznačného a nespochybniteľného záväzku spoločnosti 

Urbikom á es (Urbicom, a. s.), Šoltésovej 2, Bratislava, 

ktorá je z hľadiska konečného užívateľa výhod vlastnícky 

prepojená s  majiteľmi spoločnosti Vydrica, á es (a. s.), 

odpredať do vlastníctva hlavného mesta pozemok číslo 
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15284/2, zapísanej na elvé (LV) 6407 v katastrálnom  území 

Ružinov, obec Bratislava-Ružinov, a to za cenu najviac vo 

výške, za ktorú tento pozemok nadobudol vlastník Urbikom á 

es (Urbicom,a. s.), navýšenú maximálne o výšku priemernej 

úrokovej miery obchodných bánk na Slovensku, zverejňovanej 

Národnou bankou Slovenska. Tento záväzok musí platiť 

najmenej po dobu dvoch rokov.  

A ďalej navrhnuté uznesenie sa za bodom dva dva 

dopĺňa o nasledujúce slová: 

žiada po prvé,  

primátora hlavného mesta účelovo zaviazať výťažok 

z predaja predmetného pozemku za účelom odkúpenia parcely 

číslo 15284/2, zapísanej na elvé (LV)  6407 

v v katastrálnom území Ružinov, obec Bratislava – Ružinov, 

od spoločnosti Urbikom á es (Urbicom,a. s.), Šoltésovej 2, 

Bratislava, ktorá je z hľadiska konečného užívateľa výhod 

vlastnícky prepojená s majiteľmi spoločnosti Vydrica, á es 

(a. s.,) a zapracovať toto do návrhu rozpočtu hlavného 

mesta. 

A po druhé.  

primátora hlavného mesta začať rokovania o odkúpení 

tohto pozemku do vlastníctva hlavného mesta SR, a to opäť 

za cenu najviac vo výške, za ktorú tento pozemok nadobudol 

vlastník Urbikom á es (Urbicom,a. s.) navýšenú maximálne 
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o výšku priemernej úrokovej miery obchodných bánk na 

Slovensku zverejňovanej Národnou bankou Slovenska.  

Čiže, čo hovoríme? 

Hovoríme, že ak má tento majiteľ kúpiť Vydricu, tak 

nech sa na oplátku zaviaže jednoznačne a nespochybniteľne 

predať nám pozemok na pa, to veľké parkovisko pri Štrkovci, 

ktoré vlastní, akurát cez inú eseročku a že nám ho musí 

predať a zaviazať sa, že nám ho predá za tú istú sumu, za 

ktorú ho sám kedysi kúpil a mximálne navýšenú, teda, 

o úrokovú mieru tých bežných bánk za tých niekoľko rokov. 

To znamená, žiaden kšeft,  žiaden díl, proste, ak 

chce Vydricu, nech nám zároveň predá Štrkovec. Vyriešili by 

ste obrovský problém ľudí na Štrkovci, ktorí sa naozaj tej 

výstavby boja. Tá výstavba sa tam absolútne nehodí. Bolo 

absolútne nespravodlivé, že sa vôbec kedysi menil územný 

plán tak, že tam tú výstavbu dovolil a popsúval tie hranice 

toho územia.  

A myslím si, že Štrkovec je nie len miesto 

ružinovského významu, ale je to areál, ktorý je 

celomestského významu. Aspoň, keď som tam zbieral podpisy 

na svoju kandidatúru, tak len dvaja z desiatich 

zúčastnených boli Ružinovčania, preto by som chcel 

kolegyne, kolegovia apelovať, že sa to naozaj týka nás 

všetkých obyvateľov Bratislavy. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

A keďže som bola na komisii, som veľmi rada, že sa, 

že sa teda ten pán Jenčík ako to predložil a zároveň sa 

teším, dúfam, verím, že, keďže sa nachádzame v pamiatkovej 

rezervácii, takže ten veľký bilbord (bilboard), keďže táto 

budova pod hradom zmení majiteľa, z tej budovy zmizne. Tam 

nemá čo hľadať.  

Už len podľa zásad pamiatkovej rezervácie, alebo 

podľa navrhovaného, navrhovanej koncepcie narábania 

z vizuálnym smogom, ako sme to pripravili.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem za slovo. 

Neviem, neviem zahlasovať dneska za nejaký návrh, že 

niečo odkúpime, čo ja neviem za čo ako investor kedysi 

kupoval. Čiže, to mi príde divné. 

Ale aby som to teda tomu investorovi nejako nebránil, 

tak ja dneska podporím len nájom, lebo ten nájom proste sa 

dá potom v budúcnosti riešiť.  

A teda, keď niekto donesie tú pôvodnú cenu, a proste, 

navrhne to riešenie detailnejšie, tak potom som ochotný 

nejako to podporiť.  

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: 

Martin,  

prepáč, ale toto je populistický a právny nezmysel 

z kategórie predvolebná kampaň, kde jednoducho, proste, tým 

vláve spraví. Tam sú dvaja majitelia, to ti nevadí. Tam je 

jeden majiteľ, ale nech si menia za sebou. Však čože, tam 

sú dvaja.  

Ja si neviem predstaviť takéto niečo. 
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A čo tým ale dosahuješ je to, že blokuješ 

skultúrnenie prostredia Staromešťanov.  

Čiže, ty teda Ružinovčanov teraz hájiš na úkor 

Staromešťanov. 

Lebo toto je priestor, a to neni len Staromešťanov, 

ale tak, to je reprezentatívny priestor celého mesta, kde 

investor chce stavať nejakú normálnu vec a práve kvôli 

takýmto obštrukciám, možno, rok ďalší bude teda stáť, lebo 

nestihne ďalšiu stavebnú sezónu a tak ďalej.  

Čiže, škoda. 

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. 

Dve poznámky. 

Na Štrkoveckom jazere sa osem rokov spracováva územný 

plán zóny a nebyť toho, že pán starosta k tomu pristupuje 

tak laxne, ako k tomu pristupuje, tak už dávno je to územie 

zregulované a nebavíme sa o tom, že je potrebné vôbec ten 

pozemok zamieňať. 
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Na druhej strane, mne sa zdá, že ak sa máme rozprávať 

o nejakej zámene a vyriešiť problém v Ružinove, ktorý 

naozaj je pálčivým problémom, tak potom ten materiál 

stiahnime, dohodnime sa  s tým investorom, aby nám s tým 

vôbec súhlasil a v takom prípade si to viem predstaviť 

podporiť.  

Za týchto okolností sa mi to zdá naozaj ako keby 

chytanie líšky za chvost a s tým, že takýto právny záväzok 

si ani dosť dobre neviem predstaviť vzhľadom k tomu, že sú 

to rôzne entity. Zdá sa mi to príliš komplikované. 

A z mojich úst by som povedal, že to je, že to má 

predvolebný charakter. To sa nehodí, pretože sme s Martinom 

Chrenom konkurenti v Ružinove, (gong) ale bolo to tu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne. 

Martin, ja uznávam tvoje príspevky, ktoré sú na 

deväťdesiatdeväť celé depr deväť percenta vždy dobré a mám 

ťa rád aj všetko, ale myslím si, že toto naozaj nie je 

úplne košér, lebo, lebo sprájať Staré Mesto s Ružinovom, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 459 

tam je iný majiteľ, tam je síce majetkovo v tej druhej 

firme tiež jeden z tých majiteľov, ale s úplne niekým iným.  

A ja sa prikláňam k tomu, čo povedal Jano Buocik, 

skúsme ten materiál stiahnuť a dopracovať do ďalšieho 

zastupiteľstva s tým, že oslovíme toho majiteľa a možno sa 

snažiť o nejakú zámenu jednej budovy za druhú, alebo niečo 

také. Ale nie, že toto im predáme len za podmienky, keď oni 

nám to potom hen druhú časť predajú, kúpia a za tú istú 

sumu, za ktorú to oni kúpili navýšenú o nejakú infláciu. 

No, toto sa mi zdá taký guláš, ktorý, ktorý nikdy 

nedosiahne žiadny výsledok. A a myslím si, že bude to 

v neprospech aj Staromešťanov, aj Ružinovčanov. 

Ja samozrejme nechcem, aby sa pri Štrkoveckom jazere 

stavalo, (gong) a takisto 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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 len uviesť na pravú mieru.  
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My sme sa bavili o tej zámene a tá náchylnosť na tú 

zámenu tam bola, ale bohužiaľ, ne nestíha sa pripraviť ten 

materiál v tomto volebnom období a predĺžilo by sa to o ten 

rok. 

Preto sme prišli s alternatívnym riešením, ktoré 

hovorí o účelovom viazaní tých finančných prostriedkov.  

Štrkovec je pre mňa, naozaj, dôležitý. Ja chápem, že 

je tu aj kandidát na starostu, ktorý v minulosti loboval za 

túto stavbu veľmi intenzívne, aby sa udiala, my tomu musíme 

zabrániť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Jenčík,  

už mi neskoro. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Autoremedúra. Dobre. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja sa ospravedlňujem, ja som sa unáhlil trošku, 

trošku chaos. Ja to beriem späť.  

Tak, ako som to prečítal, tak stojím si za tým. 

Prejde, prejde, neprejde, neprejde.  
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Bohužiaľ, sám v tom nemám jasno, čo kolega Chren chce 

urobiť a ako by to, čo by to spôsobilo.  

Čiže, trvám na tom, čo som prečítal. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali dva návrhy na 

doplnenie podmienok v alternatíve jeden.  

Takže, budeme hlasovať najprv o tom, čo dávali ako 

doplnenie. 

Prvý dal pán Jenčík. 

Prečítam ešte raz, alebo ešte si pamätáte čo?  

Tak čítam. 

V bode jeden sa za bod jeden jeden a jeden dva 

doplňujú nové body jedna tri a jedna štyri, ktoré znejú: 
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Jedna trojka.  

Kupujúci sa zaväzuje, že ako vlastník okolitých 

pozemkov nevykoná žiadne právne kroky, ktorými by zamedzil 

prístup verejnosti k areálu Vodnej veže, s výnimkou obe 

obmedzení, ktoré vyplynú v súvislosti s výstavbou v 

lokalite.  

Po ukončení prác a kolaudácii objektov bude 

zabezpečený bezplatný a nerušený prístup hlavného mesta a 

verejnosti k Vodnej veži. 

Jedna štvorka. 

Finančné prostriedky získané predajom nehnuteľností 

budú účelovo viazané v prospech revitalizácie, prípadne 

rekonštrukcie stavby Vodnej veže a v prospech sanácie a 

rekultivácie hradného brala. 

V bode dva podmienok sa za body dva jedna a dva dva 

doplňujú nové body dva tri a dva štyri, ktoré znejú: 

Nevyrušujem vás, páni kolegovia? Môžem čítať ďalej?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dva tri. 

Kupujúci sa zaväzuje, že ako vlastník okolitých 

pozemkov nevykonáva žiadne právne kroky, ktorými by 

zamedzil prístup verejnosti k areálu Vodnej veže, s 
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výnimkou obmedzení, ktoré vyplývajú v súvislosti s 

výstavbou v lokalite.  

Po ukončení prác a ko kolaudácii objektov bude 

zabezpečený bezplatný a nerušený prístup hlavného mesta a 

verejnosti k Vodnej veži. 

Po ďalšie. 

Finančné prostriedky získané predajom nehnuteľností 

budú účelovo viazané v prospech revitalizácie, prípadne 

rekonštrukcie stavby Vodnej veže a v prospech sanácie a 

rekultivácie hradného brala. 

Toľko k návrhu na doplnenie od pána Jenčíka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Šestnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh na doplnenie takisto podmienok prišiel od 

Martina Chrena a Kaliského k tomuto uzneseniu. 

Navrhnuté uznesenie sa v podmienkach za bodom jedna 

dva dopĺňajú. 

Kupujúci zabezpečí vystavenie jednoznačného a 

nespochybniteľného záväzku spoločnosti Urbikom á es, 

(Urbicom, a. s.), Šoltésovej 2, Bratislava, ktorá je z 

hľadiska konečného užívateľa výhod vlastnícky prepojená 

s majiteľom, s majiteľmi spoločnosti Vydrica, á es (a. s.), 

odpredať do vlastníctva hlavného mesta pozemok číslo 

15284/2, zapísanej na liste vlastníctva 6407 v 

v katastrálnom území Ružinov, obec Bratislava-Ružinov, za 

cenu najviac vo výške, za ktorú tento pozemok nadobudol 

vlastník Urbikom á es, (Urbicom, a. s.), navýšenú maximálne 

o výšku priemernej úrokovej miery obchodných bánk na 

Slovensku, zverejňovanej Národnou bankou Slovenska. Tento 

záväzok musí platiť najmenej po dobu dvoch rokov.  

Ďalšie sa doplňuje za bod dva dva. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Katarína,  

môžem pokračovať?  
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Žiada primátora hlavného účelovo zaviazať výťažok 

z predaja predmetného pozemku za účelom odkúpenia parcely 

číslo 15284/2, zapísanej na liste vlastníctva 6407 

v katastrálnom území Ružinov, obec Bratislava – Ružinov, od 

spoločnosti Urbikom á es, (Urbicom, a. s.), Šoltésovej 2, 

Bratislava, ktorá je z hľadiska konečného užívateľa výhod 

vlastnícky prepojená s majiteľmi spoločnosti Vydrica, á es 

(a. s.) a zapracovať toto do návrhu rozpočtu hlavného 

mesta. 

Po druhé. 

Primátora hlavného, teda, žiada primátora hlavného 

mesta začať rokovania o odkúpení tohto pozemku do 

vlastníctva hlavného mesta SR, a to za cenu najviac vo 

výške, za ktorú tento pozemok nadobudol vlastník Urbikom á 

es, (Urbicom, a. s.), navýšenú maximálne o výšku priemernej 

úrokovej miery obchodných bánk na Slovensku, zverejňovanej 

Národnou bankou Slovenska.  

Toľko doplnenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 
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Štrnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže z týchto ani jeden neprešiel, tak máme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia, ale tu odznelo, že odporúčajú 

nám alternatívu dva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak prosím, hlasujte. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ako nájom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Stop, stop, stop, stop. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Alternatíva dva je s podmienkami ako nájomná zmluva. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Tak hlasujeme o prvej alternatíve ako o dva. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

O dvojke?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťjedna. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 468 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tak by sme mali hlasovať o alternatíve jedna.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, prosím, hlasujete. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Štrnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 36 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 21709,  

SPOLOČNOSTI DXT DEVELOPMENT, S. R. 

O. , SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu tridsaťšesť, osobitný zreteľ, 

nájom Staré Mesto. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Jedná sa o nájom časti pozemku. 

Účelom je realizácia stavebných úprav na chodníku na 

Karpatskej ulici, vjazd, výjazd súvisiacich so stavbou 

polyfunkčný areál dostavba plus nadstavba, ktorá sa 

nachádza na susedných pozemkoch, ktoré sú spolu so stavbou 

vo vlastníctve žiadateľa. 

Výška navrhovaného nájomného je tridsať eur za meter 

štvorcový na rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia na stavbu vjazdu a výjazdu, čo predstavuje 

ročne sumu štyristodvadsať eur.  
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Še a následne, šestnásť eur za meter štvorcový na rok 

za obdobie od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia na stavbu vjazdu a výjazdu na dobu neurčitú, čo 

predstavuje ročne sumu dvestodvadsaťštyri eur. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu nie je potrebné, respektíve sa 

ani nevyjadrilo. 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná. 

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 Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ide o prenájom podľa, podľa regulí, ktoré uplatňujeme 

aj na iné prenájmy.  

Odporúčam poslancom, aby hlasovali a schválili tento 

predaj. Prenájom.  
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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: 

Keďže predpoludním zaznela informácia, že dnes 

rokujeme do devätnástej a pokračujeme vo štvrtok, ale 

nebolo o tom žiadne rozhodnutia, navrhujem, aby 

zastupiteľstvo v súlade s článkom 5 odsek 8 rozhodlo o tom, 

že po o tých bodoch, ktoré neprerokuje bude pokračovať 

v náhradnom termíne, ktorý bude 4. októbra o 8.30. 

Článok 5 odsek 8 znie, že ak sa neprerokujú všetky 

body schváleného programu, tak môže mestské zastupiteľstvo 

rozhodnúť, že sa v rokovaní bude pokračovať v inom 

náhradnom termíne, pričom sa toto rokovanie bude považovať 

za súčasť pôvodného rokovania.  

Ja navrhujem, aby sme využili toto ustanovenie a keď 

je zhoda medzi klubmi v tom, že by sme mali pokračovať vo 

štvrtok 4. októbra v štandardnom termíne o 8.30, tak by sme 

mali o tom rozhodnúť, lebo rokovací poriadok predpokladá, 

že sa o tom rozhodne, nie, že sa na tom iba dohodnú 

predsedovia klubu na porade s primátorom.  
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Takže, dávam procedurálny návrh, že zastupiteľstvo, 

ktoré skončíme o devätnástej, bude pokračovať 4. októbra 

o 8.30. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, že ste na to 

mysleli. To bol aj dôvod, prečo som to otvoril hneď ráno.  

Takže, takýmto spôsobom to veľmi čisto právne 

spravíme.  

Ďakujem. 

Tak, končím diskusiu. 

Návrhová komisia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pred, to je pred hlas. No, však, to je teraz hneď. 

Najprv procedurálny návrh a potom. 

Takže, návrhová komisia.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Čo mám teraz?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Však musíme hlasovať o procedurálnom.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Však pán primátor vyzve, že máme hlasovať o tomto 

procedurálnom názve.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, hlasuje sa o procedurálnom návrhu pána 

poslanca Dostála. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 

To znamená, že pokračovanie mestského zastupiteľstva 

bude budúci štvrtok. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

 

A teraz ideme k návrhu uznesenia. 

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. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 37 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. TRNÁVKA, 

PARC. Č. 22092/5, ING. KAROLOVI 

PAJEROVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte môžeme urobiť jeden bod, osobitný zreteľ na 

Trnávke. 

Prosím o úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Pozemky, pozemok sa nachádza v ucelenej oplotenej 

nehnuteľnosti spolu s jeho vlastnými pozem, s vlastnými 

pozemkami žiadateľa, na ktorom má postavený rodinný dom.  

Záujmový pozemok je začlenený ako súčasť oplotenej 

nehnuteľnosti a využíva sa ako záhrada.  

Stanovenie kúpnej ceny. 

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe 

znaleckého posudku v hodnote dvestoštyri eur aj tridsaťpäť 

centov, čo pri výmere stodvadsaťsedem metrov štvorcových  

predstavuje sumu dvadsaťpäťtisícdeväťstopäťdesiatdva eur aj 

štyridsaťpäť centov.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 476 

Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za bezdôvodné 

užívanie pozemku. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia   nebola uznášaniaschopná. 

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 Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tak, žiaľ, v tomto móde, trochu nahrádzame finančnú 

komisiu, ale v tom aj ostatní kolegovia a prípadní diváci 

vidia ako lietajú ceny. 

Tu máme úradný odhad za dvestoštyri, pred chvíľou 

chcelo vedenie mesta, aby sme predávali za stovku.  

Odporúčam tento návrh schváliť. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 477 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím o. 

Končím diskusiu. 

Prosím, hlasujte. 

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 predaj pozemku 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.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 38 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 

PARC. Č. 513/129, DO PODIELOVÉHO 

SPOLUVLASTNÍCTVA PHDR. MÁRIE 

HOMOLOVEJ V PODIELE ½ A ING. 

IMRICHOVI KAVEČENSKÉMU V PODIELE ½ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A posledný dnešný bod je bod tridsaťosem. Osobitný 

zreteľ v Rači. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Žiadatelia požiadali o odkúpenie pozemku ako 

podieloví spoluvlastníci susedných nehnuteľností. 

Predmetný pozemok je oplotený, vzhľadom na jeho 

výmeru a umiestnenie nie je pre hlavné mesto využiteľný. Je 

bez voľného prístupu z pozemku vo vlastníctve hlavného 

mesta. 

Pozemok je v užívaní žiadateľov. 

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe 

znaleckého posudku v hodnote stoštyridsaťdeväť eur aj 

štrnásť centov za meter štvorcový, čo pri výmere desať 
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metrov štvorcových  predstavuje sumu 

tisícštyristodeväťdesiatjedna eur aj štyridsať centov. 

Druhú, druhá časť kúpnej ceny, druhú časť kúpnej ceny 

tvorí náhrada za užívanie. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu súhlasné. 

Finančná komisia odporúčala schváliť kúpnu cenu 

dvesto eur za meter štvorcový, ostatné podľa predloženého. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Chcem sa spýtať, jedná sa o tú cestu, ktorá tam ide?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor, úplne so všetkou úctou, už bolo 

devätnásť hodín a aj ten minulý bod som presvedčený, že sme 

neschválili len preto, lebo tu jednoducho, nie je 

dvadsaťsedem ľudí, ktorí sú potrební na túto trojpätinovú 

väčšinu. Respektíve, bolo tu presne dvadsaťsedem ľudí 

a z nich jeden minimálne, ktorý sa pri všetkom automaticky 

zdržiava. Keby nás tu bolo pár poslancov viac, ten bod by 

prešiel.  

A keďže ide o osobitné zretele, tak navrhujem dodržať 

ten limit, že bola siedma hodina, prerušiť teraz rokovanie 

o tomto bode a štvrtkové zastupiteľstvo začať hlasovaním, 

kde je väčšia nádej, že bude dostatočné množstvo poslancov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Tak prerušujeme tento bod, okej a vidíme sa na budúci 

štvrtok o osem tridsať. 

Ďakujem veľmi pekne za účasť. 

Ďakujem aj zamestnancom hlavného mesta za to, že tu 

boli a robili servis.  
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A vidíme sa na budúci týždeň. 

Dovidenia. 

 

(poznámka: mestské zastupiteľstvo je prerušené 

z dôvodu, že poslanci odhlasovali rokovanie mestského 

zastupiteľstva do 19.00 h) 

((poznámka: prerušenie zastupiteľstva o 19.02 h) 
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DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY  

4. OKTÓBRA 2018 

(začiatok o 8.30 h) 

(poznámka:  

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 
38 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 
č. 513/129, do podielového spoluvlastníctva PhDr. 
Márie Homolovej v podiele ½ a Ing. Imrichovi 
Kavečenskému v podiele ½ 

39 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Nivy, Ružinov, Trnávka, Nové Mesto, Karlova Ves 
a Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stojísk   

40 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Nové Mesto, parc. č. 13145/73, spoločnosti ACS 5, s. 
r. o., so sídlom v Bratislave  

41 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, parc. č. 631/91, parc. č. 631/92, parc. č. 
1141/1 a parc. č. 1141/2, pre mestskú časť Bratislava-
Vrakuňa  

42 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú.  
Ružinov, parc. č. 21949/30, spoločnosti Pri Kuchajde, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave  

43 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 10497/11, Občianskemu združeniu Fontána 
pre Zuzanu so sídlom v Bratislave 

44 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
238,26 m², v stavbe, so súpis. č. 3042,  na Jasovskej 
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6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na pozemkoch parc. č. 
2468/1, parc. č. 2464/50 a parc. č. 2464/47, 
pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu, so sídlom 
v Bratislave 

45 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 919/2017 zo dňa 27. 
09. 2017, ktorým bol schválený ako prípad hodný 
osobitného zreteľa nájom časti pozemku v Bratislave, 
k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/13, pre spoločnosť 
Custom - Pharma III s.r.o., so sídlom v Bratislave 

46 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 4765/11 a parc. č. 
5349/1, spoločnosti REPAX s.r.o., so sídlom 
v Bratislave 

47 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 21812, spoločnosti J.R.B. s.r.o., so 
sídlom v Bratislave  

48 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre 
Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave 

49 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. 
Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o. 
so sídlom v Bratislave 

50 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave,  k. ú. 
Petržalka, parc. č.  2848/160, 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, 
2848/49, 2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57 pre 
UNIVERZITNÚ NEMOCNICU BRATISLAVA so sídlom 
v Bratislave - (materiál bude prerokovaný o 10:30 h) 

51 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  
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52 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1, pre 
spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., so sídlom v 
Bratislave 

53 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, 
spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o. so sídlom 
v Bratislave  

54 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, parc. č. 5441, Národnému ústavu detských 
chorôb, so sídlom v Bratislave 

55 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
65,01 m² nachádzajúcich sa v stavbe  súpis. č. 1873  
postavenej   na pozemku parc. č. 3085 na Bilíkovej 
ulici č. 1 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka  pre 
Cirkevnú materskú školu Gianny Berettovej Mollovej, so 
sídlom v Bratislave  

56 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru (bývalého 
bytu č. 23) na Rajčianskej 8, v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, Slovenskej filharmónii, so sídlom 
v Bratislave  

57 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
71,59 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188 
postavenej na pozemku parc. č. 2886 na Batkovej ulici 
č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka pre TANEČNÝ KLUB 
„DANUBE“ BRATISLAVA,  so sídlom v Bratislave, na dobu 
určitú do 31. 08. 2038 

58 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k 
bytovým domom a prístupov do nebytových priestorov 
v Bratislave 

59 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 
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8434/1, parc. č. 8434/2, parc. č. 8436/1, parc. č 
8436/2, parc. č. 8484/1 a parc. č. 8484/2, k. ú. Rača, 
spoločnosti Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Maťúš, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

60 Návrh na predaj pozemkov zastavaných časťou stavby vo 
vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Ružinov, 
parc. č. 3157/12 a parc. č. 3157/13, do vlastníctva 
Ing. Jany Hudecovej  

61 Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN pod stavbami 
radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 
Moravská ulica, parc. č. 11371/2-3, parc. č. 11371/7, 
parc. č. 11371/11-13, parc. č. 11371/29-30, parc. č. 
11371/36-38, parc. č. 11371/44, parc. č. 11371/49, 
parc. č. 11371/58, parc. č. 11371/60, parc. č. 
11371/62 a parc. č. 11371/65  

62 Návrh na schválenie zámeru na prenájom pozemku vo 
výmere 800 m² v areáli Bratislavského lesoparku, časti 
parciel registra C KN č. 19571/8, 19575/1, 19575/2, 
19665/2, k. ú. Vinohrady 

63 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na 
prenájom nebytových priestorov v Saune Neptún na 
Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto za účelom poskytovania masážnych služieb 

64 Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady 
a k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

65 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo výmere 
112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v 
Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže  

66 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 
47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v 
Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže 

67 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 
parc. č. 5352, Limbová - Ďumbierska ul., formou 
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obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 

68 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže  

69 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 4491, Korabinského ul., formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže  

70 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 
Ružinov v lokalite Cintorína Prievoz, do správy 
mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestskej časti 
Bratislava-Ružinov 

71 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 21419 dodatkom k Protokolu č. 11 88 
0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej 
organizácie Generálny investor Bratislavy 

72 Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej 
pamiatky „Vajnorský ľudový dom“, dodatkom k Protokolu 
č. 11 88 0831 05 00, do správy mestskej časti 
Bratislava–Vajnory, ako oprava minulých rokov 

17 Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej 
umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 
Bratislava  

18 Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra 
voľného času, Štefánikova 35, Bratislava   

19 Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie 
RETEST 

20 Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej 
služby – nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. v celkovej 
výške 15 000,00 Eur 

21 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom 
prevádzkovania stravovacej jednotky v zariadení pre 
seniorov Domov jesene života 
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73A Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, 
Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. 
Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 
12, Nám. Hraničiarov 7, Holíčska 7, vlastníkom bytov 

73C Zverejňovanie majetkových priznaní verejných 
funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce 
z politiky etiky v zmysle Protikorupčného minima pre 
Bratislavu 

73D Návrh na pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa 
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 a na jeho 
zverejnenie v zmysle § 3 a § 6 ods. 3 písm. a) 
Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie 
všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 
zo dňa 30. 9. 2004 

73E Návrh Dodatku č. 2 k Pravidlám pre prípravu, 
schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných 
nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004 

1A Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

1B Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR 
Bratislavy 

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

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

4 Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 
2018 

5 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy – parkovacia politika 
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6 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských 
častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves 
a Bratislava-Nové Mesto 

7 Návrh opatrení na podporu verejnej dopravy 
v Bratislave 

8 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti METRO Bratislava, a. s. 

9 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 

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

11 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť 

12 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti KSP, s.r.o. 

13 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia 
cestovného ruchu 

14 Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy do  predstavenstva a dozornej 
rady spoločnosti Halbart – Slovakia a. s.  

15 Informácia o prebiehajúcom výberovom konaní na 
depozitár 

17 Návrh Poriadku odmeňovania poslancov mestského 
zastupiteľstva a členov komisií mestského 
zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami 

23 Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských 
plôch na graffiti umenie 
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24 Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenia 
HC SLOVAN Bratislava - mládež, Krasokorčuliarsky 
Športový Klub Slovan Bratislava a Jumping Joe so 
sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

25 Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo 
dňa 20.04.2011 uzatvorenej medzi hlavným mestom 
Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenským zväzom 
ľadového hokeja 

26 Návrh na schválenie rozšírenia a upresnenia predmetu 
nájmu v nájomnej zmluve č. 42/2010 o časť pozemku 
parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia 
Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú. 
Trnávka, predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu 
do 31.12.2029 a spresnenie podmienok užívania predmetu 
nájmu pre Cable, s.r.o., Šustekova 37, 851 04 
Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

74 Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu 
Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, 
na jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným 
mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-
Podunajské Biskupice 

75 Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
na pozemku registra C KN v Bratislave, k. ú. Lamač, 
parc. č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., 
so sídlom v Bratislave  

76 Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania 
a užívania stavby - vjazdu na pozemku  registra „E“ 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 
297/5, v prospech Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely 
Augustínovej,  ako budúcich oprávnených z vecného 
bremena 

77 Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby 
podzemnej garáže na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 11462/52, v prospech spoločnosti LOFTY 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

78 Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN, 
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v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 
a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech 
spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

79 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 2525/2, v areáli Materskej školy 
Šulekova 35, do správy mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

80 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 
06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 
2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a 
uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol 
schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. 
č. 1111/48,1111/49,1111/50,1111/51,1111/70,1111/72, 
pre spoločnosť PETRŽALKA CITY a.s., so sídlom 
v Bratislave 

81 Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy č. 
481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, č. 572/2016 zo dňa 30. 
06. 2016, č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, č. 935/2017 
zo dňa 27.09. 2017 

82 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. - 
25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom 
Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým 
schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
pod bytovým domom Baltská 1 

84 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
administratívnej budove Papraďová 1A, hromadných 
garážach na ulici Pribišova – hromadné garáže, 
garážach na ulici Veternicová – garáže, vlastníkom 
nebytových priestorov a garáží 

84 Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z 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 
Hlaváčikova 24 

85 Zrušenie neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj 
bývania, n. o. spolu so správou o aktuálnom stave 
organizácie 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 491 

86 Ročná správa o stave obecného bytového fondu za 
kalendárny rok 2017 

87 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
(máj) 

88 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
(jún) 

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

90 Koncepcia Smart City Bratislava rozumné mesto 2030 

91 Návrh na uzatvorenie zmieru v konaní vedenom na 
Okresnom súde Bratislava I, č. k. 18C/97/2013, 
o zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno 
spočívajúce na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2176/5 
a parc. č. 2176/7, k. ú. Vajnory 

92 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 

93 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 

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

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

96 Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 
ruchu za rok 2017 

97 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod  
2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu pri príprave 
výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 

98 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. 
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99 Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav 
pre vybrané skupiny cestujúcich v roku 2018 ako 
plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 
4. 2018  

100 Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2010 - 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných 
plánov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020 
na obdobie rokov 2018 – 2020 

101 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 

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

103 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 

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

106A Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 
písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov 

112 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
(máj) 

113 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
(jún) 
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114 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

115 Interpelácie 

116 Rôzne 

116A Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 08. 2018 
a k 15. 7. 2018 

16.00 h Vystúpenie občanov 

koniec poznámky) 

 

 

OTVORENIE ROKOVANIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážení poslanci, dámy a páni,  

zaujmite proti svo, prosím, svoje miesta. 

Otváram pokračujúce zasadnutie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 27. 9. 

2018, na ktorom vítam poslancov mestského zastupiteľstva 

a starostov mestských častí a ostatných prítomných. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Podľa prezenčnej listiny však nie je zatiaľ prítomná 

nadpolovičná väčšina všet, pol, nadpolovičná väčšina 

všetkých poslancov. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Mohol by som poprosiť o ticho? 

Preto konštatujem, že mestské, že musíme urobiť 

prezenčné hlasovanie.  

Prosím, spustite hlasovacie zariadenie.  

(Prezentácia.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak, ešte raz.  

Prerušujeme a prosím, pozrite sa na tie problémy.  

Alebo. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak, spustite ešte raz prezenčné hlasovanie. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Ešte raz. 

(Prezentácia pokračuje.) 

(poznámka: vrava a hluk v rokovacej sále) 

Takže, podľa hlasovacieho zariadenia, tak. 

 

Stále pán poslanec Mrva tvrdí, že mu nejde hlasovacie 

zariadenie. 

A už teraz ide?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: vrava a hluk v rokovacej sále.) 

Môžeme ešte raz? 

Tak prosím, ešte raz. 

Do tretice. 

(Prezentácia.) 

(poznámka: vrava a hluk v rokovacej sále.) 

(Prezentácia pokračuje.) 

Takže konštatujem, že mestské zastupiteľstvo nie je 

uznášaniaschopné a nastupuje režim podľa rokovacieho 
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poriadku kedy sa do hodiny má zísť väčšina poslancov 

a potom sa bude pokračovať. 

To znamená, že deväť tridsaťšesť, nie, je. Nie je. Je 

režim do hodiny. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Deväť tridsať, deväť tridsať sa vidíme. 

 

(prestávka od 8.36 do 9.30 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Minula hodinová prestávka a ja prosím, aby ste 

zaujali svoje miesta a mohli hlasovať. 

Prosím o spustenie prezenčného hlasovania. 

(poznámka: vrava a hluk v rokovacej sále) 

(Prezentácia.) 

(poznámka: vrava a hluk v rokovacej sále) 
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(Prezentácia pokračuje.) 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo opätovne nie 

je uznášaniaschopné, čiže, prerušujem jeho rokovanie a bude 

pokračovať spôsobom stanoveným zákonom. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: mestské zastupiteľstvo je prerušené 

z dôvodu, že mestské zastupiteľstvo nie je schopné uznášať 

sa.) 

((poznámka: prerušenie zastupiteľstva o 9.31 h) 
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TRETÍ DEŇ ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY  

23. OKTÓBRA 2018 

(začiatok o 10.30 h) 

 

OTVORENIE ROKOVANIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

...iť pokračujúce zasadnutie mestského 

zastupiteľstva. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, 

otváram dnešné pokračujúce zasadnutie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 27. 9. 

2018 a následne zo dňa 4. 10. 2018, na ktorom vítam 

poslancov mestského zastupiteľstva, starostov mestských 

častí a ostatných prítomných. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci,  

podľa prezenčnej listiny vyzerá, že nie je prítomná, 

nie je prítomná (poznámka: nadpolovičná väčšina poslancov), 

čiže, prosím, o prezenčné hlasovanie. 

Prosím o prezenčné hlasovanie, aby sme zistili, koľko 

je prítomných poslancov. 
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(Prezentácia.) 

Tak, konštatujem, žiaľ, že mestské zastupiteľstvo 

opäť nie je uznášaniaschopné. 

Podľa ro, podľa ro, podľa rokovacieho poriadku, pani 

Kramplová, aký je teraz režim? 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Do hodiny (poznámka: nezrozumiteľné slová mimo 

mikrofón). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžete to, prosím, povedať. Môžete to, prosím, 

povedať na mikrofón? 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Ak sa zastupiteľstvo nezíde do jednej hodiny, tak 

zastupiteľstvo končí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, platí ten režim do jednej hodiny. 
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Do jednej hodiny určenej na začiatok rokovania.  

Čiže, do jedenásť tridsať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jedenásť tridsať. 

To znamená, že sa vidíme najneskôr jedenásť tridsať 

a potom urobíme opätovnú kontrolu prítomnosti. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Jedenásť tridsať. 

Dobre. Ďakujem.  

Zatiaľ dovidenia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

 

(prestávka od 10.32 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:. 

...zákonom predpísaná prestávka, tak prosím, 

zopakujme prezenčné hlasovanie. 

(Prezentácia.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Takže, môžeme pokračovať. Výborne. 

 

O ospravedlnenie neúčasti požiadali pani poslankyňa 

Černá, pán poslanec Kuruc tu je napísané, ale je tu, pán 

Šramko starosta, pani Kolková starostka a pani po poslanky 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pani poslankyňa Farkašovská, ktorá ale tiež je tu. 

Takže, Petržalka, dobre. 

A pé pé, poslanky, prepáč, prestaň vykrikovať, 

poslankyňa, poslanec odíde skôr, pán poslanec Chren. To 

mám, a pani  

(poznámka: počuť slová „Toto je kto, prosím ťa?“ 

„Tomáš Korček“) 
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Aha, pán poslanec Tomáš Korček sa ešte vzdiali.  

Takže, toto je k uz, prezencii. 

Zvolení za overovatelia zápisnice zo dňa 27. 9. 2018 

poslanci Peter Hochschorner a Peter Hanulík budú aj dnes 

pokračovať vo svojej práci.  

Do návrhovej komisie 27. 9. 2018 boli zvolení 

poslankyne Jégh, Pätoprstá, Kimerlingová a poslanci Greksa, 

Olekšák.  

Tak prosím návrhovú komisiu, aby zasadla na vyhradené 

miesta a priebežne spracúvala návrhy uznesení mestského 

zastupiteľstva. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Kto tu nie je? 

(poznámka: počuť mimo mikrofón „Hanulík“) 

Otázka z pléna je, či je potrebná prítomnosť 

poslanca, aby mohol vykonávať funkciu overovateľa.  

Je potrebná? 
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Tak, budeme potrebovať iného overovateľa. 

Máte, prosím, iný návrh?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedovia klubov, prosím návrh na overovateľa. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môže sa to meniť, pani Kramplová, takto?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: vedúca organizačného oddelenia Dagmar 

Kramplová vyjadrila súhlas s tým, že sa môžu overovatelia 

meniť, dopĺňať, ak to situácia vyžaduje) 

Čakám stále na návrh nového overovateľa zápisnice 

namiesto pána Hanulíka. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím, predsedov klubov o návrh nového overovateľa 

zápisnice namiesto pána Hanulíka, aby sme mohli pokračovať. 

Bez toho nemôžme pokračovať. 

Pán poslanec Káčer chce dať návrh.  
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Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja pred tým ako dám návrh, by som chcel poprosiť 

aspoň o základnú elementárnu slušnosť, pán primátor.  

A chcem sa spýtať pani Krampl, pani Kramplovej, či 

vôbec toto zastupiteľstvo môže pokračovať, keďže sa 

zastupiteľstvo do hodiny nezišlo, nakoľko predsedajúci pán 

primátor nebol prítomný.  

A keďže sme mali začať jedenásť tridsať, či vôbec 

toto všetko, čo teraz robíme, nie je zbytočné. 

Lebo podľa rokovacieho poriadku je jasne napísané, že 

sa zastupiteľstvo musí zísť do hodiny. A keďže sa nezišlo, 

mám za to, že je ukončené. 

Takže, toto je ako prvé na vysvetlenie. 

A ak, a ak toto zastupiteľstvo môže pokračovať aj 

napriek tomu, že pán primátor nedodržal tento čas a mám za 

to, že znefunkčnil toto rokovanie mestského zastupiteľstva, 

tak ja sa hlásim za overovateľa dobrovoľne sám.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  
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Zastupiteľstvo sa, podľa môjho názoru zišlo. To, že 

ja som prišiel o pár minút neskôr je niečo iné. To je iba 

procesná vec.  

Ale zastupiteľstvo sa zišlo a overila sa prítomnosť 

hlasovaním. 

A teraz, a teraz hlasujeme, prosím, o návrhu pána 

poslanca Káčera ako overovateľa zápisnice. 

Prosím, hlasujte.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pani Kramplová,  

pardon, prerušujem hlasovanie. 

Pani Kramplová,  

nech sa páči. 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Stotožňujem sa s pánom primátorom. V čase určenom 

bol, bolo v sále dostatočný počet poslancov. Čiže, 

zastupiteľstvo sa zišlo.  

(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:. 

Podľa prezenčnej listiny.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, hlasujte prosím, o návrhu  pána poslanca 

Káčera na výmenu pána Hanulíka za pána poslanca Káčera. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Máme nového overovateľa zápisnice. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

O návrhovej komisii sme si povedali. 

Takže, môžeme pristúpiť k pracovnej časti.  

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 507 

(poznámka:  

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 
38   Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, 
parc. č. 513/129, do podielového spoluvlastníctva 
PhDr. Márie Homolovej v podiele ½ a Ing. Imrichovi 
Kavečenskému v podiele ½ 

39   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Nivy, Ružinov, Trnávka, Nové Mesto, Karlova Ves 
a Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stojísk   

40   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 
ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/73, spoločnosti ACS 5, 
s. r. o., so sídlom v Bratislave  

41   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Vrakuňa, parc. č. 631/91, parc. č. 631/92, parc. 
č. 1141/1 a parc. č. 1141/2, pre mestskú časť 
Bratislava-Vrakuňa  

42   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 
ú.  Ružinov, parc. č. 21949/30, spoločnosti Pri 
Kuchajde, s.r.o., so sídlom v Bratislave  

43 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 
ú. Nivy, parc. č. 10497/11, Občianskemu združeniu 
Fontána pre Zuzanu so sídlom v Bratislave 

44   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
238,26 m², v stavbe, so súpis. č. 3042,  na 
Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na 
pozemkoch parc. č. 2468/1, parc. č. 2464/50 a parc. 
č. 2464/47, pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu, 
so sídlom v Bratislave 

45  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 919/2017 zo dňa 27. 
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09. 2017, ktorým bol schválený ako prípad hodný 
osobitného zreteľa nájom časti pozemku v Bratislave, 
k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/13, pre spoločnosť 
Custom - Pharma III s.r.o., so sídlom v Bratislave 

46   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 4765/11 a parc. č. 
5349/1, spoločnosti REPAX s.r.o., so sídlom 
v Bratislave 

47   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 
ú. Nivy, parc. č. 21812, spoločnosti J.R.B. s.r.o., 
so sídlom v Bratislave  

48   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 
ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre   
Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave 

49   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. 
Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť HAMI FOOD 
s.r.o. so sídlom v Bratislave 

51   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  

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

53   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, 
spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o. so sídlom 
v Bratislave  

54   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, parc. č. 5441, Národnému ústavu detských 
chorôb, so sídlom v Bratislave 
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55   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
65,01 m² nachádzajúcich sa v stavbe  súpis. č. 1873  
postavenej   na pozemku parc. č. 3085 na Bilíkovej 
ulici č. 1 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka  pre 
Cirkevnú materskú školu Gianny Berettovej Mollovej, 
so sídlom v Bratislave  

56   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru (bývalého 
bytu č. 23) na Rajčianskej 8, v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, Slovenskej filharmónii, so sídlom 
v Bratislave  

57   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
71,59 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188 
postavenej na pozemku parc. č. 2886 na Batkovej 
ulici č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka 
pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA,  so sídlom v 
Bratislave, na dobu určitú do 31. 08. 2038 

58   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov 
k bytovým domom a prístupov do nebytových priestorov 
v Bratislave 

59   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 
8434/1, parc. č. 8434/2, parc. č. 8436/1, parc. č 
8436/2, parc. č. 8484/1 a parc. č. 8484/2, k. ú. 
Rača, spoločnosti Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš 
Maťúš, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

60   Návrh na predaj pozemkov zastavaných časťou stavby vo 
vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 3157/12 a parc. č. 3157/13, do 
vlastníctva Ing. Jany Hudecovej  

61   Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN pod stavbami 
radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 
Moravská ulica, parc. č. 11371/2-3, parc. č. 
11371/7, parc. č. 11371/11-13, parc. č. 11371/29-30, 
parc. č. 11371/36-38, parc. č. 11371/44, parc. č. 
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11371/49, parc. č. 11371/58, parc. č. 11371/60, 
parc. č. 11371/62 a parc. č. 11371/65  

62   Návrh na schválenie zámeru na prenájom pozemku vo 
výmere 800 m² v areáli Bratislavského lesoparku, 
časti parciel registra C KN č. 19571/8, 19575/1, 
19575/2, 19665/2, k. ú. Vinohrady 

63   Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na 
prenájom nebytových priestorov v Saune Neptún na 
Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. 
Nové Mesto za účelom poskytovania masážnych služieb 

64   Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady 
a k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

65   Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo výmere 
112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v 
Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže  

66   Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 
47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v 
Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže 

67   Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 
parc. č. 5352, Limbová - Ďumbierska ul., formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 

68   Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže  

69   Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 4491, Korabinského ul., formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže  

70   Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 
Ružinov v lokalite Cintorína Prievoz, do správy 
mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - 
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Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestskej časti 
Bratislava-Ružinov 

71   Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 21419 dodatkom k Protokolu č. 11 88 
0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej 
organizácie Generálny investor Bratislavy 

72   Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej 
pamiatky „Vajnorský ľudový dom“, dodatkom 
k Protokolu č. 11 88 0831 05 00, do správy mestskej 
časti Bratislava–Vajnory, ako oprava minulých rokov 

18   Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej 
umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 
Bratislava  

19   Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra 
voľného času, Štefánikova 35, Bratislava   

20   Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie 
RETEST 

21   Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej 
služby – nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. v 
celkovej výške 15 000,00 Eur 

22 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom 
prevádzkovania stravovacej jednotky v zariadení pre 
seniorov Domov jesene života 

73A Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 
12, Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, 
J. C. Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, 
Mamateyova 12, Nám. Hraničiarov 7, Holíčska 7, 
vlastníkom bytov 

73C Zverejňovanie majetkových priznaní verejných 
funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce 
z politiky etiky v zmysle Protikorupčného minima pre 
Bratislavu 

73D Návrh na pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
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Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o 
poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí 
z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a na jeho zverejnenie v zmysle § 3 a § 6 
ods. 3 písm. a) Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie 
a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004 

73E Návrh Dodatku č. 2 k Pravidlám pre prípravu, 
schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných 
nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004 

1A Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta 
SR Bratislavy 

1B Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR 
Bratislavy 

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

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

4   Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu 
hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018 

5    Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy – parkovacia politika 

6   Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice 
v mestských častiach Bratislava-Petržalka, 
Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto 

7      Návrh opatrení na podporu verejnej dopravy 
v Bratislave 

8   Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti METRO Bratislava, a. s. 

9  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 
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10  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. 
s. 

11  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť 

12  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti KSP, s.r.o. 

13  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu 

14  Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy do  predstavenstva a dozornej rady 
spoločnosti Halbart – Slovakia a. s.  

15 Informácia o prebiehajúcom výberovom konaní na depozitár 

17 Návrh Poriadku odmeňovania poslancov mestského 
zastupiteľstva a členov komisií mestského 
zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami 

23 Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských 
plôch na graffiti umenie 

24 Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske 
združenia HC SLOVAN Bratislava - mládež, 
Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava a 
Jumping Joe so sídlom v Bratislave ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

25 Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci 
zo dňa 20.04.2011 uzatvorenej medzi hlavným mestom 
Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenským zväzom 
ľadového hokeja 

26 Návrh na schválenie rozšírenia a upresnenia predmetu 
nájmu v nájomnej zmluve č. 42/2010 o časť pozemku 
parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia 
Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú. 
Trnávka, predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na 
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dobu do 31.12.2029 a spresnenie podmienok užívania 
predmetu nájmu pre Cable, s.r.o., Šustekova 37, 851 
04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

74 Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu 
Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské 
Biskupice, na jednotlivé byty a nebytové priestory 
medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou 
časťou Bratislava-Podunajské Biskupice 

75   Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
na pozemku registra C KN v Bratislave, k. ú. Lamač, 
parc. č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., 
so sídlom v Bratislave  

76   Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania 
a užívania stavby - vjazdu na pozemku  registra „E“ 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 
297/5, v prospech Ing. Petra Augustína 
a Mgr. Daniely Augustínovej,  ako budúcich 
oprávnených z vecného bremena 

77 Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby 
podzemnej garáže na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 11462/52, v prospech spoločnosti 
LOFTY s.r.o., so sídlom v Bratislave 

78   Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN, 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 
a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech 
spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom 
v Bratislave 

79   Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 2525/2, v areáli Materskej školy 
Šulekova 35, do správy mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto 

80   Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 
06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 
06. 2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 
a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými 
bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Petržalka, parc. 
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č. 1111/48,1111/49,1111/50,1111/51,1111/70,1111/72, 
pre spoločnosť PETRŽALKA CITY a.s., so sídlom 
v Bratislave 

81   Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy č. 
481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, č. 572/2016 zo dňa 30. 
06. 2016, č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, č. 
935/2017 zo dňa 27.09. 2017 

82  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. 
- 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým 
domom Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 
2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 1 

84   Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
administratívnej budove Papraďová 1A, hromadných 
garážach na ulici Pribišova – hromadné garáže, 
garážach na ulici Veternicová – garáže, vlastníkom 
nebytových priestorov a garáží 

85   Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z 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 Hlaváčikova 24 

86 Zrušenie neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj 
bývania, n. o. spolu so správou o aktuálnom stave 
organizácie 

87   Ročná správa o stave obecného bytového fondu za 
kalendárny rok 2017 

88  Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
(máj) 

89  Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
(jún) 

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

91    Koncepcia Smart City Bratislava rozumné mesto 2030 
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92  Návrh na uzatvorenie zmieru v konaní vedenom na 
Okresnom súde Bratislava I, č. k. 18C/97/2013, 
o zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno 
spočívajúce na pozemkoch registra „C“ parc. č. 
2176/5 a parc. č. 2176/7, k. ú. Vajnory 

93    Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 

94 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 

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

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

97   Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 
ruchu za rok 2017 

98   Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod  
2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu pri príprave 
výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 

99  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. 

100  Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav 
pre vybrané skupiny cestujúcich v roku 2018 ako 
plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 
25. 4. 2018  

101  Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2010 - 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných 
plánov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020 
na obdobie rokov 2018 – 2020 

102 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 
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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 

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

104  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 

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

106A Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 
2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 

112   Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy (máj) 

113   Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy (jún) 

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

115   Interpelácie 

116   Rôzne 

116A Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 08. 2018 a k 15. 7. 2018 

16.00 h Vystúpenie občanov      koniec poznámky) 
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BOD 38 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 

PARC. Č. 513/129, DO PODIELOVÉHO 

SPOLUVLASTNÍCTVA PHDR. MÁRIE 

HOMOLOVEJ V PODIELE ½ A ING. 

IMRICHOVI KAVEČENSKÉMU V PODIELE ½ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

nakoľko 4. októbra 2018 sa mestské zastupiteľstvo pre 

neuzášaniaschopnosť nedostalo k pracovnej časti rokovania, 

tak nadviažeme na rokovanie, ktoré sa konalo 27. septembra 

2018.  

Toto rokovanie sme skončili pri bode číslo 

tridsaťosem, Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave v Rači do a tak 

ďalej, do podielového spoluvlastníctva pani Homolovej 

a pani Kavečenskému a to pred samotným hlasovaním o návrhu 

uznesenia.  

To znamená, že ja teraz prosím pani predsedníčku 

návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Je hlasovanie, pán poslanec. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Procedurálny návrh. 

Nech sa páči, pán poslanec Kolok. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor,  

ja si spätne spomínam, že 27. 9. sme pred siedmou 

hodinou, pretože sme nedorokovali všetky body sa dohodli 

legislatívnym spôsobom prerušiť zastupiteľstvo, ktoré bolo 

zvolané na 27. 9. s presným určením dátumu 4. 10. ako 

pokračujúcim. Ako pokračujúcim.  

4. 10. vzhľadom na neúčasť dostatočného počtu 

poslancov sa toto pokračujúce zastupiteľstvo z dvadsiateho 

siedmeho ani neotvorilo. Podľa mňa, výklad zákona je, že 

tým pádom bolo ukončené. 

Dnešné zastupiteľstvo nemôže byť chápané ako 

pokračujúce z vôle zvolávateľa.  

Štvrtého sme mohli pokračovať len preto, že 

zastupiteľstvo si odsúhlasilo prerušenie a pokračovanie 

s dátumom. Dnes sme tu nelegálnym spôsobom zvolávaní na 

pokračujúce zastupiteľstvo 27. 
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Ja poprosím, aby som tu naozaj počul takisto výklad, 

výklad, ktorý mi povie, že nie, je to v poriadku, lebo 

v opačnom prípade to zastupiteľstvo by malo byť otvorené 

ako nové. 

Ja nemám vôbec problémy s tým, že si zvolal na dnešok 

zastupiteľstvo, ale ktoré malo prebenou procedúrou takou, 

ako je každé nové zvolávané zastupiteľstvo. 

Čiže, otvorenie, doplňovanie bodov, presúvanie bodov, 

programu bodov a tak ďalej.  

Čiže, v tomto duchu si mal takisto ten problém 

s overovateľom. A je otázne, či bol vyčis, čistým spôsobom 

vyriešený, hej? Lebo teda, mal tu byť. Lebo bol zvolený. 

Hej?  

Takže, ja poprosím o výklad, či vôbec môžeme 

pokračovať dnešným zastupiteľstvom ako pokračujúcim z 27., 

ktoré bolo prerušené do, na štvrtého a štvrtého bolo 

ukončené neuznášaniaschopnosťou. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak poprosím právne oddelenie a organizačné oddelenie 

o vysvetlenie. 
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JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Takže, keďže zastupiteľstvo o bolo otvorené, bol 

schválený aj program, takže toto zastupiteľstvo je vlastne 

pokračujúce, čiže, môže sa normálne legálne konať v zmysle 

zákona.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec ešte chcel faktickú. 

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

Ja by som chcel nadviazať len tuto na poslanca 

Káčera. 

Je zaujímavé a veľmi zaujímavé, pani Kramplová, že vy 

ste povedali, že zastupiteľstvo, alebo počet poslancov 

zastupiteľstva sa tu určuje či je uznášaniaschopné tým, že 

kto je napísaný na prezenčnej listine.  

Ja vám ukážem zastupiteľstvá kde sa hlasovalo a bolo 

tu menej ako dvadsať poslancov a na prezenčnej listine boli 

napísaní tridsiati traja, štyridsiati. Vtedy to nevadilo, 

hej? Vtedy nebol problém. 
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Ja nemám problém pokračovať so zastupiteľstvom, lebo 

chcem aby sa vyriešili body aj pre ľudí. 

Ale viete čo, pán primátor, vy keď prídete sedem 

minút neskorej, to nevadí, to neni žiadny problém. Tuto keď 

poslanci prídu dve minúty, tri minúty, buď sú na wécé, 

alebo sú niekde v mezanine, to tu ukončujete to 

zastupiteľstvo okamžite.  

Tak mali by ste mať rovnaký meter na seba aj na 

poslancov, lebo voľakedy bolo dobrým zvykom, že sa aspoň 

zavolalo do toho mezanínu a povolali sa tí ľudia, že teda, 

už aby s, už aby išli hore, aby sa začalo. Teraz odchádzate 

na sekundu presne. Neni zas, neni tu dvaja, traja poslanci, 

odchádzate.  

Teraz prídete sedem, osem minút a zrazu sa 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem pekne. 

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 v bode tridsaťosem.  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa predaj pozemku a tak ďalej ako je to 

uvedené v návrhu uznesenia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsať za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 39 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. NIVY, RUŽINOV, TRNÁVKA, NOVÉ 

MESTO, KARLOVA VES A PETRŽALKA, NA 

VYBUDOVANIE KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu tridsaťdeväť. Osobitný zreteľ, 

nájom častí pozemkov v katastre Nivy. 

Prosím úvodné slovo. 

Nie len Nivy, ale aj Trnávka, Nové Mesto, Karlova Ves 

a Petržalka. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Žiadateľmi sú vlastníci bytov a nebytových priestorov 

na uliciach v jednotlivých mestských častiach Nivy, 

Ružinov, Trnávka, Nové Mesto, Karlova Ves a Petržalka.  

Účelom nájmu je vybu vybudovanie a užívanie nových 

kontajnerových stanovís, stanovíšť. Dobudovanie, 

rekonštrukcia a užívanie jestvujúcich kontajnerových 

stanovíšť. 
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Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostov, stanoviská starostov sú 

súhlasné, respektíve nemajú námietky.  

Finančná komisia odporúča schváliť podľa predloženého 

návrhu.  

Výstup mestskej rady. Mestská rada odporúča materiál 

prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Predseda finančnej komisie tu nie je.  

Dobre. 

Takže, otváram diskusiu. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

A chcel by som predložiť jeden pozmeňujúci návrh na 

ulici Miletičova je už absolútne pripravené na realizáciu 

jedno nové polopodzemné kontajnerové stojisko a ktoré 

prešlo všetkými procesmi aj na magistráte. Je to 

pripravené.  
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Ale práve kvôli tomu, že sa prerušovali a odkladali 

zastupiteľstvá, nestihlo sa to predložiť. 

Máme možnosť, máme aj vyčlenené peniaze, máme všetko 

na to, aby sa toto stojisko mohlo urobiť do konca roka. 

Jediné, čo k tomu chýba je súhlas magistrátu, a teda, 

zastupiteľstva, udeliť vecné bremeno na pár metroch 

štvorcových pozemku v tom vnútrobloku Miletičova. 

Preto by som chcel doplniť tento materiál 

o stojiskách časť uznesenia o bod Bé, kde súhlasíme aj 

s vecným bremenom, aby mohlo vzniknúť toto polopodzemné 

kontajnerové stojisko.  

Ak by som náhodou nestihol dočítať ten pozmeňovák, 

urobili sme ho aj v spolupráci, teda, s príslušným vecným 

odborom, tak prosím  o predĺženie času. 

Čiže, doplňujúci návrh poslancov Martina Chrena 

a Branislava Kaliského k materiálu Návrh na schválenie 

prípadu  a tak ďalej.  

Navrhnuté uznesenie sa mení a dopĺňa takto: 

Doterajšie znenie uznesenia sa pred slovom schvaľuje 

označuje ako časť A uznesenia. 

Uznesenie sa dopĺňa novou časťou uznesenia Bé, ktorá 

znie: 
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Po Bé, schvaľuje zriadenie vecného bremena práva 

vybudovania a užívania stavby – polopodzemného kontajneru 

na odpad na novovytvorenom pozemku magistra Cé (C) káen 

(KN) parcelné číslo 9384/38, ostatné plochy vo výmere 

štrnásť metrov štvorcových  v v katastrálnom území Nivy, 

v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom číslo 205/2016 

zo dňa 16. februára 2018, v prospech žiadateľov 

Spoločenstva vlastníkov bytov so sídlom mil Miletičova 31, 

33, 35, Bratislava, IČO 31797555 a ítípí menežment budov 

eseró(ETP Management budov, s.r.o.), so sídlom 

Záhradnícka 30, Bratislava, IČO 35970707, ako oprávnených 

z vecného bremena, ktoré bude pôsobiť „in personam“ 

za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. 

Prosím vás o podporu tohto, aby sme mohli mať o jedno 

pekné kontajnerové stojisko v Bratislave navyše. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To je dobrý nápad. Ja ho plne podporujem.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja podporujem, pán Chren, váš návrh.  

Ja by som bola celkom rada, že keby sme sa potom 

pobavili o tom, že aké budú tie polozapustené, alebo 

zapustené, lebo tie, čo sú také tie obrovské, veľké, tak 

tie naozaj do verejného priestoru hlavného mesta nepatria. 

Mohli by sme zvažovať, že by sme dali tie, alebo 

objednávali tie, proste, ako, ako základný nejaký rámec, 

tie pekné nerezové, ktoré vlastne len malá časť vytŕča nad 

vlastne zem.  

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 veľmi pekne. 

Pán Chren,  

keby som mala pred sebou váš návrh uznesenia, čo ste 

teraz dopĺňali, tak by som videla, že čo hovoríte, lebo 

takto pokiaľ nevidím pred sebou a nie je to jedná veta, je 

to dosť dlhý návrh uznesenia, nemôžem o tom hlasovať, aj 
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keby to bolo veľmi výhodné, povedzme, pre Ružinov, alebo 

pre mesto, alebo  pre kohokoľvek, lebo neviem čo ste 

povedali a nemám to pred sebou. 

Buďte taký láskavý, zabezpečte, aby sme to videli, čo 

ste povedali.  

Jednak je tu zlá akustika, jednak nepočuť a jednak 

vôbec neviem, nepamätám si už začiatok ani koniec toho, čo 

ste povedali. 

Ďakujem. 

Prosím si pred sebou návrh. 

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. 

Pani Šimončičová,  

prinesiem vám ho, ale ide o to, že schvaľujeme vecné 

bremeno na štrnásť metrov štvorcových, aby si obyvatelia 

Miletičovej tam mohli vybudovať to polopodzemné 

kontajnerové stojisko. 
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My sme pred pár mesiacmi schválili program, kde OLO 

buduje tie štandardné polopodzemné kontajnerové stojiská, 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

v meste, a toto je len technický pozmeňovák, kde sú 

čísla pozemkov, čiže, respektíve pozemku, tých štrnásť 

metrov štvorcových, ktorý pripravil priamo magistrát. 

A ja som totiž si to obehal na žiadosť práve tých 

obyvateľov z tej Miletičovej, ktorí ma požiadali, aby sa to 

stihlo do konca roka, lebo inak im tie peniaze prepadnú. 

Ale idem vám to hneď priniesť. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Je to doplňujúci, áno. Časť uznesenia Bé sa doplňuje. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali, dostali jeden 

doplňujúci návrh do časti Bé, tak ako bolo teraz pred 

chvíľočkou nám prečítané pánom poslancom Martinom Chrenom. 

Budeme hlasovať najprv o tomto doplnení tohto 

pôvodného uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trojpätina aj doplňujúci návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťjedna za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Teraz budeme hlasovať o prvej časti tohto návrhu 

uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje nájom pozemkov a tak ďalej, ako je to písomne 

uvedené aj s podmienkami so všetkými.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Ďakujeme veľmi pekne. 
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BOD 40 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. NOVÉ MESTO, PARC. Č. 13145/73, 

SPOLOČNOSTI ACS 5, 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 štyridsať. Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom časti pozemku 

v Novom Meste. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Žiadateľom je spoločnosť A Cé eS 5 eseró (ACS 5 s. r. 

o). 

Účelom nájmu je umiestnenie a vybudovanie verejné 

prie, verejne prístupnej komunikácie v rámci budovania 

objektu eSO (SO) 06 dopravné komunikácie, spoj spevnené 

plochy, parkoviská a stanovište kontajnerov v súvislosti 

s realizáciou stavby Nové vinice, Skalická ulica, 

Bratislava. 

Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú.  

Výmera je tristoosemdesiatjedna metrov štvorcových. 
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Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu, starosta nemá námietky. 

Finančná komisia materiál prerokovala, avšak nezískal 

dostatočný počet hlasov.  

Mestská rada materiál odporúča prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som sa chcela spýtať, pán primátor.  

23. a 4. 10. bol pán riaditeľ magistrátu na 

dovolenke. Že kde je dnes?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

sme v bode štyridsať nájom časti pozemku katastru 

Nové Mesto. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Pán primátor,  

ja takisto by som rád svoj príspevok rád adresoval aj 

pánovi riaditeľovi. 

A naozaj, on to má v popise práce.  

Čiže, keď nie je dôvod na to, aby tu nebol, tak tu má 

sedieť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

To nie je výmysel. Prečítajte si, čo ste mu 

podpísali. Prečítajte si to.  

Ja si pamätám, keď som bol ako námestník. Aké sme 

mali náplne práce. A takisto si pamätám, jaký náplň práce 

má riaditeľ. 
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Ale to je jedno. Hej? Čiže, už je dnes, snáď, teda 

posledné zastupiteľstvo. 

K tomuto bodu. 

Mne nie je jasné, či ten náš pozemok má 

tristodeväťdesiatjedna metrov alebo štyristoštyridsaťštyri 

metrov. To je prvá otázka na predkladateľa. 

Druhá.  

Nezdá sa mi logické a rozumné a vhodné, aby sme či zo 

štyristoštyridsaťštyri alebo tristodeväťdesiatjedna 

prenajímali na tento úmysel, na ten účel 

tristoosemdesiatjedna metrov. 

Je, ja som si prečítal ten materiál. On naozaj po 

ukončení diela, teda tej cestnej komunikácie, investor má 

právo odovzdať, ale ani nie mestu, ale mestskej časti do 

užívania, takto vytvorenú komunikáciu, ale nemusí. Mestská 

časť ju nemusí prijať.  

Mesto teda nemá viacmenej ani nárok, lebo to bude 

tretia trieda cestnej komunikácie.  

Čiže, keď už sa rozhodneme prenajať tento, tie, tento 

pozemok na ten účel, na ktorý bol zadefinovaný, navrhujem, 

aby z navrhovaných tristoosemdesiatjedna metra štvorcového 

sme prenajali celú plochu tejto parcely. 

Štyristoštyridsaťštyri metrov štvorcových. Čo má dôsledok 
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teda na to, že tá suma bude v bode jedna trinásťtisíc 

tristodvadsať euro, v bode dva sa mení suma sedemtisíc 

dvestotridsaťdeväť euro na osemtisícštyristotridsaťšesť. 

Čiže, návrh spočíva v tom, že sa mi zdá nelogické, 

aby sme si tam nechali tridsaťsedem metrov štvorcových, 

o ktoré sa asi nebudeme starať, lebo teda, bude to 

obtiažne, aby sme sa o tom starali.  

Čiže, celá parcela, aby prešla do užívania toho, kto 

ju buď v nájomnom vzťahu bude užívať ako komunikáciu 

a priľahlý pozemok, respektíve, pokiaľ to prejde do 

užívania, do do užívania mestskej časti, aby potom 

obhospodarovala celú túto parcelu.  

Túto zmenu, opakujem, čiže namiesto 

tristoosemdesiatjedna metrov navrhujem 

štyristoštyridsaťštyri metrov. Čiže, celý pozemok. Celú 

parcelu. Čo má dopad na nájomnú zmluvu, nájomnú hodnotu 

trinásťtisíctristodvadsať euro namiesto 

jedenásťtisícštyristotridsať.  

A v bode dva. Po kolaudácii namiesto takisto 

štyristošty tristoosemdesiatjedna metrov, 

štyristoštyridsaťštyri metrov, čo má dopad na sumu 

zo sedemtisícdvestotridsaťdeväť bude 

osemtisícštyristotridsaťšesť. 
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Dávam tento pozmeňujúci návrh aj písomne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Končím diskusiu a ešte zástupca spracovateľa. 

JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

Pozemok registra Cé (C) (poznámka: nezrozumiteľné 

slová). 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha.  

Pozemok registra Cé (C), ktorý prenajímame, má výmeru 

tristodeväťdesiat metrov štvorcových. 

Tristodeväťdesiatjedna. 

Nemá založený list vlastníctva. Ale hlavné mesto je 

vlastníkom pozemku registra E o väčšej výmere.  

Žiadateľ, ak mu chcete prenajať celý pozemok, tak 

potom pozemok registra Cé (C) o výmere 

tristodeväťdesiatjedna metrov štvorcových. Lebo ten pôvodný 

éčkový zodpovedá ešte aj ďalšej časti céčkového pozemku, 
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ktorý nebude užívať a nie je ani v tej, je mimo toho 

záberu. Predmetu nájmu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je väčší, áno. 

Ale prenajíma sa céčkový.  

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: 

Ten môj návrh smeruje k tomu, aby nám tam nezostalo 

tridsaťsedem metrov štvorcových vo vlastníctve.  

Dopad po vybudovaní komunikácie hovorí, že 

komunikácia bude odovzdaná mestskej časti, pokiaľ ju 

mestská časť príjme. 

Čiže, moje neznalosť pomerov smerujem na to. Keď je 

pozemok celistvý tristodeväťdesiatjedna metrov, tak dajme 

tristodeväťdesiatjedna. Keď je pozemok celistvý 

štyristoštyridsaťštyri, tak dajme štyristoštyridsaťštyri 

metrov štvorcových. 

Čiže, tu by som poprosil jednoznačne.  
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Čiže, pozemok, ktorý je pod tým parcelným číslom má 

len tristodeväťdesiatjedna a potom dajme 

tristodeväťdesiatjedna.  

Prepíšem tie čísla.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Macová,  

ešte chcete povedať niečo? Alebo?  

Dobre. 

Tak, návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Pán Kolek oznámil, že dáva nejaké doplňujúci alebo 

nejaké zmeny. Nemám tu nič písomne. 

(poznámka: čaká sa na predkladateľa zmeny uznesenia 

poslanca Koleka kým doručí návrh predsedníčke návrhovej 

komisie) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  
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tak prosím, doplniť návrh písomne, aby bolo o čom 

hlasovať.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

(poznámka: naďalej sa čaká sa na predkladateľa zmeny 

uznesenia poslanca Koleka kým doručí návrh predsedníčke 

návrhovej komisie) 

(poznámka: poslanec Kolek predložil predsedníčke 

návrhovej komisie návrh na zmenu uznesenia a vysvetľuje 

v čom je jeho návrh) 

Táto zmena, ktorá bola prednesená poslancom Kolekom 

sa týka iba výmery v texte navrhnutého uznesenia. Namiesto 

tristoosemdesiatjedna, tristodeväťdesiatjedna a aj v druhom 

prípade tristodeväťdesiatjedna štvorcového metra.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ja som povedala. Treba o tom hlasovať. O tejto zmene.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, to je všetko. 

Ďakujem. Áno. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

To je všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Devätnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

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 návrh uznesenia na prenájom časti pozemku tak ako 

je tu písomne uvedené v materiáli 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.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Päť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 41 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. VRAKUŇA, PARC. Č. 631/91, 

PARC. Č. 631/92, PARC. Č. 1141/1 

A PARC. Č. 1141/2, 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 štyridsaťjedna a tým je návrh na 

schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

pozemkov vo Vrakuni pre mestskú časť v v Vrakuňa. 

Prosím úvodné slovo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Účelom nájmu je užívanie mes mestskou časťou ako 

pozemkov pod stavbami a školskými areálmi slúžiacimi na 

výchovnovzdelávacie účely.  

Jedná sa o užívaní pozemkov mestskej časti ako 

pozemkov v pod stavbami.  

Z dôvodu, že mestská časť má rozpracovaný projekt 

moderných učební v základnej škole, ktorý je časovo 

obmedzený, avšak bez preukázania právneho vzťahu k pozemkom 

sa nemôže uchádzať o doda dotačné zdroje na obnovu škôl 

a školských zariadení, nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 

neurčitú.  

Výška nájomného podľa al alternatívy číslo jedna a na 

základe žiadosti mestskej časti je vo výške jedného eura za 

rok na na za celý predmet nájmu.  

Alternatíva dva vychádza z rozhodnutia primátora.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné nakoľko je 

žiadateľom. 

Finančná komisia   odporúča schváliť žiadosť na 

základe návrhu alternatívy číslo jedna.  
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Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Samozrejme, podporujeme tento návrh a navrhujeme 

schváliť alternatívu číslo jedna.  

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, mohli by ste sa opýtať pána Szaba ako 

to robí, že jemu rozumieť. Hovorí pomaly, zrozumiteľne, 

v celej sále to počuť.  

Vy, ktorý vedľa neho sedíte, tak máte blízko k nemu, 

opýtajte sa ho, ako to robí a skúste ho napodobniť 

a rozprávať tak, ako hovorí pán Szabo.  

Lebo ináč by som si predstavovala, že by bolo lepšie, 

keby celé zastupiteľstvo viedol pán Szabo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ono sa to týka aj tohto materiálu, ale vlastne 

všetkých materiálov kde, ktoré schvaľujeme  cez tie, cez 

tie tri, alebo, kvalifikovanou väčšinou pri tých osobitných 

zreteľoch. 

Lebo som si všimol, že aj pani predsedníčka návrhovej 

komisie hovorí, že tie pozmeňujúce návrhy, že na ne treba 

tiež tú kvalifikovanú väčšinu. Ale ono, ono v rokováku to 

tak nie je.  

Platil tu kedysi rokovák, ktorý som ja navrhol, ale 

ktorý pán viceprimátor Černý potom navrhol zrušiť a vy ste 

ho zrušili.  

Čiže, už dneska to nie je to tak, že pozmeňováky 

treba schvaľovať tou kvalifikovanou väčšinou. Na tie stačí 

bežná. A potom celý materiál sa schvaľuje tou 

kvalifikovanou väčšinou. 

Ja teraz nechcem, aby sme o tom nejak dlho 

polemizovali, máme ešte veľa bodov, ale prosím, 

overovateľov, aby si, aby toto overili, keď budú overovať 

zápisnicu aj to hlasovanie, pretože je dosť možné, a podľa 
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mňa je to tak, že návrh pána Koleka prešiel a tým pádom sa 

to celé zmenilo v tom predchádzajúcom bode. Celé to zmenilo 

potom aj výsledky hlasovania. 

Nechcem, aby sme sa tým zdržiavali, len prosím 

overovateľov, aby to overili, lebo podľa mňa s tým potom 

môže byť problém. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som chcel ctené zastupiteľstvo poprosiť 

o podporu tohto materiálu. 

Ja by som, samozrejme, som veľmi rád, že sa dostal na 

zasadnutie zastupiteľstva, aj keď určite by som bol radšej, 

keby to bolo zverenie tých pozemkov. 

A vysvetlím prečo. 

Lebo v budúcnosti možno budeme mať aj nejaký iný 

zámysel s týmto pozemkom, ktorý je pod školou a vždy budeme 

musieť pýtať žia žiadosťou zastupiteľstva, alebo hlavné 

mesto. Lebo tentokrát je to naozaj len za určitým účelom 

prenajaté za jedno euro. 
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Hovorím, nebránim sa tomu, aj keď si myslím, že 

mestské časti mohli mať zverované tieto pozemky, minimálne 

pod budovami základných škôl a ich areálov, lebo tam tak či 

tak mestské časti nikdy nič iné robiť nebudú, len to vždy 

bude areál základnej školy.  

A bolo by možno fajn, keby sa do budúcna pripravil 

nejaký materiál, ktorý bude pojednávať o tom, za akých 

podmienok sa jednotlivým mestským častiam, či už bude 

prenajímať, alebo sa zverovať, alebo podobne.  

Lebo naozaj, čakať rok, alebo dva roky na to, aby som 

dostal do prenájmu pozemok, ktorý pou potrebujem len na to, 

aby sme mohli opraviť telocvičňu, sa mi zdá dosť blbé.  

A aj iní kolegovia tu takí boli.  

Hovorím, som nesmierne rád, že to tu mám, lebo budeme 

mať teraz financie z eurofondov na rekonštrukcie telocviční 

a bez toho by to nemohlo byť.  

Takže, možno naozaj nejaký komplexný materiál do 

budúcna, aby sme vedeli ako postupovať, aby zbytočne sme 

nežiadali zverenie, keď sa prenajíma, alebo žiadali 

prenájom, keď sa bude zverovať.  

Takže, možno si stanoviť nejaké pravidlá za akých 

podmienok sa bude mestským častiam zverovať, za akých 

podmienok sa bude prenajímať a urobiť nejaké také. Určite 
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by to privítali aj nejaké budúce zastupiteľstvo, určite aj 

budúci starostovia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja myslím, že taký materiál by mal niekde uz uzrieť 

svetlo sveta. 

My sme, tunák máme veci, ktoré nám tuná stoja dva 

roky s tým, že sa pripravuje takýto koncepčný materiál. 

Chápem, že asi mesiac pred voľbami sa to nedorieši, 

ale ja teda dúfam, že ten materiál už je na svete a teda, 

že hneď od nového, od zvolenia nového zastupiteľstva sa na 

tom začne pracovať. 

Ja si pamätám, ešte myslím, že to bolo za 

primátorovania pána Ďurkovského, boli automaticky pozemky 

pod existujúcimi a funkčnými škôlkami prevádzané do majetku 

mestských častí. Nie že zverované alebo prenajímané za 

euro. 
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Takže, ja si myslím, že totok je naša originálna 

kompetencia a tam by sme tieto veci ma mali mať riešený 

rovnakým postupom. 

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: 

Myslím, že mali sme to na poslednom zastupiteľstve, 

že opätovne sa dalo aj zveriť, tak ja neviem teraz, naozaj, 

momentálne funguje taký hybridný mód, že niekomu sa to 

zverí, niekomu sa to prenajme. 

A ja som mal za to, že teda prenajíma sa to tým, 

ktorí primátorovi hlasujú za jeho potrebné veci. Mal som 

v tejto skupine aj pána Kuruca. Možno už v tej skupine nie 

je. Tak má teraz smolu. A je mu to, je mu to iba prenajaté 

a neni mu to zverené.  

Ale myslím, že tá filozofia, naozaj, je buď ako 

náhodná, náhodný generátor, kedysi pán primátor svojim, 

alebo teda niekto uňho na, na úrade rozhodne, že tie, 

tomuto to pôjde takýmto a tomuto takýmto štýlom. Ale je to 

naozaj veľmi divné.  
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A odzrkadľuje to spôsob rozmýšľania a fungovania 

tohto magistrátu.  

Čiže, naozaj, ja sa tiež veľmi udivujem nad tým, že 

prečo toto nemôže byť zverené, ale tak, asi sú na to vážne 

dôvody tohto primátora.  

Kiež by už po týchto voľbách nebol znova primátorom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu. 

K tomu iba poviem, že samozrejme, v každej 

komunikácii s mestskými časťami uvádza aké sú kritériá pre 

posudzovanie žiadostí, ako sa postupuje.  

Čiže, toto odmietam také tvrdenie, že tu sú nejaké 

náhodné, náhodné účelové rozhodnutia. Nie je to tak. 

Práveže je to pokus vniesť systém do toho, systém do 

vzťahov mesta a mestských častí. 

Zároveň za dodržiavania povinností štatutára mesta 

chrániť majetok mesta. To je zákonná povinnosť. Nie ho 

rozdávať. 

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 ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti 

pozemku podľa alternatívy číslo jeden. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tak ako je písomne uvedené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 42 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú.  RUŽINOV, PARC. Č. 21949/30, 

SPOLOČNOSTI PRI KUCHAJDE, 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 štyridsaťdva. Návrh na schválenie 

prípadu osobitného zreteľa, nájom pozemku v Ružinove 

spoločnosti Pri Kuchajde. 

Prosím, úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Účelom nájmu je realizácia stavby Pri Kuchajde, 

Trnavská cesta, predĺženie dopravného pruhu. 

Doba nájmu je stanovená na dobu neurčitú. 

Výška navrhovaného nájomného je tridsať eur za meter 

štvorcový za rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti 
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nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete 

nájmu, čo pri výmere šesťstošesťdesiatdva metrov 

štvorcových  predstavuje ročne sumu devätnásťtisíc 

osemstošesťdesiat eur. 

Ďalej devätnásť eur za meter štvorcový za rok za 

obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na 

predmete nájmu. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia predmetný materiál vylúčila 

z programu rokovania. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem.  

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje nájom časti pozemku a tak ďalej, ako je to 

uvedené písomne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Šesť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 43 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. NIVY, PARC. Č. 10497/11, 

OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU FONTÁNA PRE 

ZUZANU SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu štyridsaťtri, a to je osobitný 

zreteľ, nájom pozemku. Časti pozemku v Nivách občianskemu 

združeniu Fontána pre Zuzanu. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Účelom nájmu je upráva a výstadba trávnatých plôch 

a starostlivosť o zeleň. Realizácia florbalového ihriska, 

osadenie lavičiek a smetných košov. Udržiavanie čistoty 

v okolí Fontány pre Zuzanu. A umiestnení informačnej tabule 

vo vnútrobloku ohraničeného obytnými domami na Šumavskej 

ulici, Dohnányho ulici, Záhradníckej ulici a Kupeckého. 

Doba nájmu je stanovená na dobu neurčitú. 

Výška navrhovaného au nájomného je alternatíva číslo 

jedna podľa žiadateľa, alebo na základe žiadosti žiadateľa 

jedno euro.  
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Alternatíva dva vychádza z nariadenia primátora. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia odporúča schváliť podľa návrh 

v alternatíve číslo jedna. 

Mestská rada odporúča prerokovať materiál. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Dámy a páni,  

ja tiež sa pripájam k tomuto návrhu a veľmi prosím 

o schválenie nájmu za alternatívu číslo jedna.  

Občianske združenie je Fontána pre Zuzanu je veľmi 

aktívne občianske združenie, ktoré robí kopec dobrej roboty 

v tejto oblasti.  

Námestie, respektíve vnúrtoblok, o ktorom hovoríme, 

je tiež legendárnym bratislavským vnútroblokom, pretože sa 

tu natáčal ten známy film a Fontána pre Zuzanu tam ešte 

stále je a je aj funkčná. 
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Občianske združenie má dobrý plán ako z tohto 

námestia, respektíve z tohto vnútrobloku spraviť ešte 

atraktívnejší priestor pre občanov, ktorí tam žijú.  

Takže mesto, hlavné mesto plne podporuje tento zámer.  

My sme sa veľakrát so zástupcami, s pánom Bokom 

stretli, rozprávali a skutočne, hlavné mesto podporuje 

tento zámer. 

Takže vás prosím o podporu. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Veľmi stručne chcem tiež podporiť tento návrh. 

Tento vnútroblok má ten taký klasický problém ako 

mnoho vnútroblokov na Nivách, aj celý vnútroblok 

Miletičová. Že sa všetci tvária, že nikomu nepatrí, že tie 

komunikácie neexistujú. Naveľa, naveľa teraz pred pár dňami 

mestská časť opravila aspoň pán najhorších výtlkov. Inak si 

ich tu ľudia opravovali svojpomocne.  
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A práve občianske združenie Fontána pre Zuzanu je pre 

mňa takým príkladom, že ako môže fungovať občianska 

spoločnosť. Veľmi dobre, keď sa drvivá väčšina naozaj 

majiteľov nehnuteľností, ktorí bývajú v tomto vnútrobloku, 

spojili, vytvorili občianske združenie. Zveľaďujú si to. 

A mali by sme im naozaj vyjsť v ústrety za to jedno euro, 

aby mohli v zveľaďovaní pokračovať naďalej, keď už sa im 

mestská časť tak otáča chrbtom.  

A možno len pikošku pre tých z vás, ktorí nevedeli. 

Tá fontána tam síce stojí už veľmi dlho, ale ona bola 

postavená len ako filmová kulisa a nefungovala, kým sa do 

toho pred pár rokmi mesto nepustilo a naozaj ju 

nesfunkčnilo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne aj za historicky zaujímavý výklad. 

Pán poslanec Buocik.  

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

No, ja som chcel povedať to isté ohľadom tej fontány, 

pretože naozaj tá fontána, teda že nikdy nebola funkčná. 

Bola funkčná cisternami počas natáčania toho filmu. Aha 

bola spustená, naozaj, myslím že v roku 2009 alebo 2010, že 
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bola reálne, reálne spustená ako funkčná fontána. Ako 

replika tej pôvodnej.  

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 pekne. 

Neviem kto je občianske združenie Fontána pre Zuzanu, 

ja len dúfam, že tento prenájom nedopadne podobne ako máme 

tuto zavedený už taký systém v meste, že zelené plochy si 

môžu adoptovať buď fyzické osoby alebo právnické osoby. 

A dopadá to tak, že ak si adoptujú nejakú plochu zelene, 

tak právnické osoby si to pripočítajú k svojej ploche 

susedného pozemku, ktorý je stavebný a zarátajú si to, ako 

koeficient zelene im vychádza práve na tú plochu adop 

adoptovanú zeleň, ktorá je adoptovaná len na pár rokov.  

V čase keď dostávajú záväzné stanoviská preukážu, že 

tam majú plochu zelene, tým pádom môžu si celú svoju plochu 

stavebného pozemku zastavať a potom tú adoptovanú zeleň 

vrátia mestu. Tým pádom už nemajú nič.  
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Dúfam, že toto nedopadne pododbne, že dostanú do 

nájmu túto plochu zelene a budú si môcť ju pripočí.  

A neviem čo sa chystá v okolí, neviem. Nemali sme to 

tú tento problém ani v ružinovskej komisii, ani v mestskej 

komisii, komisii územného plánu a životného prostredia.  

Takže, ja sa len od tohto obávam, že môže to dopadnúť 

podobne ako s adoptovanými plochami zelene.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

ja rozptýlim vaše obavy.  

Nechystá sa tam nič. Je to stabilizované územie jedno 

z najhustejšie, inak mimochodom, zas zastavaných území 

v Bratislavy. Historický Ružinov. 

A žiadajú to obyvatelia na to, aby si tam dali smetné 

koše, lavičky, aby sa starali o zeleň. 

Pán poslanec Chren. 

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

Presne, toto som chcel povedať. Aj keď chápem tú 

obavu pani kolegyne Šimončičovej. 
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Tu ide len o tento vnútroblok.  

To združenie sú vlastne obyvatelia tých bytov, ktoré 

vidíte tu na fotke. V tom vnútrobloku sa určite nič nebude 

stavať.  

A nejde len o zeleň. Oni si chcú opraviť a zveľadiť 

aj to ihrisko. Už si tam dali nejaké lavičky, altánok, kde 

sa dávajú zveľadiť svoje pieskovisko a podobne. 

A ešte mi napadla jedna vec, ktorú by som chcel 

povedať.  

Mali by sme, pán primátor, riešiť aj ten veľký 

dopravný problém, ktorý tu majú, že je tu zle urobené 

dopravné značenie. A každý deň dokonca niekoľko kamiónov 

omylom zabočí do tohto vnútrobloku, kde sa potom vytáčajú, 

lebo tie značky sú urobené tak a zjednosmernenie Kupeckého, 

že je z toho veľký problém.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hej. 

To je iná téma. Ale k tomu sme veľakrát sedeli. Aj 

s občianskym združením to riešime paralelne. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja len chcem povedať, že ja chápem Katku na čo 

upozorňuje, ale toto nie je ten prípad. 

Samozrejme, nemôžeme poznať všetky občianske 

združenie, ktoré v meste fungujú, ale toto je naozaj jedno 

z tých, ktoré sa stará o ten vnútroblok, kde sa ľudia dali 

dokopy a zaujímajú sa o to, čo tam je. 

Lebo veľkým problémom často je, že mesto, mestské 

časti aj niečo vysadia, urobia, ale niekto sa potom musí 

aktívne starať, chrániť to. A tu je veľmi dobré, že keď si 

to občania sami urobia a vedia sa o to starať, chránia si 

to a keď niekto to znečisťuje, tak hneď ho upozornia 

a riešia to.  

Takže, naozaj, toto je, podľa mňa, cesta ako práve 

takéto vnútrobloky riešiť aj do budúcna v ostatných 

častiach a preto to podporujem.  

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. 
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Ja som to isté mala na mysli, čo hovorila aj Katka, 

že by sme to mohli prípadne dať do toho návrhu, ktorý 

hovorí o tom, že schvaľujeme tú nájomnú zmluvu. 

V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom 

podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí 

platnosť. Dalo by sa tam to vymeniť. V prípade, že nájomná 

zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote alebo 

nájomca bude prenajímať pozemky ďalším osobám, toto 

uznesenie stratí platnosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

rozumiem, kam mierite, to je dobrý nápad, ale právny 

pr, právny poriadok je taký, že to nemôže bez súhlasu 

vlastníka. On to, že musí mať súhlas vlastníka.  

Čiže, mesto má kontrolu nad, nad tým vzťahom. 

Pán doktor. 

Pani poslankyňa Šimončičová ešte. 

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

Ďakujem pekne. 

Chcem zareagovať teda na to, čo tu bolo povedané. 
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Viem čo je občianske združenie, sama som členkou 

viacerých občianskych združení.  

Možno teraz sú tam seriózni ľudia, veľmi ľahko je 

zmeniť obsadenie občianskeho združenia alebo štatutárov.  

Ďalšia vec je tá, že naozaj, ja som len chcela 

upozorniť tým prenájmom, alebo daným plochy zelene, ktoré 

sa dávajú ako adoptované nie niekomu do akože na adopciu, 

nech sa o to stará, ako sa to zneužíva, preto sa obávam, že 

nemáme tam žiadnu záruku, najmä keď je to nájomná zmluva na  

dobu neurčitú, že, že naozaj tam pôjde iba o to, čo sa 

teraz pôvodne ten zámer deklaruje, ktorý je chvályhodný, 

ale nevedno ako to bude pokračovať ďalej. 

Ďakujem. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

A poprosím ešte, pán doktor Szabo, aby ste vysvetlili 

právnu situáciu. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Súčasťou materiálu je aj návrh nájomnej zmluvy. 

A pokiaľ si pozrie pozrieme článok štyri Práva a povinnosti 

nájomnu a sankcie, tak hneď v prvom, v prvom ustanovení je 

uvedené, že nájomca je povinný užívať predmet nájmu 

v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet 

nájmu a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve.  

To znamená, že pokiaľ by nevyužíval nájomca na ten 

účel v tom rozsahu, v akom je dohodnuté v tomto zmluve, tak 

môžeme vypovedať tú nájomnú zmluvu. To je jedna vec. 

A pokiaľ ideme k k ustanoveniu číslo tri, nájomca nie 

je oprávnený nený dať predmet nájmu do podnájmu, alebo inej 

dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu 

prenajímateľa s výnimkou odovzdania predmetu nájmu 

dodávateľovi stavebných prác. Zas, ktoré sa vzťahujú na 

predmet toho nájmu. To znamená, umiestnenie tých lavičiek, 

oprava toho športoviska a respektíve tej fontány.  

To znamená, že bez nášho súhlasu by nemohli nič iné 

tam vykonať. Pokiaľ by začali niečo iné vykonávať, okamžite 

môžeme vypovedať nájomnú zmluvu a tým pádom vracia sa to 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani hlavná architektka. 

Par, ešte pani Šimoči. 

Pardon, tak teraz pani Šimončičová, potom ide pani 

Konrad. 

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

Ďakujem, pán Szabo, za vysvetlenie. 

Však ono našťastie pán primátor býva neďaleko, takže 

on to môže denne kontrolovať, či tam náhodou neporušujú 

túto nájomnú zmluvu a upozorniť nás na to všetkých.  

A prípadne, ak by ju porušovali, tak sa tá nájomná 

zmluva môže ukončiť. 

Takže, tam pán primátor môže byť tým hlavným 

kontrolórom v tomto prípade.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Konrad. 
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Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len krátko. 

To, čo vlastne kolega Szabo spomenul, tak v tom istom 

článku štyri je aj uvedené, že máme prístup ako kontrolný 

orgán. A ja by som bola veľmi rada, keby sme do budúcnosti, 

či sa to týka adopcie, alebo takýchto nájmov, kde, ktoré 

spodmieňujeme nejakými krokmi, aby sme mali toľko 

personálu, ktorí by chodil na kontrolu pravidelne, aby sme 

naozaj vedeli tieto, tieto zámery, ktoré sa tam budú 

realizovať, kontrolovať a vedeli o nich vôbec.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

O slovo požiadal ešte zástupca občianskeho združenia 

pán Vlk, tak prosím, hlasujte, či pán Vlk môže vystúpiť. 

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči, pán Vlk, máte slovo. 
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Občan   Ivan   V l k :  

Dobrý deň prajem. 

Zdravím pána primátora, milé dámy, zastupi, zástupci 

ľudu a nás všetkých. 

Chcem vás uistiť v jednom, že vnútroblok je naša 

srdcova záležitosť. 

Bývam tam už niekoľko rokov a hrozilo tam, skutočne, 

nebezpečie, keď tak môžem povedať, v zámenu Luníku 9. 

Tento priestor sme s veľkými potiažami a s veľkým 

úsilým všetkých občanov, ktorých som prebudil s dlhého 

šesťdesiatročného spánku, čo tento vnútroblok existuje 

a som ich presvedčil, že keď sa dáme všetci dokopy a budeme 

sa snažiť, takže z tohto vnútrobloku môžeme aj niečo slušné 

ako životné prostredie pre nás všetkých urobiť. 

S pomocou miestneho úradu Ružinov sa nám podarila 

dosť veľká časť užitočnej práce. A môžem vás uistiť, to čo 

som tu teraz od vás počul, aj hodnotenie našej práce 

a vôbec celého vnútrobloku, plne s ním súhlasíme a chcem 

vás uistiť, že to, čo sa tam bude zveľaďovať, bude priamo 

v rámci slušnosti a poriadku s magistrátom mesta 

Bratislavy. 

Všetko, čo sme tam spravili, a vôbec, všetko čo sme 

potrebovali urobiť, bolo oboznámené zastupiteľstvo mestskej 
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časti, tak ako aj požiadavky, ktoré sme mali, sme 

prerokovávali s na magistráte.  

Takže, ozaj nehrozí tam žiadne nebezpečie nejakého 

prenájmu, alebo zvereniu niekoho iného, alebo čo ja viem, 

že by sa tam niečo stavalo.  

Nám ide hlavne o zeleň. Ide nám o to životné 

prostredie, aby tie deti a tí seniori a vôbec, aby to malo 

istú úroveň, aby to bola slušná.  

A hlavne aj s tým, že je tam poslednú dobu veľká 

frekvencia škôl, detí, pamätníkov, ktorí sa prídu pozerať 

na fontánu, lebo je to tam ozaj lákadlo a dnes môžeme ozaj 

povedať, že sme tam urobili kus práce a je za nami niečo 

vidieť. 

Moc krát vám ďakujem za vaše vyjadrenia a za podporu.  

Ďakujem pekne. 

Dovidenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne, pán Vlk. 

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 nájom pozemku a tak ďalej v alternatíve číslo 

jeden.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A gratulujem občianskemu združeniu Fontána pre 

Zuzanu. 
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BOD 44 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

VO VÝMERE 238,26 M², V STAVBE, SO 

SÚPIS. Č. 3042,  NA JASOVSKEJ 6 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, NA 

POZEMKOCH PARC. Č. 2468/1, PARC. Č. 

2464/50 A PARC. Č. 2464/47, 

PRE BRATISLAVSKÚ ARCIDIECÉZNU 

CHARITU, SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod štyridsaťštyri Návrh na schválenie prípadu 

osobitného zreteľa, nájom nebytových priestorov v Petržalke 

pre Bratislavskú arciedéz céznu charitu. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Jedná sa o nájom nebytových priestorov vo výmere 

dvestotridsaťosem metrov, respektíve dvestotridsaťosem celá 

dvadsaťšesť metra štvorcového v katastrálnom území 

Petržalka pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu za účelom 

prevádzkovaniu skladu solidarity Karitas (Caritas) pre 

pomoc domácnostiam postihnutým povodniami a poskytovanie po 

podporných sociálnych služieb. 
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Predmetná nehnuteľnosť je, bola a je aj v súčasnosti 

využívaná na dobročinné účely.  

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.  

Výška navrhovaného nájomného na základe žia, žiadostí 

žiadateľa je v alternatíve číslo jedna vo výške jedno euro 

za rok za celý predmet nájmu.  

Alternatíva dva vychádza z nariadenia primátora. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Finančná komisia odporúča schváliť  navrhovaný 

materiál v alternatíve číslo jedna. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskus. 

Pani námestníčka Plšeková.  

Lebo som myslel, že si stiahla.  
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Tak, nech sa páči, pani námestníčka Plšeková. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja chcem leen poprosiť kolegov a kolegyne o podporu 

tohto materiálu. 

Jedná sa o terasu toho domu, ktorý susedí s čiernou 

stavbou Domino v Petržalke. Je to terasový dom, ktorý je 

dosť problematický sám o sebe. Tá terasa nie je veľmi 

vľúdna. 

My sme radi, keď sú tam prenajaté čo najviac 

priestory, lebo tam, kde je prázdno, ťahá to rôzne živly, 

špinu a podobne.  

Je tam dneska táto charita. 

Ja vás chcem poprosiť, naozaj, o podporu tej 

alternatívy číslo jedna, lebo robia svoju činnosť, robia ju 

dobre a my sme radi, keď všetky tie priestory sú prenajaté, 

lebo máme v Petržalke na terasových domoch pomerne veľa 

prázdnych priestorov, čo nie je dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu schvaľuje nájom bytových, 

nebytových priestorov tak, ako je to písomne uvedené, 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.) 

(poznámka: prítomných je len dvadsaťpäť poslancov, 

pričom na prijatie uznesenia je potrebných dvadsaťsedem 

poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.) 

 

To znamená, že musíme prerušiť na pätnásť minút, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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O jednej je prestávka, za chvíľku. To znamená, že sa.  

Nie pätnásť minút. Rokovací poriadok hovorí 

o pätnástich minútach.  

To znamená, že sa stretneme po pätnástich minútach. 

 

(prestávka od 12.35 do 12.50 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Vráťte sa na svoje miesta, aby sme mohli pokračovať. 

Pätnásťminútová prestávka je u konca. 

Prosím o kontrolné hlasovanie. Prezenčné. 

(Prezentácia.) 

(poznámka: vrava a hluk v rokovacej sále) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťpäť hlas. 

To znamená, to znamená, že zobrali sme informáciu 

o pobyte pána Kaliského na vedomie.  
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A sme v bode štyridsaťštyri. Sme v bode 

štyridsaťštyri, kde sme hlasovali. 

Takže, opakujeme hlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 45 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 919/2017 ZO DŇA 27. 

09. 2017, KTORÝM BOL SCHVÁLENÝ AKO 

PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

NÁJOM ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 5206/13, PRE 

SPOLOČNOSŤ CUSTOM - PHARMA III 

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 štyridsaťpäť, a to je návrh na 

zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúceho sa 
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prípadu osobitného zreteľa v Petržalke a pre spoločnosť 

Kaston farma dva (Custom-Pharma II). 

Prosím úvodné slovo. 

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

Ďakujem. 

Umiestnenie a prevádzkovanie dočasného 

občerstvovacieho zariadenia tvoreného z prerobených lotýk 

lodných kontajnerov ako galérie spojenej s kaviarňou 

a terasou so službr so službou parper šop (Barber shop). 

Výška navr náj nájomného päť eur za meter štvorcový 

za rok od účinnosti dodatku do konca mesiaca, v ktorom bude 

vydané právoplatné územné rozhodnutie na stavbu na predmete 

nájmu, čo predstavuje pri výmere štyristopäťdesiat metrov 

štvorcových, ročne sumu dvetisícdvestopäťdesiat eur.  

Tridsať eur na rok od začiatku mesiaca nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom  nadobudlo právoplatnosť územné 

rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete 

nájmu, čo predstavuje pri výmere štyristopäťdesiat metrov 

ročne sumu trinásťtisícpäťsto eur, alebo o od začiatku 

mesiaca nasledujú, v ktorom nabudne, d d ds, 
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vo verzii A sedemnásť eur za meter štvorcový na rok 

za plochu dvesto metrov štvorcových pod občerstvovacím 

zariadením,  

alebo za bé, tridsaťšesť celá päťdesiat eur me za rok 

za plochu dvestopäťdesiat metrov pod terasou, čo pri výmere 

štyristopäťdesiat metrov ročne sumu dvanásťtisícdvesto 

päťstodvadsaťpäť eur.  

Vzhľadom na tieto  tri varianty, tak navrhujeme 

riešenie, sa navrhuje riešiť takto: 

Zmeniť uznesenie MsZ číslo 919 2017 zo dňa 27. 9. 

2017 v časti doplnenie účel nájmu a zmeny výšky nájomného,  

po druhé, uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve 

s doplnením účelu nájmu a platenie nájomného podľa ňo 

novonavrhovaného sadzieb, tak jako je navrhnuté v dodatku 

číslo 08 83 075 17 01, ktorý je prílohou tohto materiálu. 

Stanoviská dotknutých oddelení súhlasné. 

Finančná komisia prerokovala, ale z dôvodu 

neuznášaniaschopnosti nehlasovala.  

Výstup mestskej rady, odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia. 

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 580 

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. 

V zásade ja som za to, aby sme schválili túto zmenu, 

akurát z materiálu mi nie je jasné, akým spôsobom sa 

nájomca choval doteraz. 

V materiáloch obsahuje žiadosť o odpustenie nájomného 

v nejakej percentuálnom podiele, čiže, neviem čo sa s touto 

žiadosťou udialo.  

A preto dávam návrh na doplnenie uznesenia, tak ako 

je navrhnuté. Je to viac-menej štandardná podmienka 

všetkých uznesení nájomných. 

Čiže, ten text zostáva a dopĺňam: 

Za podmienok, že nájomca podpíše dodatok číslo jedna 

k zmluve o nájme číslo 08 83 0 sedemdes 750 – 17 – 00 zo 

dňa 20. 11. 2017 do tridsať dní od schválenia tohto 

uznesenia, teda tohto nášho. A že k dátumu nadobudnutia 

platnosti dodatku číslo jedna 08 83 07 50 – 17 – 01 bude 
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mať uhradené všetky záväzky vyplývajúce z tej pôvodnej 

zmluvy číslo 08 83 07 50 – 17 -00. 

V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.  

Čiže, považujem to za normálny postup, aby sme si 

takýmto spôsobom zadeklarovali mantinely do kedy, od kedy 

ten toto uznesenie platí. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka Plšeková, faktická poznámka.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja len faktickou. 

Úplne v poriadku, pán kolega, pokiaľ viem, tak majú 

všetko aj uhradené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Končím disku. 

Pani, pán poslanec Kolek ešte. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pani námestníčka,  

možno vy viete, ja neviem, lebo  vyjadrenie finančné 

oddelenia je z tretieho mes, z marca tohto mesiac, ÖÖÖ, 

z tohto roka.  

Čiže, ja to nemôžem vedieť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrhy 

uznesení. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

(poznámka: predkladateľ doplnenia uznesenia poslanec 

Ignác Kolek vysvetľuje svoj návrh predsedníčke návrhovej 

komisie Izebelle Jégh) 

K tomuto materiálu sme dostali návrh na doplnenie 

pôvodného uznesenia a s podmienkami, ktoré bolo teraz tu 

prečítané pánom poslancom Kolekom. 
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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.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia v prvej 

časti. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje zmenu uznesenia a tak ďalej, ako je to písomne 

uvedené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 46 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, PARC. Č. 

4765/11 A PARC. Č. 5349/1, 

SPOLOČNOSTI REPAX 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 štyridsaťšesť, osobitný zreteľ, 

nájom časti pozemkov v Podunajských Biskupiciach. 

Prosím úvodné slovo. 

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

Umiestnenie a prevádzkovanie krytej terasy 

s celoročným užívaním pre prevádzku biskusá biskups 

Biskupská piváreň na Vrakúnskej 39 v Bratislave. 
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Doba nájmu. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 

neurčitú. 

Nájom je za účelom umiestnenia a prevádzkovania 

krytej terasy s celoročným užívaním pre  prerás pre 

prevádzku, ktorej mal žiadateľ udelený v uplynulých rokoch 

súhlas s s so zaujatím verejného priestranstva za účelom 

zriadenia letnej terasy. 

Nájomné je určené v sume päť eur za meter štvorcový 

na rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy 

do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné 

rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 

tridsaťšesť metrov štvorcových  predstavuje ročne sumu 

stoosemdesiat eur.  

Tridsať eur na rok, eur na meter štvorcový na rok za 

obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu  na 

predmete nájmu do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť stavebné povolenie na stavbu na predmete 

nájmu, čo pri výmere tridsaťšesť metrov štvorcových  

predstavuje ročne sumu tisíc eur osemde, tisícosemdesiat 

eur.  

Sedemnásť eur na meter štvorcový na rok za obdobie od 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť stavebné povolenie na stavbu na predmet 
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nájmu, čo pri výmere tridsaťšesť metrov štvorcových  

predstavuje ročne sumu šesťstodvanásť eur.  

Stanoviská dotknutých oddelení súhlasné. 

Starostu, nemá námietky. 

Finančná komisia preroko, prerokovala, avšak nebola 

uznášaniaschopná. 

Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa 

predkladaného uznesenia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pána predkladateľa by som sa opýtal, na základe akého 

výmeru sú tieto sumy dávané, respektívne mám za to, že, že 
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takéto, nazvem to zaujatia verejného priestranstva bývajú 

drahšie ako v tomto prípade. 

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 za slovo. 

Vážený pán primátor,  

chcel som sa prihlásiť s faktickou poznámkou, 

respektíve s procedurálnym návrhom.  

O jednej máme mať obed, ale sme veľmi, veľmi tesne 

uznášaniaschopní. Chcel by som poprosiť kolegov, kolegyne, 

či by už súhlasili s návrhom, že by sme teraz, kým nás je 

dosť, tieto majetkové veci preberali aspoň ďalšiu pol 

hodinu, lebo na toto ľudia čakajú. Sú tam, sú tam 

zverovačky na drobné pozemky, vstupo, vstupy do budov a tak 

ďalej.  Keď to nes, neurobíme teraz, je možné, že po uzná, 

po obede nás nebude dosť.  

(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:. 

Dobre.  

Pán poslanec dal návrh, aby sme predĺžili túto, toto 

rokovanie do trinásť tridsať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ale teraz navrhuje jeho zmenu, podal návrh, treba 

o ňom hlasovať.  

Hlasujte, prosím, o tom. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Hlasuje sa o procedurálnom návrhu pána poslanca 

Kríža. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsať prítomných. 

Jedenásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Vraciame sa do bodu štyridsaťšesť. Tam bola diskusia.  
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Pán.  

Poslanec Vetrák, k tomuto bodu to bolo? Alebo nie.  

Dobre. Beriete späť. 

Tak ešte poprosím pani Macovú, aby sa vyjadrila za 

spracovateľa. 

JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

Sumy navrhnutá ako výšky nájomného sú v zmysle 

Rozhodnutia primátora keď bude stavba vybudovaná, 

a v súčasnosti, keď riešime len zaujatie verejného 

priestranstva, samozrejme, žiadateľ platí daň za zaujatie 

verejného priestranstva, ktorá je v úplne inej výške.  

Máte pravdu.  

Ale to bude vybudovaná stavba, ktorá bude celoročne 

umiestnená, takže musíme ísť podľa Rozhodnutia primátora. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesení. 
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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. 

Môžem?  

Ako prípad hodný osobitného zreteľa, mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje nájom časti pozemku a tak ďalej, 

ako to bolo napísané v materiáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Pätnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

To bolo jedno jediné uznesenie. 

Je. Vyhlasujem prestávku na obed, pokračujeme 

o štrnástej hodine. 

Dobrú chuť! 

(prestávka od 13.02 do 14.09 h) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

...svoje miesta, obedová prestávka sa ukončila, aby 

sme mohli pokračovať v rokovaní. 

(poznámka: čaká sa na poslancov, aby sa vrátili do 

rokovacej sály) 

 

 

BOD 47 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. NIVY, PARC. Č. 21812, SPOLOČNOSTI 

J.R.B. 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 štyridsaťsedem a tým je osobitný 

zreteľ nájmu časti pozemku Bratislava, kataster Nivy. 

Prosím o úvodné slovo. 
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Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Úprava chodníka na Votrubovej ulici v súvislosti 

s realizáciou vjazdu a výjazdu k novonavrhovanej umývarni. 

Nájomná zmluva bude uz uzavretá na dobu neurčitú. 

Na základe žiadosti predkladáme ako prípad hodný 

osobitného zreteľa návrh na nájom pozemku za účelom úpravy 

chodníka, kde sa bude jednať o cenu tridsať eur na meter 

štvorcový za rok za odob za obdobie od nadobudnutia 

účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom 

nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na predmet 

nájmu, čo pri výmere päťdesiatosem metrov štvorcových  

predstavuje ročne sumu tisícsedemstoštyridsať eur.  

Devätnásť eur na meter štvorcový za rok za obdobie od 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci nasledujúceho, v ktorom 

nadobudne kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete 

nájmu, čo pri výmere päťdesiatosem metrov štvorcových  

predstavuje ročne sumu tisícstodva eur.  

Stanoviská dotknutých oddelení súhlasné. 

Taktiež starostu.  

Finančná komisia materiál prerokovala, avšak nebola 

uznášaniaschopná. 

Výstup z mestskej rady, odporúča prerokovať. 
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Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa 

predkladaného uznesenia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Borguľa. 

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

Ďakujem za slovo. 

Chcem vám všetkým oznámiť, že pri tomto bode nebudem 

hlasovať, lebo som zaujatý. A napriek tomu, že mám so 

svojou manželkou rozdelené bez bezpodielové 

spoluvlastníctvo manželov, tak v tejto spoločnosti, ktorá 

o toto žiada, je moja manželka podielníkom. A tuším aj 

konateľkou.  

Takže, ja hlasovať nebudem. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nikto sa nehlási. 
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Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje nájom časti pozemku a tak ďalej, ako je 

to uvedené v materiáloch. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 48 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. NIVY, PARC. Č. 21885/1, 

GENERÁLNEJ PROKURATÚRE SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY, SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu štyridsaťosem. Tým je prípad 

osobitného zreteľa, náj, týkajúci sa nájmu v Nivách 

Generálnej prokuratúre. 

Prosím úvodné slovo. 

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

Účel nájmu, užívanie dvanástich parkovacích miest, 

z toho osem miest pre návštevníkov Generálnej prokuratúry 

a štyri miesta ako vyhradené parkovanie pre potreby 

nájomcu. 

Nájomná zmluva bude uz uzavretá na dobu určitú desať 

rokov. 

Cena je navrhnutá štyri celá sedemdesiatpäť eur na 

meter štvorcový za rok za pozemok užívaný ako parkovisko 

pre návštevníkov v počte osem parkovacích miest, čo pri 
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výmere stodva metrov štvorcových  predstavuje ročne sumu 

štyristoosemdesiatštyri celá päťdesiat eur.  

Sedemdesiattri eur na meter štvorcový na rok za 

pozemok užívaný ako vyhradené parkovisko pre nájomcu 

v počte štyri parkovacích miest, čo pri výmere 

štyridsaťosem metrov štvorcových  predstavuje ročne sumu 

tritisícpäťstoštyri eur. 

Dokopy suma ročne tritisícdeväťstoosemdesiatosem celá 

päťdesiat eur. 

Stanoviská dotknutých oddelení súhlasné. 

Taktiež starostu. 

Finančná komisia materiál prerokovala, avšak nebola 

uznášaniaschopná. 

Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, schváliť, odporúča schváliť podľa 

predkladaného uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 
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Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Chcem sa spýtať.  

V Petržalke sme mali tiež parkovisko, ktoré sme 

prenajímali prokuratúre a urobili sme to tak, že bolo to 

len v čase pracovného, teda, v čase pracovnom. A večer to 

môžu využívať obyvatelia.  

Chcem sa spýtať, či je to takto regulované, alebo je 

to dvadsaťštyrihodinový prenájom? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Končím diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Nech sa páči. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No, spracovateľ ide teraz. Ten až po konci diskusie. 

Tak nech sa páči. 
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JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

Nejde o vyhradený čas pre návštevníkov a popoludní, 

že to môže byť prístupné verejnosti. Je to 

dvadsaťštyrihodinový prenájom. Štyri miesta vyhradené pre 

prokuratúru a ostatné pre verejnosť. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, dvadsaťštyri hodín. 

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: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako je nám písomne 

predložené. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje nájom 

časti pozemkov 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. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Osemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 49 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, 

K.Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 2, PRE 

SPOLOČNOSŤ HAMI FOOD 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 štyridsaťdeväť, a to je osobitný 

zreteľ, nájom časti pozemku v Petržalke.  

Prosím úvodné slovo. 

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

Umiestnenie a prevádzkovanie nového stánku zrlých 

s rýchlym občestvením. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Stánok bude, vlastne, navrhuje sa za cenu päť eur na 

meter štvorcový za rok od účinnosti zmluvy do konca mesiaca 

v ktorom bude vydané právoplatné územné rozhodnutie na 

stavbu, čo predstavuje pri výmere dvanásť metrov 

štvorcových  ročne sumu šesťdesiat eur.  

Tridsať eur na meter štvorcový na rok od začiatku 

mesiaca nasledujúceho pe po mesiaci, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom 

nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu, 

čo predstavuje pri výmere dvanásť metrov štvorcových  

predstavuje ročne sumu tristošesťdesiat eur. 

Stoštyridsaťšesť eur na meter štvorcový za rok od 

začiatku mesiaca nasledujúceho po me po mesiaci, v ktorom 

nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu, 

čo predstavuje pri výmere dvanásť metrov štvorcových  ročne 

sumu tisícsedemstopäťdesiatdva eur.  

Stanovisko dotknutých oddelení a starostu súhlasné. 

Finančná komisia materiál prerokovala, avšak nebola 

uznášaniaschopná. 

Mestská rada odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť podľa 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa chcel spýtať niekoho, kto je z Petržalky 

teda, že či to máme túto nádheru podporiť, alebo že čo 

s tým?  

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. 

Ja vidím, že telepaticky pani Konrad sa prihlásila. 

Ja som chcel vyzvať, aby k tomu povedala pár slov. 

Ďakujem. 
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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: 

No ja si myslím, že máme spracovaný nejaký  materiál, 

že o verejných priestoroch, tak toto asi určite do nich 

nepatrí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Toto, táto krásna vec pôjde preč a na základe nášho 

manuálu o stánkoch a je v materiáli aj úplne na konci. 

Dávam do pozornosti, vlastne, taká nová podoba tohto 

stánku.  

A tiež prvýkrát sa dostáva, dostáva do zmluvy 

hlavného mesta s nájomcom, sa dostávajú architektonické 

podmienky ako má toto dielo vyzerať. 

Takže, bude to vyzerať úplne ináč. 

Toto sa odstraňuje. 
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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:. 

Pani námestníčka Plšeková. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prvýkrát som ten návrh videla pred viac ako rokom 

a pol, kedy ten človek vlastne prišiel s tým, že chce si 

prenajať ďalej tento stánok.  

Je to hneď vedľa pošty a trhoviska na Mlynarovičovej 

ulici. Je to tradičný stánok, ktorý je tam roky rokúce.  

Nám sa nepáči, samozrejme, ten vizuál. Takže on 

naozaj prijal všetky podmienky, ktoré pani hlavná 

architektka tam dala zapracovať aj so skrášlením okolia 

toho stánku. A on na to, samozrejme, pristal. Ak by to 

nemal, tak bola by to dôvod na výpoveď toch te tohto nájmu. 

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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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní schvaľuje nájom časti pozemku a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťjednaprítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 51 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 päťdesiatjedna. Osobitný zreteľ, 

nájom časti pozemku v Petržalke. 

Prosím úvodné slovo. 

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

Účel nájmu, umiestnenie a prevádzkovanie stánku na 

predaj zmrzliny s letnou terasou na Šustekovej ulici. 

Doba nájmu, nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 

neurčitú. 

Výška navrhovaného nájomného, päť eur na meter 

štvorcový za rok od účinnosti zmluvy do konca mesiaca, 

v ktorom bude vydané právoplatné územné rozhodnutie na 

stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 

osemdesiatštyri metrov štvorcových ročne sumu štyridsať 

štyristodvadsať eur.  
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Tridsať eur na 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 na stavbu na 

predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere osemdesiatštyri 

metrov štvorcových ročne sumu dvetisícpäťstodvadsať eur od 

začiatku mesiaca nas. ÖÖÖ, v ktorom nadobudne právop 

kolaudačné rozhodnutie a na stavbu na predmete nájmu stánok 

v hodnote stodvadsať celá štyridsaťpäť eur na meter 

štvorcový za rok, čo predstavuje pri výmere dvadsaťštyri 

metrov štvorcových  ročne sumu dvetisícosemstodeväťdesiat 

celá osemdesiat eur za terasu, dvestoštyridsať celá 

deväťdesiat eur na meter štvorcový za rok, čo predstavuje 

pri výmere šesťdesiat metrov štvorcových  za obdobie od 15. 

4. do 15. 9. príslušného roka suma šesťtisícdeväťdesiatosem 

celá štyridsať eur. 

To znamená, pri celkovej výmere osemdesiatštyri 

metrov štvorcových  ročne sumu 

osemtisícdeväťstoosemdesiatdeväť celá dvadsať eur. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Taktiež starostu. 

Finančná komisia prerokovala, avšak nebola 

uznášaniaschopná. 
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Mestská rada odporúča prerokovať. 

Uznesenie, návrh, návrh uznesenia, odporúča schváliť 

podľa predloženého uznesenia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja budem hlasovať za tento bod a chcem poukázať len 

na jedno, že to, čo sme schvaľovali, myslím, Podunajské 

Biskupice, to bolo zaujatie verejného priestranstva a s tou 

sumou keď to porovnáme, tridsať euro za meter štvorcový, 

tak tuná v prevádzke to vychádza viac ako sto euro za meter 

štvorcový a rok.  

Čiže, myslím si, že z tohto pohľadu, pokiaľ tam 

všetky ostatné faktory boli zvážené, že teda, je to 
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v poriadku, že takýto stánok tu bude, tak si myslím, že 

teda tento bod by sa mal podporiť. 

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: 

Ja sa vrátim k predchádzajúcemu bodu, stánok, ktorý 

roky rokúce pri trhu je a kde si ľudia, aj práve tí 

taxikári a všetci kupujú jedlo, tak ten sme práve zrušili 

a stánok, ktorý tu v tomto priestore nikdy nebol a ani si 

ho neželáme, ja tam blízko bývam, tak tam ideme zrazu, pán 

Kolek, po podporiť.  

No, ja stále trvám na tom, že do tohto verejného 

priestoru žiaden stánok nepatrí, pretože sa tam budú 

združovať živly a ľudia, ktorí by tam nemali byť. My sme 

radi.  

Hneď vedľa je totiž krčma. 

Že, že aspoň tá krčma nejak pod kontrolou, ale teraz 

by tam pribudol aj stánok, v ktorom by bolo všeličo iné.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 609 

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: 

Tiež celkom nerozumiem prečo predchádzajúci nem 

nemohol byť podporený, keď je tam priama dohoda, že sa tam 

zmení ten dizajn. Je tam podpísaná zmluva. Je to s tou 

podmienkou čo ešte vlastne ten človek má urobiť.  

Niekedy naozaj rozhodujeme o osudoch ľudí a o ich, 

o ich práci. Takže, treba sa niekedy aj zamýšľať nad tým, 

že prečo a ako stláčame ten gombík.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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: 

Ja sa chcem opýtať, aj z tej fotografie je zrejmé, že 

ide o nejaký komplex verejného priestoru, že či tam je 

nejaký návrh o tom, ako to celý ten verejný priestor má 

fungovať. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 610 

Tak najprv nám predložte ako to bude fungovať, 

a potom schvaľujme tie veci. 

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. 

Viete čo, ten človek na tom robí vyše roka. Najprv ho 

zaviedli úradníčky v Petržalke, stratil celý rok tým pádom. 

Pretože uviedli ho do omylu. Teraz sa tu sa snaží dobojovať 

niekde. 

Ak mu to dneska neschválime, tak stratí ďalšiu 

sezónu. Možno sa tam nikdy nedostane. 

Je to hneď oproti. Moje trvalé bydlisko je rovno 

oproti tomu. Čiže, viem veľmi dobre o čom hovorím.  

Je tam úplne v pohode veľa miesta na takýto stánok. 

Neviem prečo by tam nemohol byť jeden stánok krásny so 

zmrzlinou, kde by sa ľudia tešili.  

A ne nerozumiem stále tomu, čo hovorí pani 

viceprimátorka Plšeková, čo minule spomínala aj o nejakých, 
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proste, tam ihriskách, ktorú budú určite keď, tak vzadu, 

lebo toto je rovno pri ceste. Nie je tam nič.  

Je tam jeden škaredý asfalt, ktorý by sa mohol vykryť 

práve nejakým normálnym rozumným pekným stánkom.  

A ja by som vás požiadal, keby ste to naozaj mohli 

spraviť. Ten človek tu sedí a čaká jako blázon už, už rok 

na niečo takéto.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ja tiež bys. 

Ďakujem poslancom, ktorí schválili minulý bod, 

pretože presne tam sme chceli byť, že máme manuál stánkov 

a že ho uplatňujeme a že sa doch dostávajú podmienky do 

zmluvy.  

A my sme sa s nimi niekoľkokrát stretli. Tí ľudia, 

naozaj, boli u nás, chodili jak na klavír a učíme sa spolu 

ako sa robia správne verejné priestory. 
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Tu sme boli, lebo minule bol tento pro, bod 

problémový, tiež sme sa stretli, tiež sme mali nejaké, pani 

námestníčka, mali sme nejaké návrhy a myslím, že on ich 

dodržal.  

Ja teraz, proste, chcem, chcem povedať, že, že rý.  

Všetky stánky chodia ku mne, na naše oddelenie a my 

sa s nim na základe vami schváleného manuálu venujeme a tí 

ľudia k nám chodia a my ich problémy poznáme, aj čo tu pán 

poslanec Greksa hovoril, poznáme to ako zavás, ako proste 

bol, na mestskej časti si myslel, že to je pozemok mestskej 

časti a nakoniec to bol pozemok náš a on u nás začal (gong) 

ten proces na 

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 to vysvetlenie k tomu dizajnu. Tak to som 

rád, že je to tak. 

A v podstate, ja som minule sa zdržal pri tom 

hlasovaní, lebo som si chcel vyjasniť ako je to tam 

v kolízii s tým, čo pani viceprimátorka robí, len je je 
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fakt, že už, už teraz ideme do obdobia, kedy sa veľa 

najbližšie tri mesiace nebude robiť.  

Tak, jednoducho, ak je to odnímateľná konštrukcia, 

tak som to pochopil, veď ten pán tu možno vystúpi, tak ja 

nevidím dôvod, aby sme mu to tam teraz dali a potom keď sa 

bude to celé námestie prerábať, lebo viem, že na tom 

robíte, pani Plšeková, dlhšiu dobu, no tak sa to potom bude 

riešiť.  

Nie, ona rieši toto, presne. Presne tuná to rieši 

pani Plšeková. Veď minule to hovorila. Aj viem, že ľudia 

o tom hovoria. Však tam chodím, my sme z toho obvodu 

istého.  

Tak preto hovorím, že ja to teraz ako odsúhlasím, ale 

rád by som počul aj toho pána, nech povie, že ako je to 

spravené. Že je to odnímateľná konštrukcia. Že potom, keď 

sa bude rekonštruovať to námestie, že sa prispôsobí tomu, 

tomu projektu, ktorý tam vy robíte dlhodobo. No. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Gál sa prihlásil do diskusie, len čaká kým skončí 

táto diskusia, potom mu dám, môžeme dať slovo.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja naopak, mne je veľmi ľúto, že som sa minule 

zdržala, pretože pani viceprimátorka, vaša argumentácia 

bola minule iná ako dnes.  

Ja som si tiež, keďže ma to mrzelo, preverila tú 

situáciu a prišla som k názoru, že ten stánok tam môžeme 

schváliť bez obáv.  

Naozaj, keď raz sa bude riešiť tento verejný 

priestor, nie je problém ho odstrániť.  

Ďakujem. 

Podporím tento materiál. 

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: 

Chápem, pani Čahojová, že keď sa niekto s vami 

dohodne kdesi mimo, tak to tu potom podporíte a niekoho, 

komu ide naozaj o živobytie, ako ten pán pri tej pošte, tak 

tam, proste, nepodporíte.  
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Ja vám ukážem gesto veľké. Ak pán Gál tu prisľúbi, že 

ten stánok bude len a len na zmrzlinu a nerozlíši portfólio 

do budúcna o žiadne iné stravovacie veci a pitie alkoholu 

a podobné veci, tak to podporím. Ale nebudem súhlasiť 

s tým, aby sa v tom stánku predávalo niečo iné okrem tej 

zmrzliny a alkohol, alebo prípadne rýchle ďalšie 

občerstvenie.  

Pretože vždy takéto stánky v Petržalke prinášajú 

špinu a odpad do verejného priestoru a samozrejme, aj 

konkurenciu kamenným prevádzkam, ktoré musia platiť ďaleko 

väčšie nájmy a potom majú problém. Preto to hovorím.  

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: 

Tak, jak som sa teraz započúval, tak som stratil reč, 

normálne. Som stratil som reč, proste, lebo toto nejsú 

správne argumenty, si myslím.  

Však niekde v materiáli musí byť na čo je tá stavba 

alebo ten prístrešok, alebo jak by som to, tá búda určená. 

Tak je to, je to, proste, tam napísané. O čom sa tu bavíme?  

Vrátim sa ešte k pani Štasselovej.  
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Vy neviete, že máme dizajnmanuál? Ako, o čom sa tu 

rozprávame. Však to sú také staré veci, že až. To tuná, 

presne takto sa rozhoduje s nevedomosti. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja by som chcel k téme stánkov. 

Ja som vo všeobecnosti proti všetkým stánkom 

akýmkoľvek takýmto. Lebo myslím si, že nespĺňajú tie 

predpoklady, ktoré by malo také kultúrne hlavné mesto 

spĺňať.  

Ak budeme naozaj mať schválený dizajnmanuál, ktorý 

bude naozaj všetky stánky v Bratislave dodržiavať a iný 

stánok ako my tu schválime v Bratislave nebude, vtedy som 

asi ochotný aj za to zahlasovať. Ak to bude inak, tak si 

myslím, že by to asi byť nemalo, lebo naozaj mi to pripadá 

jak niekde v Ulambátare, že každý stánok iný. Jeden obitý 

drevom, jeden drevotrieskou, druhý je žltý, jeden modrý, 

jeden taký. A proste, sa mi to osobne nepáči.  
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No, takže ja určite tento návrh nepodporím. 

A druhá vec, ktorú som sa chcel spýtať.  

Keďže to má byť stánok so zmrzlinou, čiže to je 

v podstate sezónna vec, bude to otvorené, lebo som tu už 

počul, že tam má byť aj niečo iné, bude to otvorené aj 

v zime a bude nám platiť aj v zime za ten nájom keď tam, 

keď to bude zavreté? To mi proste, nejako nepasuje. Lebo tá 

záhrada, alebo teda tá terasa bude určite zavretá.  

Takže, takže, to som sa chcel spýtať. 

A tretia vec.  

Ak by tam naozaj tá predzáhradka alebo nejaká terasa 

mala byť, tá by bola na úkor tej zelene? Alebo kde by tam 

presne mala byť? Lebo tiež to tam nie je nakreslené. Vidím 

tam len šípku, že tu má byť stánok. Ale kde presne?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie, nemám materiál, no. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Okej. Okej, dobre. Pozriem sa na materiáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Ďakujem pekne. 

Pán Greksa,  

ja teda reagujem aj na pána Kuruca, aj pána Greksu. 

Jedna vec je dizajnmanuál, to znamená, ako vyzerá 

stánok a druhá vec je tvorba verejných priestorov, ako 

vyzerá celý ten priestor. To je, to sú dve rôzne veci.  

A tretia vec je, že sme to vôbec nemali na 

územnoplánovacej komisii, ktorá by mohla takéto veci tiež 

riešiť.  

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. 
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Ja by som len povedal k týmto bodom, ktoré tu 

schvaľujeme. Rad za radom ich schvaľujeme. Schvaľujeme. 

Možno na pani hlavnú architektku. 

Nevieme si my dať nejaké parametre na to, ako budú 

vyzerať žiadosti?  

Lebo keby do tohto priestoru bol nakreslený ten 

stánok, alebo bola tam spravená vizualizácia jak to bude 

vyzerať, mali by sme tam jasnú tabuľku malinkú, jednoduchú, 

pre nás všetkých, čo sa tam bude diať a čo tam budú 

predávať, tak by sa nám asi lepšie schvaľovalo. Takto ja 

vôbec neviem čo vlastne schvaľujem.  

Mne je tých ľudí naozaj ľúto, že im to neprechádza, 

ale tuto podpisujeme bianko šek na niečo, že niečo tam bude 

stáť, čo je podľa nejakého manuálu, ktorý ešte ani neni 

úplne jednoznačný.  

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. 
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Ja chcem upozorniť na jednu vec z tohto materiálu. Už 

tu to bolo aj spomenuté, a to, história tejto žiadosti.  

Pôvodne ten žiadateľ sa obrátil na mestskú časť 

s touto vecou. Mestská časť v domnení, že to má zverené, 

tak s tým súhlasila, až potom neskôr sa zistilo, že to 

vlastne nemá zverené.  

Ja len chcem na to upozorniť.  

Pán primátor,  

máme zverovacie protokoly z roku raz, dva, z minulého 

tisícročia. Z roku deväťdesiatjedna, dva, tri, či kedy 

z ktorého rok, z ktorých rokov. Ktoré sú už dávno vysoko 

neaktuálne. Začínajú veľké problémy, to vám môžu povedať 

starostovia, teraz v zime, keď je tá novela zákona o o tom, 

o odhŕňaní, povinnom odhŕňaní chodníkov, som zvedavá, ktor, 

ktorá mestská časť bude vedieť vysomáriť, čo má zverené 

a čo nemá zverené. Pretože sa tu naťahuje mesto a mestská 

časť. 

Nie. Ja to nemám. Má to, máš to ty. Ty to nemáš, 

vlastne ja to nemám, máš to ty.  

Podľa hry ja to nemám, má to číslo päť.  

To je, to je úplná strašná situácia, že to za štyri 

roky, ja som vás interpelovala pred tromi rokmi, aby ste 
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tie zverovacie protokoly aktualizovali, nestalo sa tak, 

stále sa na niečo vyhovárate.  

Tento problém nastane, keď si ľudia začnú lámať krky, 

nohy, keďže to nebude odhrnuté. 

A takýto problém, sa vrátim späť k tomuto bodu.  

Tento problém postihol aj toho pána, ktorý sa už 

nevie mesiace dostať k tomu, aby mu bol schválený prenájom 

zabetónovaného asfaltového priestoru, kde chce mať 

zmrzlináreň.  

Ja som tam neďaleko bývala, pán Greksa tam býva 

teraz. Čo by sme boli dali v tom čase, keby sme tam mohli 

ísť s deťmi na zmrzlinu. Nebolo to. A ak to neodsúhlasíme 

teraz, tak zrejme ani nebude.  

Ja za tento bod budem hlasovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Neviem ako začať, ale rada by som sa trošku ohradila. 
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Keď posudzujeme architektúru vstupov do verejného 

priestoru, tak posudzujeme aj verejné priestory.  

Pani Plšeková mala pravdu. Minule bolo to osadené na 

zeleni, bolo to osadené zle.  

Prosím vás, v materiáli je celý, celé vizualizácie sú 

na základe našej konzultácie. Je to osadené na pevnej 

ploche. Dohodli sme sa moh mohlo by to takto byť. Pozrite 

si to, prosím vás. Je to súčasťou materiálu.  

A je to, toto pred nami je vlastne komunikácia. Čiže, 

to je na kraji pri komunikácii. Blízko je aj autobusová 

zastávka.  

Proste, je to verejnom priestore, kde to svoj účel, 

aj podľa nášho hľadiska, splní. Ale my sme sa venovali 

naozaj architektúre. A je to v materiáli na stranách, 

myslím, štrnásť až dvadsaťjedna. Teraz ako si to litujete 

to pédeefko.  

Tak prosím vás, keď my už si tých ľudí pozveme. Keď 

my im už hovoríme (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva má faktickú. 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Mrva.  

Á? Ďakujem pekne. 

Potom mi to dôjdite skontrolovať, lebo už sa mi to 

stalo tretíkrát, som nevedel, že čo s tým je, ale určite 

neviem sa prihlásiť faktickou. 

Ja som sa teraz dozvedel od pani Konrad, vlastne, že 

ona tu je veľmi dôležitá funkcia, lebo ako ste počuli aj vy 

z jej úst, tak všetky stánky, čiže všetky významné 

investície v tomto meste, idú pani hlavnej architektke. Ale 

menej významné ako obrovské stavby po Bratislave, tie ju 

obchádzajú a záväzné stanoviská ona nevidí.  

Teraz k prípadu pán Gála. 

S pánom Gálom som sa rozprával tiež. Myslím pätnásť 

minút. Niekde na ulici. Vysvetlil mi, že ide o existenčnú 

vec. 

Ja mu. Mňa presvedčil v tom, že to to, čo tam chce 

prevádzkovať, má byť zmrzlináreň. A že už ju tam teda mal 

mať od jari, on na to bol pripravený a sám hovoril a on to 

asi aj osobne povie, že má existenčné problémy, lebo zabil 

jednu sezónu a teraz v podstate nemá ani poriadne ako 

vyžiť.  
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Ja si nemyslím, že by to mal byť nejaký špekulant, 

alebo podvodník, (gong) a že je to prida 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

A do diskusie sa prihlásil aj pán Gál, tak prosím, 

hlasujte, či pán Gál môže vystúpiť.  

(Hlasovanie.) 

Pán Gál, nech sa páči. 

Občan   Milan   G á l ,  Csc. :  

Dobrý deň, pán primátor, dobrý deň mestské 

zastupiteľstvo. 

Ďakujem veľmi pekne, že ste mi dali možnosť vyjadriť 

sa k tomu.  

Máte tu toľko, toľko pripomienok k tomu, že ja ani 

sám neviem, ktorému mám z vás odpovedať.  

Reálne vám chcem povedať. Chcem robiť len 

zmrzlináreň. Ja neviem odkiaľ ste to zobrali, pani 

Plšeková, že by som tam ja mohol robiť niečo iné. Ja robím 

v gastronómii, dvanásť rokov robím vianočné trhy, ja končím 
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s gastronómiou, ja chcem robiť zmrzlinu. Ja nechcem mäso, 

ja nechcem nič.  

Desať rokov som mal oproti cez cestu alkohol 

vinotéku. Tú som predal. Chcem robiť jednu zmrzlináreň.  

K tomu ešte vám chcem povedať. Je vás tu tak strašne 

málo, aby mi to prešlo, že možno len jeden z vás, ktorý to 

nepodporí, ja mám naozaj reálne problémy, lebo som do tej 

zmrzlinárne dal päťdesiatpäťtisíc eur, kde som prerábal 

trikrát projekty, za ktoré som dal desaťtisíc eur pomaly 

a ešte ak mi toto neschválite, že sa budem musieť ja 

s niekým dohadovať na súkromnom pozemku, neviem odkiaľ 

budem mať na to peniaze. Snáď mi vyjdú tieto vianočné trhy, 

kde idem platiť mestu ďalších päťdesiatdvatisíc eur.  

Sú to posledné moje peniaze, ktoré som mal a kde som 

na vážkach.  

K pánovi Kurucovi. 

Pán Kuruc,  

neviem, ktorý to z vás je, ten prenájom sa platí 

ročne. Ja, bohužiaľ, budem mať sezónu len šesť mesiacov. 

Nemáte na to spravený zákon, že by ste povedali, keď 

nepredávaš, neplať. Nie. Ja musím platiť celoročne.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hej?  
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Neviem ešte čo tam boli ostatné otázky, bohužiaľ, som 

aj prišiel troška neskoršie teraz, ale reálne chcem len 

robiť zmrzlináreň. Chcem ju robiť ja s mojou ženou. Robím 

tam.  

Ne nepoukazujem. Jeden Albánec, ktorý tam vyhodí 

plastové stolíky a je mu úplne jedno kde si ten dôchodca 

a to dieťa sadne. Ani si nesadne.  

Tú terasu, čo tam vidíte, tých šesťdesiat metrov 

štvorcových, idem to robiť s úctou pre ľudí. Za tú terasu 

ja zaplatím mestu, ak ste si to pozreli, deväťtisíc eur 

ročne. Idem tam robiť takú terasu, keď tam prídu dve 

mamičky s kočíkmi, aby si tam mohli slušne sadnúť. Keď tam 

príde dôchodca, aby tam mal každý svoje súkromie.  

Nehovorím o tom, že mám ešte v hlave, že by som tam 

urobil aj terasu pre psíčkarov. Pretože keď tam bude to 

bábätko na tej spoločnej terase chodiť po zemi a pred tým 

tam bude nejaký psíčkar, ani toto by som nechcel. Chcel by 

som tam mať ešte jednu terasu pre psíčkarov, aby to bolo 

z môjho pohľadu komfortné.  

Všetko som prešiel s s architektkou, či v Petržalke, 

kde to celé vytvorili, pomýlili sa. Odišiel som bez 

nejakých nahnevaný. Zobral som to, utekal som na magistrát. 

Prosil som, pomôžte mi. Doniesol som to sem. Tu sme to 

spolu takisto všetko prešli. Neni tam jedno zlé stanovisko.  
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Momentálne je možná moja situácia dobrá v tom, že 

keďže som aj bol v tej Petržalke, tak je tam (gong) aj 

stanovisko investičnej komisie z Petržalky a je tam aj 

stanovisko investičnej komisie z mesta. Kde jeden blok bude 

financovať mestská časť, druhé ča, druhú časť magistrát. 

Všetky stanoviská sú tam kladné.  

Prosím vás, podporte tento návrh. Stojím tu pred 

vami, poznáte ma viacerí. Nemám nič iné za úmyslom urobiť 

tam normálnu krásnu zmrzlináreň. 

Ak by tam bol voľný priestor v priestoroch, ktoré som 

prešiel všetky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, pán Gál. 

Občan   Milan   G á l ,  Csc. :  

Niktorý tam neni na prenájom. Preto tam má byť 

obyčajne položený stánok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďak,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Šimončičová, ešte.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Gál,  

ja mám, ja mám jednu podmienku. Robte dobrú zmrzlinu.  

Ďakujem. 

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 dvoch častí pozemkov, tak ako je to 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.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

(poznámka:  potlesk) 

Tak sa teším na dobrú zmrzlinu v Petržalke.  
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BOD 52 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 5393/1 A 

PARC. Č. 5398/1, PRE SPOLOČNOSŤ 

VODOTIKA – MG SPOL. S R.O., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod päťdesiatdva, osobitný zreteľ, nájom časti 

pozemkov v Bratislave Petržalke spoločnosti VODOTIKA.  

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Účelom nájmu je vybudovanie a užívanie technickej 

infraštruktúry komunikácie na ploche tristotridsaťšesť 

metrov štvorcových, chodníky na ploche stoštyridsaťštyri 

metrov štvorcových. Parkoviská na ploche dvestodvadsaťosem 

metrov štvorcových, zeleň na ploche dvestopäťdesiatšesť 

metrov štvorcových  polyfunkčnému dobu, domu.  

Doba nájmu je stanovená na dobu neurčitú.  

Výška navrhovaného nájomného je rozpísaná 

v materiáli.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 
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Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia materiál prerokovala, avšak nebola 

uznášaniaschopná. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu. 

Prihlásil sa ešte pán Kedrovič zo spoločnosti. Tak ak 

pán.  

Hlasujte prosím, aby mohol vystúpiť pán Kedrovič.  

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči. 

Občan   Miloš   K e d r o v i č  :  

Dobré odpoludnie milé dámy a páni. 

Dovoľte, aby som sa predstavil. Volám sa Miloš 

Kedrovič a som predstaviteľ firmy VODOTIKA, ktorá realizuje 
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výstavbu v oblasti Bosákovej-Šustekovej. Toto po 

dvadsiatich rokoch je tuším štrnásty dom, ktorý sme dali do 

výstavby. 

A budem stručný, lebo mám krátko času.  

Územné rozhodnutie sme dostali asi pred pätnástimi 

rokmi, pretože na vašich aj našich pozemkoch bol 

neoprávnený užívateľ, tak ho bolo treba až cez Najvyšší súd 

vypratať odtiaľ. To sa podarilo.  

Máme stavebné povolenie na všetky inžinierske siete 

cez, lebo to ide cez vecné bremeno, máme stavebné povolenie 

na budovu.  

Chýba nám stavebné povolenie na tie verejné 

priestory, ktoré sú pod pozem, alebo na pozemkoch mesta, 

lebo pred dvoma rokmi, keď sme požiadali o nájom, tak 

mestská časť nám pozemky schválila a na kúsok tejto, týchto 

spevnených, alebo verejných priestorov máme stavebné 

právoplatné stavebné povolenie. Aby sme mohli dobudovať 

tieto verejné priestory, potrebujeme stavebné povolenie 

a k tomu váš prenájom.  

Tak by som vás chcel poprosiť, aby sme mohli 

dobudovať tieto verejné priestory, aby ste nám ten prenájom 

odsúhlasili, lebo to je jediná podmienka, aby sa to dalo 

realizovať.  
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Keby ste mali nejaké otázky, nech sa páči, spýtajte 

sa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

No, priatelia, diskusia skončila.  

Takže faktickou, faktickou pán poslanec Kuruc. 

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

Ja len krátku faktickú. 

Pán sa predstavil ako predstaviteľ firmy VODOTIKA. 

Chcem sa spýtať, ste vo vedení, konateľ, alebo niečo, aby 

sme vedeli s kým komunikujeme vlastne. Alebo ste tam 

nejaký. 

Občan   Miloš   K e d r o v i č  :  

Nie. Som konateľ.  

Aj VODOTIKA je rodinný podnik Bratislavčanov, ktorí 

žijú a pracujú v Bratislave. Sa tu narodili a zamestnávame 

v podstate. To je taký podnik, tridsať zamestnancov, ktorí 

sú svoju živnosť majú v tomto, že projektujú, stavajú, 

správcujú tú oblasť a žijeme na tom mieste a nehanbíme sa 
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za to, čo sme postavili, lebo väčšina z nás tam žije na tom 

mieste.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pani námestníčka. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem poprosiť o podporu.  

Naozaj, táto firma stavia kvalitné byty. Stavia 

dokonca vždy okolo týchto bytov zeleň, o ktorú sa stará. 

Majú vlastného záhradníka. Urobili krásny park.  

Naozaj, toto je pozemok, kde teda majú byť chodníky, 

parkoviská a všetky veci, ktoré oni dostali do stavebného 

povolenia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu schvaľuje nájom časti pozemkov 

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.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 53 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 460/2 

A PARC. Č. 23097/6, SPOLOČNOSTI 

ESTERHAZY REAL ESTATE 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 päťdesiattri, a to je osobitný 

zreteľ, nájom v Starom Meste spoločnosti Esterhazy. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Ide o nájom pozemkov na Staromestskej ulici za účelom 

výstavby a užívania prístupovej komunikácie a časti tunela 

podpod parkanový múr zo Staromestskej ulice do podzemných 

garáží plánovaných na pozemkoch, na ktorých sa nachádza 

areál Esterházyho paláca. 

Výška nájmu je stanovená na osemnásť eur za meter 

štvorcový za rok, čo pri výmere štyristoosemdesiatpäť 

metrov štvorcových  predstavuje ročne sumu 

osemtisícsedemstotridsať eur.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 
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Stanovisko starostu, starosta sa k nájmu nevyjadril.  

Finančná komisia materiál prerokovala, avšak nebola 

uznášaniaschopná. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom 

časti pozemku a tak ďalej 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.) 

Dvad. 

Tak, mestské zastupiteľstvo stratilo 

uznášaniaschopnosť opäť dneska.  

To znamená, že pätnásťminútová prestávka? 

Tak vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku nútenú. 

(prestávka od 14.46 do 15.00 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Tak, prestávka skončila, prosím, posadajte si a bude 

prezentačné hlasovanie.  

Prosím, spustite hlasovacie zariadenie.  

(Prezentácia.) 

(poznámka: prezentovalo sa 22 poslancov) 
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To znamená, že mestské zastupiteľstvo opäť nie je 

uznášaniaschopné ani po uplynutí prestávky. 

Nastupuje teda zákonný proces. 

Podľa rokovacieho poriadku ja vám oznámim, kedy bude. 

Proste, bude, hlavné mesto bude postupovať  v zmysle 

zákona. 

Ďakujem vám, ktorí ste prišli, ďakujem vám, že ste 

podporili bratislavské záležitosti, aspoň tie, ktoré sa 

podporili a prajem vám pekné popoludnie.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, pre odstránenie všetkých pochybností urobím ešte 

jedno hlasovanie, lebo sú tu poslanci, ktorí sa vrátili.  

Takže, dobre, áno. Urobme ešte jedno. Dobre. Ešte 

jedno hlasovanie. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia.) 

(poznámka: prezentovalo sa dvadsaťšesť poslancov. 

Zastupiteľstvo bolo v hlasovaní o osobitnom zreteli, kde je 
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potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, čiže 

minimálne dvadsaťsedem poslancov) 

Na osobitné zretele musí byť dvadsaťsedem ľudí. To 

znamená, že aj toto hlasovanie ukázalo, že, žiaľ, v sále 

nie je dostatočný počet poslankýň a poslancov a mesto bude 

postupovať ďalej podľa zákona. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dovidenia.  

 

(poznámka: mestské zastupiteľstvo je prerušené 

z dôvodu, že mestské zastupiteľstvo ostalo 

uznášanianeschopné o 15.03 h) 

((poznámka: prerušenie zastupiteľstva o 15.03 h) 
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ŠTVRTÝ DEŇ ROKOVANIA MESTSKÉHO  

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY  

7. NOVEMBRA 2018 

 

(otvorenie o 8.33 h) 

 

OTVORENIE 

 

(otvorenie o 9.00 h) 

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

...zaujmite svoje miesta, aby sme mohli otvoriť 

pokračujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

otváram dnešné pokračujúce zasadnutie mestského 

zastupiteľstva zo dňa 27. 9., následne zo dňa 4. 10. 

a 23. 10., na ktorom vítam poslancov mestského 

zastupiteľstva, starostov mestských častí a ostatných 

prítomných.  

Keďže podľa prezenčnej listiny stále nie prítomná 

nadpolovičná väčšina, tak prosím o prezenčné hlasovanie. 

(Prezentácia.) 
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Výborne. 

Takže, je nás dvadsaťpäť prítomných, tak môžeme 

pokračovať. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiadali poslanci Bajan, Černá 

a Jambor. A skôr odídu pani poslankyňa Ferenčáková, 

Zaťovičová, Chren. 

Zvolení overovatelia zápisnice zo dňa 27. 9. páni 

poslanci Hochschorner, Hanulík a Káčer budú aj dnes 

pokračovať vo svojej práci.  

Nik tu nie je. 

Čiže, navrhujem, aby do návrhovej komisie, 

overovateľmi zápisnice boli poslanci, ktorí tu sú a to je 

pani poslankyňa Zaťovičová a pán poslanec Kaliský.  

Môžeme.  

Á, pán poslanec Hanulík už tu je. Výborne.  

Takže, Hanulík a Kali.  

Dve nové mená sú Kaliský a Zaťovičová. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Vymeniť overovateľov 

zápisnice. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Konštatujem, že máme nových overovateľov zápisnice. 

 

Do návrhovej komisie dňa 27. 9. boli zvolené 

poslankyne Jégh, Pätoprstá, Kimerlingová a páni poslanci 

Greksa, Olekšák. 

Tak prosím návrhovú komisiu, aby zasadla na vyhradené 

miesta a priebežne spracúvala návrhy uznesení.  

 

(poznámka:  

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 
53 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, 
spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o. so sídlom 
v Bratislave  

54 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, parc. č. 5441, Národnému ústavu detských 
chorôb, so sídlom v Bratislave 

55 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
65,01 m² nachádzajúcich sa v stavbe  súpis. č. 1873  
postavenej   na pozemku parc. č. 3085 na Bilíkovej 
ulici č. 1 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka  pre 
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Cirkevnú materskú školu Gianny Berettovej Mollovej, so 
sídlom v Bratislave  

56 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru (bývalého 
bytu č. 23) na Rajčianskej 8, v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, Slovenskej filharmónii, so sídlom 
v Bratislave  

57 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
71,59 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188 
postavenej na pozemku parc. č. 2886 na Batkovej ulici 
č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka pre TANEČNÝ KLUB 
„DANUBE“ BRATISLAVA,  so sídlom v Bratislave, na dobu 
určitú do 31. 08. 2038 

58 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k 
bytovým domom a prístupov do nebytových priestorov 
v Bratislave 

59 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 
8434/1, parc. č. 8434/2, parc. č. 8436/1, parc. č 
8436/2, parc. č. 8484/1 a parc. č. 8484/2, k. ú. Rača, 
spoločnosti Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Maťúš, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

60 Návrh na predaj pozemkov zastavaných časťou stavby vo 
vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Ružinov, 
parc. č. 3157/12 a parc. č. 3157/13, do vlastníctva 
Ing. Jany Hudecovej  

61 Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN pod stavbami 
radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 
Moravská ulica, parc. č. 11371/2-3, parc. č. 11371/7, 
parc. č. 11371/11-13, parc. č. 11371/29-30, parc. č. 
11371/36-38, parc. č. 11371/44, parc. č. 11371/49, 
parc. č. 11371/58, parc. č. 11371/60, parc. č. 
11371/62 a parc. č. 11371/65  

62 Návrh na schválenie zámeru na prenájom pozemku vo 
výmere 800 m² v areáli Bratislavského lesoparku, časti 
parciel registra C KN č. 19571/8, 19575/1, 19575/2, 
19665/2, k. ú. Vinohrady 
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63 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na 
prenájom nebytových priestorov v Saune Neptún na 
Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto za účelom poskytovania masážnych služieb 

64 Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady 
a k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

65 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo výmere 
112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v 
Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže  

66 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 
47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v 
Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže 

67 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 
parc. č. 5352, Limbová - Ďumbierska ul., formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 

68 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže  

69 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 4491, Korabinského ul., formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže  

70 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 
Ružinov v lokalite Cintorína Prievoz, do správy 
mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestskej časti 
Bratislava-Ružinov 

71 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 21419 dodatkom k Protokolu č. 11 88 
0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej 
organizácie Generálny investor Bratislavy 

72 Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej 
pamiatky „Vajnorský ľudový dom“, dodatkom k Protokolu 
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č. 11 88 0831 05 00, do správy mestskej časti 
Bratislava–Vajnory, ako oprava minulých rokov 

18 Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej 
umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 
Bratislava  

19 Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra 
voľného času, Štefánikova 35, Bratislava   

20 Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie 
RETEST 

21 Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej 
služby – nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. v celkovej 
výške 15 000,00 Eur 

22 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom 
prevádzkovania stravovacej jednotky v zariadení pre 
seniorov Domov jesene života 

73A Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, 
Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. 
Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 
12, Nám. Hraničiarov 7, Holíčska 7, vlastníkom bytov 

73C Zverejňovanie majetkových priznaní verejných 
funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce 
z politiky etiky v zmysle Protikorupčného minima pre 
Bratislavu 

73D Návrh na pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa 
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 a na jeho 
zverejnenie v zmysle § 3 a § 6 ods. 3 písm. a) 
Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie 
všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 
zo dňa 30. 9. 2004 

73E Návrh Dodatku č. 2 k Pravidlám pre prípravu, 
schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných 
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nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004 

1A Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

1B Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR 
Bratislavy 

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

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

4 Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 
2018 

5 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy – parkovacia politika 

6 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských 
častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves 
a Bratislava-Nové Mesto 

7 Návrh opatrení na podporu verejnej dopravy 
v Bratislave 

8 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti METRO Bratislava, a. s. 

9 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 

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

11 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť 
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12 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti KSP, s.r.o. 

13 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia 
cestovného ruchu 

14 Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy do  predstavenstva a dozornej 
rady spoločnosti Halbart – Slovakia a. s.  

15 Informácia o prebiehajúcom výberovom konaní na 
depozitár 

17 Návrh Poriadku odmeňovania poslancov mestského 
zastupiteľstva a členov komisií mestského 
zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami 

23 Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských 
plôch na graffiti umenie 

24 Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenia 
HC SLOVAN Bratislava - mládež, Krasokorčuliarsky 
Športový Klub Slovan Bratislava a Jumping Joe so 
sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

25 Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo 
dňa 20.04.2011 uzatvorenej medzi hlavným mestom 
Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenským zväzom 
ľadového hokeja 

26 Návrh na schválenie rozšírenia a upresnenia predmetu 
nájmu v nájomnej zmluve č. 42/2010 o časť pozemku 
parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia 
Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú. 
Trnávka, predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu 
do 31.12.2029 a spresnenie podmienok užívania predmetu 
nájmu pre Cable, s.r.o., Šustekova 37, 851 04 
Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

74 Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu 
Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, 
na jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným 
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mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-
Podunajské Biskupice 

75 Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
na pozemku registra C KN v Bratislave, k. ú. Lamač, 
parc. č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., 
so sídlom v Bratislave  

76 Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania 
a užívania stavby - vjazdu na pozemku  registra „E“ 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 
297/5, v prospech Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely 
Augustínovej,  ako budúcich oprávnených z vecného 
bremena 

77 Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby 
podzemnej garáže na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 11462/52, v prospech spoločnosti LOFTY 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

78 Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN, 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 
a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech 
spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

79 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 2525/2, v areáli Materskej školy 
Šulekova 35, do správy mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

80 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 
06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 
2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a 
uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol 
schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. 
č. 1111/48,1111/49,1111/50,1111/51,1111/70,1111/72, 
pre spoločnosť PETRŽALKA CITY a.s., so sídlom 
v Bratislave 

81 Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy č. 
481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, č. 572/2016 zo dňa 30. 
06. 2016, č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, č. 935/2017 
zo dňa 27.09. 2017 
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82 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. - 
25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom 
Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým 
schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
pod bytovým domom Baltská 1 

84 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
administratívnej budove Papraďová 1A, hromadných 
garážach na ulici Pribišova – hromadné garáže, 
garážach na ulici Veternicová – garáže, vlastníkom 
nebytových priestorov a garáží 

85 Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z 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 
Hlaváčikova 24 

86 Zrušenie neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj 
bývania, n. o. spolu so správou o aktuálnom stave 
organizácie 

87 Ročná správa o stave obecného bytového fondu za 
kalendárny rok 2017 

88 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
(máj) 

89 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
(jún) 

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

91 Koncepcia Smart City Bratislava rozumné mesto 2030 

92 Návrh na uzatvorenie zmieru v konaní vedenom na 
Okresnom súde Bratislava I, č. k. 18C/97/2013, 
o zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno 
spočívajúce na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2176/5 
a parc. č. 2176/7, k. ú. Vajnory 

93 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 
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94 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 

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

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

97 Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 
ruchu za rok 2017 

98 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod  
2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu pri príprave 
výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 

99 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. 

100 Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav 
pre vybrané skupiny cestujúcich v roku 2018 ako 
plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 
4. 2018  

101 Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2010 - 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných 
plánov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020 
na obdobie rokov 2018 – 2020 

102 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 

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



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 652 

104 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 

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

106A Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 
písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov 

112 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
(máj) 

113 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
(jún) 

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

115 Interpelácie 

116 Rôzne 

116A Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 08. 2018 
a k 15. 7. 2018 

16.00 h Vystúpenie občanov 

koniec poznámky) 
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BOD 53 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 460/2 

A PARC. Č. 23097/6, SPOLOČNOSTI 

ESTERHAZY REAL ESTATE S.R.O. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nakoľko dňa 23. 10. 2018 pri hlasovaní o návrhu 

uznesenia k materiálu Návrh na schválenie prípadu osobného, 

osobitného zreteľa v Starom Meste ostalo mestské 

zastupiteľstvo neuznášaniaschopné a po pätnásťminútovej 

prestávke prezenčné hlasovanie opätovne potvrdilo 

neuznášaniaschopnosť mestského zastupiteľstva, budeme dnes 

pokračovať hlasovaním o návrhu uznesenia k predmetnému 

materiálu. 

Prosím návrhovú komisiu, pani predsedníčku, aby pre 

prečítala návrh uznesenia. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón „procedurálny“) 

Áno, nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja dávam procedurálny návrh, aby bod, ktorý mal 

označenie číslo šesť a je niekde na konci tohto nášho 

programu dnešného a je to Návrh, Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta o určení názvov novovzniknutých 

ulíc v mestských častiach Bratislava Petržalka a Bratislava 

Karlova Ves a Bratislava Nové Mesto, a tento návrh dávam 

teraz, aby sme to konečne schválili.  

Lebo niektorí čakajú už dva roky na to. A ak sa dnes 

k tomuto bodu nedostaneme, lebo je na konci, je veľký 

predpoklad, že to nestihneme prebrať, tak potom až niekedy 

na budúci rok a potom máme ďalšie dvoje volieb.  

Čiže, preto prosím všetkých, aby mi tento návrh 

predsunúť úplne na začiatok tento bod s označením číslo 

šesť na začiatok. 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

mám za to, že podľa najnovšej zákonnej úpravy 

schválením rokovacieho poriadku, došlo k jeho definitívnemu 

schváleniu.  
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Ale vyjadrite sa, prosím, pani Kramplová, prosím. 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Program, tak ako bol schválený je záväzný a nie je 

možné ho už meniť.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ani procedurálnym návrhom nie je možné, nie je možné 

ho meniť. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak, ako je schválený, zmeny sa prijímajú na začiat. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Podľa zákona, na začiatku pri prijímaní programu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené k tomuto bodu. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje nájom časti pozemkov a tak ďalej, ako je to 

uvedené v tomto bode.  

(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) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Za šesť. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 54 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

VINOHRADY, PARC. Č. 5441, NÁRODNÉMU 

ÚSTAVU DETSKÝCH CHORÔB, SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu päťdesiatštyri. 

A tam prosím úvodné slovo. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Materiál je predkladaný na základe žiadosti Národného 

ústavu detských chorôb ako správcu stavby za účelom 

vysporiadania právneho vzťahu k pozemku pod stavbou 

z dôvodu, že sa plánuje rekonštrukcia dotknutej stavby 

a predloženie nájomne, predloženie nájomnej zmluvy je 

potrebné pre vydanie stavebného povolenia príslušného 

stavebného úradu.  

Navrhovaná výška nájomného je jedno euro za meter 

štvorcový za rok, čo pri výmere štyristoštyridsaťtri metrov 

štvorcových predstavuje sumu štyristoštyridsaťtri eur. 

Alternatíva jedna. 
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Alternatíva dva vychádza z Rozhodnutia primátora. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu bolo požiadané. Je súhlasné. 

Finančná komisia materiál prerokovala, avšak nebola 

uznášaniaschopná. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Priatelia,  

tu ide o významnú žiadosť Národného ústavu detských 

chorôb na to, aby mohli rozšíriť kvalitu služieb 

poskytovaním, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) ktoré 

poskytujú pacientom deťom, takže tu vás chcem veľmi 

poprosiť o hlasovanie v prospech tohto materiálu, a to je 

za symbolickú cenu.  

Otváram diskusiu. 

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

No. Ja dávam procedurálny návrh, aby boli s výnimkou 

tohto bodu vypustené z bodu zasadnutia tohto zastupiteľstva 

všetky body okrem bodov stopätnásť a stošestnásť. Čiže 

interpelácie a Rôzne.  

A ten návrh odôvodňujem tým, že poslanci v súlade so 

zákonom a zo zarokovacím poriadkom požiadali o zvolanie 

zastupiteľstva a pán primátor si nesplnil svoju zákonnú 

povinnosť, pretože zvolal zastupiteľstvo iniciované 

poslancami tak, že sa po skončení zastupiteľstva, ktoré 

zvolal on sám ako pokračujúce zasadnutie. A keďže to 

skončilo pre neuznášaniaschopnosť, tak sa nekonalo do 

pätnástich dní od toho ako poslanci požiadali.  

Takže navrhujem, aby sme, aby sme aspom teraz 

dodatočne vyhoveli žiadosti poslancov. A teda navrhujem 

vypustiť všetky ostatné body okrem bodov stopätnásť 

a stošestnásť a potom môžeme pokračovať bodmi, novým 

zastupiteľstvom, ktoré iniciovali poslanci. 

K tej otázke či je možné alebo nie je možné meniť 

inak ako na začiatku program rokovania, tak poprosil by 

som, aby sme sa opierali o zákon, nie na nejaké tvrdenie 

práv, tvrdenie právneho oddelenia, že, alebo organizačného, 

že je to možné, alebo nie je to možné. 

V zákone je napísané: 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu 

zasadnutia na začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje 

o bodoch návrhu programu podľa odseku štyri. Na zmenu 

návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšina všetkých poslancov. 

Zákon nehovorí nič o tom, kedy sa schvaľuje zmena 

programu. Hovorí o tom, že návrh programu sa schvaľuje na 

začiatku a potom hovorí akou väčšinou sa schvaľuje zmena. 

Nehovorí zákon nič o tom, či to musí byť na začiatku, alebo 

je to možné aj v priebehu rokovania.  

Zákon zároveň hovorí, hneď nasledujúca veta. 

Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, alebo o jeho zmene, 

stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré ďalej vedie zástupca starostu. 

Takže by som poprosil pána primátora, aby prestal 

viesť toto zastupiteľstvo, lebo v zmysle zákona, keďže 

nedal hlasovať o návrhu pani poslankyne Šimončičovej, ktorý 

bol návrhom na zmenu programu zasadnutia, tak zo zákona 

stratil právo viesť toto zastupiteľstvo, a teda poprosím 

niektorú z pani námestníčok, aby viedli ďalej toto 

zastupiteľstvo, keďže pán primátor to právo stratil, lebo 

nedal hlasovať o návrhu na zmenu programu. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka Farkašovská. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia,  

ja by som bola naozaj veľmi rada, keby sme aspoň na 

poslednom zastupiteľstve v tomto volebnom období zohľadnili 

predovšetkým záujmy ľudí. A odsunuli záujmy poslancov. 

Takže, navrhujem rokovať presne tak, ako je to 

v programe. Venovať sa osobitným zreteľom, na ktoré ľudia 

čakajú dlhé mesiace. 

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. 

Je zaujímavé, že ten zákon platí od 1. 4. a už na 

niekoľkých zastupiteľstvách sme procedurálnymi návrhmi 
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presúvali body, ktoré už boli schválené. To znamená, že už 

sa išlo podľa nového zákona. Vtedy to problém nebol.  

Bolo to zhodou okolností aj v šiestom mesiaci, kedy 

trebalo schváliť volebné obvody, tak sa tu procedurálnym 

návrhom predradili body týkajúce sa volieb a volebných 

obvodov. Vtedy to problém nebol, vtedy asi platil iný 

zákon, alebo možno tu bol iný vykladač zákona.  

A teda, hovorím, týchto zmien tu bolo pri presune 

programu veľmi veľa. 

Čiže, neviem, podľa mňa pomenovanie ulíc, na ktoré sa 

čaká, na ktoré čaká mestská časť, keď pani Farkašovská 

nepovažuje za dôležité, tak neviem, ona má asi iné 

priority. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Len pripomínam, že sme v bode, kde chceme pomôcť 

Národnému ústavu detských chorôb, priatelia a vy tu riešite 

sami seba. Nehnevajte sa.  

Pán poslanec Budaj. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Pán primátor,  

nikto nerieši sám seba. Štyri roky porušujete zákony. 

Štyri roky zneužívate vedenie schôdze.  

Teraz ste znovu porušili zákon, nedali ste hlasovať 

o návrhu, strácate právo viesť zastupiteľstvo. Odovzdajte 

ho niektorému z námestníkov. 

A pokiaľ chcete, aby sa pracovalo, nevyvolávajte 

konflikty a nevyvolávajte rozpory s poslancami, tak ako ich 

štyri roky vyvolávate. Maríte prácu zastupiteľstva.  

Ako predseda klubu navrhujem, aby sa urobila 

prestávka, aby sa rokovalo, pokiaľ nechcete ihneď odovzdať 

vedenie, aby sa zišli predsedovia klubov. Vyhláste, prosím, 

pätnásťminútovú prestávku, aby sme rokovali (gong) ako 

ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

od vás je to stále tá istá pesnička. Na poslednom 

zastupiteľstve ste neboli. Vy ste zmarili zastupiteľstvo, 

tak neobviňujte ostatných. K tomu sa ešte vyjadrím. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja chcem pripomenúť, že názvy ulíc na prvý pohľad 

vyzerá ako niečo, nejaká formalita, ale na našu komisiu 

chodili konkrétni občania, ktorí sa konkrétne dožadovali 

vzhľadom na nekonečné termíny, že si nemôžu preberať poštu, 

že musia chodiť inde, kde im chodí pošta.  

Proste, jednoducho, názvy ulíc je pre nich, pre 

občanov, životne dôležité. 

Ako, to, či schválime pozemok pred nemocnicou, počká 

dva mesiace. Ale tí ľudia si nemajú ako preberať poštu. 

Čiže, ten návrh, ktorý predložila Katka, by sme mali 

predradiť. To je prvá vec. Aby sme vôbec ho mohli schváliť. 

A druhá vec. 

Že ja by som chcela nahlas aby sa prečítalo, aby 

prečítalo organizačné oddelenie zo zákona, z nového zákona, 

na základe čoho toto nemôžme urobiť, keďže pán Dostál tu 

prečítal, že to môžeme urobiť.  

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: 

Pani námestníčka Farkašovská,  

ja by som bol tiež rád, keby sme aspoň na poslednom 

zasadnutí zastupiteľstva rešpektovali zákon o obecnom 

zriadení, rešpektovali rokovací poriadok tohto 

zastupiteľstva a aby sme nepristupovali k poslancom tak, že 

keď poslanec niečo povie, cituje zo zákona, vysvetlí ako je 

to v zákone napísané a miesto toho dostane odpoveď od 

pracovníčky magistrátu, že ona si myslí, že je to inak a to 

je všetko. A na základe toho pán primátor rozhodne, že, že 

je to v poriadku a je to inak. Bez toho, aby, aby použil 

jediný argument.  

A teda, opakujem. Pán  primátor stratil v zmysle 

zákona právo viesť toto zastupiteľstvo, takže by som 

poprosil jednu z pani námestníčok, aby sa ujali vedenia 

tohto zastupiteľstva, lebo inak budeme porušovať zákon. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, prosím teraz, pani Kramplová a pani doktorka 

Vyhlídalová, vyjadrite sa k tomuto. 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Takže ja sa vy, ja sa vyjadrím k mylnej informácii, 

ktorú podal pán poslanec Hrčka, že už sme v júni 
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procedurálnym návrhom urobili zmenu a preskočili sme nejaký 

bod. 

Nepreskočili. Prešli sme záverečný účet, kde bola 

teda dohoda, že nebude prijatý, aby sme sa dostali 

k následnému bodu, k tým volebným obvodom. 

Čiže, nič, išli sme presne po poradí práve pre toto, 

že to nie je možné a zákon hovorí o tom v paragrafe 

dvanásť, určite sa kolegyňa z právneho k tomu vyjadrí, že 

program sa schvaľuje na začiatku zasadnutia zastupiteľstva. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak. 

Pani doktorka Vyhlídalová. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Takže z právneho. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Je ma počuť? Nie?  
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Takže z právneho hľadiska podľa paragrafu dvanásť 

odsek päť: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu 

zasadnutia na začiatku. V tomto ustanovení je presne 

uvedený postup ako sa schvaľuje návrh programu vrátane 

vlastne návrhov zmien programu.  

Čiže, v tomto štádiu nie je možné schvaľovať program. 

Ten program bol schválený. 

Čiže, ide sa podľa už schváleného programu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pokiaľ ide o o stratu pána primátora viesť 

zastupiteľstvo, pán primátor vlastne toto nestratil, 

pretože podľa paragrafu dvanásť odsek tri je prítomný 

a neodmietol ho viesť.  

Čiže, vedie ho naďalej pán primátor v zmysle zákona.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Priatelia,  

takže ešte faktické, nech sa páči, ale pripomínam, že 

čakáme na hlasovanie pre Národný ústav detských chorôb, kam 
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sa chodia liečiť deti a vy tu riešite, prosím vás, 

procedurálne veci. Svoju prezentáciu. Prepáčte.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prepáčte.  

Dvaja, musia byť dvaja na prestávku. 

Aj druhý pre? Áno?  

Tak vyhlasujem  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo by si chcel?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale teraz má pán poslanec Dostál slovo faktickou, 

potom Hrčka, Vetrák, Chren a potom Kuruc.  

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

No, toto je úplne typické.  

A, ja som, ešte raz. Ja som tu zacitoval znenie 

zákona paragraf dvanásť odsek päť. Áno návrh sa, návrh 
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programu sa schvaľuje na začiatku a najprv sa hlasuje 

o bodoch návrhu programu podľa odseku štyri, teda, ktorý 

bol zverejnený. Ale potom je tam ďalšia veta, ktorá hovorí, 

že na zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšina všetkých poslancov. 

Nič sa tam nehovorí o tom, že zmenu možno robiť iba na 

začiatku.  

A teda, keď ja som argumentoval, že hneď nasledujúca 

veta je, že ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, alebo návrhu 

o jeho zmene, stráca právo viesť zastupiteľstvo, čo je 

paragaf dvanásť odsek päť, tak som dostal odpoveď, že podľa 

paragrafu dvanásť odsek tri nestráca, lebo je prítomný. Ale 

to je úplne iné ustanovenie.  

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: 

Áno, ďakujem. 

Bohužiaľ, výklady právneho oddelenia sú také, že keď 

tam bude sedieť primátor, ktorý bude chcieť vyložiť 

paragraf tri, tak mu vyložia paragraf tri, a keď bude 
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chcieť, aby ignorovali paragraf päť, tak budú ignorovať 

paragraf päť. 

Bohužiaľ, takto to na Slovensku funguje. Odbornosť 

niektorých ľudí je hlboko pod ich loajalitou, ale tak to už 

sme si niektorí zvykli. 

Takisto si myslím, že určite sme menili poradie 

bodov, určite sme hlasovali o zmenách od apríla. Bohužiaľ, 

nemám tu teraz so sebou notbuk (notebook), preraďovali sme 

body. 

A takisto, nikde nie je napísané, že sa nemôže robiť. 

Schvaľuje sa presne tak, ako (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) program. 

Takisto je napísané, ak primátor odmietne dať slovo 

poslancovi, stráca zastupiteľstvo. Aj keď tu bude sedieť, 

tak aj tak ho stratí.  

Čiže, prosím vás, akože, to sú naozaj argumenty na 

úrovni nejakého žiaka na základnej škole, ale nie niekoho, 

kto tu má vykladať právne veci.  

A vo všetkých veciach rozhoduje zastupiteľstvo. Čiže, 

o veciach, ktoré sa tu dajú, má hlasovať. A hlasovaním sa 

rozhodne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Podotýkam, že ja som nikomu slovo dať neod neodoprel 

a všetci slovo dostali.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Vetrák. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja myslím, že nešťastím celého tohto volebného 

obdobia je, že pán primátor, vy priamo počas zastupiteľstva 

sa pýtate právneho, organizačného ako sa má niečo vykladať. 

Lebo ten rokovací poriadok je jasný. Ak tu vznikne nejaký 

spor, tak spor sa rieši podľa rokováku tak, že návrhová 

komisia navrhne riešenie, o ktorom hlasuje zastupiteľstvo, 

a ak to neprejde, tak sa potom zvolajú predsedovia klubov. 

Tam je to presne popísané. 

Právne a organizačné oddelenie slúži vám keď my zas, 

my niečo schválime, aby to oni potom vyhodnotili v zázemí 

teda, na magistráte a vy to podpíšete, alebo nepodpíšete. 
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Ale tie dve oddelenia tu nie sú na to, aby nám tuná niečo, 

dávali nejaké rozumy.  

Tuná návrhová komisia navrhuje riešenie v prípade 

sporu. A to sa má dodržiavať. Neviem čo robí návrhová 

komisia, že tu sedí a nič nerobí. 

A druhá vec. 

Súhlasím s pánom Dostálom. Všetko nehovorí zákon. 

Zákon o obecnom zriadení hovorí, že podrobnosti upraví 

rokovací poriadok. A ten terajší hovorí, že aj 

procedurálnym návrhom možno meniť program v zmysle toho, čo 

hovorí pán Dostál, tak neviem, (gong) na čo tu počúvame tie 

s 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja sa prikláňam k návrhu pána poslanca Budaja.  

Možno by som ho trošku poopravil, aby sme si dohodli 

nie pätnásť minút, ale dohodnime si presný čas do kedy, aby 

potom zas neboli nejaké pre, problémy, že či sme sa 

prezentovali, neprezentovali.  
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Tak ja navrhujem do desiatej a navrhujem, aby to bolo  

na úrovni poslaneckého grémia  a priamo aj s tebou, pán 

primátor.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No, stretnutie predsedov poslaneckých klubov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, do desiatej je prestávka.  

A teraz stretnutie. 

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

Predsedov poslaneckých klubov na úrovni grémia priamo 

s tebou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A teraz sa ideme stretnúť s predsedami poslaneckých 

klubov. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Tak, ja neviem jak dlho tam budeme.  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak môžeme dvadsať minút, ale povedzme si, presne čas 

si povedzme. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nerozumiem. 

Pán poslanec Chren. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Tak dohodnime si pätnásť minút, mne to je jedno, tak 

dohodnime sa o trištvrte, len ako, aby sme mali presný čas 

ke. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren ešte.  

Slovo pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem. 
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Ak by som mohol apelovať na predsedov klubov. Mohli 

by sme odhlasovať toto hlasovanie o Národnom ústave 

detských chorôb a potom dať tú prestávku, aby sa náhodou 

nestalo, že naozaj, zase necháme deti čakať niekoľko 

mesiacov a toto je naozaj dobrá vec. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Tak poďme, prosím, odhlasovať. 

Návrhová komisia. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Budeme hlasovať aj o našom návrhu, teda, pani 

poslankyňa. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ak dovolíte, tak budeme hlasovať o návrhu uznesenia 

tohto bodu. 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje nájom pozemku a tak ďalej ako je tu uvedené za 

alternatívu jeden. 

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 vedúcej organizačného 

oddelenia „Ale klame v priamom prenose? Nevadí, nech je to 

nahraté, lebo klame. A nie prvý krát.  

Ďalej počuť slová iného účastníka zasadnutia, áno, 

však to je jeho štýl.  

Hovorí vedúca organizačného oddelenia: „Poslanec 

Hrčka, aby bolo počuť, že o kom hovorím.“) 

Tak, tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

A vyhlasujem prestávku do trištvrte na desať a prosím 

predsedov klubov sem ku mne.  

(prestávka od 9.23 do 9.51 h) 
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BOD 55 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO 

VÝMERE 65,01 M² NACHÁDZAJÚCICH SA V 

STAVBE  SÚPIS. Č. 1873  POSTAVENEJ   

NA POZEMKU PARC. Č. 3085 NA 

BILÍKOVEJ ULICI Č. 1 V BRATISLAVE, V 

K. Ú. DÚBRAVKA  PRE CIRKEVNÚ 

MATERSKÚ ŠKOLU GIANNY BERETTOVEJ 

MOLLOVEJ, SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

... prosím zaujmite svoje miesta. 

Sme v bode päťdesiatpäť, prosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Jedná sa o návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 

priestorov vo výmere šesťdesiatpäť metrov celá nula jedna 

metrov štvorcových  nachádzajúcich sa v stavbe postavenej 

na pozemku na Bílikovej ulici. 

Žiadateľom je cirkevná materská škola, ktorá má na 

základe zmluvy o nájme nebytové priestory a pozemok na 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 678 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím o klud v sále. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

A pozemok na Bílikovej ulici. 

Zmluva o nájme je uzavretá na dobu 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sme v zákonnom režime, samozrejme, že sme v zákonnom 

režime. Veď vám to potvrdili 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie, o jakom pozmeňováku.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Počuli ste, dámy a páni, že o návrhu programu, ktorý 

bol schválený už, sa hlasovať nedá. To sa jednoducho nedá. 

Ak tu má, ak tu má platiť nejaký právny štát. 
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Tak, nech sa páči, pani doktorka Vyhlídalová, ešte 

raz to zopakujte a pani Kramplová. Ešte raz to, prosím, 

zopakujte.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani doktorka Vyhlídalová. 

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Takže ja si stojím za tým, čo som povedala v podstate 

na začiatku.  

Paragraf dvanásť odsek päť hovorí jasne. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu 

zasadnutia na začiatku zasadnutia.  

V tomto paragrafe je, v tomto ustanovení je opísaný 

presný postup schvaľovania návrhu programu. A preto ho 

zákonodarca pomenúva ako návrh programu, že je k nemu možné 

predkladať aj návrhy na doplnenie. 

My už máme program schválený. Čiže, ideme v tomto 

zákonnom režime podľa schváleného programu. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že návrhová komisia nemá čo navrhovať 

v tomto žiadne riešenie, tak. 

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Presne tak. Lebo platí zákon. Nemôže návrhová komisia 

navrhovať niečo iné ako to, čo ustanovuje zákon. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je úvodné slovo k bodu päťdesiatpäť. 

Nech sa páči, pán doktor Szabo, pokračujte. 

(poznámka: počuť slová „dajte slovo poslancovi ...“  

Dostanú v diskusii.  

Dokončí sa úvodné slovo a potom môžete diskutovať. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Zmluva o nájme je uzatvorená na dobu určitú od 1. 12. 

2012 do 30. 11. 2042. 
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Z dôvodu vrátenia služobného bytu na prízemí budovy 

požiadala cirkevná materská škola o rozšírenie nájomnej 

zmluvy dodatkom na dobu určitú, a to do 30. 11. 2042 za 

rovnakých podmienok ako je uzatvorená zmluva, pôvodná 

zmluva o nájme. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu sa v tomto prípade nevyžaduje. 

Mestská rada odporúča prerokovať materiál. 

Finančná komisia materiál prerokovala, avšak nebola 

uznášaniaschopná. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Opakujem procedurálny návrh na vypustenie všetkých 

bodov z návrhu programu, ktorý bol zvolaný, teda, ktorý 

bol, bol navrhnutý pánom primátorom s výnimkou, modifikujem 

to, bod interpelácie.  
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Tým pádom prerokujeme bod interpelácie a potom ideme 

pokračovať v zastupiteľstve, o ktorého zvolanie požiadali 

poslanci a nebolo zvolané v súlade so zákonom do pätnástich 

dní. Alebo teda, neuskutočnilo sa ako to zákon vyžaduje.  

O návrhu na zmenu programu možno hlasovať, môžem to 

tu prečítať ešte raz: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu 

zasadnutia na začiatku zasadnutia. Návrh programu. Najprv 

sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku štyri.  

Ďalšia veta hovorí: 

Na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov. 

Nehovorí nič o tom kedy k takejto zmene má dôjsť.  

Výklad, že je to možné iba na začiatku a potom ideme 

iba podľa toho schváleného programu a nemôžeme ho meniť je 

absurdný. Nikde, nikde inde, v žiadnom orgáne to takto 

nefunguje.  

V parlamente je možné zmeniť návrh, schválený návrh 

programu, ak, ak to odhlasuje a ak to navrhne, navrhne 

potrebný počet poslaneckých klubov.  

V župnom zastupiteľstve je to možné.  
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V akýchkoľvek orgánoch nejakých občianskych združení 

je to možné. Je možné meniť, meniť aj v priebehu 

zasadnutia.  

A bolo by úplne absurdné, keby v priebehu zasadnutia 

nemohlo zastupiteľstvo ani v prípade, že by sa, trebárs, 

všetci poslanci rozhodli, že bod, ktorý je bod číslo sto, 

ale oni, je jasné, že, že neprídeme dnes k tomu bodu, ale 

celé zastupiteľstvo, štyridsaťpäť poslancov, považuje za 

potrebné ten bod prerokovať a nemôže to zmeniť, lebo pán 

primátor má nejaký výklad, alebo organizačné a právne 

oddelenie majú nejaký výklad zákona, ktorý je úplne 

absurdný.  

Veď to nemô, nemôžete myslieť vážne, že nemôže 

zastupiteľstvo rozhodnúť o svojom programe. 

To, čo hovorí zákon je, že stanovuje nadpolovičnú 

väčšinu všetkých poslancov na zmeny programu.  

Aj to je absurdné ustanovenie, podľa môjho názoru, 

lebo tiež to tak nikde inde nie je, ale dobre. To je 

napísané v zákone. Ale nie je v zákone napísané, kedy možno 

meniť, alebo schvaľovať zmeny návrhu programu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  
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myslím si, že práve váš názor je nesprávny. Je to váš 

individuálny názor. Názor odborníkov je iný a to je ten, že 

zmena zákona sa udiala práve za tým dôvodom, aby sa 

o programe rokovalo na začiatku. Lebo keby sa, keby 

zákonodarca chcel, aby sa dal meniť v priebehu kedykoľvek, 

tak nemusel robiť žiadnu zmenu. Práve preto bola tá zmena 

spravená, aby sa o rokovaní, o programu rozhodlo na 

začiatku, najprv sa rokuje o návrhu, potom sú pozmeňováky, 

potom sa to schváli a potom to platí po celú dobu 

rokovania. Toto bol zmysel zákona. 

Argumentácia, ktorú hovoríte vy, popiera celú logiku 

vy zmeny zákona. Potom to vôbec sa nemuselo robiť. A načo 

to potom zákonodarca robil?  

Počuli ste stanovisko odborníkov. 

Podľa mňa, váš názor je nesprávny a mes.  

Pokračujeme v diskusii. 

Pán poslanec, pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor, podľa rokovacieho poriadku, ak dôjde 

k takémuto stavu, to  znamená, že sa nevieme dohodnúť, 

rozhoduje návrhová komisia.  
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Návrhová komisia sa dohodla na tom, že procedurálny 

návrh, ktorý dali pani Šimončičová a pán Ondrej Dostál sa 

bude o nich hlasovať zastupiteľstvo.  

To znamená, zastupiteľstvo rozhodne o tom, traja 

členovia návrhovej komisie.  

Čiže, budeme hlasovať. Ak sa, teda, na tomto 

nezhodneme, tak potom sa musia stretnúť predsedovia klubov 

a dohodnúť sa o ďalšom postupe. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Traja členovia sa dohodli. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Traja členovia sa dohodli.  

(poznámka: predsedníčka návrhovej komisie namieta, že 

nebola privolaná k rokovaniu návrhovej komisie na túto 

tému) 

Nie, my sme sa traja dohodli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale ani návrhová komisia nemôže porušovať zákon. A to 

sa vzťahuje na prípady neriešené zákonom. Tu je úplne jasne 

povedané, že roko, program rokovania bol schválený. A už ho 
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nemôžme meniť podľa zákona. V tomto nemá návrhová komisia 

žiadne kompetencie.  

Prepáčte.  

Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Mňa desia odborníci, ktorí napríklad na tomto úrade 

robili verejné obstarávania, lebo bolo najväčšie množstvo 

zrušených súťaží na celom Slovensku mala Bratislava. 

Najväčšie pokuty dostala Bratislava. To tiež robili takí 

istí odborníci, že, pán primátor. Vaši odborníci.  

To je presne ten, to je presne ten problém. Nemáme 

osvetlenie vysúťažené. Nemáme letnú údržbu vyriešenú, ale 

odborníci. Treba povedať, že to robia odborníci na tomto 

meste.  

Takto. Ak si primátor myslí, že toto zastupiteľstvo 

môže manipulovať, tak ja naozaj si radšej počkám na nového 

primátora, pretože z deväťdesiatdeväť celá deväťpercentnou 

pravdepodobnosťou to nebude Ivo Nesrovnal. A ja radšej nech 

to rozhodne ďalšie zastupiteľstvo, ktoré bude, ale ja sa 

nebudem podieľať na tom, kedy mi primátor bude vykladať 

zákon, porušovať zákon, lebo on môže. 
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Ďakujem. Na takom zastupiteľstve sa nemienim 

podieľať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím pána poslanca, aby si neurážal zamestnancov 

magistrátu.  

A ten zákon nevykladám ja, ale odborníci hlavného 

mesta. Právne oddelenie. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

No, pán primátor, ja myslím, že ten rokovací 

poriadok, ktorý máme, je stále platný a tam je napísané 

tak, ako to hovorila pani Pätoprstá. 

To, že odborníci majú nejaký názor, to je v poriadku. 

Ten názor vám slúži na to, aby ste potom nepodpísali nejaké 

uznesenie.  

Ak, ja nehovorím, že oni nemôžu mať pravdu. Ale to 

nie je, tuná nie je na to teraz priestor, aby my sme 

posudzovali, či majú pravdu, alebo nemajú pravdu. My tu 

máme postupovať podľa rokovacieho poriadku, ktorý hovorí, 

že návrhová komisia navrhne nejaké riešenie, my o ňom 

hlasujeme.  
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A ak by sa náhodou stalo, že my prijmeme niečo 

protizákonné, ako sa to stalo iks razy aj 

v predchádzajúcich dvadsiatich rokoch, tak vy máte možnosť 

aj právomoc obrátiť sa na prokuratúru. Ale vy nerozhodujete 

o tom, či je niečo protizákonné, alebo nie.  

Obráťte sa potom na prokuratúru, držím vám palce, ja 

čakám na výstup prokuratúry rok a pol pri porušovaní 

rokovacieho poriadku, stále nemám výstupy, takže asi viete 

koľko budete aj vy čakať. Ale obráťte sa v zmysle zákona na 

prokuratúru, ak si myslíte, že je niečo protizákonné. 

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. 

Pán primátor, 

ja sa chcem uistiť, že či ste pred chvíľkou povedali, 

že teda návrh po, návrhovej komisie je irelevantný. To ste 

povedali?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Čiže, budeme sa riadiť podľa návrhovej komisie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, my sa riadime podľa zákona. Podľa zákona 

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

Ale, ale máme spor.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale 

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

Vo výklade zákona máme spor. A na základe rokovacieho  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale návrhová komisia  

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

neni, neni, nevykladá zákon. Návrhová komisia môže 

vystupovať nejaký (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Ideme hlasovať. Návrhová komisia hovorí niečo, o čom 

máme hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak prosím, vyhlasujem prestávku teraz ja a ideme sa 

poradiť s právnym oddelením.  

Desať minút prestávka.  

 

(prestávka od 10.01 do 10.15 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

...svoje miesta. 
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(gong) 

Prestávka sa skončila, budeme pokračovať v rokovaní 

mestského zastupiteľstva. 

(poznámka: čaká sa na poslancov, aby zaujali svoje 

miesta v rokovacej sále) 

Takže, ešte raz poprosím pani doktorku Vyhlídalovú 

a pani Kramplovú, aby objasnili tú vec. 

Nech sa páči, pani doktorka, máte slovo. 

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Takže, návrh pána poslanca Dostála, pomenoval ho ako 

procedurálny návrh, sa týka programu. 

V zmysle paragrafu dvanásť odsek päť zákona o obecnom 

zriadení návrh programu sa schvaľuje na začiatku.  

My tento program máme schválený, a preto ideme 

v zákonných medziach a budeme ďalej rokovať.  

Okrem iného, zákon o obecnom zriadení nedáva 

návrhovej komisii kompetenciu k tomu, aby komisia 

hlasovala, alebo predkladala návrhy o niečom, čo je jasne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Kramplová,  

chcete ešte k tomu vy?  

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Ja by som chcela doplniť, že takýmto spôsobom 

postupujeme od začiatku ako bola prijatá novela. 

A chcela by som upria upriamiť pozornosť 

zastupiteľstva na zápisnicu z 28. 6. 2018, kde bolo, boli 

spomínané hlasovanie o volebných obvodoch a kde je jasne 

napísané a je k tomu aj zvukový záznam, že sme určite 

nepostupovali tak, ako povedal pán poslanec Hrčka, že sme 

niečo vypustili, alebo sme niečo preskočili.  

Takže, postupovali sme presne v zmysle toho, ako bol 

schválený program a bolo to aj po porade predsedov 

poslaneckých klubov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A ešte pani doktorka Vyhlídalová, prosím vás, dá sa 

teda hlasovať o návrhu poslanca Dostála?  
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JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

V zmysle zákona o obecnom zriadení, tak ako som už 

povedala a citovala príslušné ustanovenie zákona, nie je 

možné hlasovať o takomto návrhu pána poslanca Dostála.  

Je to návrh, ktorý sa týka programu. Program máme 

schválený, treba ďalej rokovať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Takže, ideme. Sme v bode päťdesiatpäť. 

Prosím diskusné príspevky týkajúce sa bodu 

päťdesiatpäť. Návrhu na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa na Bílikovej ulici. 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Nie, neni to o tom. Koniec. 
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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 som tuším pôvodne na pána Hrčku a celkovo na túto 

atmosféru chcel reagovať svojou faktickou poznámkou. 

Totižto, ja som bol v prvom rade prekvapený, že sme 

zvolali toto zastupiteľstvo na dva dni pred voľbami a na 

jednej strane.  

A na druhej strane som sa potešil pre dve veci. 

Potešil som sa preto, lebo som si myslel, že vyriešime tie 

osobitné zretele, ktorých je taká spústa a teda pomôžeme 

obyčajným ľuďom na to, aby si teda usporiadali tie 

vlastnícke vzťahy a tak ďalej, všetko čo tam potrebujú. 

No a tešil som sa aj na to, že bez ohľadu na to aký 

máme medzi sebou názorový rozdiel, alebo čo si jeden 

o druhom myslíme, tak som si myslel, že sa dneska kultúrne 

rozídeme, že si podáme ruku a poprajeme si, možno, šťastie 

do ďalšieho života.  

Mrzí ma, že aj toto zastupiteľstvo teda padá práve 

do, na takúto úroveň úplnej nekultúry.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Vzdávam sa. 

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: 

No, nebudem tu už štvrtý alebo koľký krát čítať zo 

zákona. Ja som čítal zo zákona, podal som výklad. Právne 

oddelenie iba opakuje, že nemám pravdu bez toho, aby sa 

upieralo o konkrétne ustanovenie zákona a reagovalo na to, 

čo, čo hovorím. Vytrháva jednu vetu z kontextu.  

A teda, upozorňujem, a to hovorím tiež opakovane, 

v paragraf dvanásť odsek jedna hovorí, že ak požiada 

o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina 

poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného 

zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do pätnástich dní od 

doručenia žiadosti na jeho konanie.  
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Aby sa uskutočnilo, nie aby bolo zvolané.  

Pán primátor, už, už je tridsať dní, viac ako tridsať 

dní od kedy sme požiadali o o zvolanie zastupiteľstva, a to 

zastupiteľstvo sa doteraz neuskutočnilo.  

Práve preto aj ten môj návrh na vypustenie ostatných 

bodov programu okrem bodu interpelácii, aby sme sa konečne 

dostali k tomu poslaneckému (gong) zastupi 

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, pán primátor. 

Vy, ktorý ste ma oklamali, napriek tomu vás prosím, 

aby ste tento môj po procedurálny návrh z hlasovania 

o návrhu o názvov ulíc v troch mestských častiach, aby ste 

dali o ňom hlasovať, pretože veľmi ma to mrzí, že práve 

týmto som spôsobila to, že hodinu a pol sa tu, si vykladáme 

zákon, hoci zákon je jasne napísaný.  

Tak ja vás prosím, napriek tomu, že ste ma oklamali, 

aby ste dali o mojom procedurálnom návrhu hlasovať, a to 

prosím po bode päťdesiatpäť, keď skončíme bod päťdesiatpäť, 

aby išiel bod šesť, návrh s názvami ulíc v mestskej časti 
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Petržalka, v mestskej časti Karlova Ves a v mestskej časti 

Nové Mesto. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

teraz vám vysvetlili právnici, že tento postup nie je 

možný.  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán primátor,  

trvám na tom, čo navrhla návrhová komisia, a to je 

hlasovať o návrhový, teda procedurálny návrhoch pani 

poslankyne Šimončičovej a Dostála.  To je naše právo. 

Hovorí to rokovací poriadok. Tak trváme na tom. Tak sa to 

robilo bežne.  

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: 

Vy, pán primátor,  
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znovu opakujem, vy, ktorý ste ma oklamali a včera 

klamali ďalej, čo sa týka hlasovania o predaji pékáó (PKO), 

keby ste boli dali hlasovať, mohli sme to mať hotové už 

dávno pred des, pred hodinou a pol, hlasovaním poslanci 

rozhodnú, lebo majú na to právo. A mohli sme ísť ďalej.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Takže, zase zopakujem, teraz riadnym príspevkom. 

Máme tu  medzi sebou právnikov a ja dôverujem 

právnikom pánovi Dostálovi a pánovi Vetrákovi, ktorí 

hovoria, že rokovací poriadok je taký, že keď sa dá 

procedurálny návrh, tak sa o procedurálnom návrhu hlasuje. 

A dá, a dali dva. Pani Šimončičová a pán Dostál. Je to 

úplne bežné.  

Takže, ak tak nebudeme pokračovať, tak mám pocit, že 

toto zastupiteľstvo skončí. Ale tvojím, tvojím pričinením. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je to presne opačne, pán poslanec.  

Keby sme vyhoveli tomuto návrhu v rozpore so zákonom, 

tak by sme sa dopustili porušenia zákona.  

Čiže, končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia k bodu 

päťdesiatpäť. 

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 nehnuteľností ako je to uvedené písomne 

v materiáli podľa alternatívy jeden.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 
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Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Prechádzame do bodu päťdesiatšesť. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nie, máme alternatívu dva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pardon, prepáčte. Ospravedlňujem sa, beriem späť. 

Alternatíva dva. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Alternatíva dva hovorí o tom, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasuje sa. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

že  
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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: 

jedno euro za štvorcový meter za rok, čo pri výmere 

šesťdesiatpäť celých nula jeden štvorcového metra, 

predstavuje ročne sumu šesťdesiatpäť eur.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o alternatíve dve. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsať za. 

Čiže, máme schválenú alternatívu dva. 

Ďakujem. 
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BOD 56 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEBYTOVÉHO PRIESTORU (BÝVALÉHO 

BYTU Č. 23) NA RAJČIANSKEJ 8, V 

BRATISLAVE, K. Ú. VRAKUŇA, 

SLOVENSKEJ FILHARMÓNII, SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu päťdesiatšesť. Osobitný zreteľ, 

nájom nebytového priestoru na Rajčianskej ulici 

v Bratislave Vrakuni 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, prosím, teraz je úvodné slovo, potom môžete dať 

procedurálny návrh.  

Úvodné slovo. 

(poznámka: počuť poslanca Budaja, ktorý hovorí mimo 

mikrofón „čo je, prečo by som nemohol teraz dať“) 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

To je jedna vec. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pretože je úvodné slovo a ja riadim schôdzu, pán 

poslanec.  

Pro, prosím, správajte sa slušne, pán poslanec 

a dodržujte základné pravidlá slušného chovania. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Návrh na nájom nebytového priestoru predkladáme ako 

prípad hodný osobitného zreteľa na základe žiadosti 

Slovenskej filharmónie s prihliadnutím najmä na výrazný 

podiel na kultúrnom živote Bratislavy, aj reprezentáciu 

domácich a zahraničných návštevníkov ako aj reprezentácia 

Bratislava v zahraničí. 

Výška nájmu je stanovená v sume štyridsaťsedem eur aj 

šestnásť centov mesačne. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Finančná komisia materiál prerokovala, avšak nebola 

uznášaniaschopná. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón – poslanec Budaj „mám 

procedurálny“ ďalej nezrozumiteľné) 

Pán poslanec Budaj má procedurálny návrh. 

Nech sa páči. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, 

nebudem vám vracať vašu, vaše urážky, lebo to je 

absolútny hnoj. Čo robíte.  

Celé roky tu nie je tlačítko na procedurálne návrhy.  

A vám keď nevyhovujú, tak okrikujete poslancov, ktorí 

sa hlásia a urážate ich. 

Ale nejde o mňa.  

Navrhujem, aby mestské zastupiteľstvo hlasovalo 

o tom, že schôdzu bude ďalej viesť jeden z námestníkov, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je takýto návrh prípustný?  

V bode päťdesiatšesť? 

Pani doktorka Vyhlídalová. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

V zmysle paragrafu dvanásť odsek dva zákona o obecnom 

zriadení toto nie je možné, pretože zákon ustanovuje presne 

toto: 

Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť 

takto zvolané zasadnutia obecného zastupiteľstva, vedie ho 

ten, kto zvolal.  

Čiže, vlastne, primátor tu je, je prítomný 

a neodmietol ho viesť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

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

Vzdávam sa slova. 

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: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje nájom nebytového priestoru a tak ďalej, 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: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 707 

Tridsaťtri prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 57 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO 

VÝMERE 71,59 M² NACHÁDZAJÚCICH SA V 

STAVBE SÚPIS. Č. 1188 POSTAVENEJ 

NA POZEMKU PARC. Č. 2886 NA BATKOVEJ 

ULICI Č. 2 V BRATISLAVE, V K. Ú. 

DÚBRAVKA PRE TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ 

BRATISLAVA,  SO SÍDLOM V BRATISLAVE, 

NA DOBU URČITÚ DO 31. 08. 2038 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu päťdesiatsedem. Osobitný zreteľ, 

nájom nebytových prostriedko v prospech tanečného klubu 

Danub (Danube) Bratislava. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Úvodné slovo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Tanečný klub Denjub (Danube) Bratislava sa venuje 

telesne postihnutým. 

Účelom nájmu je tréning sebaobslužných činností, 

výchova k samostatnosti a to denným výcvikom všetkých 

činností súvisiacich s žitím členov a klientov v domácom 

prostredí.  

Čiže, varenie jednoduchých jedál, obsluha 

elektrospotrebičov, robenie poriadku a podobné.  

Doba nájmu je stanovená do 31. 8. 2038 odo dňa 

nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

Navrhovaná výška nájmu v alternatíve jedna  na 

základe návrhu žiadateľa a na základe zmluvy o nájme je tri 

eur aj šesťdesiat centov za meter štvorcový za rok, čo pri 

výmere sedemdesiatjedna celá päťdesiatdeväť metrov 

štvorcových predstavuje ročne sumu dvestopäťdesiatsedem 

celá sedemdesiatdva eur za rok.  

Alternatíva dva vychádza z rozhodnutia primátora. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu sa v tomto prípade nevyžaduje. 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná. 
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Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pani námestníčka Farkašovská. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som veľmi pekne chcela kolegov a kolegyne 

poprosiť, aby za tento návrh zahlasovali, pretože táto 

tanečná škola sa desiatky rokov venuje postihnutým 

vozíčkárom, ktorí toto zázemie nevyhnutne potrebujú. 

Takže, prosím, poskytnime im ho. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 710 

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

Ďakujem za slovo. 

Problém je tu opakovaný. 

Naozaj, nikto nemá nič proti podpore takejto 

aktivity, čo ja a poprosím aj kolegyne, kolegovia uvedmomme 

si, že prenájom robíme za stanovených podmienok na dvadsať 

rokov.  

To je pre mňa neprijateľné. 

Päť rokov je samozrejmá a aktívna podpora daného, 

danej iniciatívy, ale nie na dvadsať rokov.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čiže, nie. 

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Nemám pripravený návrh.  

(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 Zaťovičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som tiež chcela veľmi pekne poprosiť o podporu 

tohto materiálu a za tú cenu aká je navrhovaná, nakoľko 

toto je jediný tanečný klub na celom Slovensku, ktorý sa 

venuje integrovanému tancu.  

Sú tam postihnutí, či už zrakovo, mentálne, alebo 

telesne.  

Dokonca teraz v nedeľu bol medzinárodná súťaž 

v integrovanom tanci, kde sa zúčastnilo až šestnásť krajín 

zo sveta. Pod záštitou aj pána prezidenta. 

Ja by som naozaj chcela poprosiť, venujú sa tomu vyše 

dvadsať rokov, chodia tam nie len z Bratislavy, aj z celého 

okolia. Sú naozaj jedineční a jediní.  

Neberme im túto jedinú možnosť, ktorú tam chcú ešte 

robiť vlastne navyše pre tých postihnutých. Prosím, majme 

srdce- 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 712 

A tých dvadsať rokov naozaj nie je taká dlhá doba, 

lebo keď si vezmeme, jak tam zrekonštruovali priestor 

a koľko peňazí do toho vrazili, aby tam mohli fungovať, tak 

je to naozaj málo.  

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. 

Pani kolegyňa Zaťovičová, 

ktorú alternatívu navrhujete? Jednotku alebo dvojku?  

Tu jednotka je za tri šesťdesiat eur na m na rok na 

meter štvorcový. Dvojka je šesťdesiat. 

Čiže, predpokladám, že alternatívu jedna. To ste 

nepovedali.  

Díky. 

(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:. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ja len v nadväznosti na to, čo Ignác Kolek hovoril, 

tak sa chcem spýtať predkladateľa, či v oboch tých 

alternatívach vie autoremedúrou zobrať z dvadsať rokov na 

päť rokov.  

Asi by to uľahčilo niektorým hlasovanie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To neviem. Je to. 

Ja som chcel podotknúť, že je to v našej budove, 

našej zušky (ZUŠ) na Batkovej ulici a je to veľmi výborné 

doplnenie práve práce zušky (ZUŠ), ktorá je výborná 

základná umelecká škola. A sú radi, že tam tento klub je. 

A ten klub robí veľmi dobrú prácu pre pre deti. 

A päť rokov sa mi zdá z hľadiska investičného 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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(poznámka: počuť slová riaditeľa správy nehnuteľného 

majetku „musia dať pozmeňujúci návrh poslanci“) 

No, ale nikto ten návrh pozmeňujúci nedal.  

Teraz sme. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžeme to. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre.  

Takže, za.  

Povedzte vy. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Napriek tomu, že to so žiadateľom nie je 

prekonzultované, respektíve nebola možnosť konzultácia, 

neviem, či tu žiadateľ je, ale zrejme nie.  

V záujme toho, aby to prešlo, tak autoremedúrou si to 

osvojujeme, a tak meníme to na tých desať rokov.  

(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:. 

Desať.  

Prosím vás, skúsme desať, hej?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Desať rokov. 

(poznámka: počuť mimo mikrofón zo sály „päť je málo“) 

Päť je málo.  

Dobre.  

Návrhová komisia. 

Návrh je desať rokov.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže tu odznel ná 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Moment, moment, moment, moment. 

Pred. 
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Koľko navrhujete vy? Pán poslanec Kolek?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Päť rokov, hej?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani poslankyňa Zaťovičová?  

(poznámka: mimo mikrofón počuť poslankyňu Zaťovičovú 

„povedal, že keď teda nijak inak, tak súhlasí s tými 

desiatimi rokmi) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Že keď teda poslanci majú s tým problém, s tými 

dvadsiatimi rokmi, tak pán riaditeľ tanečného klubu téká 

daňjub (TK Danube) teda súhlasí aj s desiatimi.  

No, päť je veľmi malé na to, koľko financií. 

A naozaj, však je to budova magistrátu. On zveľaďuje 

magistrátnu budovu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ako, desať rokov je prijateľné. Naozaj, tu prácu čo 

tam robí.  
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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:. 

Dobre. 

Návrhová komisia, desať rokov. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené s tým, že sa upraví lehota dobu na 

určitú na desať rokov s alternatívou jeden. Tak ako je 

ostatné uvedené v návrhu uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(poznámka: počuť slová predsedníčky návrhovej komisie 

„A ešte aj rozprávajte, kým čítam.) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsať za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

A poprosím pána námestníka, aby ďalej viedol schôdzu. 

Ďakujem. 
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BOD 58 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, NA VYBUDOVANIE A UŽÍVANIE 

NOVÝCH VSTUPOV K BYTOVÝM DOMOM A 

PRÍSTUPOV DO NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

V BRATISLAVE 

 

((poznámka: výmena predsedajúcich) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak.  

Otváram rokovanie bodu číslo päťdesiatosem. Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom 

pozemku kataster Petržalka. 

Poprosím o úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Predmetný materiál predkladáme ako prípad hodný 

osobitného zreteľa na základe žiadostí štrnástich 

žiadateľov o nájom pozemkov na vybudovanie a užívanie 

nových vstupov pre obyvateľov bytových domov v správe ž 

žiadateľov a na užívanie prístupov do nebytových priestorov 
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v bytových domoch na podnikateľský účel a pri zmene právnej 

formy. 

Celkovo ide o stoosemdesiatšesť metrov štvorcových. 

Cena nájmu je stanovená v súlade s rozhodnutím 

primátora.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanoviská starostov sú súhlasné. 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná. 

Mestská rada materiál odporúča 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) 

Bez diskusie.  

Návrhová komisia. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 721 

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 pozemkov, tak 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. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za sa vyjadrilo tridsaťdva. Poslancov. 
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BOD 59 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, PARC. 

Č. 8434/1, PARC. Č. 8434/2, PARC. Č. 

8436/1, PARC. Č 8436/2, PARC. Č. 

8484/1 A PARC. Č. 8484/2, K. Ú. 

RAČA, SPOLOČNOSTI VINOHRADNÍCTVO A 

VINÁRSTVO MILOŠ MAŤÚŠ, S.R.O., 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie bodu číslo päťdesiatdeväť. Je to 

návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa na 

nájom pozemkov v katastri Rača. 

Poprosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Jedná sa o návrh na nájom pozemkov pre, ktorý 

predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa na základe 

žiadosti pána má Maťúša z dôvodu, že žiadateľ hodlá predmet 

nájmu trvalo využívať ako vinice, vinohradnícke plochy, 

alebo vinohrad, tak ako sú definované v zákone číslo 

313/2009 Zbierky zákonov o vinohradníctve a vinárstve.  
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Pán Maťúš dlhodobo pôsobí v katastrálnom území Rača. 

Venuje sa pestovaniu hrozna. Má záujem o zveľaďovanie 

týchto pozemkov a rozvíjanie tradície vinohradníctva 

v danej oblasti.  

Nájomné je vo výške navrhovaného jedno euro za celý 

predmet nájmu a vecné plnenie vo forme vína, tak ako je to 

uvedené v materiáli. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia materiál prerokovala, avšak nebola 

uznášaniaschopná. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja sa som sa chcel spýtať, to sú nejaké nové vinice, 

alebo má to, mu dávame do prenájmu existujúce? Ktoré už má 

teraz? 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ešte reaguje pán poslanec Pilinský. Pán starosta. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel kolegyne, kolegov poprosiť o podporu 

tohto materiálu. Je to ďalší krok k tomu, aby sa začali 

obrábať vinice, ktoré sú spustnuté. 

Tam, ako boli niektoré tie obrázky, tam skutočne, 

niekde je dvadsaťročná agátčina.  

A je to prakticky proces, ktorý sme za za začali ešte 

za bývalého primátora pána Ftáčnika, kedy sme 

zrekognoskovali v našom katastri a nie len v našom, ale aj 

v susednom Novom Meste pozemky, ktoré sú vo vlastníctve 

hlavného mesta a boli zanedbané. Vinohrady boli spustnuté, 

alebo teda, niektoré aj, aj, aj boli funkčné. A upravili sa 

tie, tie nájomné vzťahy tak, aby ich obrábali vinohradníci 

a vinári z te z tejto oblasti.  
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Na na tých ob obrázkoch, ako bolo vidno, jedná sa 

o väčšinu terasovitých vinohradov, ktoré boli 

v sedemdesiatych, osemdesiatych rokov urobené v našom 

katastri. Bohužiaľ, po tý po tej zmene vlastníckych pomerov 

ostali sputnuté.  

Takže, tá investícia do ich obnovy bude rádovo 

v desiatkach tisíc eur.  

To teraz hovorím od. Obnova vinohradu je cécéá (cca) 

desaťtisíc euro na hektár. Neviem presne, ne nemám to 

zrátané, koľko to je dokopy, ale určite tie investície sú, 

sú vysoké.  

A preto je tam navrhnutý ten istý model aký sme teda 

schválili aj v tom roku 2014. majú to za symbolické nájomné 

a nejaké percentá z úrody odovzdávajú hlavnému mestu, aby 

malo mesto, či už na rôznych recepciách, alebo aj nejaké 

prezenty, naše bratislavské víno, ktoré bolo dopestované 

v našom chotári. 

Preto by som chcel poprosiť o podporu tohto 

materiálu, pretože najlepšia ochrana vinohradov je to, aby 

tie vinohrady boli obrábané, aby boli znovu založené. 

A v Rači v posledných rokoch pribudlo viac ako päť 

hektárov ob obnovených vinohradov, aj teda v na základe 
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podpory magistrátu, ktoré takéto pozemky dáva k dispozícii 

našim račianskym vinohradníkom. 

Takže, bol by som veľmi rád, ak by sme v tomto trende 

mohli pokračovať. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Kaliský. 

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

Ja by som sa chcel spýtať pána Pilinského, lebo keď 

pozerám ten obrázok, tak tie vinohrady sú len také dva 

pásiky a viac jak tri štvrtiny toho pozemku je nejaký, 

nejaká náletová zeleň. 

Že či, čo čo s čo s tým pozemkom bude? Lebo to nie sú 

vinohrady. 

Že či mi vie na to odpovedať. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej. 

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

Keď dáte ten výkres s tým s tými červenými plôškami, 

tak tam je to vidno.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Odpovieme v závere. 

Pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja som v podstate sa chcel spýtať niečo podobné. Lebo 

aj na tej fotografii vidíme, že teda toto sa moc na 

vinohrad až tak nepodobá. 

Možno toto trochu áno, ale tie (so smiechom), tie 

ostatné fotorafie ani tak nie.  
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A že či ten osobitný zreteľ spočíva v tom, že teda 

pán Miloš Matúš nejak sa zaväzuje, že teda z te z tej 

časti, ktorá nie sú tie vinohrady, či urobí vinohrady? 

A potom aj nejaký taký nebezpečný precedens do 

budúcna aby sa nestal, že teda keď tu pristupujeme 

osobitným zreteľom, či budeme vinohrady vždy osobitným 

zreteľom potom schvaľovať? Alebo či budeme robiť nejakú 

verejnú obchodnú súťaž na vinohrady?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Naspäť reaguje ešte pán starosta.  

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

Ďakujem. 

Ja myslím, že už tu bolo po povedané aj v tom mojom 

príspevku.  

Je to ten istý model ako sme tu zaviedli pred tými 

štyrmi rokmi. Sú to vinohradníci a vinári z račianskeho 

chotára. 
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A tam sa nič nikdy stavať nebude. Trebalo možno 

povedať, že územný plán tam žiadnu výstavbu neumožňuje.  

Je to znovu znovuobnovenie vinohradu. Preto ten 

osobitný zreteľ. Pretože tie náklady budú v tisícach eur.  

Tam, ako boli tie ob obrázky toho agátového lesu, to 

bol, to bol bývalý vi vinohrad, ale tam sú ešte aj staré 

stĺpiky, možno niekde aj aj drátenka.  

Ten celý vinohrad sa bude musieť sklčovať, korene 

povyťahovať, natiahnuť novú drátenku, oplotiť, pretože to 

je pod lesom. A takže, tam to treba ohradiť proti zveri, 

ktorá robí škody.  

Takže, ak sú tam nejaké švíky, možno to je nejaká, 

nejaká runa, alebo neviem. Tú mapku tu pred sebou nemáme. 

Ale neni to žiadny lukratívny pozemok. Sú to vinohrady 

a budú tam len vinohrady. 

Račianski vinohradníci už v tomto skúsenosť (gong)  

majú a mesto 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel vážené kolegyne, kolegovia, u vás 

nejakým spôsobom upriamiť na to, že v bode šesťdesiatštyri 

schvaľujeme verejnú obchodnú súťaž presne na tento typ 

pozemkov.  

Čiže, sú to vinohrady, sú to vinohrady v Rači a ide 

to do verejnej obchodnej súťaže.  

Neviem prečo je výnimočné práve táto časť, ktorú 

teraz chceme schváliť priamo so zreteľom, ktorý nejakým 

spôsobom sa tu kolega snažil povedať, ale ja som ten zreteľ 

tam až taký nevidel. 

Čiže, navrhujem, aby sme naozaj zjednotili náš postup 

a aj tieto pozemky zaradili do verejnej obchodnej súťaže. 

Čiže, to je jedna vec. 

Druhá vec je. 

Bolo tu povedané, že to je, ale to nie je to 

podstatné.  

Naozaj, podstatné je, aby viniče boli s tým poslaním, 

ktoré boli, aby boli aj funkčné a aby ich teda boli ľudia, 

ktoré sa, ktorí sa o ne dokážu starať a starajú sa. Ale my 

sme vlastníkmi tohto pozemku. 
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Čiže, bolo povedané, že dostaneme desať percent 

produkcie vína.  

Ja sa pýtam. My sme dvakrát už takto schvaľovali. Ja 

som v inventarizácii pozeral, nenašiel som koľko máme 

v našej pivnici fliaš vína. Hej?  

Čiže, do akej miery je to pre mesto, teraz hovorím 

o meste, nie o niekom, kto rozhoduje čo s tým vínom sa bude 

robiť.  

Čiže, to by som poprosil aj na zastupujúceho pána 

riaditeľa, aby mi povedal, koľko máme momentálne vína na 

sklade u nás v pivnici z tých dvoch prenájmov. 

Lebo inventarizácia to mala povedať. Hej?  

Čiže, ďalší zreteľ, ktorý je tu úplne, úplne nejakým 

spôsobom bez rozumného k nahliadnutiu na problém.  

Viete čo je v zmluve?  

Že po uplynutí doby zmluvy, pokiaľ sa majiteľ 

a nájomca nedohodnú inak, nájomca dá pozemky do pôvodného 

stavu.  

No, no úplná blbosť. Pardon za výraz. 

A toto my ideme schvaľovať. My pripustíme, že on bude 

povinný tie viniče, ktoré tam za dvadsať rokov vysadí, bude 
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sa o ne starať, musí ich vyklčovať, lebo v zmluve je 

povedané, že musí dať do pôvodného stavu.  

To je hlúposť. Hej?  

Čiže, ten návrh je úplne zlý. 

Prosím vás, neschváľme to. Robíme si blamáž takú, že 

väčšia snáď ani nemôže byť. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Dostál. 

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

Ja by som tu chcel upozorniť, že pred časom sme mali 

v tomto zastupiteľstve podobný návrh, ktorý tiež išiel tým 

modelom, že, že za desať percent z úrody vína a ten návrh 

sme zmenili na verejnú obchodnú súťaž na návrh pána 

poslanca Bajana. Tiež tam išlo o vinohrady. 

A teda, neviem, či tam bol nejaký iný rozdiel, ale 

teda, rozdiel bol v tom, že vtedy sa to malo prenajať pánu 

Rozinovi a teraz sa to má prenajať pánu Maťúšovi. 
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No tak, akože, o pánu Rozinovi vieme rôzne zlé veci, 

pre ktoré sme mu to nechceli tak prenajať, ale zasa, zasa 

ak sme sa v jednom prípade rozhodli pre obchodnú verejnú 

súťaž, tak nie je mi celkom jasné, že prečo, prečo v tomto 

prípade ideme napriamo. Či len teda preto, že pán Rozin je 

nám nesympatickejší ako, ako pán Maťúš, alebo z akého 

dôvodu? Lebo teda, čo si pamätám, tak naposledy sme aj 

v takomto prípade postupovali verejnou obchodnou súťažou.  

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

V podstate, moji predrečníci povedali to isté, čo ja 

v predchádzajúcom príspevku, keď sme pred rokom odsúhlasili 

verejnú obchodnú súťaž.  

Teraz ideme osobitný zreteľ a o tri body neskôr zasa 

os, ideme obchodnú verejnú obchodnú súťaž. Tak mali by sme 

si to asi zosúladiť, alebo naozaj nám povedzte, lebo ja, 
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samozrejme, rád podporím bratislavských vinárov, aby teda 

sa tu vinice a všetko rozvíjalo.  

Ale zas, mali by sme mať naozaj rovnaký meter, lebo 

ten precedens je potom blbý a nerád by som bol, aby sme 

potom niekto nás tu naťahoval, že prečo sme túto. Lebo ja 

pána Matúša vôbec nepoznám, ale ktovie, či to teda neni 

potom nejaký problém a konflikt záujmov a podobne.  

Takže, ja osobne by som naozaj rád počul prečo tu je 

osobitný zreteľ a v ostatných iných prípadoch ideme 

verejnou obchodnou súťažou. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta Pilinský. 

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

Ďakujem. 

No, ja som to tu už vys vysvetľoval dvakrát, ale 

vysvetlím to trikrát.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. septembra 2018 s pokračovaním 4. októbra 2018, 23. októbra 2018  

a 7. novembra 2018 
  

 735 

To od, tá verejná obchodná súťaž, ktorá je bod 

šesťdesiatštyri, je úplne iný typ pozemku v úplne inej 

lukratívnej lokalite.  

To neni v Rači. To je v Novom Meste. To je tam, kde 

bol kedysi Výskumný ústav vinohradnícky.  

Takže, preto tam bolo rozhodnutie ísť verejnou 

obchodnou súťažou.  

Toto sú runy. Toto je spustnutý vinohrad.  

A s týmto človekom máme dlhoročné skúsenosti, že to 

vie robiť. A to, čo je v zmluve, aj sa nakoniec plní.  

A ešte k tomu dovetku pána Koleka. 

Sám citoval, že ak sa nedohodnú inak. Ja 

predpokladám, že mesto nebude chcieť od vinohradníka, aby 

tam vysadil dvadsaťročný agátový les a ten, ten tam potom 

vracal hlavnému mestu. 

Takže, keď hľadáte nejaké prekážky, nech sa páči, 

hľadajte.  

Ale ja hovorím, najlepšia ochrana vinohradov je, 

dajte ich vinohradníkom, nech ich obrábajú. A ak chcete 

špekulovať, tak špekulujte.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja sama pochádzam z vinohradníckej rodiny. Narobila 

som sa vo vinohradoch dosť. Napriek tomu súhlasím s mojimi 

predrečníkmi, že malo by to ísť obchodnou verejnou súťažou 

a nie osobitným zreteľom.  

Lebo ja som za to, aby tam boli vinohrady. A čím 

viacej vinohradov, tým je to prospešnejšie pre občanov. 

Pretože vyrobiť dobré víno, to je, to je verejný záujem, 

ako ja hovorím. Je to oveľa verejnejší záujem, ako nejaké 

iné činnosti ľudí, keďže som z vinohradníckej rodiny.  

Ale ešte jedna poznámka.  

Dovolím si upozorniť, že ten vinohradník sa volá 

Máťuš. Nie Maťúš.  

Takže, prosím, jeho meno vyslovovať správne. 

A zdvô, eee, zopakujem, čo som začala. Som za to, aby 

to bola obchodná verejná súťaž.  
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Dík.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Pätoprstá, faktickou. 

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

poslankyňa MsZ: 

S Katkou máme asi podobné korene. Starí rodičia boli 

tiež vinohradníci.  

Ale ja si v tomto prípade zase myslím, že osobitým 

zreteľom po rozhodnú poslanci.  

Ale, to čo som sa chcela spýtať pána Pilinského. Či 

tam bol nejaký iný záujemca. Lebo viem si predstaviť, že 

obchodná verejná súťaž dopadne tak, že to bude ten istý, 

iba sa to, teda prevedie trochu dlhším časom.  

Ale či tam náhodou nebol aj iný záujemca o ten 

pozemok?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ďakujem. 

Ja k tomu čo tu odznelo nemám až tak moc čo dodať. 

Poukážem len na to, že z celkovej plochy viac ako osemtisíc 

metrov, je tritisíc katastrálne vedených ako vinohrady. 

Nakoniec, sme to videli, že ten vinohrad tam bol funkčný. 

Čiže, až tak hovoriť o rozdiele, že to je lukratíne, 

nelukratívne, čiže, nie je až tak na mieste.  

Ja by som skôr poprosil, aby sme zladili ten 

všeobecný náš názor, že treba sa globálnym spôsobom pozrieť 

na tento problém a bolo tu už povedané, že 

najtransparentnejšie je tá verejná obchodná súťaž, že 

stiahnuť tento bod a zahrnúť ho buď do tej štyridsaťš, eee, 

šesťdesiatštvorky, pokiaľ sa to stihne, alebo teda, 

samostatne potom verejnou obchodnou súťažou to ponúknuť 

opäť teda záujemcovi.  

A to už len, už len, to už len poviem, áno, že ten 

osobitný zreteľ nie je tu na mieste. Hej? Nie je. Lebo 

teda, keby niekto vedel, že táto možnosť je tu, tak sa 

možno za ďalší traja vinári prihlásia. (gong) Prečo iba 

tento jeden? 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Na dotazy odpovie prizvaný spracovateľ. 

Spracovateľ teraz. 

JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

Pozemky, ktoré sú predmetom materiálu neboli 

vytypované ako vinohrady, alebo teda vinice, pretože nejde 

o ucelené územie. Tie ucelené územia, ktoré sú v ďalšom 

bode, idú obchodnou verejnou súťažou.  

Tieto pozemky sú len dva ako vinice užívané. Teda 

boli v minulosti užívané, necelých tritisíc metrov 

štvorcových a päťtisícšesťsto metrov štvorcových  sú trvalé 

trávne porasty, ktoré chce žiadateľ zrekultivovať 

a vybudovať na nich vinič.  

A prípad hodný osobitného zreteľa je odôvednený tým, 

že pán Maťúš je samostatne hospodáriacim roľníkom 

v predmetnej lokalite, má viacero vinohradov a už hlavné 

mesto má s nim uzatvorenú nájomnú zmluvu na tento istý účel 

a podmienky nájmu plní. 

Čo sa týka uvedenia do pôvodného stavu po skončení 

nájmu.  
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V nájomnej zmluve je, že sa nájomca uvedie predmet 

nájmu do pôvodného stavu, ak sa nedohodne inak.  

Takže, sa môže prenajímateľ s nájomcom dohodnúť aj na 

inom postupe.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Zástupca riaditeľa chce doplniť.  

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Ja by som ešte možno doplnil toľko, že návrh na 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, ktorý sa tu spomínal, 

ktorý bol predložený v minulom roku, bol na návrh starostu 

mestskej časti Rača siahnutý a ponúknutý na nájom 

Bratislavskému samosprávnemu kraju a Strednej odbornej 

škole vinársko-ovocinárskej v Modre. Žiaľ, Bratislavský 

samosprávny kraj oznámil, že Stredná škola nemá dostatočné 

finančné prostriedky na, na obhospodarovanie toh tohto 

územia a z toho dôvodu opätovne je predložený ten materiál 

na, ako forma, formou vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže, 

ktorý bude v tých ďalších bodoch.  

Tak, len na doplnenie.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bolo posledný príspevok našej diskusie.  

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

schvaľuje názov pozemkov, tak ako je to ďalej uvedené. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťjedna poslancov. 
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BOD 60 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV ZASTAVANÝCH 

ČASŤOU STAVBY VO VLASTNÍCTVE 

NADOBÚDATEĽOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

RUŽINOV, PARC. Č. 3157/12 A PARC. Č. 

3157/13, DO VLASTNÍCTVA ING. JANY 

HUDECOVEJ  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Stihneme otvoriť ešte bod číslo šesťdesiat. Návrh na 

predaj pozemku v katastri Ružinov. 

Poprosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Jedná sa o návrh na predaj pozemkov zastavaných 

časťou stavieb vo vlastníctve žiadateľky v katastrálnom 

území Ružinov vo výmere osem metrov štvorcových.  

Kúpna cena je stanovená v dvoch častiach.  

Prvá časť kúpnej ceny vychádza z jednotkovej hodnoty 

pozemku stoštyridsaťpäť eur aj šesťdesiatpäť centov za 

meter štvorcový, čo pri výmere osem metrov štvorcových  

predstavuje sumu celkom tisícstošesťdesiatpäť eur aj 

dvadsať centov.  
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Druhá časť kúpnej ceny je stanovená v sume 

tristoštyri eur a tvorí náhradu za bezdôvodné užívanie pred 

uvedeného pozemku.  

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia materiál pre prerokovala, avšak 

nebola uznášaniaschopná. 

Mestská rada materiál odporúča prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som tam chcel poukázať len na jedno, že 

navrhovaná predajná suma tvorí sedem a pol roka, približne, 

nájmu. 

Čiže tá, to ocenenie pozemku je buď nízke, alebo 

teda, je vysoká tabuľková hodnota prenájmu. 
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Čiže, v tomto prípade naozaj zase, možno aj tým, že 

to vo finančnej komisii neprebehlo, nemáme tu návrh na 

pozmeňovací spôsob predaja tohto, ale ja  neodporúčam 

predať za týchto podmienok tieto, tieto osem metrov je to 

len štvorcových, skôr by som povedal, že prepracovať to na 

normálnu cenu, ktorá by robila aspoň desať, dvanásť rokov 

nájomnej sumy.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bol posledný prísp 

Zareaguje pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som len chcel apelovať na to, že zamyslime sa, 

že keby sa aj tá cena zdvojnásobila, tak ten dodatočný 

výnos nepokryje ani náklady na prepracovanie tohto 

materiálu. Pracovný čas zamestnacov a všetky kópie 

xeroxové, ktoré sa musia vyrobiť.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán predsedajúci.  

Pán Kolek,  

vzhľadom k tomu, že je to naozaj osem metrov 

štvorcových, chcem sa opýtať, že takto napriamo, že či váš 

klub bude súhlasiť s tým, ak zvýšime tú cenu na dvesto euro 

za meter štvorcový?  

Myslím, že to je cena, o ktorej sa my na finančnej 

komisii bavíme. Je to v Prievoze na Klukatej ulici. Myslím 

si, že toto je smer, ktorým sa uberajme. Je to osem metrov 

štvorcových.  

Takže, týmto ja dávam pozmeňujúci návrh, aby sa cena 

zmenila na dvesto euro za meter štvorcový. 

Ďakujem pekne. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

O tomto návrhu budeme hlasovať.  

Ale počkáme, než pán poslanec ho doručí návrhovej 

komisii. 

(poznámka: čaká sa kým poslanec Ján Buocik doručí 

návrhovej komisii návrh na zmenu uznesenia v časti cena za 

meter štvorcový) 

Tak poprosím návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh na zmenu ceny na 

dvesto eur za štvorcový meter. 

Tak o tomto budeme najprv hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Za sa vyjadrilo tridsaťštyri poslancov. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme ešte hlasovať o 

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: 

ďalšej časti 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pardon. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

tou druhou 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Návrhová komisia samozrejme. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

podmienkou. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

O celku.  

Hlasujeme teraz o celku. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna. 

Za sa vyjadrilo tridsaťjedna poslacov.  

 

Tak.  

V zmysle schváleného uznesenia máme od jedenástej 

prestávku do jedenásť tridsať. 

Poprosím o dochvíľnosť jedenásť tridsať, buďme tu.  

Ďakujem. 

(prestávka od 11.00 do 11.37 h) 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

Zaujmite miesto v rokovacej sále.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Pán poslanec Bulla sa hlási faktickou.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja sa chcem spýtať, keďže tu nie je pán primátor, ani 

pán riaditeľ Maruška, že už asi nie sú žiadne dôležité 

body, ktoré nevyhnute vyžadujú nejaké urýchlené rokovanie, 

že či, či ešte budeme nejakým spôsobom zasadať?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Beriem to tak, že keďže nie sú prítomní, tak už asi 

nie je nič potrebné tak súrne prerokovať.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To si nemyslím.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Každý bod je dôležitý, ktorý je predmetom rokovania.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A pán primátor má zástupcov.  

Takže, skúsme si dať prezenčné hlasovanie.  
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(Prezentácia.) 

Prezenčne hlasujeme. 

(poznámka: vrava a hluk v rokovacej sále) 

(Prezentácia pokračuje.) 

Takže, je nás dosť. Dvadsaťtri. 

 

 

BOD 61 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV REGISTRA 

„C“ KN POD STAVBAMI RADOVÝCH GARÁŽÍ 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, 

MORAVSKÁ ULICA, PARC. Č. 11371/2-3, 

PARC. Č. 11371/7, PARC. Č. 11371/11-

13, PARC. Č. 11371/29-30, PARC. Č. 

11371/36-38, PARC. Č. 11371/44, 

PARC. Č. 11371/49, PARC. 

Č. 11371/58, PARC. Č. 11371/60, 

PARC. Č. 11371/62 A PARC. 

Č. 11371/65 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie bodu číslo šesťdesiatjedna.  
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Dúfam, že to neni osobitný zreteľ. Nie. Je to 

normálny predaj.  

Takže, poďme na to.  

Poprosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Jedná sa o návrh na predaj pozemkov pod stavbami 

radových garáží.  

Všetky uvedené pozemky svojim umiestnením a využitím 

tvoria neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve 

žiadateľov, nakoľko ide o pozemky pod tými stavbami. 

Na základe uvedených skutočností bude skutkový stav 

zosúladený so stavom právnym.  

Kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku 

a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku tristodvadsaťjedna 

eur aj štrnásť centov  za meter štvorcový. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia   materiál prerokovala, avšak nebola 

uznášaniaschopná. 

Mestská rada materiál odporúča prerokovať. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko úvodné slovo. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Dostál. 

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

No a ja som znepokojený neprítomnosťou pána 

primátora, ktorý si určil termín zasadnutia, zvola 

zasadnutie zastupiteľstva. Miesto toho aby tu bol a viedol 

zasadnutie zastupiteľstva, tak je neviem kde. A venuje sa 

nev neviem čomu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Na tlačovke, vraj. Dobre.  

Tak, miesto toho, aby viedol zastupiteľstvo 

a pracoval ako my, tak si robí predvolebnú kampaň. To je 

teda dosť smutné. 

Takže ja dávam opakovane procedurálny návrh na zmenu 

programu. Navrhujem tentokrát vypustiť všetky body, okrem 

bodu všeobecne záväzné nariadenie  o určení názvov ulíc 

a interpelácie.  
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A prosím, aby sa o mojom procedurálnom návrhu 

hlasovalo hneď. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To teda nebudeme. Pretože ja som si myslel a očakával 

som, nevyužívajte to, že som tu prvú hodinu nebol. Že ste 

si už hodinu o tom tu vyštrngávali svoje názory. Hej? 

Takže, to si myslím, že v tomto, určite nebudeme, 

duchu pokračovať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre?  

Takže ste si to už vyriešili. Takže určite nebudeme 

takýmto spôsobom postupovať.  

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Je pravda, že sme o tom diskutovali, len pred tým tu 

sedel neschopný primátor, tak sme si mysleli, že keď tam 

dal svojho zástupcu, tak bude trochu schopnejší a nebude 

porušovať zákon. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) nie sú, nebudeme 

hovoriť neúctivo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Takže, za príležitosť to stojí. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nebudeme hovoriť neúctivo o tých, ktorí tu nejsú. 

Dobre?  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Oni.  

A mali by tu byť.  

Vzhľadom k tomu, že primátor zvolal toto 

zastupiteľstvo a nekonzultoval s nami termín, tak 

predpokladám, že ho zvolal na dátum, ktorý vyhovoval jemu.  

Bez urážky, mne ten termín nevyhovoval a sedím tu, na 

rozdiel od neho. 
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Takže, ak on tu neplánuje sedieť, ak tu neplánuje 

sedieť jeho riaditeľ magistrátu, tak ja tu neplánujem ďalej 

hlasovať za ostatné body.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Rád by som vám pripomenul, že pri hlasovaní 

prezenčnom tu bolo dvadsaťtri ledva, ledva poslancov. 

Pán poslanec Grendel. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón „to je dobré 

pripomínať ...“) 

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

Podporujem tento konštruktívny návrh pána poslanca 

Dostála. 

Zjavne nás tu nie je dosť na osobitné zretele, takže, 

žiadam aj ja vás, aby ste dali hlasovať o jeho 

procedurálnom návrhu.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja si budem ctiť rokovací poriadok ako aj zákon, 

ktorý je.  

Tieto názory ste už stratili nimi viac ako jednu 

hodinu na začiatku rokovania.  

To znamená, keď sa odvolávate o nejaký 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

vašu potrebu prerokovávať niečo v prospech 

Bratislavčanov, tak asi to neni celkom na mieste.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani hlavná architektka dostane slovo k bodu číslo 

šesťdesiatjedna.  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Konkrétna lokalita je z hľadiska situovania radových 

garáží z hľadiska dnešnej situácie majetkovej, je veľmi 

komplikovaná. 
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Keď sme posudzovali v roku, v roku 2017, tak už vtedy 

väčšinu pozemkov pod radovými garážami vlastnili vlastnili 

iné osoby. A dokonca aj časti nádvoria vlastní, vlastnia 

súkromné osoby.  

Žiadali sme ale, dali sme podmienku (gong), nebol to 

jediný, jediný vnútroblok, kde sme dali podmienku 

z hľadiska takejto veľmi zlej majetkovej situácie, aby sa, 

aby sa to riešilo vytvorením spoločenstva vlastníkov 

radových garáží.  

Z tej praxe od tej polovice roku 2017 sa nám, sa 

proste sme zistili, že, samozrejme, nie je to také 

jednoduché a túto podmienku nenájdete ani v zmluve 

o predaji týchto pozemkov pod radovými garážami.  

A ak dovolíte, ja by som požiadala predkladateľa, aby 

tento návrh stiahol aj z dôvodu, že na poslednom 

zastupiteľstve k bodom o predaji pozemkov pod radovými 

garážami vznikla diskusia, kde sme sa, aj neskôr vo 

finančnej komisii dohodli, že vlastne, že vlastne za 

takýchto, za tejto situácie budeme pozemky pod radovými 

garážami iba ďalej prenajímať a nie predávať.  

Tak ešte raz poprosím predkladateľa o stiahnutie toho 

materiálu, keďže ani moje podmienky nie neboli zapracované 

do zmluvy.  
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Ja chápem, že to nie je možné takú požiadavku 

zapracovať do zmluvy, ale žiadam o stiahnutie materiálu 

z mojej pozície. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Predkladateľ?  

Môžeme? 

Asi oslovíme predkladateľa, či vyhovie tejto 

podmienke?  

Ušetrili by sme si diskusiu, mohli by sme ísť ďalej. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Vzhľadom na stanovisko pani ar hlavnej architektky, 

materiál sťahujem. A budeme ešte na ňom pracovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 

Takže, šesťdesiatjednotka je stiahnutá. 
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BOD 62 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU NA 

PRENÁJOM POZEMKU VO VÝMERE 800 M² 

V AREÁLI BRATISLAVSKÉHO LESOPARKU, 

ČASTI PARCIEL REGISTRA C KN Č. 

19571/8, 19575/1, 19575/2, 19665/2, 

K. Ú. VINOHRADY 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie bodu číslo šesťdesiatdva. Je to 

návrh na schválenie zámeru na prenájom pozemku v katastri 

Bratislavského lesoparku. 

Poprosím úvodné slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Jedná sa o prenájom pozemku v areáli Bratislavského 

lesoparku o výmere osemsto metrov štvorcových za účelom 

vybudovania a prevádzkovania detského ihriska. 

Nájom je stanovený na desať rokov.  

Výška navrhovaného nájomného na vybudovanie 

a prevádzkovanie destského ihriska vychádza z Rozhodnutia 

hlavného, hlavného mesta. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 
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Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia odporúča schváliť podľa predloženého 

uznesenia. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo šesťdesiatdva. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Pán predsedajúci,  

ja teda sa obávam, že pred chvíľou, keď odišiel pán 

Greksa a už tu nevidím ani pána Borguľu, ani pána 

primátora. Ja neviem či sme uznášaniaschopní.  

Ja navrhujem, aby sme spravili prezenčné hlasovanie 

pre istotu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Môžeme ho spraviť hocikedy, samozrejme. 
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Prosím prezenčne sa zahlasuje. 

Prezentujte sa a hlasujme. 

(Prezentácia.) 

Prezenčné. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťdva. 

Perfektné. 

Pätnásť minút. To znamená, o dvanástej sme tu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

O dvanástej.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(prestávka od 11.45 do 12.02 h) 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

Tak. 

Vážené kolegyne, kolegovia, 
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budeme pokračovať v rokovaní mestského 

zastupiteľstva. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Poprosím o kľud v rokovacej sále. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A začneme prezenčným hlasovaním. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia) 

Mestské zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné, tým 

pádom  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie. 

Mestské zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné. 

Toľko.  

Mestské zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné, to 

znamená, je prerušené. 

(poznámka: je počuť mimo mikrofón „nie“) 

O pokračovaní, o pokračovaní vám dáme vedieť. 

(poznámka: vrava a hluk v rokovacej sále) 
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Pozrite sa, pokiaľ chcete hrať rôzne takéto hry, tak 

si ich hrajte, ale nie so mnou.  

To znamená, tie, neni tomu tak. To znamená, sami ste 

si spôsobili nefunkčnosť tohto zastupiteľstva, takže, tak 

ho tak máte.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani Pätoprstá,  

nechajte si to na volebný míting, dobre?  

Tak ako som povedal, rokovací výklad exituje iba 

jeden, ten ktorý vykladá mestský úrad. Tak to bude.  

(poznámka: počuť slová „do pätnástich dní sa má 

konať, konať a ďalšie nezrozumiteľné slová) 

(poznámka: 12.04 h prerušené rokovanie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 

07. 11. 2018 z dôvodu neuznášaniaschopnosti mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) 

X X 
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 Mgr. Martin Maruška JUDr. Ivo Nesrovnal 

 riaditeľ Magistrátu primátor 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 

 

Overovatelia  

Prvý a druhý deň rokovania 

27. septembra 2018 a 4. októbra 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Peter Hanulík    Ing. Peter Hochschorner 
poslanec poslanec 

Mestského zastupiteľstva Mestského zastupiteľstva 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 
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Overovatelia  

Tretí deň rokovania 

23. októbra 2018 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Peter Hanulík    Ing. Peter Hochschorner 
poslanec poslanec 

Mestského zastupiteľstva Mestského zastupiteľstva 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Juraj Káčer 
poslanec 

Mestského zastupiteľstva 
 hlavného mesta SR 
 Bratislavy 
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Overovatelia  

Štvrtý deň rokovania 

7. novembra 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdenka Zaťovičová Ing. arch. Branislav Kaliský 
poslankyňa poslanec 

Mestského zastupiteľstva Mestského zastupiteľstva 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 

X X 


