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BOD 20: 

Interpelácie 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného  

           mesta SR Bratislavy  

 Nech sa páči. 

 Pani poslankyňa Kimerlingová, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Chcela by som interpelovať pána 

primátora a týka sa to súkromného Gymnázia MERCURY, 

konkrétne krátkodobého a dlhodobého nájmu pozemkov. A 

chcela by som, aby sa preskúmal, preskúmalo, či je plnený 

účel nájmu týchto pozemkov pre súkromné Gymnázium MERCURY, 

pretože mestské zastupiteľstvo prenajalo pozemok dlhodobo 

na 30 rokov.  

 

 Magistrát potom ešte dve parcely prenajal krátkodobo 

na 5 rokov za účelom vybudovania športového areálu pre 

stredoškolskú mládež, pre všestranný fyzický rozvoj 

detičiek, ako nám to tu vtedy prezentovala pani 

zriaďovateľka tohto súkromného gymnázia. 

 

 My sme si predstavovali pod tým také zmysluplné 

športovanie stredoškolskej mládeže; poviem tenis, 

volejbal, možno plážový volejbal, skrátka také bežné 

športovanie stredoškolskej mládeže, ale zriaďovateľka 

neustále tlačí projekt, ktorý pokladám za paškvil, lebo je 

to uprostred panelákov - golfové ihrisko.   
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 Golf vôbec nepokladám alebo ani ortopedovia ho 

nepokladajú za šport vhodný pre mládež vo vývoji, pre 

mladý organizmus. Je príliš jednostranne zameraný. To, to 

hovorím len tak na okraj. 

 

 V tomto prípade ide aj o nehorázne nerešpektovanie 

zákona a stavanie čiernych stavieb. A preto vyzývam pána 

primátora, aby sa nepodieľal v žiadnom prípade na 

legalizácii týchto čiernych stavieb, a teda, aby preskúmal 

aj to, či je plnený účel nájmu. Ďakujem pekne. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného  

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Ja môžem preskúmať to, to posledné, lebo to prvé zase 

má mestská časť v rukách. Čiže poprosím aj tam o 

spoluprácu. 

 Pani poslankyňa Dobrotková, nech sa páči. 

 

 

Ing. Milada  D o b r o t k o v á, MPH, poslankyňa MsZ: 

 Vážený pán primátor, ďakujem pekne za slovo. Na 

predchádzajúcom zastupiteľstve som podala interpeláciu, 

ktorá, ako som avizovala, mi prišla poštou. Nie som 

spokojná s vybavením tejto interpelácie. 

 

 V nadväznosti na predchádzajúci bod sa budem snažiť 

byť veľmi strohá. Tá interpelácia, ktorú idem podať, 
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podávam ju na pani námestníčku Dyttertovú, a týka sa 

oblasti pôsobnosti zákona o sociálnych službách.  

 

 Do, zákon o sociálnych službách, v ktorého účinnosti 

funguje aj samospráva, od 1. januára rozdeľuje originálne 

kompetencie medzi poskytovaním sociálnych služieb medzi 

vyšším územným celkom a obcou. To na jednej strane.  

 

 A na druhej strane hovorí, že ak je táto služba 

nedostatkovo zabezpečovaná, teda ak nemá dostatočnú 

kapacitu či už vyšší územný celok alebo obec v tých 

službách, ktoré sú v ich originálnej kompetencii, tak sa 

má obrátiť na neverejných poskytovateľov. 

 

 Keďže si myslím, že hlavné mesto v tejto veci urobilo 

málo alebo nič, tak interpelujem pani námestníčku v tejto 

veci.  

 Predmet interpelácie: "Poskytovanie nedostatkových 

sociálnych služieb občanov".  

 Prosím odpovede; prosím o odpovede: 

 

 Za prvé, koľko zmlúv uzavrelo hlavné mesto Slovenskej 

republiky s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 

ak priznáva, že doteraz 60 žiadateľom nemohlo ponúknuť 

sociálne služby vo svojich zariadeniach?   

 

 Druhá otázka:  

 Aké kroky uskutočnilo hlavné mesto na zistenie voľnej 

kapacity u neverejných poskytovateľov, u ktorých by mohlo 

nedostatkové služby objednať?  

 Ďakujem.  
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Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného  

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Ja dám slovo teraz pani poslankyni, pani námestníčke 

Dyttertovej. 

 Ale odovzdám slovo súčasne aj pánovi námestníkovi 

Cílekovi, aby viedol rokovanie. 

 

 

Anna   D y t t e r t o v á, námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Vieme odpovedať na všetky otázky. Ja, 

ja len nie som, nie som si teraz celkom istá, či chcete, 

páni poslanci; ak chcete počuť odpoveď, tak môžeme, môžeme 

sa rozobrať, tento celý problém. Ja som dala písomnú 

odpoveď pani poslankyni Dobrotkovej, tak neviem či máme ju 

čítať. Je to veľmi; písomnou formou odpovieme. 

 

 Je tu pripravená aj pani vedúca oddelenia sociálnych 

vecí, vieme presne odpovedať. Je to vážny, vážny problém, 

ale mesto v tejto veci koná presne podľa toho čo mu 

ustanovuje zákon a v rámci svojich možností. A neviem; 

odpovieme písomne, pani poslankyňa. 

 

 

Predsedajúci:  RNDr. Milan  C í l e k, prvý námestník  

           primátora a poslanec MsZ 

 Ďakujem pekne. 

 Ďalšieho mám pána starostu Ftáčnika; nech sa páči. 
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Doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., starosta Mestskej 

časti Bratislava-Petržalka a poslanec MsZ: 

 Vážený pán námestník, vážené kolegyne, kolegovia, ja 

mám 3 interpelácie; dve na pána primátora, jednu na pani 

riaditeľku magistrátu. Budem veľmi stručný, aby som vás 

nezaťažoval.  

 

 Moja prvá interpelácia smeruje k projektu River park.  

 Ja som tu už spomínal minule pri diskusii o PKO, že v 

čase, keď sa prerokovával vlastne predaj tohto pozemku, 

pre investora, ktorý tam chcel stavať investíciu 

označovanú ako River park, tak sa vtedy hovorilo o tom, že 

to bude 3 až 8 podlažná budova, dostatočne rozvoľnená 

príťažlivou architektúrou, pretože by mala vylepšiť vzhľad 

námestia, ktoré v tejto časti bolo značne zdevastované. 

 

 Chcem sa opýtať pána primátora vo svojej 

interpelácii, kto dal súhlas na to, že sa tá predstava 3 

až 8 a rozvoľnená architektúra zmenila na to, čo dnes tam 

stojí?  

 Kto je teda podpísaný pod príslušnými stanoviskami, 

zrejme súhlasnými, pretože inak by investor nemohol 

stavať? 

 To je moja prvá interpelácia. 

 

  

 Druhá interpelácia sa týka projektu rekonštrukcie 

Zimného štadióna Ondreja Nepelu. V záverečnom účte sme 

schválili, že mesto vynaložilo v roku 2008 53,6 milióna 
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slovenských korún na projektové práce. To je v poriadku z 

hľadiska ekonomického. 

 

 Ale ja sa chcem opýtať z hľadiska vecného. 

 My sme prijali uznesenie niekedy v septembri o 

rekonštrukcii s tým, že vláda nám má uvoľniť peniaze; inak 

to uznesenie nebude reálne a budeme postupovať inak ako sa 

stihlo od času rozhodnutia vlády, to je polovica decembra 

do konca roku minúť 53,6 milióna korún na projektové 

práce, alebo to bolo riešené inak.   

 

 To znamená, chcem sa opýtať, kedy bola uzatvorená 

zmluva a ako bolo riešené plnenie? 

 

 Možno je všetko v poriadku, ale chcem mať istotu, 

preto dávam túto interpeláciu. 

 

 

 Na pani riaditeľku magistrátu mám celkom jednoduchý 

problém: 

 Pani Mareková, obyvateľka tohto mesta z Petržalky, sa 

obrátila na magistrát 7. októbra so žiadosťou, a teda s 

vecou, ktorá sa volá: Oznámenie o zrušení žiadosti o kúpu 

nehnuteľnosti a vrátenie pozemku.  

 

 Nechcem citovať o aký pozemok ide. To všetko napíšem 

do interpelácie, ale nedostala žiadnu odpoveď od 7. 10., 

tak sa bola pozrieť na magistráte. Pýtala sa, prečo? 

Povedali jej: To je všetko v poriadku, vy nemusíte nič,  

vlastne vy nemusíte dostať žiadnu odpoveď. Ani nemala komu 

dať kľúče, lebo jej povedali, že ďakujeme, do videnia.  
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 Takýto postup asi nie je vhodný. Máme 30-dňovú lehotu 

na odpovedanie, na podania občanov, aj keď možno zrejme od 

podania stačilo napísať: Berieme na vedomie, kľúče treba 

vrátiť tam a tam.  

 Táto pani má pocit, že sa k nej správal úrad 

neúctivo. 

 

 Myslím si, že je to v prvom rade vecou pani 

riaditeľky, aby zjednala nápravu v zmysle spisového 

poriadku, ktorý určite na magistráte existuje.    

 

 Prosím v tejto interpelácii odpoveď na to, ako bolo 

postupované a aké budú opatrenia na to, aby sa takéto veci 

neopakovali.  

 Ďakujem pekne za slovo, pán námestník. 

 

 

Predsedajúci:  RNDr. Milan  C í l e k, prvý námestník 

           primátora a poslanec MsZ 

 Ďakujem pekne.  

 Samozrejme, písomne vám bude odpovedané na vašu 

interpeláciu.  

 Ďalší nasleduje pani kolegyňa, poslankyňa Kyselicová. 

Nech sa páči. 

 

 

Mgr. Viera  K y s e l i c o v á, poslankyňa MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcela opýtať 

pani riaditeľky magistrátu, ide o budovu bývalých jaslí na 

Narcisovej 5. Budova sa predala SAMS-u, a je tam veľká 
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záhrada, kde sú detské preliezačky, lavičky, stromy, tráva 

a miestni obyvatelia Narcisovej ma požiadali, aby som, aby 

sprístupnilo mesto túto záhradu verejnosti. To je všetko, 

ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  RNDr. Milan  C í l e k, prvý námestník  

           primátora a poslanec MsZ 

 Ďakujem pekne.  

 Ďalšieho prihláseného mám pána kolegu, poslanca 

Trstenského. 

 

 

PaedDr. Milan  T r s t e n s k ý, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Na poslednom zastupiteľstve 

alebo na minulom zastupiteľstve sme preberali priority 

mesta. Na základe toho som sa bol pozrieť, ako prebieha 

alebo prebehla rekonštrukcia Základnej umeleckej školy na 

Batkovej ulici. Práce vyzerajú veľmi fajn, ale zistil som, 

že v podstate 20 miliónov na to vyčlenených už je 

preinvestovaných a bola opravená len polovica budovy. 

Budova bola zateplená, boli vymenené plastové okná, 

vymenené strechy, ale nebola, neboli vymenené rozvody 

tepla, budova nebola vyregulovaná a nebol vymenený alebo 

rekonštruovaný ani zdroj tepla, teda výmenníková stanica, 

prípadne spravená nová kotolňa. 

 

 Preto sa chcem opýtať, že či magistrát plánuje 

ukončiť rekonštrukciu celého tohto komplexu, prípadne 

aspoň dokončiť vyregulovanie budovy a opravu alebo výmenu 

zdroja tepla? 
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 A chcem sa tiež opýtať, že čo plánuje magistrát s 

priľahlým zanedbaným školským areálom? 

 Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  RNDr. Milan  C í l e k, prvý námestník 

           primátora a poslanec MsZ  

 Ďakujem pekne. 

 Budeme odpovedať písomne.  

 Ďalšia nasleduje pani kolegyňa, poslankyňa Luptáková. 

Nech sa páči. 

 

 

akad. soch. Gabriela   L u p t á k o v á, poslankyňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán námestník. Dovoľujem si 

interpelovať pani riaditeľku magistrátu ohľadom pozemku v 

katastrálnom území Devín, ktorý bol v majetku mesta, bol 

zverený do správy mestskej časti, riadne 4 roky prenajatý 

a následne nájomcom vydržaný. Pozemok v hodnote jeden a 

pol milióna o ktoré sme prišli v podstate. 

 Interpeláciu predkladám písomne aj s podkladmi, ktoré 

sa mi podarilo zhromaždiť k tomuto problému. A prosím o 

písomnú odpoveď. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  RNDr. Milan  C í l e k, prvý námestník 

           primátora a poslanec MsZ 

 Ďakujem pekne. 

 S technickou, áno? 

 Pani námestníčka Dyttertová, nech sa páči. 
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Anna  D y t t e r t o v á, námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja len vstúpim do toho, kým pani 

poslanci ešte mnohí sú prítomní. 

 

 Pozývam vás srdečne po skončení tohto zastupiteľstva 

na Festival Frankovky už 4. ročník, ktorý sa koná na 

nádvorí sv. Juraja tuná u nás. Tak ste všetci srdečne 

vítaní. 

 

 

Predsedajúci:  RNDr. Milan  C í l e k, prvý námestník 

           primátora a poslanec MsZ 

 Ďakujeme pekne.  

 V tejto dobrej tradícii pokračujeme. 

 Ďalšieho mám prihláseného pána kolegu poslanca Kríža, 

nech sa páči. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, vážený pán námestník. Vo svojej 

interpelácii by som sa chcel obrátiť na pani riaditeľku, 

resp. na oddelenie cestného hospodárstva, aby nám v 

Petržalke pomohla s riešením takej delikátnej, bizarnej 

ale zároveň prozaickej situácie na verejnom parkovisku na 

konci Petržalky na Jasovskej ulici. 

 

 V tesnom dotyku s Panónskou cestou sa nám usadili, 

usalašili bezdomovci v troch odstavených Aviach, ktoré 
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nemajú ŠPZ. Tuná bývajú a rozširujú svoj životný priestor 

po týchto parkoviskách. 

 

 Obyvatelia z lokality sa tam boja nechávať svoje autá 

na noc zaparkované. Taktiež sa tam boja chodiť okolo so 

psami, atď., lebo tam dochádza k nejakým výtržnostiam.  

 

 Túto situáciu riešila aj mestská polícia mestskej 

časti. Samozrejme, vždycky zjedná nápravu čo sa týka 

verejného poriadku, ale, žiaľ, systémovo tento problém 

nevedia mestskí policajti vyriešiť.   

 

 Ja som toto konzultoval, samozrejme, s nimi, aj s 

pánom náčelníkom miestnym a povedal: Áno, my nemáme 

právomoc odtiahnuť tieto autá, čiže nevieme s týmto pohnúť 

nejakým spôsobom ďalej. A pritom toto parkovisko, ak by 

prešlo aspoň základnou možno takou rekonštrukciou mohlo 

naozaj slúžiť veľmi širokému využitiu ako osobných 

automobilov a nie tejto veci, ktorá nijakým spôsobom 

neprospieva, neprospieva mestskej časti. 

 

 Čiže ja sám neviem navrhnúť riešenie, ale preto sa 

obraciam na pani riaditeľku a na OCH, či by dokázali v 

tejto veci, možno aj v súčinnosti s ďalšími orgánmi, aj 

štátnej správy jednať. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  RNDr. Milan  C í l e k, prvý námestník  

           primátora a poslanec MsZ 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, samozrejme, musíme 

zistiť, či vôbec pozemok je v gescii hlavného mesta; a to 
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je asi najpodstatnejšie. Predpokladám, pán kolega, že 

pozemok asi nie je mestskej časti, keď sa obraciate na;   

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Mestský je; hlavného mesta. 

 

 

Predsedajúci:  RNDr. Milan  C í l e k, prvý námestník 

           primátora a poslanec MsZ 

 Čiže patrí hlavnému mestu. Dobre. Ďakujem.  

 Nemám už nikoho prihláseného do bodu interpelácie.  

 

 Tým pádom si vám dovolím poďakovať za vašu účasť na 

dnešnom mestskom zastupiteľstve a prajem krásny deň.  

 Všetko dobré.  

 

 (Ukončenie o 14.45 h.) 

 

                        x        x       x 
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Ing. Anna Pavlovičová             Ing. Andrej Ďurkovský 

      riaditeľka                         primátor  

Magistrátu hl. mesta SR              hlavného mesta SR 

      Bratislavy                        Bratislavy          
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