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BOD 29: 

Rôzne  

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy   

 Otváram bod rôzne.  

 Nech sa páči. 

 Pán poslanec Ftáčnik, nech sa páči. 

 

 

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

časti Bratislava-Petržalka a poslanec MsZ: 

 Vážený pán primátor, vážené kolegyne, vážení 

kolegovia, nestihol som zareagovať v časti interpelácie, 

predsa len jednu krátku faktickú poznámku. Z vašej 

odpovede, pán primátor, som sa dozvedel, že na meste máme 

nejaké "coll centrum". Myslel som, že máme call centrum, 

ale tu je napísané "coll centrum" v tej interpelácii; 

možno to nikto nečítal, ale to je detail.     

 

 Ja chcem hovoriť, prosím, k dvom informačným 

materiálom, ktoré sú zaradené pod bod bodom i) a j). To 

je: 

 Informácia o rozpočte rekonštrukcie Zimného štadióna 

Ondreja Nepelu v Bratislave a  

 

 Informácia o činnosti splnomocnenca pre dopravné 

systémy pána Fabora. 
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 Pán primátor, myslím si, že tie informácie, ktoré ste 

nám predložili sú závažné. A ja chcem navrhnúť, aby sme o 

nich rokovali na februárovom zastupiteľstve, ktoré sme 

pred chvíľou schválili ako v riadnych bodoch.  

 

 Totižto informáciu o rozpočte rekonštrukcie Zimného 

štadióna Ondreja Nepelu sme dostali iba dnes ráno na stôl 

a ja si v nej neviem prečítať, či je toto už konečná 

predstava. Napríklad otázka, či s tými peniazmi, o ktorých 

sa tu hovorí, vybudujeme dostatočný počet parkovacích 

miest, kto bude financovať tréningové haly, akým spôsobom 

budeme riešiť chýbajúcich 5 miliónov na to, aby sme 

získali prostriedky na vnútorné vybavenie, a vnútorné 

vybavenie štadióna a tréningových hál, o ktorých sa tak 

veľmi decentne píše na záver materiálu. Podľa mňa je to 

závažná vec. 

 

 A ja si myslím, že takýto materiál by nemal mať len 

informačnú povahu. Mal by byť predložený poslancom s tým, 

že toto je predstava čo bude na konci ako výsledok. A už 

ten výsledok by mal byť blízko, pretože do konca roka sa 

chce štadión dostavať. A ja pevne verím, že sa to úspešne 

podarí. 

 

 Ale mali by sme mať aj predstavu, koľko to bude stáť 

a čo ešte na to bude treba, z hľadiska finančných 

prostriedkov, uvoľniť.  

 

 Tento materiál o tom hovorí, ale podľa môjho názoru 

vlastne nerieši ten problém, odkiaľ zoberieme chýbajúcich 
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5 miliónov 531 tisíc Eur, či už máme nakalkulovanú DPH v 

úplnej výške, pretože z toho čo nám poskytuje vláda sa má 

platiť 8 miliónov DPH a my máme narozpočtovaných 5 

miliónov.  

 

 Jednoducho myslím si, že ten materiál vyvoláva veľa 

otáznikov. Podľa všetkého je potrebné naozaj sa k nemu 

vrátiť.  

 

 Chcem navrhnúť, aby ste ho zaradili ako riadny bod 

programu na februárové zastupiteľstvo. 

 

 

 Čo sa týka materiálu pána splnomocnenca, považujem ho 

za štandardný a nijako mi neprekáža.  

 

 Ja som ale na decembrovom zastupiteľstve chcel po 

vás, pán primátor, niečo iné. Aby sme urobili taký nejaký 

koncept rekonštrukcie Starého mosta a nadväzne budovania 

trate, ktorá má viesť po Starom moste do Petržalky. O tom 

sa síce v materiáli pána splnomocnenca píše, ale píše sa 

tam spôsobom, ktorý je v rozpore s vašimi vyhláseniami, 

pán primátor, pretože sa hovorí, že dokumentácia sa 

pripravuje tak, že po Starom moste pôjdu dve električkové 

trate, ale žiadne automobily. 

 

 Vy ste osobne na tlačovke 12. januára povedali, že by 

ste si želali, aby sa po Starom moste vybudovala aj jedna 

trať pre osobné automobily, ale to v tomto materiáli 

nemáme.   
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 A ja keď toto dnes zoberiem na vedomie a poviem si, 

že už je to takto, ako to je tu napísané, tak celkom 

nevieme teda aký ten Starý most bude, koľko bude stáť. 

Čiže je to opäť jeden z veľkých projektov podobne ako 

štadión Ondreja Nepelu, kde by to chcelo povedať; toto 

chceme, máme na to nejaké finančné prostriedky, alebo 

rozpočet, budeme súťažiť. Predpokladáme, že rozpočet pôjde 

smerom dolu, pretože súťaž pravdepodobne vygeneruje lepšiu 

cenu. Ale vedeli by sme čo dostaneme za svoje peniaze.  

 

 Ja to v tejto chvíli neviem. A na otázky teda, či sa 

bude dať chodiť po rekonštrukcii po Starom moste autom 

alebo nie, neviem odpovedať.  

 

 Napriek tomu, že mám na stole územné rozhodnutie na 

túto časť stavby, ktorú predložila akciová spoločnosť 

Metro, kde sa píše, "že keď raz bude vybudovaný vlak, 

ktorý pôjde z Petržalky popod Dunaj až na letisko, tak sa 

električka zmení na cestnú dopravu; že taká možnosť tam má 

byť zakomponovaná". 

 

 Čiže tých informácií je pomerne dosť a zaslúžilo by 

si to opäť samostatný materiál. Je to veľký projekt, ku 

ktorému by sa malo vyjadriť zastupiteľstvo.  

 

 Rád by som vám pripomenul, rád by som vám pripomenul 

uznesenie zastupiteľstva z roku 2003, je to číslo 251, kde 

boli prijaté nejaké úlohy smerom k vám, pán primátor, že 

máte predložiť predstavu o rekonštrukcii starého mosta z 

roku 2003. 
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Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 

 

 Pán starosta, pardon, ja vás zastavím.  

 Ja si ujasňujem teraz tak trochu s kolegami to, lebo 

nerobí problém rokovať o tom aj teraz. 

 (Poznámka pána poslanca Ftáčnika.) 

 

 Ale môžme aj, no nie, preto sa pýtam, že vy ma 

žiadate takým dosť dlhým príhovorom o tom, ale to už tým 

pádom môžme začať rokovať priamo o tých bodoch teraz tu, 

nemám s tým problém.  

 

 Alebo potom chcete, aby som skutočne predložil tie 

isté body, len so samostatným nadpisom, do budúceho 

zastupiteľstva? A potom túto diskusiu si môžme nechať na 

iné. 

 

 

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

časti Bratislava-Petržalka a poslanec MsZ: 

 Prosím, aby sa to zaradilo na budúce zastupiteľstvo, 

aby sme si to mohli všetci prečítať, pripraviť a vyjadriť 

sa k tomu, prípadne prijať nejaké uznesenie. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

  Nemám s tým problém.  

 Dobre.  
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 To sa môžme dohodnúť, že obidva materiály pôjdu 

samostatné materiály na budúce zastupiteľstvo. Dobre?  

 Ďakujem pekne. 

 

 Pán poslanec; čiže poprosil by som spracovateľov, aj 

pani riaditeľku, aj pána splnomocnenca, aby tie materiály 

upravili tak, aby v nasledujúcom zastupiteľstve boli 

predložené ako osobité, samostatné teda.  

 Pán poslanec Baranovič, faktická. 

 Nech sa páči. 

 

 

Michal  B a r a n o v i č, poslanec MsZ: 

 Ja by som len ďalej pokračoval, to čo povedal kolega 

Ftáčnik. 

 Dostal som informáciu, že most popod Dunaj nebude 

robený. Teda tunel, pardon, tunel popod Dunaj nebude 

robený. To znamená, že ako ďalej bude pokračovať Metro? 

 

 Lebo Metro ako také bolo našou prioritou celého tohto 

zastupiteľstva a pomaličky končíme tento rok. Čiže to by 

som žiadal, aby tiež to bolo zapracované do toho 

materiálu. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 

 No, keď nám tú informáciu posuniete, tak samozrejme 

bude zapracovaná. Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Fiala, nech sa páči. 
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Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Bol otvorený bod rôzne, ja 

teda naozaj aj budem hovoriť o rôznom.  

 

 V pláne činnosti zastupiteľstiev som nevidel termín 

predloženia zmien a doplnkov územného plánu. Skôr iba 

tuším ako by som vedel, že možno sa to očakáva niekedy v 

júni.  

 

 A mám trochu obavy, aby to nebol jeden veľký balík, 

ktorý buď zastupiteľstvo prijme alebo neprijme bez toho, 

že by mohli do toho ešte zasahovať, pretože ak si dobre 

pamätám, a pamätám si dobre, tak boli tam rôzne skupiny, 

rôzne zaradené body, v rôznych katastrálnych územiach. 

Samozrejme, obsahovalo to celú Bratislavu.  

 

 Ale ak by to naozaj malo byť tak, že buď 

zastupiteľstvo prijme všetky zmeny a doplnky ako také, 

alebo nie, tak pre jednoducho nemožnosť súhlasiť možno s 

niektorým konkrétnym bodom, by boli ohrozené všetky zmeny 

a doplnky.  

 

 Tak mne je veľmi ľúto, nie je tu pán námestník 

Korček, aby dal odpoveď na túto moju otázku. Ale veľmi by 

som navrhoval, aby to takýmto spôsobom, pokiaľ to doteraz 

tak beží a spracované nebolo, ale aby to naopak bolo 

spracované tak, že poslanci budú mať právo a nárok 

vyjadriť sa ku každému konkrétnemu návrhu zmien a doplnkov 

územného plánu.  

 Ďakujem. 
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Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 To právo, samozrejme, budete mať. Otázka je tá, to 

ste pomenovali myslím úplne presne, že sa jedná o veľké 

množstvo zmien a doplnkov.  

 

 Ja by som bol možno rád, aby ste túto otázku položili 

vo forme písomnej interpelácie priamo na pána námestníka, 

lebo tým pádom to nezostane len vo vzduchu. Snaha zo 

strany aj jeho ako rezortného námestníka, a samozrejme mňa 

je taká, aby to bolo rozdelené do viacerých skupín.  

 

 Tá jedna skupina, tá úplne je, tak by som to nazval, 

prvá vlna tých zmien, by mali byť zmeny, ktoré sú 

bezproblémové. To znamená predovšetkým tie, ktoré sú, či 

zachovanie zelených plôch, či úprava istých hraníc pri 

niektorých vycizelovanie toho čo bolo napadnuté trebárs v 

rámci minulosti ako chyba alebo je nutná úprava. 

 

 Čiže toto všetko by malo byť v tej prvej vlne. A, 

samozrejme, potom budú nasledovať tie ďalšie.  

 

 Presný termín, ja by som ale; sám si to musím 

vykonzultovať s pánom námestníkom.  

 Čiže poprosil by som vo forme písomnej interpelácie.     

 Ďakujem pekne. 

 

 Pán poslanec Šramko, faktická. 

 Nech sa páči. 
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Ing. Peter  Š r a m k o, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor.  

 Ja som chcel sa spýtať, a poprosím. 

 

Predsedajúci: Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

              mesta SR Bratislavy 

 Poprosím kľud, dámy a páni.  

 

 

Ing. Peter  Š r a m k o, poslanec MsZ: 

 Ja by som chcel v podstate len doplniť pána Fialu, či 

je možné, aby sme dostali veľmi úzky nejaký materiál, 

informatívny v tomto rozsahu, ako ste teraz hovorili pán 

primátor: Takéto body sa pripravujú, tieto sú 

bezproblémové, tieto možno budú viac problémové, ale aby 

sme už potom boli približne informovaní. Lebo potom, keď 

dostaneme ten materiál, tak za tie dva týždne niekedy 

človek nie je schopný všetky tieto rozsiahle materiály 

naakumulovať. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Ja by som požiadal možno o reakciu pána arch. Hrdého, 

v akom je to štádiu. Nech sa páči. 

 

Ing. arch. Vladimír  H r d ý, zástupca riaditeľky 

magistrátu: 

 Dobrý deň.  
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 My momentálne je stav, že dorokovávame zmeny a 

doplnky; dorokovávame zmeny a doplnky.  

 Je dorokované s mestskými časťami, dorokované je so 

subjektami že správcovia sietí a štátne orgány. To tam sa 

dokončuje, už len pár.  

 Teraz beží dorokovavánie s individuálnymi subjektami. 

 

 V tej časovej osi potom bude nutné vypracovať súborné 

stanovisko z dorokovania. Spracovateľ ho potom dostane od 

obstarávateľa na dopracovanie.  

 

 Predpoklad bol predložiť zmeny a doplnky v máji, v 

júni. Včera sme sa bavili pri týchto termínoch, týchto 

zasadaní, že to možno bude až júlové, ak nebude nejaké 

mimoriadne kvôli tomuto. Neviem.  

 K tým termínom ťažko povedať teraz ešte. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Ja si myslím, že možno aj bude mimoriadne 

zastupiteľstvo len kvôli tomu, lebo to bude taká veľmi 

téma, ktorá sa bude diskutovať a bude vyžadovať túto 

diskusiu.  

 Ďakujem.  

 Pani poslankyňa Mikušová, faktická. 

 

 

Ing. Tatiana  M i k u š o v á, poslankyňa MsZ:   
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 Ja som chcela práve dať tú otázku, keďže tu nie je 

ani pán námestník Korček tak pánu Ing. Hrdému. 

 Pán inžinier, znamená to, že budeme mať jeden balík 

zmien a doplnkov a budeme hlasovať jedným hlasovaním, v 

blokoch, viac dvoma-troma, alebo budeme každú zmenu, každý 

návrh hlasovať samostatne? To je to základné. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 

 Pani poslankyňa, bude to na čom sa dohodnete. Je to 

vaša kompetencia pri každej zmene. Keď si budete chcieť 

prechádzať každú zmenu, budete ju mať, to právo možnosť 

urobiť. Samozrejme, že to znamená potom zásahy do celého 

procesu a vytvára riziko, že v niektorých konkrétnych 

bodoch sa to potom kompletne ako zrúti; keď to môžem takto 

povedať.  

 Pán Ing. Hrdý ešte, nech sa páči.   

 

 

Ing. arch. Vladimír  H r d ý, zástupca riaditeľky 

magistrátu: 

 Tá metóda, ktorou sa toto bude schvaľovať. My vždy 

predkladáme dokument ako celok. Tých bodov jednotlivých je 

tam 190 alebo koľko; neviem teraz presne povedať. 

 

 Si to neviem predstaviť po jednom, keby ešte aj boli  

diskusie okolo tých bodov. My sme len predstavovanie tých 

jednotlivých bodov zastupiteľom, ktorí boli z poslaneckých 

klubov, to trvalo, to bolo asi 15 rokovaní po 3 hodiny. 
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Takže je to; predstava je, že to bude en bloc naraz 

schválené.  

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 

 Ale je vysoko pravdepodobné, že znovu tieto rokovania 

predtým budú musieť zo strany poslaneckého zboru v istých, 

tak by som povedal, možno komisionálnych formách 

prebehnúť, aby ste dostali tú komplexnú informáciu. Taká 

istá prezentácia, presne.  

 Ešte pani poslankyňa Mikušová, faktická.    

 Nech sa páči. 

 

 

Ing. Tatiana  M i k u š o v á, poslankyňa MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor, pretože potom je aj 

opačné riziko, že v prípade, že by nebol všeobecný súhlas, 

tak tie zmeny a doplnky neprejdú. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 

 Áno, to samozrejme, to tu je. Je to vo vašich rukách.   

 Pán poslanec Blažej, nech sa páči, faktická. 

 

 

Ing. Pavel  B l a ž e j, poslanec MsZ:  

 Ja som sa chcel spýtať pána architekta, teda on si to 

tak predstavuje akože, to by sme aj teraz mohli odmávať. 

To 190 to by dlho trvalo; tak to aj teraz poďme, však 
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rýchlo to odhodíme, a je pokoj. Čo, však my tu, len stačí 

potiahnuť za šnúrky, ruky hore, a jaké "sra", pardon, 

žiadne problémy nebudú!   

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 

 Myslím, že to pán architekt takto ani nepovedal, ani 

to tak nemyslel. To by som uviedol na správnu mieru.  

 On upozorňuje, samozrejme, to, že v konečnom dôsledku 

to jednotné hlasovanie tam bude potrebné. Ale tie 

jednotlivé body je vo vašich rukách, ako sa rozhodnete.  

 Pán poslanec Budaj, faktická. 

 Nech sa páči. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ja som chcel využiť, že hovoríme s pánom Hrdým na 

túto tému. Ja by som chcel ho tiež poprosiť, preventívne 

teda ešte, kým má na to čas, aby jasne vyargumentoval, 

ktoré body sú spojené. Ale inak jednotlivé pozmeňovania, 

samozrejme, dal na osobitné hlasovanie.  

 

 A ak sú v niektorých bodoch nadväznosti, veď to 

poslanecký zbor posúdi alebo pochopí, ale určite to 

záverečné symbolické hlasovanie, ktoré z titulu zákona o 

územnom pláne musí prebehnúť, nemôže byť nahradené 

rozpravou a hlasovaním o jednotlivých pozmeňovacích 

bodoch.   

 Takže verím, že bude pozmenenie územného plánu 

navrhnuté jednotlivo. 



 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 28. január 2010  

160

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Fiala, faktická. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Nepredpokladám, že 160 bodov by bolo 

problematických, ale možno tam budú tri, päť, jeden. Ale 

ak sa tam vyskytne niečo v Petržalke, s čím nie som 

stotožnený, už pri prechádzajúcom rokovaní som na to 

upozorňoval, a teraz budem, bude zrejme kladená otázka, že 

buď všetko alebo nič, tak ja naozaj nebudem môcť 

zahlasovať. A môže sa nájsť, možno pán Blažej alebo 

niektorí iní, viacerí takí, a ohrozí celú tú prácu, na 

ktorej mnoho mesiacov teraz na nej pracujú.  

 A to by bola veľká škoda, pretože je tam množstvo 

užitočných vecí, ktoré by som si naozaj zo srdca želal.  

 

 Ale, ale jednoducho tá možnosť, lebo ja nie som v 

predmetnej komisii. Dozviem sa to naozaj dva týždne pred 

rokovaním, kde už nebude, teda obávam sa, ako je to teraz 

predostreté, nebude možnosť do toho zasiahnuť. 

 

 Takže naozaj apelujem, aby, aby možno pri tých troch, 

piatich prípadoch bolo možné ešte pred záverečným 

hlasovaním do toho vstúpiť. Ďakujem. 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 
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 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Ftáčnik, faktická. 

 Nech sa páči. 

 

 

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

časti Bratislava-Petržalka a poslanec MsZ: 

 Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, ja 

tomu tiež rozumiem tak, ako tu bolo povedané. Mám pocit, 

že schvaľuje sa zmena a doplnky územného plánu formou 

zmeny všeobecne záväzného nariadenia. Tam asi bude jedno 

hlasovanie.  

 

 Ale čo sa do tej zmeny zahrnie, to je vecou 

poslancov. Čiže z tých 190 sa možno niektoré jednoducho 

tam nedostanú. Pozmeňovať sa už nebude dať nič, veď to je 

prerokované. To je zákonný postup, ktorý vedie k tomu 

výsledku. Buď ho akceptujeme a povieme, že áno, aj táto 

zmena tam bude, alebo nie. Zrejme to bude tak, že 190 bude 

návrh a poslanci povedia, o týchto piatich budeme 

osobitne, lebo sú problematické. 

 

 Ale ostatné budeme zrejme akceptovať spoločne, ak 

nebudú problémom pre niekoho v tomto zastupiteľstve. 

Zrejme to by bola procedúra, ktorou to vieme zvládnuť. 

Ďakujem pekne.  

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 
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 Ja si myslím, že bolo by dobré, aby pán námestník 

Korček predložil na nasledujúce zastupiteľstvo informáciu 

o postupe a tým pádom to bude absolútne jasné. Lebo ja sa 

priznám, nechcem diskutovať na túto tému bez jeho vstupu. 

Je to trochu aj neseriózne.  

 

 Čiže ja ho požiadam, aby takúto informáciu, ak 

dovolíte, predložil na najbližšie zastupiteľstvo. 

 Súhlasíte s takým riešením? (Súhlas.) 

 Ďakujem pekne.  

 Pokračujeme ďalej.  

 Pán poslanec Dej, faktická. 

 Nech sa páči. 

 

 

Dr. František  D e j, poslanec MsZ: 

 Nie. Ďakujem pekne.  

 Ja som mal k tomu predchádzajúcemu. Je to uzavreté.  

 Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ja poprosím, aby organizačné oddelenie registrovalo 

túto úlohu pre pána námestníka Korčeka. Ďakujem. 

 Pán poslanec Kotuľa, faktická. 

 Nech sa páči. 

 

Ing. Ján  K o t u ľ a, poslanec MsZ: 

 Sťahujem.  
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Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem.  

 Pani poslankyňa Mikušová, faktická. 

 

 

Ing. Tatiana  M i k u š o v á, poslankyňa MsZ: 

 Ďakujem. Predsa len ešte k tomuto jednému bodu.  

 Veľmi pekne by sme poprosili určite viacerí, keby v 

tom materiáli bolo naozaj pre nás poslancov vydefinované, 

akým spôsobom a kedy sa k tomu viac-menej v tom 

rozbehnutom procese my vieme vyjadriť.  

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Dobre. 

 Poprosím, pán Ing. Hrdý, pripraviť alebo zapracovať 

tieto otázky, čo povedala aj pani poslankyňa. 

 Pán poslanec Minárik, riadne prihlásený. 

 Nech sa páči. 

 

 

RNDr. Pavol  M i n á r i k, poslanec MsZ:: 

 Ak už nikto k územnému plánu, tak ja by som si 

dovolil k inej tému, a to je k naplneniu nášho rozpočtu, 

kde sme odsúhlasili plus, mínus 1,4 miliardy; ja budem 

hovoriť v slovenských korunách. To nebude úplne jednoduché 

a vôbec to nezávisí od toho, že či sme si zvýšili alebo 

nezvýšili počet zastupiteľstiev, ktoré absolvujeme; aj keď 
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je samozrejmé, že sme si ich zvýšili. Je dobré, že sme si 

ich zvýšili v prvom polroku.  

 

 To, čo bude od 30. septembra, na ktoré je prvé 

druhopolročné zasadnutie naplánované už pre naplnenie 

tohtoročného rozpočtu, neznamená nič.  

 

 To znamená, že na najbližších piatich 

zastupiteľstvách máme schváliť odpredaj tak, že v priemere 

každé zastupiteľstvo schváli odpredaj za plus, mínus 280 

miliónov slovenských korún. To je asi toľko koľko sa v 

niektorých rokoch ani nepredalo. Na toto treba obrovskú 

prípravu a na toto treba mať obrovskú ponuku, pretože sme 

v čase realitnej depresie.   

 

 Dnes nie je taký bum ako bol pred troma, štyrmi a 

piatimi rokmi, čo sa týka pozemkov. Ja si myslím, že na 

to, aby sme dosahovali dobré ceny, musia byť aj investori 

pripravení, či už developersky ale aj nejakými finančnými 

konštrukciami. Ak chceme od nich, aby platili promtne, tak 

to nemôžeme žiadať za 30 alebo 60 dní. A my to už od nich 

budeme vlastne žiadať, aby sa rozhodli niekedy do konca 

augusta.  

 

 Preto by mali vedieť, že čo je potenciálne možné 

dostať od mesta do ponuky.  

 

 Ja nech pátram ako pátram, na takúto ponuku som ešte 

nenarazil. A bol by som nerád, aby sme sa aj vo veľmi 

transparentnom prostredí obchodných súťaží, verejných 

obchodných súťaží stretli s tým, že na to vlastne kupci 
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nebudú pripravení, alebo na to budú pripravení len 

niektorí kupci.  

 

 Lebo, ak nechceme predávať rádovo za milióny korún, 

tak ako sme predávali dnes, teda nechceme zrealizovať 

naplnenie rozpočtu na tisíc predajoch, lebo to je tak 

rádovo v tých miliónoch korunách keby že predávame, ale 

chceme to zrealizovať v niekoľko 100 predajoch, tak budeme 

musieť predávať väčšie a hodnotnejšie celky. A na to sa 

každý kupujúci musí byť schopný pripraviť.  

 

 Preto si myslím, že potenciálni kupci by mali dostať 

od magistrátu informáciu, čo je na tento rok pripravené na 

predaj. 

 

 A vzhľadom na to, že tie súťaže budeme schvaľovať do 

1. 7., mali by tú informáciu dostať veľmi promtne.   

 

 Preto si myslím, že by sme mali uložiť ako 

zastupiteľstvo riaditeľke magistrátu zverejniť takýto 

zoznam majetku pripraveného na predaj v roku 2010, a to čo 

najrýchlejšie. Ja jej nechcem dávať nejaké ťažké termíny, 

ale keď to neurobíme do konca februára, tak budeme pri 

tých predajoch vo veľmi,  veľmi zlej situácii.  

 Také uznesenie, samozrejme, ja potom písomne  

predložím do bodu rôzne, alebo v bode rôzne pre návrhovej 

komisiu. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 
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 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Machajová. 

 

 

Mgr. Bohdana  M a c h a j o v á, poslankyňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. 

 Ja by som vám chcela oznámiť, že vám píšem list. Je 

to žiadosť, je to úplne z iného súdka. A preto vám to 

oznamujem a nepredkladám to tuná, lebo je to problematika, 

ktorá sa celkom tak netýka pôsobnosti mesta, a nejako pod 

mestskú legislatívu nespadá. Je to problém nevyriešenej 

spádovosti poskytovania lekárskych a lekárenských 

pohotovostných služieb. Presne to popisujem v liste. Je to 

tam aj s prílohou. 

 

 A chcem vás úctivo požiadať, či by ste nevyužili svoj 

vplyv a neoslovili pani poslankyňu Sabolovú, ktorá je vo 

výbore pre zdravotníctvo, aby nejakým spôsobom 

odštartovala, alebo pokúsila sa odštartovať diskusiu na 

túto tému, lebo táto téma sa týka všetkých Bratislavčanov.    

 

 Dnes, v dnešnej dobe je na území Bratislavy 192 

lekární a z toho sú v noci otvorené dve. Za totality bolo 

42 lekární a bolo otvorených päť. Nie je mysliteľné, aby 

ubolený občan chodil z jednej časti mesta na druhú si pre 

lieky. A takisto nie je možné, aby chodil na jednu 

pohotovostnú službu v noci otvorenú.  

 

 Som si vedomá, že to sem nepatrí, preto to píšem v 

tom liste. Ďakujem. 
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Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Juriga, nech sa páči. 

 

 

Ing. Peter  J u r i g a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja som sa 14. januára 

zúčastnil verejnej prezentácie rozpracovanosti Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Podľa možností, podľa 

časových možností som si materiál preštudoval, odvoláva sa 

tam, alebo vyhlasuje strategické vízie, globálne ciele, a 

podobne. Nezaoberá sa však veľmi významným potenciálom, 

ktorý Bratislava má. A síce tým, že leží na jednak 

európskom veľtoku Dunaj, na rieke Morave a Malom Dunaji. 

To je obrovský potenciál, ktorý skrýva v sebe možností 

rekreačných vodákov, športovcov výkonnostných, obchodu, 

dopravy, turistiky, prekladiska, atď.  

 

 Keď som s touto pripomienkou na rokovaní vystúpil, 

spracovatelia mi povedali, že niekde v nejakých ďalších 

podrobnostiach že je to rozpracované. 

 

 

 Ja si myslím, ak to tak naozaj je, že to nie je dobrý 

prístup, pretože toto je jedna z hlavných vecí, ktorou by 

sa mali zaoberať, týmito možnosťami, pretože mestá, ktoré 

majú prístavy, majú takéto možnosti, sú bohaté, bohatí sú 

ich obyvatelia.  
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 Takže by som chcel poprosiť, keby sa spracovateľ 

zaoberal aj týmito aspektami, pretože v konečnom dôsledku 

by tento materiál mal byť koordinovaný aj s územným 

plánom. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec, ja môžem zatiaľ povedať, že túto vašu 

pripomienku posuniem ďalej pre spracovateľa. Ďakujem.  

 Pani poslankyňa Mikušová, faktická. 

 

 

Ing. Tatiana  M i k u š o v á, poslankyňa MsZ: 

 Ja by som pánu kolegovi chcela odporučiť, aby sa 

zapojil do plánovacej skupiny, ktorá sa s touto 

pripomienkou bude venovať a ktorá ju rozpracuje do 

detailu. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec, starosta Mráz. 

 

 

Ing. Vladimír  M r á z, starosta Mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves a poslanec Msz: 

 Ďakujem pekne, pán primátor.  
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 Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, len 

chcem podať jedno vysvetlenie.  

 Ráno vám bol rozdaný tak kolegom poslancom materiál z 

mandátovej komisie tohto mestského zastupiteľstva, ktorá, 

pretože boli už, uzatvorený bol vlastne program rokovania 

zastupiteľstva, takže sme nedávali tento materiál riadnym 

procesom, riadnou cestou do rokovania a programu 

zastupiteľstva, bol už roznos, skratka.  

 

 

 Chcem vysvetliť, čím sa vlastne mandátová komisia 

zapodievala.  

 Pán poslanec Mikuš vás, pán primátor, interpeloval vo 

veci zlepšenia účasti poslancov na rokovaní zastupiteľstva 

z titulu sem-tam problémov s našou uznášaniaschopnosťou.  

  

 Vy ste právne odstúpili túto požiadavku poslanca do 

mandátovej komisie, ktorej to podľa pôsobnosti patrí. 

Mandátová komisia o tejto veci rokovala 20. januára a 

myslím, že každý poslanec má tu tento materiál mandátovej 

komisie pri sebe, ráno bol rozdaný. 

 

 Zistili sme, že v 93 roku, keď bola predsedníčkou 

mandátovej komisie pani architekta Anita Mudrochová bolo 

prijaté už uznesenie a stále je ešte platné, ktoré riešilo 

prípadnú neospravedlnenú neúčasť a vzďaľovanie sa 

poslancov počas rokovania.  

 Je to uznesenie číslo 559 z roku 93.  

 Neskúmali sme však, či sa v rámci obmeňovania 

poslancov toto uznesenie napĺňa.  
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 To znamená, že či sú poslancom, pokiaľ sa počas 

rokovania zastupiteľstva vzdialia bez ospravedlnenia vám, 

ako predsedajúcemu, viac ako na 30 minút, či sa to 

uplatňuje, skrátka. To sme neskúmali. 

 

 Ale po prerokovaní všetkými 4 členmi komisie, nebol 

tam prítomný, bol ospravedlnený pán poslanec Mikuš, tak, a 

sú to predsedovia klubov, návrh ako riešiť a zlepšiť účasť 

poslancov z titulu neospravedlnených, upozorňujem, 

neospravedlnených absencií, to znamená svojvoľného 

vzďaľovania sa, tak ako je to v návrhu a odporučení tejto 

mandátovej komisie.  

 

 Ja toto hovorím len kvôli tomu dôvodu, že tento 

materiál je pripravený. Záleží teraz od toho, či chcú v 

rámci rôzneho o tom poslanci diskutovať.  

 

 Je to vyslovene vec, ktorá nepatrí do komisii, 

pretože sa týka len poslancov. To znamená, je to 

záležitosť politická. Z pohľadu členov komisie, opakujem, 

štyria predsedovia politických klubov tento návrh 

odobrili, takže preto som si dovolil aj tento materiál 

predložiť.    

 

 Záleží na kolegoch, či chcú dneska o tom rokovať. 

 

 Pokiaľ nie, tak poprosím zaradiť tento materiál na 

najbližšie riadne rokovanie zastupiteľstva. 

 Ďakujem, pán primátor. 
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Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy  

 Asi bude najlepšie, aby to každý mal pred sebou 

predpokladám.  

 Alebo chcete teraz o tom hovoriť?  

 

 Čiže poprosím predložiť tento návrh organizačnému 

oddeleniu a bude zaradený na najbližšie rokovanie.  

 Pán poslanec Hruška, nech sa páči. 

 

 

Ing. Dušan  H r u š k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poprosiť pani 

námestníčku Anku Dyttertovú, či neuvažuje o predložení 

nejakej správy do zastupiteľstva, do pléna, o novelizácii 

zákona o sociálnej starostlivosti, jak prebehlo to 

pretransformovanie na mestské časti, atď.?  

 

 Či sa neplánuje, na základe tých požiadaviek o 

zabezpečení tej sociálnej starostlivosti výstavba alebo 

zriadenie ďalších domovov dôchodcov na úrovni mesta?  

 A jaké to má dopady, ako sa vysporiadali mestské 

časti? 

 Či nechce niečo také dať do pléna ako informatívny 

materiál? 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Poprosím reakciu pani námestníčky.  
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Anna  D y t t e r t o v á, námestníčka primátora a 

poslankyňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Chcem dať, pán poslanec. Aj dám do 

pléna takýto materiál.  

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem. 

 Nie je nikto prihlásený, končím rozpravu. 

 Návrhová komisia, nech sa páči.  

 

 

Predseda návrhovej komisie:  Ing. Gabriel  K o s n á č, 

poslanec MsZ 

 No, v bode rôzne sme dostali jeden návrh od pána 

poslanca Minárika, ktorý navrhuje: 

 Mestské zastupiteľstvo ukladá riaditeľke magistrátu 

 zverejniť zoznam majetku hlavného mesta pripraveného 

na predaj v roku 2010 na internete. 

 Termín: 28. február 2010. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ja by som poprosil akurát pána poslanca, aby možno 

tam doplnil jedno slovo, aby tam bol "orientačný". Lebo, 

alebo predbežný, alebo takéto slovo. Lebo potom aby ste to 

nebrali ako fikciu zase, že. 

 (Vyjadrenie pána poslanca Minárika.) 
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 Ďakujem pekne. 

 Návrhová komisia.  

 

 

Predseda návrhovej komisie:  Ing. Gabriel  K o s n á č, 

poslanec MsZ 

 Áno. Takže uznesenie zostáva tak ako som ho prečítal.  

 Ak treba, zopakujem ho.  

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 

 Myslím, že je každému jasné uznesenie. 

 Budeme hlasovať.  

 Prezentujte sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Päťdesiatdeväť prítomných. 

 Štyridsať za, devätnásť sa zdržalo.  

 Ďakujem.  

 

 Ďalší návrh, nech sa páči návrhová komisia.  

 

  

Predseda návrhovej komisie:  Ing. Gabriel  K o s n á č, 

poslanec MsZ 

 Iné návrhy nie sú. 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 
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 Ďakujem pekne. 

 Končím bod rôzne.  

 

 Bod č. 28. 

 

 

BOD 28: 

Interpelácie 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 

 Otváram bod interpelácie, nech sa páči. 

 Pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja by som začal otázkou televízie. 

Myslím, že za to, že takáto interpelácia by sa mohla 

obrátiť na pani riaditeľku. Problémom je, že síce sa 

zvýšil počet kamier ale zistil som, že napríklad za minulý 

rok, posledné v archíve je ešte z októbra. V archíve sa 

nemôžu občania dostať k informáciám o našom 

zastupiteľstve, k aktuálnym. Decembrové úplne chýbajú. 

Chýba aj rok 2008, ani november 2009 nie je. 

 

 Ďalší problém je, že v archíve nie sú celé záznamy, 

ale iba niektoré časti. Nemali by sme zverovať žiadnej 

inštitúcii, aby politicky rozhodovala, ktoré časti občania 

majú vidieť zo zastupiteľstva, ktoré nie. Nepochybujem, že 

zmluva, ktorú má vedenie mesta s televíziou nič takéto 

neobsahuje.  
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 Chcem sa dozvedieť, aká je tá zmluva, a či tá 

televízia je zaviazaná uchovávať úplne znenia rozpravy? 

 

 Podotýkam, že v záznamoch, že to nie je otázka 

priestoru zrejme, lebo v záznamoch sú niekde ponechané 

prestoje. Naopak, potom sú vynechané vyjadrenia poslancov. 

To je veľmi chúlostivé, a chcel by som to napraviť. 

 

 Druhá interpelácia sa týka netradičnej témy plesu ale 

s tradičnou témou PKO. 

 

 Mesto má k dispozícii Park kultúry a oddychu, kde sa 

tradične konajú plesy. Napriek tomu tento rok si vybralo 

za miesto konania miesto plesu Divadlo Pavla Országha 

Hviezdoslava, kde budú stáť, kde budú sa musieť robiť 

špecifické úpravy vynútené prispôsobením divadelného 

hľadiska na plesové úpravy. 

 

 Chcem požiadať, aby som dostal informáciu od pani 

riaditeľky magistrátu, prečo sa k tomu pristúpilo?  

 A aké vysoké náklady si to vynúti, že sa vedenie 

mesta rozhodlo nevyužiť budovu, ktorú má k dispozícii? 

  

 Tretia interpelácia sa týka územného plánu, a to 

územného plánu zóny pre lokalitu PKO. 

 V roku 2005 uznesením číslo 719 zo dňa 30. júna 2005 

bol pán primátor zaviazaný, požiadaný, aby na stavebnom 

úrade vyhlásil alebo požiadal o stavebnú uzáveru na 

predávané pozemky v areáli PKO až do doby schválenia 

územného plánu zóny pre túto lokalitu.  
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 Chcel by som odpoveď na otázku, ako vtedy primátor 

konal? Určite úrad má záznamy z tohto roku 2005. 

 To je jedna časť otázky. 

 

 A druhá časť otázky, čo robí teraz vedenie mesta na 

to, aby územný plán zóny pre túto lokalitu vznikol?    

 

 Pre vysvetlenie: 

 Prvá časť stavby, samozrejme, už stojí.  

 O druhej časti sa rozpráva.  

 

 chválilo sa tu, rôzne postoje k tej druhej časti 

zóny, tam kde dnes stojí PKO. Napríklad o budúcom 

prenájme, ale nik z poslancov nemal jasno napríklad v tom, 

či nad tou budúcou prízemnou budovou budú bytové časti, 

alebo nie. Čo, samozrejme, ovplyvní prevádzku. V prípade 

ak sú tam bytové časti, je samozrejme jasné, že nikdy tam 

prevádzka PKO sa nebude môcť realizovať, nanajvýš nejaké 

stretnutia pri čajoch o piatej.  

 

 V každom prípade bez ohľadu na stavbu PKO táto 

dôležitá urbanistická časť Bratislavy nemá územný plán 

zóny a magistrát by v tom mal urýchlene konať.  

 

 Žiadam preto informáciu, čo sa dialo so žiadosťou o 

stavebnú uzáveru v roku 2005?  

 

 A či mesto koná vo veci územného plánu zóny v 

súčasnosti?  

 Ďakujem.   
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Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy  

 Pani poslankyňa Kyselicová, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som chcela poprosiť pána 

námestníka riešenie komunikácie z objektu RETRO na 

Nevädzovej, cez Ďatelinovú na Gagarinovu; mám tu jednu 

interpeláciu, čo bolo podmienené výstavbou tohto komplexu. 

 

 A druhú mám, pomoc pri osadení retarderov na Jánovej 

ulici v Ružinove. Ďakujem pekne.  

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Pán poslanec Huska.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo.  

 Moja interpelácia je namierená, teraz môžem povedať 

na pani Pavlovičovú, riaditeľku magistrátu.  

 A téma je: Proces schvaľovania herne v Petržalke, na 

Ševčenkovej ulici.  

 Bol som tento týždeň oslovený dvoma miestnymi 

poslancami, pánom Belohorcom a pánom Hanákom, pretože v 

ich volebnom rajóne na Ševčenkovej ulici, oproti Daňovému 

úradu, v bývalej predajni kobercov Trend, v ktorej je aj 
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predajňa potravín REMA 1000, čo je vlastne taký vnútroblok 

Dvorov III, má vzniknúť herňa s výhernými automatmi.  

 

 My sme sa tu pred nejakým týždňom bavili o megakasíne 

v Jarovciach, ktoré sme sa snažili aspoň tak deklaratívne 

odmietnuť. 

 

 Pred pár hodinami, aj pán kolega Stanko Fiala 

spomenul zdravotný stav obyvateľov a gamblerstvo.  

 

 A podľa všetkých informácií, pretože sme to zisťovali 

aj na oddelení podnikateľskom na miestnom úrade, 

schvaľovací proces takejto herne, nehovorím s hracími 

automatmi ale s výhernými automatmi, tie ktoré berú 

peniaze, je na úrovni mesta.  

 

 Takže na základe podnetu týchto dvoch občanov, ktorí 

sú zároveň aj poslancami miestnymi, chcem vedieť, aký je 

stav v schvaľovaní vzniku tejto herne. A pokiaľ bola 

schválená, tak kedy, a prečo?  

 

 A pokiaľ ešte nebola schválená, žiadam prihliadnuť na 

pripomienky obyvateľov. Ďakujem. 

 Dávam písomne.  

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Je tu ešte pani poslankyňa; pani poslankyňa 

Žitňanská? Už odišla?  
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 Pýtam sa z toho dôvodu, pán poslanec, lebo túto 

otázku treba opäť riešiť na úrovni najvyššieho parlamentu. 

Jedná sa o to, že schvaľovanie niektorých takýchto hracích 

automatov, herní, a podobne, pokiaľ ja mám informácie, je 

prenesený výkon štátnej správy istým spôsobom. A v 

prípade, že žiadateľ splní všetky náležitostí na 

umiestnenie automatov, mesto nemá možnosť do toho 

zasiahnuť, aby sme mohli zrušiť takéto niečo alebo 

zasiahnuť proti tomu.  

 

 Čiže preto som sa teda aj trošku pýtal, či je tu pani 

poslankyňa, lebo z našej strany je záujem, aby sa táto 

legislatíva upravovala.  

 

 A to je to, čo ja volám nahlas, že nemôžme hovoriť 

len o kasíne v Petržalke, ale my musíme hovoriť aj o tejto 

legislatíve, týkajúcej sa týchto malých hracích zariadení 

alebo tak by som povedal, takýchto herní.  

 

 Čiže ja by som poprosil; samozrejme, my odpovieme na 

túto otázku, ale je potrebné to riešiť aj na úrovni opäť 

najvyššej legislatívy.  

 Pán poslanec, starosta Ftáčnik. 

 Nech sa páči. 

 

 

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

časti Bratislava-Petržalka a poslanec MsZ: 

 Vážený pán primátor, ja mám jednu stručnú a 

jednoduchú interpeláciu na vás.  
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 Pozeral som si internetovú stránku mesta, časť, ktorá 

je venovaná vám, ako primátorovi hlavného mesta. Je tam 

sekcia, ktorá sa volá volebný program. A váš volebný 

program sa tam nenachádza. Sú tam len nejaké tlačové 

správy, informácie, keď ste predstavovali volebný program 

obyvateľom, ale samotný program tam nie je, čo považujem 

ja za technickú chybu.  

 

 Predpokladám, že za svojim volebným programom si 

stojíte. 

 

 Chcem vás požiadať, aby ste ho zverejnili na tej 

stránke a v odpovedi na moju interpeláciu uviedli, že už  

tam je a že si ho teda môže každý obyvateľ Bratislavy 

pozrieť. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem.  

 Pán poslanec Minárik. 

 

 

RNDr. Pavol  M i n á r i k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Vzhľadom na to, že neviem, 

ktorý z námestníkov má v kompetencii verejné osvetlenie, 

tak na vás, pán primátor.  

 

 Chcel by som vedieť, aké podmienky musí plniť 

prevádzkovateľ verejného osvetlenia čo sa týka podielu 
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funkčných a nefunkčných lámp a aká je kontrola zo strany 

magistrátu o tom, ako sa ten podiel napĺňa a že ktoré sú 

nefunkčné? 

 

 Ide mi v tomto prípade viac o osvetlenie vedľajších 

ciest a peších ťahov, ako o osvetlenie hlavných ciest, 

pretože tie fungujú, podľa mňa, celkom dobré.  

 

 Ale tie vedľajšie, zdokumentujem len na priestore, v 

ktorom ja bývam, to je malá časť Dvorov III. Teraz nechcem 

hovoriť o veľkých investičných veciach, akože tie lampy 

vyzerajú ako opité, lebo tie stĺpy sa nakláňajú a padajú, 

ale priamo o funkčnosť svietidiel.  

 

 Medzi Ševčenkovou a Hálovou z desiatich nefunkčných 

štyri. Za knižnicou pedagogickou zo štyroch nefunkčné dve. 

Pri Ševčenkovej z druhej strany tých objektov, ako je 

hlavná cesta, z desiatich tri. Medzi Rusovskou a 

Kauflandom na krátkom úseku nefunkčné dve. Ten podiel je 

strašne vysoký. 

 

 A ja som to chcel interpelovať už v decembri. Potešil 

som sa, pretože tam osvetlenie bolo so svojim autom, 

myslel som, že sa to nejako vyrieši. Od toho času, teda od 

predchádzajúceho zastupiteľstva dodnes, žiadna zmena.  

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy     

 Ďakujem pekne. 
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 Pán poslanec, ja by som predsa len odporúčal, možno 

zdvihnúť telefón a zavolať priamo na linku, ktorá bola 

špeciálne pre takéto; 

 (Z miesta: pán poslanec Minárik.) 

 Môžem to povedať, pán poslanec, ak dovolíte?  

 

 V súvislosti s touto otázkou je potrebné sa obrátiť 

priamo na osvetlenie.  

 

 V prípade, že by to nebolo riešené, samozrejme, my to 

môžme oficiálne. Len neviem, prečo to robiť komplikovane, 

pokiaľ sa to dá robiť úplne jednoducho na priamo. Táto 

linka bola zriadená práve z titulu toho, aby takéto 

podnety mohli občania priamo telefonovať. Ja sa priznám, 

tiež som ju už využíval. Čiže priame oznámenie. 

 

 V prípade, že to nebude uvedené do, nebude opravené, 

nebude svetlo napravené, vtedy mi môžeš poslať 

interpeláciu a ja zariadim oficiálne, aby sa to opravilo.  

 (Z miesta: pán poslanec Minárik.) 

 Stačilo povedať do toho telefónu. 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Černá, faktická.  

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslankyňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ty si mi to zobral z 

úst, jak sa vraví, pretože u nás na Kalvárii po každom 

silnejšom vetre vypadávajú lampy. Takže zdvihnem telefón, 

a nevolám síce riaditeľa, lebo to je asi na kočku, ale 
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volám ten normálny, ten servis, ktorý je na to zriadený. A 

najneskôr do dvoch dní prídu.  

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Dej, nech sa páči.  

 Pán poslanec Minárik, poprosil by som, nie sme v 

Národnej rade.  

 Pán poslanec Dej, nech sa páči. 

 

 

Dr. František  D e j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ja vás interpelujem vo 

veci informácie o aktuálnom stave prípravy realizácie 

projektu "Záhrady pre všetkých". My sme v závere roku 2008 

schválili takýto zámer. Dokonca tam bol aj nejaký, nejaký 

harmonogram, poradovník teda v mestských častiach.  

 

 Ako prvé k realizácii malo prísť v mestskej časti 

Podunajské  Biskupice; sa mal revitalizovať ten kruh na 

Bieloruskej ulici.  

 Ja som aj videl tú dokumentáciu, sme sa uchádzali o 

nejaké európske zdroje. A mal som za to, že v roku 2009 sa 

to začne realizovať.   

 

 Nemám nejakú informáciu, prečo to nie je. Keby si bol 

taký dobrý a zariadil to, aby som ju dostal.  

 Ďakujem.  
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Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

               mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem pekne. 

 

 Nie sú ďalší prihlásení v rámci bodu interpelácie. 

 Návrhová komisia k tomuto bodu nemá nič.  

 Ďakujem pekne za trpezlivosť.  

 

 Končím rokovanie. 

 

 A samozrejme, občerstvenie v zmysle prestávky, vám je 

k dispozícii. Nech sa páči. 

 Ďakujem pekne.   
 
 
 
 (Ukončenie o 12.35 h.) 
  
 
 

                        x     x     x      
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