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Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 

 Nech sa páči. Pani poslankyňa Kyselicová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja by som 

chcela interpelovať pani riaditeľku magistrátu. Moja 

interpelácia sa týka Centra voľného času ESKO v Ružinove, 

z ktorého záhrady, teda školského areálu, sa stalo verejné 

smetisko.  

 

 Problém nastal pred 3 rokmi, keď víchrica vyvrátila 

niekoľko stromov a odvtedy riaditeľka centra, ktorá túto 

oplotenú záhradu nemá v správe, ani v užívaní, komunikuje 

so zriaďovateľom. Ale situácia súčasná je taká, že je tam 

nepokosená tráva, staré hnijúce lístie, haldy suchých 

konárov, doslova húština, igelitové sačky, tašky, plastové 

fľaše, papiere, starý nábytok; proste špina a smrad.  

 

 Je to neskutočné v centre Ružinova, za plotom, v 

areáli školy, centra voľného času, niečo také, okolo 

ktorého, je tam čistička, chodí, a paneláky, chodí 

množstvo ľudí, a prekvapene na to pozerajú a poukazujú.  

 

 Poslednú informáciu dostala pani riaditeľka od 

vedúceho oddelenia školstva 9. februára, že peniaze na 

vyčistenie nebudú, lebo pozemok nie je vysporiadaný. Takže 

myslím si, že táto, táto situácia nemôže takto ostať. 

 

 A ešte na záver perlička: 

 V tomto centre je volebná miestnosť. A akonáhle 

voliči vošli do volebnej miestnosti presne sa pozerali na 



 
 
 
                                          Zápisnica MsZ 2. apríla 2009 

203

tento, na túto kopu špiny, a viete si predstaviť tie 

reakcie o správe vecí verejných. 

 

 Takže žiadam, aby sa to skutočne vyčistilo, aby 

záhrada slúžila svojmu účelu, teda deťom a mládeži. 

Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Faktická pán poslanec Holčík, nech sa páči.    

 

 

PhDr. Štefan  H o l č í k, CSc., poslanec MsZ: 

 Ďakujem veľmi pekne. Chcem upozorniť, že ten "bordel" 

tam nenarobila pani riaditeľka centra voľného času, ale 

obyvatelia okolitých domov, ktorí sa teraz čudujú, že je 

to tam. Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo, Vážený pán primátor, rád by 

som touto cestou vzniesol písomnú interpeláciu, ktorá sa 

týka plánovanej výstavby v Petržalke na Šrobárovom 

námestí, takzvaného objektu VISTA TOWER. 

 

 Ide o dlhodobý problém, ktorý je pre obyvateľov veľmi 

pálčivý a je vnímaný v okolí veľmi, veľmi citlivo.  
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 Už dva roky sa snažím spolu s petičným výborom a 

spoločne s pani poslankyňou Doktorovovou nejakým spôsobom 

zamedziť nezmyselnú veľkú výstavbu v tej lokalite. 

 

 A preto by som vás rád interpeloval, vážený pán 

primátor, o vypovedanie nájomnej zmluvy, ktorá tam nebola 

podpísaná minulý rok medzi hlavným mestom a spoločnosťou 

VISTA TOWER dňa 14. 4. 2008.  

 

 Ide o relatívne malú plochu. Ja rátam, že išlo o 

administratívny alebo bežný úkon u žiadateľa, ktorý týchto 

70 m2 má prenajatých za účelom v rámci projektu, za účelom 

vybudovania prístupového chodníka k tej stavbe.  

 

 Radi by sme vás spoločne s pani poslankyňou a s 

petičným výborom požiadali, ak je to možné, o vypovedanie 

tejto zmluvy, ktorá je na dobu neurčitú, lebo aj táto 

čiastková vec nám pomôže v boji proti, proti tejto 

konfliktnej zástavbe.   

 

 

 Pre vašu informáciu by som tiež rád uviedol, že na 

najbližšom zastupiteľstve, miestneho zastupiteľstva v 

Petržalke, sa plánujeme zúčastniť spolu s petičným výborom 

tohto zastupiteľstva a plánujeme sa obrátiť opäť na 

mestskú časť a na stavebný úrad, aby nevydávala stavebné 

povolenie k tejto nadmieru konfliktnej výstavbe. Ďakujem 

pekne.  

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  
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 Pán poslanec, len musím povedať, že minulý týždeň som 

už tú výpoveď podpísal; čiže aby ste dostali túto 

informáciu. Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Ftáčnik, faktická. 

 

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., starosta Mestskej 

časti Bratislava-Petržalka a poslanec MsZ: 

 Ja som chcel len zareagovať, že tá cesta nie je ten 

meritórny problém. Tá cesta, alebo nájom, ktorý podpísalo 

mesto vyplýval z toho, že investor pripravoval stavebné 

povolenie v rámci ktorého dostal podmienku, že musí 

vybudovať náhradnú komunikáciu, a tá môže viesť len po 

verejných pozemkoch. Tak je to, vlastne taká je tam 

situácia.  

 

 Ale ten meritórny problém je v tom, že investor má od 

roku 2006 nájomnú zmluvu na vybudovanie toho domu, o 

ktorom pán poslanec Kríž hovoril.  

 

 A tá zmluva sa nedá vypovedať; my sme to ako 

Petržalka skúšali. Zistili sme, že ten výpovedný dôvod 

nebol celkom korektný, čiže by sme zrejme súdny spor 

prehrali. Investor má platné staveb, teda územné 

rozhodnutie, ktoré spochybnili obyvatelia tým, že ho dali 

na posúdenie prokuratúre, a odtiaľ ešte nemáme výsledok.  

 

 A my máme už rok na meste žiadosť, aby sa vyjadril 

pán primátor k návrhu, ktorým investor chce získať trvalý 

vzťah k pozemku, pretože si ho chce kúpiť. Keďže pozemok 

je mestský, mestská časť ho môže predať len so súhlasom 

pána primátora. A zhruba trištvrte roka alebo možno rok 

čakáme na ten výsledok. 
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 Takže pevne verím, že sa nejako pohneme, keď budeme 

vedieť, aké je stanovisko hlavného mesta v tejto oblasti. 

Nerieši teda ten problém tá prístupová cesta (gong), tá je 

len čiastková, ten problém treba riešiť ako taký. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného  

               mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Myslím, že som reagoval už aj touto výpoveďou na to, 

aby som oboznámil, aké je moje stanovisko k tomu. 

 Ešte pán poslanec, faktická, nech sa páči. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Ja veľmi krátko len zareagujem na 

pána starostu: 

 My sme si vedomí aj s petičným výborom, že ten 

chodník nám nevyrieši celú tú situáciu, že to nie je 

meritórny problém. Meritórny problém je ten, že napriek 

tomu, že mestská časť deklarovala viackrát, že nechce túto 

výstavbu, primátor deklaroval takisto tu to, že nie je k 

tomuto naklonený. Poslanci deklarujú že nie sú naklonení k 

výstavbe, občania z okolia deklarujú, že nie sú naklonení 

k výstavbe, napriek tomu ten proces pokračuje veľmi 

úspešne. A my sa snažíme akýmkoľvek spôsobom tento proces 

narušiť; samozrejme v rámci platných právnych predpisov.  

 

 A nechcem to tu rozoberať, lebo to je naozaj na pôdu 

miestneho zastupiteľstva, ale budeme vás pán, vážený pán 

starosta, vyzývať, aby ste nevydávali stavebné povolenie, 

nakoľko investor má prenajatý pozemok od mestskej časti 

Petržalka len na dobu 5 rokov a o 2 roky mu končí nájom. 

Čiže nemohol by budovu v žiadnom prípade kolaudovať.  
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 Čiže stavebný úrad nebude, nebude povinný vydať 

stavebné povolenie na takúto stavbu, (gong) keď tam ten 

nájom není dlhšie ako povedzme 20 rokov alebo 30, aby sa 

zohľadnili odpisy tej budovy. 

 

 A čo sa týka predaja pozemku, sám som inicioval 

uznesenie miestneho zastupiteľstva, ktoré je doteraz 

platné, z minulého roka, kde sa miestni poslanci, vaši, 

uzniesli na tom, že tento pozemok nebudú predávať za 

účelom tejto výstavby.  

 

 Čiže darmo pán primátor môže to mať na stole, môže s 

tým súhlasiť, nesúhlasiť, ale miestne zastupiteľstvo ak si 

ctí svoje uznesenie a nezruší ho, tak ten pozemok predávať 

nebude.  

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Ftáčnik, pán starosta, nech sa páči, 

faktická.  

 

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., starosta Mestskej 

časti Bratislava-Petržalka a poslanec MsZ: 

 Budeme pokračovať zrejme v tej diskusii na pôde 

miestneho zastupiteľstva. Ja len chcem povedať pánovi 

poslancovi, že si musí prečítať stavebný zákon, a potom 

bude možno sa na niektoré veci dívať inak.  

 

 Nie ja som prenajal ten pozemok, to urobila moja 

predchodkyňa, za účelom výstavby tej, proti ktorej 

protestujete. Tým investor splnil vzťah k pozemku, keďže 
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bol v súlade jeho zámer s územným plánom, preto dostal 

územné rozhodnutie. Taká je realita.  

 

 A povedať, že nevydávajte, lebo chcete, alebo 

nechcete, prenesený výkon štátnej správy umožňuje  konať 

predstaviteľovi stavebného úradu len v medziach zákona 

spôsobom, ktorý ustanovuje zákon.  

 

 Zatiaľ nič viac, všetko ostatné vám poviem na 

miestnom zastupiteľstve.   

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Faktická, pán poslanec Mikuš. 

 

 

Bc. Valentín  M i k u š, poslanec MsZ: 

 Ja chcem len upozorniť, pán primátor, že sme v 

interpeláciách.  

 Nie sme v bode, kde sa môže diskutovať.  

 

 

Predsedajúci: Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného  

          mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 

 

Bc. Valentín  M i k u š, poslanec MsZ: 

 Poslanec má tento bod na to, aby mohol podať 

interpeláciu a nefilozofuje sa o nej. Môže odpovedať len 

ten interpelovaný a písomne mu dá odpoveď. 

 Takže poprosím vás, aby sme dodržovali aspoň nejakú 

kultúru, lebo potom sa tu naozaj zdržujeme.  
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Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Trstenský. 

 

 

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

 Pán primátor, keď dovolíte, mám dve krátke 

interpelácie:  

 Nebudem vám čítať list, ktorým ma oslovili občania z 

ulice Ľuda Zubeka pri nákupnom centre na Schneidera 

Trnavského. Na pozemku magistrátu sú tam umiestnené dve 

budovy zmrzlinára, ktoré sú v dezolátnom stave. Ich 

odvrátená strana slúži ako WC pre miestne pohostinstvo. Je 

tam množstvo sťažností občanov. 

 Poprosím vás, či sa dá tento stav prešetriť? Ďakujem 

pekne.  

 

 A druhá interpelácia, keď môžem.  

 V novinách sa, som sa dočítal množstvo správ, čo bude 

so starou tržnicou? Či tam je jedna spoločnosť, alebo dve 

spoločnosti, krátkodobý alebo dlhodobý nájom?  

 Môžte na toto potom odpovedať? Ďakujem pekne. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Samozrejme. 

 Pán poslanec Gašpierik, nech sa páči. 

 

 

Ing. Libor  G a š p i e r i k, poslanec MsZ: 

 Vážený pán primátor, blíži sa termín, kedy budú 

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v rámci Slovenska, v 
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rámci Bratislavy; v rámci tohto zastupiteľstva sme 

niekoľkokrát diskutovali k rekonštrukcii Zimného štadiónu.  

 

 Táto agenda je aj veľmi zaujímavá pre občanov, 

obyvateľov Nového Mesta, ktorí sa často obracajú, že aký 

je súčasný stav v príprave, v rámci rekonštrukcie Zimného 

štadiónu? 

 

 Ja by som si vás dovolil teda požiadať o písomnú 

informáciu k aktuálnemu stavu prípravy rekonštrukcie 

Zimného štadióna Ondreja Nepelu, a najmä v hľadisku 

realizovaného tendra Generálnym investorom Bratislavy, 

finančného zabezpečenia, respektíve nejakého časového  

harmonogramu výstavby na ďalšie zastupiteľstvo. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Huska, nech sa páči. 

 

 

Ing. Ernest  H u s k a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Vážený pán primátor, ďakujem za slovo. 

 Interpelujem pána prvého námestníka pána Cíleka; 

teraz nie ako námestníka pre peniaze a financie, ale ako 

námestníka pre dopravu. 

 

 Ja som minule už začal, možno trošku zložito, spôsob 

riešenia križovatky Trnavská-Vrakunská-Ivanská v Mestskej 

časti Bratislava-Ružinov, na Ostredkoch. Dostal som 

odpoveď takú ústnu, že sa materiál rieši, ale z tej 

odpovede mi naozaj nie je jasné, kto, ako a kedy, a ako 

bude ten problém skutočne vyriešený.  
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 Nebudem tú interpeláciu čítať, dávam ju písomne. 

Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. A. ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného  

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Nie sú ďalší prihlásení, končím bod interpelácie. 

 

 

 Ďakujem pekne za účasť na dnešnom rokovaní a končím 

rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 

 (Ukončenie o 14,08 h.) 

 

 

                        x             x 
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 Ing. Anna Pavlovičová             Ing. Andrej Ďurkovský  

      riaditeľka                          primátor  

Magistrátu hl. mesta SR               hlavného mesta SR 

      Bratislavy                        Bratislavy  

 

 

 

 

 

 

                  Overovatelia zápisnice: 

 

 

    Nadežda Orságová           Ing. Milada Dobrotková, MPH 

  poslankyňa Mestského            poslankyňa Mestského  

zastupiteľstva hl. mesta        zastupiteľstva hl. mesta  

      SR Bratislavy                   SR Bratislavy   

 

 

 

 

 

 

                    

                    Zápisnicu vyhotovila:  

                     

 

                    Ing. Mária Bahnová 

                    komorná stenografka          

 

 

 


