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OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(Otvorenie 09.00 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otvoríme zasadnutie nášho dnešného mestského 

zastupite ľstva.  

Poprosím ešte pani Kramplovú z organiza čného keby sa 

ku mne dostavila.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, 

otváram zasadnutie  Mestského  zastupite ľstva  hlavného  

mesta SR Bratislavy, na ktorom vítam poslancov mest ského 

zastupite ľstva, starostov mestských častí a ostatných 

prítomných.  

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mest ské 

zastupite ľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neú časti na tomto zasadnutí mestského 

zastupite ľstva požiadala pani starostka Alžbeta Ožvaldová 

a po čas rokovania zastupite ľstva odídu pán poslanec Hanulík 

a pani poslanky ňa Černá.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, za overovate ľov  

zápisnice z  dnešného zasadnutia odporú čam zvoli ť pani 

Čahojovú a, pani poslanky ňu Čahojovú  a starostku a pána 

poslanca Slavomíra Drozda .  
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Má niekto iný návrh ?  

Ak nie, dávam hlasova ť o predloženom návrhu. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťsedem za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zvolilo 

overovate ľov zápisnice pod ľa predloženého návrhu. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, do návrhovej 

komisie  na prípravu uznesení odporú čam zvoli ť poslancov: 

pani poslanky ňu Jégh, pani poslanky ňu Štasselovú, pani 

poslanky ňu Kimerlingovú, pána poslanca Olekšáka a pani 

poslanky ňu Feren čákovú .   

Má niekto iný návrh ? 

Ak nie, dávam hlasova ť o predloženom návrhu. 

Prosím prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných, 

štyridsa ťdva za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu pod ľa predloženého návrhu. 
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Teraz prosím návrhovú komisiu, aby zasadla na 

vyhradené miesta, priebežne spracúvala návrhy na zm enu 

alebo doplnenie uznesení a predsedu návrhovej komis ie, aby 

po skon čení diskusie predniesol presne formulovaný návrh 

textu uznesenia. 

(Poznámka:  Návrh programu : 

Voľba overovate ľov zápisnice, vo ľba návrhovej komisie 

1.  Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 28. 2. 2015 a uznesenia č. 1617/2014 
časť B zo d ňa 25. a 26. 6. 2014 splatného k 26. 3. 
2015 

  
2.  Návrh rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 

2015-2017 – neschválené do programu 
(bod nebol schválený do programu rokovania) 
 

3.  Percentuálne podiely mestských častí a návrh na 
ur čenie príspevku malým mestským častiam pod ľa čl. 
91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy– neschválené do programu 
(bod bol stiahnutý z rokovania) 
 

4.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zrete ľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov 
v stavbe na Ko čánkovej ulici 1 v Bratislave, k. ú. 
Petržalka pre Divadlo Aréna so sídlom v Bratislave 

 
5.  Informácia o ú časti členov – neposlancov na 

zasadnutiach komisií Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2014  
do 31.12.2014 

 
6.  Návrh na vo ľbu členov komisií mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov 
občanov 

 
7.  Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných  

útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
8.  Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy za rok 2014 
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9.  Správa o bezpe čnostnej situácii na území mesta 

Bratislava za rok 2014 
 
10.  Návrh dodatku č. 9 rokovacieho poriadku Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

11.  Vyhodnotenie plnenia priorít Koncepcie riešenia 
problematiky ľudí bez domova   v hlavnom meste SR 
Bratislave za rok 2014 

12.  Vyhodnotenie plnenia Realiza čného plánu Komunitného 
plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2014 

 
13.  Návrh Realiza čného plánu Komunitného plánu 

sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na 
rok 2015 

 
14.  Návrh Dodatku č. ... k Zria ďovacej listine: 

1. Centra vo ľného času Štefánikova 35, Bratislava  
2. Základnej umeleckej školy Istrijská 22, 

Bratislava 
 

15.  Návrh na kooptovanie nových členov do rád 
základných umeleckých škôl (ZUŠ) a centier vo ľného 
času (CV Č) v zria ďovate ľskej pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
16.  Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na vo ľbu 

členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné 
mesto SR Bratislavy 

 
17.  Informácia o výstavbe novej nemocnice v Bratislave 

 
18.  Aktuálny stav výstavby podzemných garáži a ochrany 

archeologických nálezov na severnej terase 
Bratislavského hradu 

 
19.  Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na 

Vrakunskej ceste 
 

20.  Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 

 
21.  Informácia o vykonaných krokoch oh ľadne 

investi čného zámeru stavby Predstani čný priestor 
Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave  
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22.  Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 
Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 
811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 
16.30 h po bode vystúpenie ob čanov) 

 
23.  Návrh na schválenie Zmluvy o postúpení poh ľadávok 

hlavného mesta SR Bratislavy 
 

24.  Informácia o zmluvnom vz ťahu s dodávate ľom zimnej 
údržby firmou A.R.K technické služby, s.r.o., 
o obstaraní ktoré mu predchádzalo a o možnostiach 
ukon čenia tohto zmluvného vz ťahu a jeho nahradenie 
alternatívnym riešením 

 
25.  Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových 

priestorov - garážové státia nachádzajúce sa na 
Bajzovej 8/A v Bratislave, k.ú. Nivy, garážové 
státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, 
garážové státia na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, k. ú. 
Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova 
Ves,  garáže na  Jasovskej ul. č. 6-8, k. ú. 
Petržalka, garáže na  Jasovskej ul. č. 1-3, k. ú. 
Petržalka  formou priameho nájmu 

 
26.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 1750/10,11,13, Marekovi Molnárovi 
a Andrejovi Molnárovi, ako pozemkov pod stavbou 
rodinného domu a pri ľahlých pozemkov, podielovým 
spoluvlastníkom stavby 

 
27.  Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného 

mesta SR Bratislavy k  spoluvlastníckemu podielu na  
nehnute ľnosti v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto –  
Panská 35  

 
28.  Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného 

mesta k nehnute ľnosti v Bratislave,     k. ú. 
Dúbravka, stavbe – obchodnej jednotke číslo 14, 
súp. č. 1889 

 
29.  Návrh 1)na od ňatie správy stavebných objektov v 

Detskom areáli Ve ľký Draždiak na pozemkoch parc. č. 
2844/25 a 2844/26  v k.ú. Petržalka zo správy 
organizácie Správa telovýchovných a rekrea čných 
zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, 2) na 
zverenie stavebných objektov v Detskom areáli Ve ľký 
Draždiak na pozemkoch parc. č. 2844/25 a 2844/26  
v k.ú. Petržalka  do správy mestskej časti 
Bratislava-Petržalka  
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30.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v obytnom dome Hummelova 8, Mileti čova 48, 
Koceľova 22, 24, Kvetná 7, Kva čalova 22, 24, 26, 
28, Velehradská 26, 28, 30, Tekovská 7, 9, 
Račianska 161, Hubeného 4, 8, Saratovská 5, 7, 
Hrobákova 7, Romanova 2, Haanova 48, 50, Vranovská 
61, 63, Budatínska 49 vlastníkom bytov 

 
31.  Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupite ľstva hlavného    mesta SR 
Bratislavy 

 
32.  Interpelácie 

 
33.  Rôzne 

 
16.00 h vystúpenie ob čanov   

 
 

Informa čné materiály:  
 

a)  Informácia   o  činnosti  Mestskej  rady  hlavného  
mesta  SR  Bratislavy  medzi  dvoma zasadnutiami 
Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

 
b)  Informácia o rozpo čtovom hospodárení hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 

c)  Informácia o postupe pri odstra ňovaní Inventariza čných 
rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013 

 
d)  Informácia o pridelených bytoch za obdobie 4. 

štvr ťroka 2014 
 

e)  Informácia o pridelených bytoch za rok 2014 
 
f)  Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v obytnom dome Koce ľova 22, 24, Kvetná 7, 
Tekovská 7, 9, Ra čianska 161, Bujnákova 9, Jána Smreka 
18, Markova 11, Víg ľašská 7, Budatínska 5, Starhradská 
12  vlastníkom bytov 

 
g)  Zmluva o podnájme pozemku č. 04/2015 
 
h)  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v základných umeleckých školách 
a centrách vo ľného času v zria ďovate ľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2013/20 14 
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i)  Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich 

z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom mest e 
SR Bratislave na roky 2009 – 2015, vyhodnotenie 
plnenia zámerov realiza čného plánu koncepcie za rok 
2014, realiza čný plán zámerov koncepcie na rok 2015 

 
j)  Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlav né 

mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným 
v trestnom konaní v období od 1. 1. 2014 do 31. 12.  
2014 

 
k)  Informácia o zmene organiza čného poriadku Magistrátu 

hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
s ú činnos ťou od 1. februára 2015  

 
l)  Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
február 2015 
 

(koniec poznámky) 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovo ľujem si vám 

oznámi ť, že vám boli 25. 3. 2015 doru čené elektronicky 

materiály v náhradnej dobe, a to  

pod bodom 16 „Mestské centrum Stará tržnica – Návrh  na 

vo ľbu členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto  

SR Bratislava, 

pod bodom číslo 17 „Informácia o výstavbe novej 

nemocnice v Bratislave“, 

pod bodom číslo 18 „Aktuálny stav výstavby podzemných 

garáži  a  ochrany archeologických nálezov na sever nej 

strane Bratislavského hradu“,  

pod bodom číslo 20 „Informáti, Informácia o  stave 

realizácie Nosného systému  MHD v Bratislave“, 

pod bodom číslo 27 „Návrh na uplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislavy k  spoluvlastníc kemu 

podielu na nehnute ľnosti v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto 

–  Panská 35“, pri čom upozor ňujem, že tento materiál má 
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názov Uplatnenie predkupného práva, pretože v pozvá nke je 

neuplatnenie predkupného práva.  

Dôvod preloženia tých materiálov dodato čne je ten, že 

sa jedná o materiály, ktoré ešte zoh ľadňujú aktuálny vývoj 

v poslednom týždni, takže sme vám ich neposielali v  riadnom 

procese prípravy zastupite ľstva. Ospravedl ňujem sa za to, 

ale chceli sme, aby tie materiály boli aktuálne. Pr eto 

volíme tento postup.  

Všetky tieto materiály sa nachádzajú v písomnej pod obe 

na Vašich stoloch. 

Pán poslanec, vy chcete k tomuto? Alebo potom, poto m 

celkovo?  

K programu. Tak. Dobre, však k programu sa ešte 

dostaneme.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, takisto ste 

dostali v čera v elektronickej forme prepracovaný materiál 

pod číslom 3a „Percentuálne podiely mestských častí a návrh 

na ur čenie príspevku malým mestským častiam pod ľa článku 91 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratisl avy“  

z dôvodu zosúladenia materiálu s návrhom rozpo čtu hlavného 

mesta SR Bratislavy nako ľko, od schválenia materiálu 

v mestskej rade vo februári došlo k malinkému posun u 

v zmene sumy návrhu dane. Materiál je tiež na vašic h 

stoloch. 

Ďalej by som si vás dovolil informova ť, že materiál 

pod bodom číslo 8  „Správa  o plnení úloh Mestskej polície 

a materiál pod bodom číslo 9 „Správa o bezpe čnostnej 
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situácii na území mesta Bratislava za rok“ sa budú 

prerokováva ť o 14.00 h. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, ďalej si dovo ľujem 

Vám oznámi ť, že v čera Vám bol elektronicky zaslaný a dnes 

sa nachádza na Vašich stoloch poslanecký materiál p od 

názvom „Koordinácia aktivít hlavného mesta Slovensk ej 

republiky Bratislavy s orgánmi štátnej správy a s o rgánmi 

Bratislavského samosprávneho kraja v spojitosti 

s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie“.  

Materiál predkladajú páni poslanci Uhler, Bulla, 

Jambor, Jen čík, Ká čer, Korcek, Kríž, Mrva, Štasselová a 

Zaťovi čová,  

Poprosím pána poslanca pána Uhlera o prihlásenie 

uvedeného materiálu do programu dnešného rokovania 

mestského zastupite ľstva. 

Nech sa pá či, pán poslanec. 

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel da ť návrh na doplnenie troch bodov 

programu.  

Za bod šes ť, ktorý sa týka personálnych vecí 

v komisiách, by som navrhol bod 6A Návrh na doplnen ie člena 

komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidát ov na 

funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Brat islavy. 

Je to z dôvodu personálnych zmien v našom klube.  
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Ďalší bod 6B by bol návrh na personálnu zmenu 

v mestskej rade. Z rovnakých dôvodov.  

A bod 6C by bol ten, ktorý práve spomínal primátor:  

Koordinácia aktivít hlavného mesta Slovenskej repub liky 

Bratislavy s orgánmi štátnej správy a s orgánmi 

z Bratislavského samosprávneho kraja v spojitosti 

s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európs kej 

únie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za prednesenie materiálu.  

Navrhujem, aby sme hlasovali o tomto návrhu ako 

o jednotnom návrhu, to znamená, že všetky tri môžem e 

odhlasova ť naraz.  

Má niekto iný návrh?  

Pán poslanec Borgu ľa. To je odpove ď, alebo, k tomuto 

chcete alebo k inému?  

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

Nie, k ďalšiemu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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K ďalšiemu, dobre. Takže.  

A páni poslanci Budaj a Dostál, chcete k tomuto 

diskutova ť alebo k ďalšiemu?  

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

A však dajme návrhy všetky a potom hlasujme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, dobre. Takže nebudeme hlasova ť o tomto, tak 

ďalej. Tak potom ale ja musím, potom pokra čova ť ďalej.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: zasmiatie) Ja vám dám slovo.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, v návrhu progra mu 

rokovania sú zaradené materiály pod bodmi 

číslo 1, 2, 3a, 6, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 , 31 

pri ktorých chýbajú stanoviská komisií mestského 

zastupite ľstva, prípadne mestskej rady. Preto v zmysle 

rokovacieho poriadku mestského zastupite ľstva o zaradení 

týchto bodov do programu rokovania bude tiež potreb né 

osobitné hlasovanie.  Môžeme hlasova ť teraz alebo môžeme 

hlasova ť po prednesení všetkých návrhov, čo si myslím, že 

asi spravíme po prednesení všetkých návrhov.  

Nech sa pá či, pán Borgu ľa má prvý. Prvý bol 

prihlásený, takže nech sa pá či. 
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Na mestskej rade som vás prosil, aby ste predniesli  

v bode Rôzne aj informáciu o tom, čo sa chystáte urobi ť 

v Bratislavskej  vodárenskej spolo čnosti. A viem, že ste už 

zvolali mimoriadne valné zhromaždenie a tak vás. St e mi 

sľúbili, aj že takéto nie čo v bode Rôzne prednesiete, tak 

len si chcem potvrdi ť, že naozaj to tak bude a v bode Rôzne 

nás budete informova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Ja čo s ľúbim, aj spravím a v bode Rôzne vás, 

samozrejme, budem o tom informova ť.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som chcel navrhnú ť samostatný bod, ktorý by bol 

po bodoch týkajúcich sa polícií, lebo rozumiem tomu  tak, že 

zrejme ste dohodnutý, že o 14-tej hodine je nejaký dôvod, 

pre ktorý ste navrhli, aby sa tie informa čné body o správe 

mestskej polície vykonali o 14-tej, tak potom, po t ýchto 

bodoch by som chcel zaradi ť bod, ktorý by sa volal 

Informácia o situácii v BVS a o výmenách, a o výmen ách 

pers, vo vedení BVS. 
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Takže ešte raz, nešpecifikujem to číslo, navrhnite jak 

to, jak ste to chceli upravi ť, aby sa po mestskej polícii. 

To by mali by ť správy osem a devä ť. Áno?   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Aby po nich nasledovala vaša informácia ako samosta tný 

bod. Nie v Rôznom. Ako samostatný bod Informácia o stave 

BVS. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže to chcete navrhnú ť ako bod 9A napríklad.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ako bod 9A, uhm.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre.  

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

No, chcel by som navrhnú ť ako bod 22A za bod 22, bod 

s názvom Informácia o pripomienkach magistrátu hlav ného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy k návrhu nove ly 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám.  

Ako možno viete v sú časnosti prebieha medzirezortné 

pripomienkové konanie a teda aj magistrát hlavného mesta si 

uplatnil pripomienky k tomuto dôležitému zákonu. A rád by 

som sa viac dozvedel o okolnostiach ich vzniku a dô vodoch 

ich predloženia, ke ďže majú dos ť reštriktívny charakter 

v pred ĺžení lehôt, rozšírenie výnimiek z poskytovania 

informácií, rozšírenie spoplat ňovania informácií.   

To mi teda príde zvláštne, aby mesto Bratislavy tak éto 

nie čo navrhovala, a tak by som si rád vypo čul, že kto ich 

pripravil a pre čo boli pripravené.  

A dôvod, pre čo to nedávam ako interpeláciu je ten, že 

zajtra na ministerstve spravodlivosti sa koná rozpo rové 

konanie za ú časti všetkých pripomienkujúcich subjektov, 

takže rád by som sa to dozvedel nie až o pätnás ť alebo 

tridsa ť dní, ale, ale dnes, pod ľa možnosti.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Samozrejme zaradíme.  

My sme už o tom komunikovali aj mediálne, pretože t o 

bola otázka a je to taký právnický výklad, ale rád,  radi sa 
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o tom porozprávame. Zavoláme právnikov a nech vám t o 

vysvetlia.  

Nech sa pá či, pán starosta Bajan.  

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som požiadal o podporu kolegov, aby sme bod t ri 

nášho rokovania, bez oh ľadu na to, ako sa bude rokova ť 

o rozpo čte, pre toto rokovanie stiahli, pretože si myslím, 

že je to téma, ktorú ešte musíme dorokova ť na Regionálnom 

združení aj za aktívnej ú časti teba, pán primátor, s tým, 

že na poslednom rokovaní som predložil nejaký návrh . Ty si 

sa vyjadril, že si nemal ešte príležitos ť si ho poriadne 

preštudova ť aj s dopadom, takže ja si myslím, že s týmto 

bodom sa nemusíme dnes ponáh ľať, že môže to naozaj po čkať, 

počkať ešte jedno rokovanie zastupite ľstva. Takže odporú čam 

a budem žiada ť stiahnu ť tento bod tri.  

My sme o tom už čiasto čne rokovali, nedohodli sme ešte 

kone čnú, kone čný postup medzi starostami. Čiže nemá to 

vplyv na, na momentálne, na rozpo čet ako taký.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rozumiem tomu, že je tam diskusia o vz ťahu ve ľkých 

mestských častí a tých najmenších. Na mestskej rade teda 

sme si nepovedali, že to nebudeme prerokováva ť, na mestskej 

rade sme to posunuli ďalej.  
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Rozmýšľam teraz nahlas,  že čo sa stane s tými 

príspevkami a tou solidaritou, či to neovplyvní. Lebo ke ď 

nebudeme ma ť schválené uznesenie a my sme povinní ho raz do 

roka schváli ť, aby sme náhodou neohrozili financovanie 

veľkých a malých mestských častí.  

Pán, pán starosta.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

K tomuto by sme potrebovali právny výklad. Alebo 

ekonomické oddelenie, že či to. Lebo vždycky sme to 

schva ľovali s rozpo čtom a že či je možné toto stiahnu ť 

a neschváli ť a po čkať mesiac na apríl a potom to následne 

schváli ť, aby ste nie čo nejak neporušovali, príspevky, 

ktoré posielate mestským častiam. Na to by sme potrebovali 

teraz výklad právnika a, a or, a ekonómov z ekonomi ckého 

oddelenia mesta, či to je možné. Lebo ja mám pocit, že to 

musí ís ť v súlade.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Bajan.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Zapnutý som stále Mrva. Tak bolo by dobré to vypnú ť a. 

(poznámka:  pracovníci oddelenia informatiky prezer ajú 

ozvu čenie a nahrávacie zariadenie) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak skúste, prosím vás,  zapnú ť pána poslanca Drozda a 

pán Bajan to vybaví v tejto identite.  

(poznámka:  pracovníci oddelenia informatiky stále 

hľadajú chybu na ozvu čení) 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Tak môžem rozpráva ť? Neviem, no. Ke ď som zapnutý, no. 

Dneska.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón, po čuť „vytiahni 

kartu“) 

Skúsime?  

Ešte aj bez karty som zapnutý, toto je zaujímavé.  

(poznámka: smiech) 

(poznámka:  pracovníci oddelenia informatiky stále 

pracujú na odstránení poruchy) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím vás pekne, môžete to vyrieši ť informatici? Aby 

... 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Jak sa mám vypnú ť?  
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(poznámka: smiech) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále, informatici 

odstra ňujú poruchu) 

Pán Peev, toto je tá nová elektronizácia? Že budem ako 

zapnutý stále ja?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím vás, informácia z našeho IT oddelenia je, že  

musíme reštartova ť systém, tak si, prosím, vyberte všetci 

karti čky.  

(poznámka:  reštartuje sa systém) 

Tak, prosím, zasunú ť a môžeme pokra čova ť.  

Pán starosta Bajan.  

To sa už len za chví ľu ukáže.  

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja len zareagujem na to.  

Tu sa doteraz neposielali peniaze v zmysle toho, že  

nebol schválený na rok 2015 spôsob prerozdelenia. T eda 

predpokladám, dúfam, že sa neposielal pod ľa tohto k ľúča, 

tak myslím si, že tých tridsa ť dní by to nemalo robi ť tak 

zásadný problém. Tým skôr, že my sme o tom dos ť dlho 
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hovorili, ako chceme upravi ť pre budúce obdobie, myslím 

o REGOBE a podobne. Čiže tých tém tam bolo viac.  

Ja osobne si myslím, že pre k ľud v rodine by to ešte 

ten mesiac k ľudne znieslo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta, rozumiem tej diskusii, aj tomu cie ľu. 

Ale zasa, toto je tak narýchlo. Nemáme to prekonzul tované, 

nemáme stanovisko právnikov, finan čného oddelenia. Ja som 

ochotný ke ď sa dohodneme na ZMOSE inak, potom predloži ť 

nové, nový návrh. Po ďme týmto spôsobom. Ale teraz to 

nerozkývajme tým, že nie čo siahneme.  

A je to aj zmena Štatútu, myslím. Tak neviem, či ten 

proces, ktorý voli, by som. 

Pán starosta ešte. Nech sa pá či. 

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Pán primátor, obávam sa, že až o takej novinke nemô žme 

hovori ť v čase, ke ď som ja na rade riadne predložil návrh 

zmeny. Čiže minimálne túto tému avizujem dva, tri týždne, 

len sa s ňou nepohlo. Ak teda chceme by ť korektní, tak 

naozaj na stole ten problém je aspo ň dva týždne. 

A sme sa dohodli na rade, že vzh ľadom na to, že to 

nemá nikto pre čítané, nebudeme o tom ešte v tom čase 

hovori ť. Ten postup som akceptoval a myslím si, že že by t o 

mohlo ís ť ďalej podobným spôsobom.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani, pani poslanky ňa, pán poslanec, pán starosta,  

článok 91 rozpo čtové ur čenie prijímov Bratislavy, mestských 

častí, odstavec 1 písmeno b) výnos dane, respektíve nie. 

To, o čom hovoríme, sa zoberie na vedomie mestským 

zastupite ľstvom pri schva ľovaní rozpo čtu. Je to povinnos ť 

mestského zastupite ľstva pod ľa Štatútu. My to nemôžeme 

spravi ť inak.  

Nasleduje pán poslanec Drozd.  

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Vážený pán primátor, no, navrhujete zaradi ť rozpo čet, 

rozpo čet ešte neni zaradený, neni schválený, že bude na 

dnešnom rokovaní, takže nepredbiehajme situáciu.  

Vzhľadom na to, čo ste navrhovali zaradi ť do programu 

a nemajú stanoviská komisií a stanoviská mestskej r ady, ja 

dúfam, že tieto body sú tak závažné, aby sa o nich 

hlasovalo jednotlivo. Čiže dávam, samozrejme, takýto 

procedurálny návrh.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jasné, dobre.  
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Dobre, takže zhrniem to. Návrhy dali pán poslanec 

Uhler, pán poslanec Budaj a pán poslanec Dostál. A ešte 

budeme samostatne hlasova ť o tých materiáloch jedna, dva, 

tri, a šes ť, devä ť, desa ť, sedemnás ť, osemnás ť, devätnás ť, 

dvadsa ť, dvadsa ťjedna, dvadsa ťdva, dvadsa ťštyri 

a tridsa ťjedna.  

Okej, ke ď sa nikto už do diskusie nehlási, tak ideme 

podľa pozvánky.  

Ako o prvom budeme hlasova ť o bode číslo jedna. To 

znamená Informácia o plnení uznesení. 

Prosím, hlasujte o tom, či zaradíme bod jedna do 

programu dnešného hlasovania.  

Registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Bod číslo jedna. Informácia o plnení uznesení.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Z nejakého dôvodu máme o tom hlasova ť.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Štyridsa ťštyri prítomných, 

štyridsa ťtri za. 

Uznesenie bolo uznesené. 

Hlasujeme o zaradení bodu číslo dva do návrhu dnešného 

pozvánky.  
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Prosím, registrujte sa a hlasujte o bode číslo dva. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dobre, ďakujem. Rozpo čet dneska nebudeme prerokováva ť.  

(poznámka:  hukot z predsália) 

Tým pádom prejdeme, hlasujeme o bode číslo tri A. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

Áno, tú trojku potom nemusíme, nemusíme rokova ť, 

pretože nie je rozpo čet. Tú trojku s ťahujeme.  

Takže toto hlasovanie je zmäto čné o bode číslo tri.  

Budeme hlasova ť o. 

Pani Kramplová, prosím vás, čo je bod 3A. 

Dobre, takže, ke ď ten najdôležitejší bod z tejto 

kategórie neprešiel, môžeme hlasova ť o tých ďalších 

samostatne? Šes ť, devä ť, desa ť, sedemnás ť, osemnás ť, 

devätnás ť, dvadsa ť, dvadsa ťjedna, dvadsa ťdva, dvadsa ťštyri 

a tridsa ťjedna? Môžeme?  

Hlasujte, prosím, o zaradení týchto bodov do progra mu 

dnešného rokovania.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťsedem za. 

Takže body boli zaradené.  
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A prosím po ďme teda hlasova ť ešte raz o návrhu 

programu ako.  

Pardon, pardon, pardon.  

Ideme ešte hlasova ť o bode 6A, 6B, 6C, ktoré navrhol 

pán poslanec Uhler.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie bolo prijaté, to znamená, že máme nové bo dy 

programu.  

Potom hlasujeme o bode číslo 9A Informácia o BVS, pán 

poslanec Budaj. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných, 

štyridsa ťjedna za. 

Máme bod, bod programu.  

A potom ešte bol návrh pána poslanca Dostála, bod 

22A oh ľadne infozákonu. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

programu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ť za. 
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Máme bod. Uznesenie bolo prijaté a máme aj tento bo d.  

Takže teraz, pani poslankyne, páni poslanci budeme 

hlasova ť o pozvánke ako o celku.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte o programe dnešné ho 

rokovania ako o celku.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťpäť prítomných, 

štyridsa ťštyri za. 

Máme prijaté uznesenie, aj schválený program 

rokovania.  

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 28. 

2. 2015 A UZNESENIA Č. 1617/2014 

ČASŤ B ZO D ŇA 25. A 26. 6. 2014 

SPLATNÉHO K 26. 3. 2015 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame do bodu číslo jedna a tým je Informácia 

o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva a tak ďalej. 

Myslím, že pán riadite ľ. Nech sa pá či. 
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Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem pekne. 

Čiže jedná sa o pomerne štandardný materiál, ktorý 

obsahuje preh ľad plnených uznesení mestského zastupite ľstva 

za obdobie, splatných k 28. 2. a uznesení splatných  k  25. 

a 26. 6. 2014 a k 26. 3. 2015. 

Rovnako máte. Prepá čte. To nesúvisí s tým, samozrejme.  

Nemám k tomu viac čo poveda ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujem, je to.  

Materiál je na stole.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Do ktorej sa nikto nehlási.  

Tak, prosím, po ďme prija ť, hlasova ť, berieme na 

vedomie tento.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

Pardon, pardon, návrhová komisia. Prepá čte.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu sme mali priložený nový zoznam, nový 

návrh uznesenia. Takže hlasujeme o tom návrhu, čo sme mali 

na stole.  
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Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu berie 

na vedomie v bodoch jedna, dva, tri, v časti B schva ľuje  

zmenu v bodoch jedna, dva, tri a ďalej žiada primátora aj 

v bé čku, aj v cé čku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za návrh uznesenia.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto uznesení.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných, 

štyridsa ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 4 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V STAVBE 

NA KOČÁNKOVEJ ULICI 1 V BRATISLAVE, 

K. Ú. PETRŽALKA PRE DIVADLO ARÉNA SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu číslo štyri Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zrete ľa. 
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Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem pekne. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu nebytových 

priestorov v stavbe na Ko čánkovej ulici 1 v Bratislave, 

katastrálne územie Petržalka pre Divadlo Aréna so s ídlom 

v Bratislave. 

Ide o nebytový priestor o výmere pä ťstosedemdesiatpä ť 

metrov štvorcových na ú čely skladu na dobu neur čitú.  

Komisia finan čnej stratégie s materiálom vyjadrila 

súhlas, odporu čila ho schváli ť, rovnako aj mestské, mestská 

rada.  

Toľko k materiálu. Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Do ktorej sa nikto nehlási. Uzatváram diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje nájom ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťdva za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 5 INFORMÁCIA O Ú ČASTI ČLENOV – 

NEPOSLANCOV NA ZASADNUTIACH KOMISIÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY ZA OBDOBIE OD 

1.1.2014 DO 31.12.2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu číslo pä ť Informácia o ú časti 

členov – neposlancov na zasadnutí komisií.  

Prosím predkladate ľa, aby povedal k tomu nie čo.  

Pán poslanec Greksa, myslím, že ty si predkladate ľ, 

nie?  

Materiál číslo pä ť, pán poslanec Greksa predkladate ľ.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Nepotrebujem k tomu ni č hovori ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže bez úvodného slova. 

Pán poslanec Borgu ľa, nech sa pá či. 
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Toto je, prepá čte teraz. Neviem, či som v materiáli 

voľba neposlancov?  

Nie, toto je ešte len Informácia o ú časti.  

Sťahujem.  Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Kon čím diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní berie na 

vedomie Informáciu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

štyridsa ť za. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 6 NÁVRH NA VOĽBU ČLENOV KOMISIÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY Z RADOV OBČANOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalším bodom programu je šes ť je Návrh na vo ľbu členov 

komisií mestského zastupite ľstva. 

Prosím predkladate ľov, pán Budaj, Jen čík, Šimon či čová, 

aby uviedli materiál.  

Pán poslanec Budaj, ste predkladate ľ materiálu. Môžete 

ho, prosím, uvies ť? Alebo ďalší predkladatelia, pán 

poslanec Jen čík, alebo pani poslanky ňa Šimon či čová.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Bez úvodného slova.  

Je to materiál jasný, z našej strany z komisie kult úry 

a ochrany historických pamiatok.  
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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, do ktorej sa hlási pán 

poslanec Borgu ľa.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tak ako som minule zastupite ľstvo avizoval, chcem vás, 

ctení kolegovia, poprosi ť o to, aby sme zaradili pána 

poslanca Weinštuka navyše oproti komisiám, kde prac uje, 

ešte do komisie pre školstvo, vzdelávania a šport.  

Robím to na základe úzusu, ktorý sme si dohodli, že  

v prípade, že má nejaký poslanec niekde pracova ť, tak ho 

tam zvolíme.  

Za podporu tohto materiálu vám vopred ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Podobne by som chcel kolegov poprosi ť o pochopenie. 

Pani poslanky ňa Jarmila Tvrdá by chcela prestúpi ť z komisie 

pre konflikt záujmov do finan čnej komisie. A do tejto 

komisie pre  konflikt záujmov by som poprosil, aby bola 

zvolená pani Viera Kimerlingová.  

Že jedna výmena a pani Kimerlingová pri pribudla do  

komisie pre konflikt záujmov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby 

predniesla návrhy uznesení, o ktorých budeme hlasov ať.  

(poznámka:  upresnenie návrhov uznesení predkladate ľmi 

s návrhovou komisiou) 

Návrhová komisia, už môžme?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Žia ľ nemôžme, lebo nepripravili navrhovatelia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, čakáme na pána poslanca.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže môžeme pristúpi ť ku hlasovaniu.  

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia: mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje schva ľuje za členov 

neposlancov do komisie kultúry a ochrany historický ch 

pamiatok sedem členov neposlancov: Juraj Šedivý, Jozef 

Lenárt, Jana Gregorová, Eva Bolemant, Petra Nagyová -

Džerengová, Monika Koren čiová, Marta Janyšková.  

V časti B ukladá predsedom komisií finan čnej stratégie 

tak, ako je písomne uvedené.  

Tento návrh je doplnený časťou C, kde schva ľuje do 

komisie školstva kultúry a športu Pána Wienštruka, 

poslanca, za člena, po druhé do finan čnej komisie pani 

Jarmilu Tvrdú a do komisie ochrany verejného záujmu  pani 

poslanky ňu Kimerlingovú.  

V časti D, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

vzdanie sa členstva v komisii ochrany verejného záujmu pani 

poslankyni Tvrdej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takto, takto vyzerá celé, ale pozme ňujúci návrh je od 

pána Borgu ľu Wienštuk. Takže najprv by sme mali o ňom 

hlasova ť a potom o ostatnom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A teraz, pre čítali ste ten návrh?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pre čítala som celé, ale návrh Borgu ľu je ako 

pozmeňovací.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, takže hlasujeme teraz o tomto čo predniesla 

návrhová komisia.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán Budaj hovorí, že sa to môže spoji ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno, a takto to aj predniesla návrhová komisia, ako  

jedno hlasovanie. Rozumiem tomu správne?  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ak pán Borgu ľa netrvá na tom, že to je pozme ňujúci 

návrh, ale doplnenie školskej komisie, tak potom mô žme 

spolu o tom hlasova ť.  

Takže netrvá na tom. Môžeme spolu hlasova ť o týchto 

všetkých zmenách, ktoré boli doplnené do uznesenia.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Tak hlasujeme o tomto návrhu pozme ňujucom, respektíve 

dopl ňujúcom.  

Registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných, 

štyridsa ťdva za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ideme hlasova ť ešte o nejakom ďalšom pani Jégh 

Izabella, alebo to už je vybavené? Dobre.  
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BOD 6A NÁVRH NA DOPLNENIE ČLENA KOMISIE NA 

POSÚDENIE NÁLEŽITOSTÍ PRIHLÁŠOK 

KANDIDÁTOV NA FUNKCIU MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže prechádzame k bodu 6A a prosím pána poslanca 

Uhlera, aby predniesol svoj návrh.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Na ostatnom zastupite ľstve sme ustanovili komisiu, 

ktorá bude posudzova ť prihlášky na funkciu mestského 

kontrolóra a tým, že došlo k nejakým drobným person álnym 

zmenám náš, v našom klube, dnes náš klub nemá zástu pcu, 

preto by sme radi do tejto komisie nominovali zástu pcu. V 

rámci nášho klubu vzišlo jedno meno, som to ja, čiže Jozef 

Uhler.  

Uznesenie máte písomne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Návrh uznesenia, prosím návrhovú komisiu  

o prednesenie návrhu uznesenia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené, mestské zastupite ľstvo volí za člena Jozefa 

Uhlera a tak ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných, 

štyridsa ťjedna za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 6B NÁVRH NA VOĽBU ING. PAVLA BULLU ZA 

ČLENA MESTSKEJ RADY HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu 6B. 

Pán poslanec Uhler.  
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Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem znova za slovo.  

Obdobne ako v predošlom bode, náš klub mal troch 

zástupcov v mestskej rade. Vzh ľadom k tomu, že došlo 

k personálnym zmenám, dnes máme dvoch zástupcov. A ja by 

som odovzdal slovo aj Ras ťovi Žitnému, ako predsedovi klubu 

MOST-HÍD, ktorý k tomu nie čo chce poveda ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo odovzdávam ja Ras ťovi Žitnému, ale môžeš vies ť. 

Mgr. Rastislav   Ž i t n ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem, Jožko, pán kolega.  

Samozrejme, pri tejto výmene došlo, došlo ako keby 

k presunu síl v mestskej rade a ja sa týmto vzdávam  

členstva v mestskej rade v prospech teda klubu, v pr ospech 

klubu Pravicového klubu. Zabudol som. Pravicového k lubu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, pán poslanec Uhler.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne Klubu MOST-HÍD za férovos ť.  
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A za náš klub nominujem do mestskej rady pána posla nca 

Pavla Bullu a pod ľa, pod ľa rokovacieho poriadku bude musie ť 

nasledova ť tajné hlasovanie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

V tom prípade budeme musie ť pripravi ť tajné 

hlasovanie.  

Neviem, či sme na to pripravení teda. Sme? Dobre. Sme 

na to pripravení.  

Pán poslanec Hr čka, faktickou ešte.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel da ť návrh, ke ďže existuje zhoda, aby 

bolo aklama čne, proste normálne verejné hlasovanie. Tým 

pádom , myslím, že dá sa na návrh hlasova ť týmto spôsobom. 

Zjednodušíme a zrýchlime celú procedúru, lebo nemys lím si, 

že by v tomto bol nejaký rozpor alebo problém.  

Jediné, čo som ešte nepo čul, že pán Bulla vyjadril 

súhlas so svojou nomináciou, lebo myslím, že to je tiež 

potrebné pred tým, než sa bude o ňom hlasova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Bulla, prosím, vyjadrite súhlas, aby sme mohli 

(poznámka:  nie je rozumie ť, hovoria naraz predsedajúci aj 

poslanec) 

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

Súhlasím so svojou nomináciou, aj s celým tým 

postupom, ktorý by to mohol urýchli ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Pán Bulla súhlasí.  

Takže, prosím, návrhová komisia, návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tak bude hlasovanie o tom, že bude tajné hlasovanie ? 

Verejné?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otázka na organiza čné. Môžme hlasova ť o tom, že bude. 

Takže budeme teraz hlasova ť o tom, či bude aklama čné 

hlasovanie. Ano?  
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Takže, prosím, registrujte sa a hlasujte o tom, že či 

budeme hlasova ť o tomto návrhu aklama čne.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťdevä ť za, jeden nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté, čiže môžme hlasova ť o tomto 

návrhu aklama čne.  

Tak návrhovú komisiu prosím teraz o návrh uznesenia , 

o ktorom budeme aklama čne hlasova ť.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia: mestské 

zastupite ľstvo v časti A berie na vedomie členstva 

Rastislava Žitného z členstva mestskej rady hlavného mesta 

SR Bratislavy,  

a v časti B volí za člena mestskej rady pána poslanca 

Pavla Bullu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dva, dvadsa ťdevä ť.  

Počkať, hlasovalo sa?  
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Prosím vás, ešte raz ideme aklama čne hlasova ť o tom, 

čo navrhla návrhová komisia. Prosím, zrušte toto hla sovanie 

a ideme hlasova ť nanovo.  

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia. 

Hlasujeme.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťosem za. 

Uznesenie bolo prijaté a máme nového člena mestskej 

rady.  

 

 

BOD 6C KOORDINÁCIA AKTIVÍT HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A S ORGÁNMI 

Z BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

V SPOJITOSTI S PREDSEDNÍCTVOM 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RADE 

EURÓPSKEJ ÚNIE. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu 6C. Pán poslanec Uhler.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Vážený pán primátor, kolegovia poslankyne, poslanci , 

Slovenská republika bude o rok a tri mesiace predse dať 

Európskej únii. Vä čšina aktivít súvisiacich práve s týmto 

predsedníctvom bude v našom hlavnom meste a je ve ľmi 

dôležité, aby Bratislava bola dôstojným hos ťovským mestom 

pre predsedníctvo v Európskej únii. A je potrebné v yvinú ť 

maximálne úsilie nie len zo strany mesta, ale aj zo  strany 

Bratislavského samosprávneho kraja, zo strany vlády  k tomu, 

aby, aby sa toto naplnilo. Preto som pripravil návr h, 

ktorým by sme postupne mohli dosiahnu ť také ciele, aby sme 

boli všetci spokojní.  

Jedným je, jednou časťou návrhu je ustanovenie 

komisie, ktorá bude koordinova ť aktivity mesta v spolupráci 

s aktivitami ostatných orgánov verejnej správy a št átnej 

správy. A ďalšou, ďalšou časťou uznesenia je to, aby sme 

boli pravidelne informovaní o postupe prác príprav.   

Ďalej je to to ľko, aby, aby odborné útvary magistrátu 

našli najproblémovejšie miesta, najmä týkajúcich sa  

verejných priestranstiev, o pri ktorých  si návštev níci 

robia prvý dojem o našom meste.  

A v neposlednom rade, ak budeme ma ť identifikované 

problémy a vy číslené financie, tak by bolo ve ľmi vhodné, 

aby pán primátor rokoval aj s vládou, aj s Bratisla vským 

samosprávnym krajom o finan čnej podpore.  

Ja si myslím, že ak vláda Slovenskej republiky doká že 

podporova ť výstavbu detských ih, výstavbu futbalových 
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ihrísk a podobných vecí, mohla by podporova ť aj hlavné 

mesto najmä, najmä vo chvíli ke ď sa blíži naše 

predsedníctvo a hlavné mesto bude výkladnou skri ňou nášho 

predsedníctva.  

Počul som pripomienky k zloženiu komisie, už aj od 

pána primátora, aj z Bratislavského klubu. Nie je p roblém. 

Spravme tú komisiu spolo čne tak, aby tam boli zastúpení 

všetci, ktorí tam zastúpení chcú by ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem.  

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja vítam tento materiál. A ako už pán predkladate ľ 

povedal, že bola vznesená z Bratislavského klubu na  

doplnenie dvoch členov komisie. Jednak predsední čky komisie 

kultúry a ochrany historických pamiatok, to zodpove dá aj 

uzneseniu, ktoré táto komisia prijala, ak sa bude v ytvára ť 

táto skupina, a aby tam bol zaradený aj podpredseda  komisie 

pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu, čo zodpovedá 

dohodám, interným dohodám medzi členmi tejto samotnej 

komisie. A myslím, že by bolo aj vhodné, aby zástup covia 

Bratislavského klubu mali zastúpenie v tejto komisi i.  
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V tomto zmysle podávam aj, aj pozme ňovák, teda ak pán 

predkladate ľ nechce autoremedúrou to opravi ť. Dopl ňujúci 

návrh. Ten dopl ňujúci návrh znie, že v bode A návrhu 

uznesenia sa dop ĺňajú body desa ť a jedenás ť, ktoré znejú: 

bod desa ť predsední čka komisie kultúry a ochrany 

historických pamiatok mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Bratislavy,  

a bod jedenás ť podpredseda komisie pre cestovný ruch 

a medzinárodnú spoluprácu hlavného mesta Bratislavy . 

Pozmeňovák bol už aj doru čený návrhovej komisii.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Bajan, faktická. 

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Pán primátor, ja nemám to dopredu prerokované. 

Prvoplánovo ma napadlo, že bez ú časti starostu Starého 

Mesta, myslím, že takáto komisia by nemala pracova ť. Čiže 

ak kolegovia odporú čajú autoremedúrou zobra ť, ak bude 

súhlasi ť pán starosta. Logicky mi to vychádza vzh ľadom na 

počet štátnych inštitúcií, ktoré jednoducho budú 

navštevované v tom priestore.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja k tomu tiež nie čo poviem.  

Pani poslanky ňa Svore ňová.  
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Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ja by som ešte chcela doplni ť. Pán primátor nás 

informoval o tom, že prebiehajú rokovania s ministe rstvom 

zahrani čných vecí, konkrétne, že sa stretáva s pánom 

štátnym tajomníkom Javor číkom. Čiže nemali by sme ešte 

doplni ť, aby nás pán primátor priebežne informoval o každo m 

pokroku v rokovaniach s ministerstvom zahrani čných vecí vo 

veci financovania nášho predsedníctva.  

Pán poslanec Buocik.  

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Vytvorením tejto komisie a tie úlohy, ktoré vyplýva jú 

z tohto návrhu uznesenia, dá sa s nimi v zásade sto tožni ť, 

len mne tam chýba jeden základný moment, že nám tie  

peniaze, alebo, alebo ten,  kto  rozde ľuje tie peniaze je 

vláda Slovenskej republiky a ministerstvo zahrani čných 

vecí, ktoré to má v kompetencii. Z tohto poh ľadu mne sa zdá 

rozumné a prípadne predložím aj ten návrh doplnenia  

uznesenia, aby na najbližšie zastupite ľstvo, na najbližšie 

mestské zastupite ľstvo bol prizvaný minister zahrani čných 

vecí, ktorý vzh ľadom k tomu, že v tomto meste sa to bude 

kona ť, ktorý nám, ktorý nám predloží aké plány dnes má 

vláda Slovenskej republiky, ako sa chce pripravi ť na, na 

predsedníctvo, ktoré bude v budúcom roku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán starosta Štev čík.  

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, ako tu už zaznelo z úst pána starostu  

Petržalky, ďakujem pekne za túto poznámku, samozrejme aj ja 

vítam vznik takejto komisie. Len chcem sa spýta ť, či páni 

poslanci, či chcú rieši ť túto problematiku separátne od  

Starého Mesta, alebo teda máme si my vytvori ť vlastnú 

komisiu, alebo vieme nejakým spôsobom spolupracova ť? Pokia ľ 

by bol záujem, samozrejme, mestská časť Staré Mesto sa tiež 

chce uchádza ť a bude ma ť ur čite mnohé úlohy, ktoré vyplynú 

z predsedníctva Slovenska v Európskej únii, avšak n eradi by 

sme to robili separátne, nezávisle na hlavnom meste . Takže 

ak to nebude proti srsti predkladate ľom tohto návrhu a boli 

by takí láskaví, aby tam pozvali aj starostu Staréh o Mesta. 

Ja si myslím, že on by to ur čite rád prijal také pozvanie.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán sta, pán poslanec Mrva.  
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

A, už ma zapli? 

Ja by som chcel informova ť a podpori ť kolegu starostu 

zo Starého Mesta. Za tvojej ú časti, pán primátor, sme pred 

dvoma týžd ňami rokovali na Regionálnom združení mestských 

častí aj o takej požiadavke starostov, ís ť navštívi ť na 

pracovnú návštevu Prahu, ktorá predsedala Rade Euró py pred 

dvoma rokmi a získa ť vlastne informácie a skúsenosti, čo to 

obnášalo pre samosprávu. A na základe toho vlastne vyvola ť 

aj nejaké rokovania s vládou s pýta ť finan čné prostriedky, 

aby naše mesto malo opravené cesty, chodníky, parky , aby 

vyzeralo teda dôstojne.  

Ja by som teda navrhol to, čo hovoril Rado Štev čík, 

doplni ť tam do tej komisie, že by si pán primátor z radov 

starostov doplnil nejakých predstavite ľov, ktorých by sme 

dovolili na Regionálnom združení mestských častí v apríli. 

A nechal potom na tebe, z tých členov ostatných, ale 

z radov starostov, aby tam bol nejaký predstaviteli a boli.  

Bude sa to, myslím to rokovanie, týka ť hlavne Starého 

Mesta, lebo ako som sa do čítal, tak rokovacie miestnosti 

Rady Európy budú myslím v Redute, starej Národnej r ade a na 

Hrade. Tam budú tie rokovacie priestory, ale tí náv števníci 

Bratislavy budú chodi ť po celom meste.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Ale to musíš navrhnú ť predkladate ľovi, lebo ja 

nepredkladám tento návrh.  
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Pán poslanec Uhler.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Vidím, vidím vašu vô ľu, aby sa zmenila komisia, 

respektíve doplnili sa členovia komisie. Ja si myslím, že 

úplne najjednoduchšie bude ak uznesením nepovieme k to 

presne tam má by ť, ale doplníme tam vetu: Zloženie komisie 

ur čí primátor po dohode s predsedami poslaneckých klub ov 

a Regionálnym združením mestských častí.  

Je to úplne najjednoduchšie. Budeme ma ť trošku viac 

času na to rozmysle ť si kto tam má by ť, kto tam nemá by ť. 

Autoremedúrou by som toto zmenil a zárove ň by som potom 

poprosil o stiahnutie iných návrhov na obsadenie ko misie.  

Ďakujem. 

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: 

Vzhľadom na to, čo bolo teraz povedané, tak ja 

sťahujem ten svoj dopl ňujúci návrh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Keď sa nikto nehlási, tak ešte dovo ľte jednu poznámku 

teda z mojej strany. Ja rešpektujem návrh a právo 

zastupite ľstva si zvoli ť akúko ľvek komisiu, akú uzná za 

vhodné. Len chcem poveda ť, že tento návrh teda vidím, no 

včera som o ňom po čul prvý krát, teraz ho vidím prvý krát 

poriadne.  

Musím vás informova ť o tom, že mesto Komisiu na 

prípravu európskeho predsedníctva už má, pretože je  to 

samozrejme moja povinnos ť toto robi ť. Ja som štatutár mesta 

a preto túto povinnos ť som plnil. Jej členmi sú zamestnanci 

magistrátu.  

Komisiu mal aj predchádzajúci primátor k tomuto 

ur čenú, tiež boli jej členmi zamestnanci magistrátu.  

Ja som chcel a mojim úmyslom je rozšíri ť túto komisiu 

o poslancov. Chcel som, aby tam išli zástupcovia št yroch 

klubov, teda, pardon, komisií. Finan čnej stratégie, dopravy 

kultúry a pre cestovný ruch. To je môj cie ľ, aby táto 

komisia bola doplnená o poslancov.  

K tomu, čo je tu predložené. Ja samozrejme chápem, že 

a vítam ten záujem poslancov o túto úlohu mesta. To  je 

správne. Len upozor ňujem, napríklad, na to, že v bode A sa 

má schva ľova ť, že komisia bude koordinova ť aktivity 

samosprávy. No predsedníctvo je záležitos ťou štátu, 

ministerstva zahrani čných vecí a ten koordinuje tie 

aktivity. Bratislava ni č nekoordinuje, lebo ni č 

neorganizuje.  
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Čiže my nemôžme ma ť komisiu, alebo ke ď si dáme 

komisiu, ktorá bude robi ť nie čo, čo Bratislava robi ť 

nemôže, tak to nie je ako celkom logické.  

Takisto si myslím, že primátor nemôže by ť členom 

poslaneckej komisie. To je zo zákona aj zo štatútu 

vylú čené, aby ja som bol členom komisie. A už nota bene, 

aby som nie čo viedol, nejakú poslaneckú komisiu.  

Takisto chcem poveda ť, že koordinácia, respektíve 

mesta vo vz ťahu k mestskému, vo vz ťahu k ministerstvu 

zahrani čí je vec primátora a komisia tiež nemôže suplova ť 

túto, túto aktivitu primátora, lebo to tiež nie je,  nie je 

celkom dobre v súlade so zákonom.  

Ja chápem, znovu sa vraciam k tomu, chápem tomu, že  

poslanci sa chcú zapoji ť a ja som tiež za to, ale ke ďže 

nepoznám celkom tento návrh, neviem teraz v tejto c hvíli 

domyslie ť tú procedúru, tak navrhujem, aby sme bu ď 

prerušili tento, alebo nehlasovali a po ďme sa dohodnú ť akým 

spôsobom dotvoríme tú komisiu, ktorá už existuje. L ebo nie 

je cie ľom asi, aby sme mali ďalšiu komisiu, ktorá bude ma ť 

tridsa ť ľudí, ktorá aj tak ni č neurobí, bude organizova ť 

výlety do Prahy a podobne, takže to asi nie je cie ľom 

tohoto grémia.  

Takže navrhujem ti, pán predseda klubu, nejak 

technicky to teraz neviem ako, ale spravi ť, aby sme sa 

stretli a doriešili tú komisiu, ktorá už existuje. Lebo 

nebudeme vytvára ť paralelné štruktúry.  

Pán poslanec Uhler.  
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Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Práve preto som pred chví ľočkou predniesol návrh,  aby 

sme nehovorili o konkrétnych členoch komisie, ale zloženie 

komisie teda ur čí primátor po dohode s predsedami 

poslaneckých klubov a Regionálnym združením mestský ch 

častí.  

Môže to by ť aj tak, že sa doplní existujúca komisia. 

To sa, o tom sa tam nehovorí, že musí by ť úplne nová. Môže, 

samozrejme, by ť existujúca a zárove ň má to by ť len 

koordinácia našich aktivít, bratislavských, vo vz ťahu 

k tomu, čo sa deje navonok.  

Čiže, nechceme koordinova ť samotné Predsedníctvo, na 

to je tu vláda, na to je tu Ministerstvo zahrani čných vecí, 

v žiadnom prípade nie my. Má to by ť taká interná 

záležitos ť. Čiže ni č viac, ako. Nemyslím, že s tým by mal 

byť nejaký problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, nie. Len, to je ten, tie formulácie, že 

schva ľujeme vytvorenie stálej pracovnej komisie. Ale ke ď ju 

vytvárame dnes, no tak ako budeme dop ĺňať tú ďalšiu?  

Potom ja mám by ť jej predseda. To je zo zákona 

vylú čené. To iba hovorím o tom návrhu uznesenia.  

To ide, to ide všetko pre č? No. Aby sme neprijali 

nie čo, čo nemá hlavu, ani pätu. Ja.  
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Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem ešte raz za slovo.  

Všetky body, týkajúce sa zloženia komisie jedna až 

devä ť sú vyhodené a nahradené jednou vetou, že zloženie 

komisie ur čí primátor po dohode s predsedami poslaneckých 

klubov a Regionálnym združením mestských častí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak by som prosil potom ešte v tej prvej vet e, 

nie vytvorenie stálej, ale doplnenie komisie potom.  Lebo my 

tu vytvárame ďalšiu komisiu.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ona môže by ť vytvorená zlú čením.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Načo budeme ma ť dve komisie?  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Nebudeme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, ke ď dnes vytvoríme jednu, tak budeme ma ť druhú.  
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Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Komisia môže vzniknú ť aj zlú čením existujúcej komisie 

a nových členov. A to je, to je čisto formalita.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Aby sme si neurobili nejaký vlastný gól. Dob re.  

Pán poslanec Buocik.  

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja sa chcem opýta ť na tú ideu, ktorá sa týka pozvania 

ministra zahrani čných vecí na pôdu mestského 

zastupite ľstva. Je toto v súlade s doteraz rokovaným, alebo 

doterajším priebehom rokovania o tom zastrešení 

predsedníctva v Európskej rade?  

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 teraz neviem, či reagujem na predkladate ľa, alebo 

kto diskutoval, ale v zásade sa mi zdá, že by schod ným 

riešením bolo, keby sme neschválili vytvorenie komi sie, ale 

požiadali primátora o doplnenie komisie po dohode s o 
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zástupcami poslaneckých klubov a Regionálnych združ ení 

mestských častí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

To je ve ľmi rozumný procesný návrh.  

A samozrejme, aj k pozvaniu ministra, ke ď bude 

uznesenie, ja ho pozvem sem.  

My pracujeme, alebo rokujeme na úrovni ministerstva  

zahrani čných vecí, ktorý, ktoré poverilo štátneho tajomníka  

pána Javor číka s týmto a s ním rokujeme. S ním sme sa 

stretli a s ním rokujeme.  

Pani Svore ňová.  

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ja by som ešte chcela doplni ť do činnosti tej komisie, 

chcela by som požiada ť návrhovú komisiu, aby to vhodne 

naformulovala, doplni ť, činnos ťou tejto komisie by malo by ť 

aj návrh správnych krokov pre využitie predsedníctv a vo 

veci brandingu Bratislavy alebo veci propagácie Bra tislavy 

ako kongresovej destinácie. Pretože predsedníctvo v šade 

plní vlastne aj túto úlohu a ú častníci kongresov alebo teda 

účastníci zasadaní, ktoré sa konajú v danom meste, vž dycky 

sú do istej miery ambasádormi toho či tá destinácia je 

alebo nie je vhodná pre ďalšie kongresové podujatia.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 63 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Černá.  

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Priatelia, pre čo sa vlastne motáme už pol hodiny okolo 

nie čoho, čo by sa nás malo týka ť iba pozitívne.  

Predsedníctvo Európskej únie nie je vec Bratislavy,  

ale vec štátu a vlády a ktorá ke ď bude ma ť možnos ť a my sa 

budeme hlási ť o to, aby sme sa na tom ve ľa podie ľali, tak 

nám to hodí na krk a budeme to môc ť plati ť.  

Som proti, aby sme sa nejak velice núkali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa námestní čka Plšeková.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja sa chcem opýta ť predkladate ľov či trvajú tiež na 

tom v bode Bé bod jedna, predklada ť mesa čne stále tu nejaké 

správy. Prosím mesa čne sa veci nebudú hýba ť a, a ja ve ľmi 

som proti vytváraniu materiálov pre materiály a kop ec 

písomností. Zvážte, či nie je lepšie raz štvr ťro čne, alebo 

tak, lebo nezdá sa mi mesa čne efektívne tu predklada ť 
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papiere stále nové, ke ď sa veci nehýbu tak, ako by ste si 

pred, predstavovali. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Bajan.  

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

V prvej chvíli som chcel ukon či ť diskusiu, ale myslím 

si, že treba si poveda ť, že je to výsostne v rukách pána 

primátora. Ja odporú čam mu zapracova ť do toho pár poslancov 

len pre jednoduchú prí činu, keby bolo treba náhodou prija ť 

nejakú návrh na zmenu rozpo čtu. Ale z princípu si nemyslím, 

že jednoducho, že budeme o tomto vecne rokova ť. Tým skôr, 

že to naozaj kompeten čne obávam sa, je tak na hrane 

kompetencií samosprávy v tejto chvíli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ešte pán riadite ľ magistrátu.  

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ja len by som chcel ešte informova ť pánov poslancov 

a pani poslankyne oh ľadne tej samotnej komisie aj na margo 

toho, čo povedala pani poslanky ňa Svore ňová. 
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Súčasťou tej pracovnej skupiny, ktorú , ktorej by som 

mal by ť predsedom, alebo ktorej by som mal predseda ť, je 

samozrejme aj zástupca BKIS a BTB, to znamená, že s ú tam 

všetky útvary mesta, magistrátu, ktoré môžu ma ť čoko ľvek 

spolo čné s prípravou (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

s nejakou spolukoordináciou alebo nejakým zapojením  mesta 

do prípravy predsedníctva. To znamená od ľudí, ktorí majú 

na starosti životné prostredie, komunikácie, ako my slím 

cesty, propagáciu mesta, majetkové veci a tak ďalej, a tak 

ďalej.  Všetci títo ľudia by mali by ť členmi, členmi 

uvedenej pracovnej skupiny. Alebo sú členmi uvedenej 

pracovnej skupiny za mesto.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Keď sa už nikto nehlási.  

A ešte pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja teda formálne predkladám návrh doplnenia uznesen ia 

v časti B žiada pod písmenom, (poznámka: oprava „ööö“)  pod, 

žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy pod číslicou 

jedna pozva ť ministra zahrani čných vecí SR na rokovanie 
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mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Termín: najbližšie rokovanie mestského zastupite ľstva. 

Tie body, doterajšie body jedna, dva a tri budú 

ozna čené dva, tri a štyri.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Díky.  

Pán poslanec už vy čerpal, ale teda dobre. Nech sa 

páči. 

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som si chcel osvoji ť dva návrhy, ktoré tu padli. 

Čiže v prvej vete vytvorenie stálej pracovnej komisi e by sa 

zmenilo na doplnenie pracovnej komisie. A aj návrh pani 

námestní čky Plšekovej by bolo z mesa čného predkladania na 

dvojmesa čné, bude to asi sta či ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Už sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu  

a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja chcem poprosi ť kolegov poslancov ke ď majú materiál 

a vedia čo chcú doklada ť, aby to pripravili dopredu, lebo 

teraz takto jedna dáva, druhý dáva. O týchto bodoch  sa 

nezmie ňuje kompletne, tak teraz neviem, aké bude uznesenie .  

Mám teraz tu dva návrhy, ktoré odzneli, musíme o to m 

najprv hlasova ť a až potom o tom pôvodnom návrhu uznesenia.  

Najprv pán Buocik žiadal aby sa doplnilo, doplnil 

návrh uznesenia: žiada primátora, aby pozýval na 

zastupite ľstvo, teda na rokovanie mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta ministra zahrani čných vecí. Na najbližšie 

rokovanie dal termín.  

Ostatné body sa pod ľa neho nemenia.  

Pozval.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem.  

Len chcem teda pripomenú ť, že tú komisiu menujem ja 

a ja by som mal schvalova, ja by som mal tú komisiu  

dopl ňova ť a nie zastupite ľstvo. Proste sme v nejakom 

procesnom ma čkopsy teraz.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, nerozumela som, či nepo čula som dobre čo 

ste hovorili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Že tú komisiu nemenujú poslanci, menujem ju ja, 

respektíve riadite ľ, tak ju nemôžu poslanci dop ĺňať. Len 

procesne hovorím. Že to je proste dopad týchto návr hov, 

ktoré si predkladáme takto ráno.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme o tom hlasova ť? Lebo on písal, že žiada 

primátora, aby. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník.  

Ing. Ignác   K o l e k , námestník primátora hlavného me sta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja len preto, aby sme všetci boli zorientovaní o to m, 

o čom hlasujeme, bolo by jasne treba pre číta ť uznesenie, 

hej? Lebo v tom chaose, ktorý sa tu vytvoril oh ľadne tohto 

bodu, je to úplne pre m ňa ne čitate ľné. Neviem, ja 
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momentálne ale som troška indisponovaný, čo sa týka sluchu, 

takže možno vy ostaní ste to všetko zaregistrovali.  Ja za 

takýto návrh nebudem môc ť hlasova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Hanulíková. Pripomínam, že diskusia už bola 

uzatvorená, ale nech sa pá či.  

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela iba poznamena ť, že bol to poslanecký 

návrh, dajme o tom hlasova ť a pokia ľ to bude v rozpore so 

zákonom, pán primátor uznesenie nepodpíše pokia ľ prejde. 

Takže zbyto čne to tu pre ťahujeme. Však bol to návrh na 

uznesenie a ideme ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hej. Len robme veci, ktoré majú hlavu a pätu.  

Takže teraz návrhová komisia, prosím vás, predneste  

nejaký návrh uznesenia, o ktorom poslanci budú vedi eť, 

o čom budú hlasova ť.  

Pán starosta Bajan.  

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 
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Pán primátor, nemohli by sme ís ť k ďalšiemu bodu 

a potom nás návrhová komisia upozorní, ke ď bude hotová 

s návrhom uznesenia, aby sme hlasovali?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čože, čo?  

Ja som nerozumel.  

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Či nemôžme posunú ť rokovanie o bod ďalej a potom by 

sme sa vrátili k hlasovaniu.  

Nie, že by som sa ponáh ľal. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, doriešme to. Lebo nebudeme vedie ť už potom už 

vôbec, o čom hlasujeme.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja chcem ešte doda ť k tomu, že pani Svore ňová sem dala 

ďalšie doplnenie, o čom už asi by nemalo by ť hlasované, 

lebo ona chce doplni ť v bode A, komisia zárove ň bude 

informova ť, či koordinova ť aktivity spojené s propagáciou 

mesta v rámci predsedníctva ako kongresovej destiná cie.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

O tom sa hlasova ť nedá.  

Ja by som poprosil predkladate ľa, či by sme si vedeli 

poveda ť, ako to dopracujeme spolo čne, aby bol zachovaný aj 

záujem poslancov, aj litera zákona, aj logika nejak á.  

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale budeme sa musie ť k nemu vráti ť potom.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je to di, je vô ľa tohoto zastupite ľstva preruši ť 

a vráti ť sa neskôr? Ale neviem kedy.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja by som bol za to, aby sa to stiahlo. Dopracujme to. 

A ja sa obrátim na podpredsedov poslaneckých klubov  so 

žiados ťou o doplnenie poslancov tých komisií, o ktorých so m 

hovoril a dopracujeme spolo čne tú, tú komisiu tak, aby aj 

predkladate ľ bol spokojný, a aby to malo aj hlavu a pätu, 

aby sme tu nezdržovali ostatných. Hej?  

Hej?  

Hlási sa pán Uhler.  
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Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Tak, aby bolo všetko úplne lege artis, tak to sprav me 

takým spôsobom, že nateraz materiál stiahneme a pre dložíme 

ho na aprílovom zastupite ľstve.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, to je rozumný návrh.  

Ďakujem. 

Pán poslanec Hr čka, ešte.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som len teda, bu ď sú dve možnosti. Presne tak, ako 

je navrhnuté, stiahnutie, alebo potom dajme návrh n a 

prerušenie rokovania v tomto bode, po ďme ďalej a ke ď sa to 

vyrieši na tomto zastupite ľstve, vyrieši sa to, ke ď nie, 

tak je to na tom aprílovom. A posu ňme sa ďalej a vyriešme 

to bu ď jednym alebo druhým spôsobom. Záleží od 

predkladate ľa či stiahne. Ak nestiahne, tak dávam 

procedurálny návrh na prerušenie rokovania v tomto bode 

a po ďme ďalej a uvidíme, či to dokážeme ešte dneska 

dopracova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ten ve, tá vec je už vyriešená, pretože predkladate ľ 

to teraz pred chví ľou stiahol.  

 

 

BOD 7 INFORMÁCIA K SPRÁVE O VÝSLEDKOCH 

KONTROL VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

posúvame sa k bodu číslo osem, (poznámka: oprava 

„ööö“) sedem a tým je Informácia k správe o výsledk och 

kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hla vného 

mesta SR Bratislavy.  

Prosím pána kontrolóra o slovo.  

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem, ďakujem pekne za slovo.  

Tento materiál je v podstate materiálom magistrátu 

a vznikol na základe vôle poslancov po predložení v ykonanej 

kontroly, v ktorej bolo množstvo nedostatkov, aby 

tridsa ťdva z nich boli vypichnuté a sledované v rámci 
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zastupite ľstva ako sa pokra čuje v ich riešení. Išlo 

o nedostatky, ktoré majú zvä čša hodnotové vyššie čísla, 

ktoré majú negatívny dopad na mestskú kasu alebo iš lo 

o také, ktoré sú z h ľadiska systémového prístupu vzorovým 

poukázaním na nekoordinovanos ť činností niektorých útvarov 

magistrátu, ktorá sa preukázala po čas výkonu tej kontroly 

v roku 2013. 

(poznámka:  od 1 minúty dvoch sekúnd v rámci tohto 

bodu vypadlo nahrávanie až do 2 minút trinás ť sekúnd) 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

...mesta, či by bolo možné do týchto správ dáva ť 

výpisy z obchodného registra dotknutých obchodných 

spolo čností.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Vzhľadom k tomu, že sa v tej, v tej správe spomína aj 

moje meno, pretože zhodou okolností som bol poveren ý 

vedením Karloveského športového klubu, tak a tu je vlastne 

správa, ja by som ju len rád aktualizoval, lebo tam  je 

posledný záznam zo d ňa 29. 12. 2014. Pri kontrole, pri 

kontrole, ktorú robilo hlavné mesto sa zistilo, že vlastne 

účelovú dotáciu, ktorú dalo Karloveskému športovému k lubu 
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na, na rekonštrukciu šatní, tak táto nebola zú čtovaná. 

Majetok nebol prevedený do, do majetku hlavného mes ta. 

Tento spor sa v minulom volebnom období dos ť ťahal.  

Ja by som len rád informoval, že od toho 29. 12. sa  

udialo dos ť vecí. Prvá vec je, že stavba bola úspešne 

skolaudovaná, bolo už dané na mesto podané veci oh ľadom 

prevodu majetku a teda prevodu tej stavby, ktorá vz hľadom 

k tej ú čelovej dotácii bola vybudovaná.  

Zhodou okolností ten problém, ktorý tam bol, bol 

z dôvodu a bol spôsobený aj súdnym sporom, ktorý bo l dos ť 

nezmyselný, kedy sa predchádzajúce vedenie KŠK rozh odlo 

neuhradi ť jednu faktúru. Ten spor bol medzi časom na 

prvostup ňovom súde rozhodnutý, že teda KŠK. A je to ako, 

netýka sa to konkrétne tejto, ako neni to úplne pri amo 

k tej správe, len hovorím dôvody, že čo, čo  zaprí činilo aj 

to, že sa to na ťahovalo a že vlastne kontrola túto vec 

kontroloval a prišiel k nejakým, nejakým záverom, ž e to nie 

je v poriadku tak, ako to má by ť. Čiže dôvod tam bol aj 

súdny spor, ktorý, ktorý KŠK viedlo a dodávate ľovi 

nezaplatilo faktúru. Súd uznal, že tú faktúru mal z aplati ť 

a zhodou okolností z dôvodu takéhoto konania 

predchádzajúceho vedenia mestská časť potom mus, bude 

musie ť doplati ť trovy právneho zastúpenia, úroky 

z omeškania a násobne predraži ť túto vec. Ale neni to 

priamo, netýka sa to priamo tohto.  

Čiže len by som vás rád informoval, že ten problém, 

napriek tomu, že tu je ešte stav k 29. 12., by mome ntálne 

mal by ť už vyriešený, skolaudovaný, podaný na, na mesto 
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a procesne sa teraz v najbližších d ňoch sa bude odovzdáva ť 

mestu do majetku a malo by to by ť celé vysporiadané.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Keďže sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a dávam 

hlasova ť.  

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní berie na 

vedomie informáciu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťpäť za, jeden sa zdržal. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Dobre, ďakujem.  

 

 

BOD 10 NÁVRH DODATKU Č. 9 ROKOVACIEHO 

PORIADKU MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokra čujeme teda bodom číslo desa ť, pretože osem, 

a devä ť a devä ť A pôjdu o štrnástej hodine a je to bod 

číslo desa ť.  

A poprosím pána starostu Jambora, aby ho predložil ako 

predkladate ľ.  

Pán poslanec Grendel ešte faktická k procesu.  

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ja mám ešte k predchádzajúcemu bodu, že vlastne ned al 

som, nedostal som odpove ď na svoju otázku, či by sme mohli 

dostáva ť aj výpisy z obchodných regi, teda z obchodného 

registra k týmto, aj k týmto materiálom?  
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Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Samozrejme, nie je problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Jambor. 

Milan   J a m b o r , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Vážení kolegovia a kolegyne, predkladám materiál, 

ktorý je návrhom na zmenu rokovacieho poriadku. Je to tam, 

myslím, vysvetlené, ale v skratke. Ide o zmenu v bo de 

prihlasovanie sa do rozpravy, kde táto možnos ť bude v prvej 

časti.  

Aby som to vysvetlil na príklade. Ke ď predsedajúci, 

alebo ten, kto uvádza materiál, uvedie materiál, ná sledne 

po tomto materiály bude lehota jednej minúty, do kt orej, 

v ktorej sa bude možné sa prihlási ť do rozpravy. To je tá 

zásadná zmena oproti tomu pôvodnému rokovaciemu por iadku. 

A druhá zmena je v časti vystúpenia druhého, ke ď 

vlastne ten limit dva krát pä ť minút je stiahnutý na pä ť 

minút a tri minúty.  

Ja som samozrejme pripravený to vysvetli ť, neviem či 

je to treba viac vysvet ľova ť, mne to príde jasné, ale 

vzh ľadom aj ke ď sme to prerokovávali aj na mestskej rade, 

tak ja to možno ešte zopakujem.  
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To znamená, že vlastne od uvedenia toho materiálu, tak 

ako ja teraz kon čím ten, ten môj výstup, by mala plynú ť tá 

minúta na možnos ť prihlásenia sa do rozpravy, následne už 

potom nebude možnos ť prihlásenia sa do rozpravy. Vychádzam 

z toho, že vlastne ak chce niekto vystúpi ť k tomu bodu, tak 

predpokladám že viem presne čo chce poveda ť a to vystúpenie 

päť plus tri minúty je osem minút a plus faktické 

pripomienky je dostato čný priestor na vyjadrenie svojho 

názoru.  

A poprosím vás o podporu svoj, tohto môjho materiál u.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja tiež vítam tento materiál, pretože robí to, čo má. 

Robi ť pre nás (poznámka: nezrozumite ľné slovo) efektivitu, 

diskusií do komisií a na kluby a stavia pred nás aj  ur čitú 

požiadavku komunika čnej efektivity a úspornosti a je to aj 

o vz ťahu samozrejme k našim, medzi nami navzájom, a k na šim 

kolegom a kolegyniam.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ja vzh ľadom k tomu, že sme nejaký obdobný problém 

riešili tak možno tri roky dozadu na petržalskom 
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zastupite ľstve, teda nebol to konkrétne takýto problém, ale 

bol to, bol to vzh ľadom k rokovaciemu poriadku 

a k vystupovaniu poslancov, ja si myslím, že predkl adate ľ 

by si možno mal naštudova ť zákon 369 z roku 1990 o obecnom 

zriadení, kde sa jednozna čne hovorí, že aj na zasadnutí 

obecného zastupite ľstva v súvislosti s prerokovaným bodom 

programu sa prihlási poslanec, slovo sa mu udelí. A k 

predsedajúci neudelí slovo poslancovi, stráca právo  vies ť 

zastupite ľstvo, ktoré potom ďalej vedie zástupca starostu.  

Vy nemôžte rokovacím poriadkom v žiadnom prípade 

upravova ť veci nad rámec zákona. To znamená, že toto čo tu 

je, rokovací poriadok, ktorý je v rozpore so zákono m. Ako 

môžme si ho tu schváli ť, ale bude neplatný, respektíve, ak 

dôjde k rozporu medzi konaním poslanca a rokovacím 

poriadkom, tak nadradený je zákon či sa to niekomu pá či, 

alebo sa to niekomu nepá či. Vy si tu môžte poveda ť, a to že 

tu máte, sú nejaké proste obmedzenia, ktoré tu chce te 

stanovova ť, (gong) tak ich môžte stanovi ť, ale sú len 

formálne, reálne sa, budú z toho nastáva ť problémy.  

Ja som tiež na, za to, aby sa niektoré veci 

zefektívnili, ale treba si uvedomi ť, že môžme si tu takisto 

schváli ť, že dépehá čka v Bratislave bude 30 % alebo 15 % 

a ni č sa na tom nezmení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, prosím ťa, aby si rešpektoval časové 

minimum a prihlásil sa do diskusie.  
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Pán poslanec Jambor reaguje faktickou na faktickú.  

Milan   J a m b o r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, takto to funguje v inom, v inom režim e 

dlhé roky v Devínskej Novej Vsi u nás, je to tak aj  inde 

a nikdy s tým doteraz nikde nebol problém.  

Ja som to konzultoval aj s našimi právni čkami. Ja si 

naozaj myslím, že to je v poriadku. Má právo sa pri hlálsi ť, 

je tam, je tam ur čitý čas.  

A k tomu zákonu 369 je týmto mojim návrhom dané 

zados ť. Ak tu sedíte, nie je problém sa prihlási ť, máte na 

to časový limit, je to úplne štandardné demokratické 

riešenie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Olekšák.  

Nech sa pá či. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja by som za čal teda tým vystúpením, ako povedal pán 

poslanec Jambor, že ak tu sedíte. Vy pán poslanec s te tu 

nesedeli pol hodinu, ke ď sa tu bavilo o tej komisii 

v súvislosti s tým predsedníctvom Slovenska v Rade Európy, 
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takže si vyprosím o tom aby ste hovorili, že kto se dí a kto 

nesedí. Ja mám informácie od Ras ťa Tešovi ča oh ľadom 

Devínskej Novej Vsi, pokia ľ viem, nemáte to takto upravené 

v rokovacom poriadku. A teda neviem ako hovoríte, ž e váš 

právny názor, pokia ľ viem, vy máte nejaké dva semestre 

práva.  

Ja by som vás ve ľmi pekne poprosil, aby ste stiahli 

tento materiál, pretože si myslím, že rokovací pori adok je 

tak závažný dokument, že na ňom sa majú dohodnú ť všetky 

politické, poslanecké kluby. Ja sa taktiež nebránim  

zefektívneniu diskusie, nech sa pá či, ale toto má by ť 

spolo čný návrh všetkých poslaneckých klubov a nie jedného  

poslanca a ešte takýmto, ako povedal pán poslanec H r čka, 

jednoducho nezákonným spôsobom.  

Takže neviem, že kam sa vy ponáh ľate, ale nesedeli ste 

tu pol hodinu. Teraz ste prišli na ten svoj bod a i dete nám 

nejakým spôsobom zatvára ť ústa. Ja si neviem predstavi ť, 

akým spôsobom chcete zefektívni ť to rokovanie miestneho 

zastup, mestského zastupite ľstva, ke ď vidíte, že ko ľko 

poslancov je prihlásených. To je presne o tom, že s te 

nediskutovali na kluboch, že ste to nepredniesli v rámci 

politického grémia. To že vám to prešlo zo solidari ty na 

nejakej mestskej rade ma absolútne nezaujíma.  

A je ve ľmi smutné, že v čera sme mali dvadsiaty piaty 

marec, de ň zápasu za ľudské práva, je to pamätný de ň 

v kalendári a vy dvadsiateho šiesteho marca idete m estským 

poslancom zatvára ť ústa a obmedzova ť možnos ť diskusie.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 83 

Takže bol by som ve ľmi rád, pán poslanec, a je ešte 

veľmi smutné, že to robíte z pravicového klubu. Ja nev iem, 

čakal by som, že by to možno bol nejaký iný klub, al e ten 

absolútne toto nerieši, ale vy taký demokrat a prav i čiar 

idete obmedzova ť diskusiu. Takže vás ve ľmi pekne prosím, 

aby ste stiahli tento materiál. Nech sa pá či, ak je problém 

z rokovacím poriadkom, nech sa jednoducho poslaneck é kluby 

dohodnú, prijmime nejaké pravidlá, pozrite si, kto najviac 

diskutuje v rámci tohto mestského zastupite ľstva, môj Klub 

pre Bratislavu to ur čite nie je, pretože my sa vždycky 

snažíme materiály, jednoducho, prerokova ť v komisiách, 

respektíve dohodnú ť s inými klubmi. Ale prosím vás, takéto 

výstrely do tmy, ktoré ste tu vy dali, pán poslanec , 

skuto čne nedávajte.  

Viete, môj pán starosta Šramko teraz pla če, lebo kvôli 

vám, kvôli vašej zbabranej revitalizácii Istrijskej  ulici 

máme protest prokurátora. Máme protest prokurátora.   

Takže pán poslanec, skuto čne prosím vás, stiahnite to 

a po ďme sa nejakým rozumným spôsobom dohodnú ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Jambor, faktickou. 

Milan   J a m b o r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán poslanec. 
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Keď hovoríte o tom, ako je to v Devínskej, 

predpokladám, že ste si to naštudovali. Tam je to e šte 

iná č, a tam je to, a tam je to ešte trošku tvrdšie 

nastavené, tak neviem naozaj teraz o čom hovoríte. Ja by 

som poprosil o kúska elementárnej slušnosti, ke ď tu nie čo 

prejednávame.  

A moja odpove ď je. Nebudem to s ťahova ť, myslím si, že 

ten návrh je dobrý.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

No ja som si to naštudoval ke ď nám obdobný problém 

vznikol v Petržalke a naštudoval som si rokovacie p oriadky 

všetkých mestských častí vrátane Devínskej a poviem vám, že 

jedine Devínska Nová Ves to mala inak ako ostatné m estské 

časti vrátane župy, hlavného mesta a všetkých ostatn ých. 

A mala to v rozpore so zákonom, pretože situácia, k torá je 

opísaná v rokovacom poriadku Devínskej sa udiala 

v Petržalke a máme rozhodnutie prokurátora, ktorý 

konštatuje, že starosta svojim konaním porušil záko n, 

neudelil slovo poslancovi. To bol ten problém, že v y 

otvoríte diskusiu, uzatvrete diskusiu a neumožníte 

prihlási ť sa poslancom po uzavretí diskusie, pri čom ešte 
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prebieha. To je protiprávne. Môžem vám ukáza ť rozhodnutie 

okresnej prokuratúry Petržalka, ktorá to konštatuje .  

Čiže to, že nejaký takýto návrh máte. A hovorím tak,  

ako je to tu navrhnuté, možno v nie čom máte prísnejšie, ale 

protiprávne, ale to naozaj, kludne to spravte, ja s a na to 

teším, a napriek tomu, že, napriek tomu, že nemám p otrebu, 

ale v tomto prípade vám rád dokážem, že to poruším a budem 

mať pravdu ja a nie vy a neviem k čomu to potom bude 

sledova ť. Lebo naozaj, toto je, pod ľa mňa. Rozumiem zmyslu, 

ktorý chcete spravi ť, ale (gong) nie takýmto spôsobom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Za ťovi č.  

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava - Dúbravka: 

Ja by som poprosil pána Olekšáka, aby sa vyjadroval  

k potom k veci v tých poznámkach a neza ťahoval sem iné 

veci, čo je medzi Lama čom a Karlovou Vsou, ale naozaj sa 

vyjadroval len k veci, čo tam treba.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Áno, je to. Už ve ľa bolo povedané. Chcem len 

pripomenú ť, pán kolega, že poslanec má v tomto 

zastupite ľstve ďaleko menej právomocí, než by slovo 

poslanec si zaslúžilo. Nemôže robi ť poslanecký prieskum, 

nemôže nikoho z vedenia odvola ť, tak ako môže poslanec 

národnej rady. Jediné, jediné právo poslanca mesta,  hoci 

občania tam vonku si myslia, že my sme rovnakí poslanc i ako 

v národnej rade. Jediné naše právo je hovori ť. A vy sám, 

ako jeden z nás dávate náhubkový návrh?  

Viete, niekto povie. Pán primátor sa vyjadril, že t o 

víta, že je to zefektívnenie práce, no ale z na, z pohľadu 

iných ľudí je to zase obmedzenie poslaneckého práva 

obhajova ť verejný záujem.  

Tiež vás odhováram, alebo vám radím, stiahnite to. 

Zasahovanie do rokovacieho poriadku musí by ť predmetom 

naozaj širšej diskusie. Ja som aj za to, aby sa otv oril 

rokovací poriadok, ale nie partizánskym spôsobom ce z 

mestskú radu rovno na zastupite ľstvo a snaži ť sa obmedzi ť 

rokovanie, alebo vystupovanie poslancov takýmto spô sobom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Za ťovi č.  
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RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava - Dúbravka: 

Iba škoda, že pán Budaj na mestskej toto rade 

nepovedal a povedal to až teraz, ke ď sú kamery.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Dostál.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Mali ste faktickú. A toto je faktická na faktickú.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Mali ste riadny? Pardon, máte slovo. Prepá čte, máte 

slovo.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Pán Za ťovi č klame  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa. Á, pán Dostál teraz prišiel 

o poradie, že? Či? Hlásite sa?  
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Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

No, ja som sa hlásil.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, pán poslanec Dostál.  

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

Ďakujem. 

Tiež tento návrh nepovažujem za š ťastný. Môžeme to 

nazýva ť zefekto, zefektív ňovaním rokovania, v skuto čnosti 

ide o obmedzovanie diskusie. Mne sa obmedzovanie di skusie 

z princípu nepá či. Nezvyknem nikdy hlasova ť za ukon čenie 

diskusie, dokonca ani v situácii, ke ď sám nepovažujem tú 

diskusiu už za zmysluplnú a posúvajúcu vec ďalej, ale 

myslím si, že poslanci majú ma ť právo sa vyjadri ť a nezdá 

sa mi vhodné obmedzova ť to tým, že dám návrh, alebo 

podporím ukon čenie diskusie.  

Treba poveda ť, že existujú rôzne rokovacie poriadky, 

ktoré rôznym spôsobom upravujú d ĺžku vystúpenia, možnos ť 

prihlásenia sa do rozpravy. V parlamente napríklad takisto 

existuje možnos ť prihlásenia sa iba do ur čitého časového 

okamihu, lenže v tomto prípade by sme, by sme teda prešli 

z toho modelu, že je možné behom diskusie sa hlási ť, kým 

diskusia prebieha, do modelu, že to, že to obmedzím e 

nejakým časom. Na rozdiel od parlamentu tým ale by sme, by 

sme boli ešte tvrdší a reštriktívnejší, ktorý ma 

stopä ťdesiat poslancov, lebo tam sa môžete prihlási ť  nie 

raz, ale dvakrát. Najprv písomne a potom ústne a ne máte 
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dĺžku vystúpenia obmedzenú na pä ť minút alebo pä ť minút 

plus tri minúty, môžte rozpráva ť pä ť hodín alebo aj osem 

hodín, ko ľko vydržíte.  

Naozaj si nemyslím, že je vhodné, aby sme 

v zastupite ľstve mali prísnejšie a reštriktívnejšie 

pravidlá ako v celoštátnom parlamente. A nemyslím s i, že by 

to prospelo schva ľovaniu materiálov, pretože ja neviem ako 

vy, ale mne sa pomerne často stáva, že na za čiatku bodu 

nemám potrebu diskutova ť a tá potreba sa u m ňa objaví až na 

základe priebehu diskusie ke ď niekto nie čo povie a ja si 

myslím, že treba na to zareagova ť a treba na to zareagova ť 

vo vä čšom rozsahu ako len minútovou faktickou pripomienko u, 

tak sa prihlásim do rozpravy, zareagujem a poviem, poviem 

čo mám potrebu poveda ť a takisto sa často krát na základe 

takýchto reakcií, ke ď niekto nie čo povie a iný poslanec 

naňho, na ňho reaguje, dozviem informácie, ktoré by som sa 

pri zmenenom modele ur čite nedozvedel. Preto ja za tento 

návrh, pokia ľ nebude stiahnutý, ur čite hlasova ť nebudem.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa možno ani neprihlásila, pretože kolego via 

povedali to, čo mali, ale m ňa znepokojuje nie tento návrh, 
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možnože pán poslanec je trošku, ma trochu iný výkla d 

demokracie, m ňa znepokojilo to, čo povedal pán primátor, že 

sa vlastne ako keby  hlási k tomuto materiálu a zne pokojuje 

ma to, že za prvé ten, ten návrh je v rozpore so zá konom, 

čo už tu bolo povedané v prí, v príspevku pána Hr čku. A za 

druhé, aby sme si vysvetlili, čo to je vlastne efektivita. 

Určite rýchlejšie neznamená efektívne. To vám môžu via cerí 

ľudia poveda ť, že rýchlos ť neznamená efektivitu. To je 

jedna vec. A druhá vec, čo je to vlastne efektivita? 

Efektivita je dobré rozhodnutie. K dobrému rozhodnu tiu 

môžme ro, môžme si vybra ť dve cesty. Jedna je totalitná 

a druhá je demokratická.  

Demokracia je komplikovaná diskusia, zd ĺhavá, 

konfliktná, únavná, dlhotrvajúca, otravná. Ale výsl edok, 

rozhodnutie, je vždycky kvalitnejšie a lepšie ako 

rozhodnutie centrálne, obmedzené, rýchle, totalitné , bez 

príspevkov a demokratickej diskusie.  

Čiže rozhodnime sa. Ako, to je naozaj vec osobná, či 

sa chceme tuto do úmoru mori ť nad nie čím, čo výsledok bude 

vždycky lepší, ako ke ď sa rozhodne bez nejakej odbornej 

diskusie. Tá je vždycky komplikovaná, vždycky zd ĺhavá, 

vždycky konfliktná a niekedy aj lezie na nervy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja som, pani poslanky ňa, pod pojmom efektivita mal 

napríklad na mysli situáciu, kedy sa hlásia poslanc i do 
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diskusie a povedia, že vlastne to už predre čníci predo mnou 

povedali, ale ja to ešte zopakujem. To som mal napr íklad na 

mysli.  

Pán poslanec Černý.  

Ing. Milan   Č e r n ý , námestník primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. Ja len zareagujem.  

Možno si myslím a som o tom presved čený, že zbyto čne 

démonizujete tento návrh kolegu Jambora. Pretože tu  nejde 

o to, že by bol nejaký obmedzujúci, totalitný alebo   

odoberajúci demokraciu. On len dáva možno prísnejši e 

pravidlá v tom zmysle, aby dokázal každý poslanec 

formulova ť svoje, svoje pripomienky a svoje myšlienky 

v ur čitých časových úsekoch. Hej?  

Myslím si a ja sa teším, ja sa skuto čne teším na 

dvojd ňové, trojd ňové zastupite ľstvá, až prídeme k tým 

rozsiahlejším materiálom a aj k rozsiahlejším progr amom, že 

čo budeme potom robi ť? Asi vyšiel z nejakej skúsenosti, 

ktorá tu bola z predchádzajúceho zastupite ľstva, kedy sme 

diskutovali dva, tri dni k jed, jednému programu a tie 

siahodlhé diskusie sa mnohokrát aj ukon čovali na návrh 

poslancov, že ukon čime diskusiu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Kimerlingová.  
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Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Vážení kolegovia, na mestskej rade som aj ja podpor ila 

tento materiál, alebo teda tento postup, ale to som  ešte 

vtedy nemala informáciu, že je to vlastne nad rámec  zákona. 

A myslím si, že aj viacerí, ktorí na mestskej rade toto 

podporili, tiež nemali tú informáciu. Nebolo to iba  zo 

solidarity. Možno sme si naivne mysleli, že takto s a dá 

zefektívni ť rokovanie zastupite ľstva. Ale teraz 

s informáciou, že takýto postup a takéto úpravy dis kusie sú 

nad rámec zákona, tento materiál nepodporím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som len nieko ľko prirovnaní.  

Lebo, ešte raz. Ke ď raz v zákone je napísané, že na 

zasadnutí dostane poslanec slovo, nemôžte to obmedz i ť 

minútou, lebo on sa naozaj môže prihlási ť po dvoch, po 

troch, po piatich.  

V sú časnosti v parlamente máte osemdesiattri poslancov 

a tí by si mohli poveda ť, že je absolútne zbyto čná 

diskusia, absolútne zbyto čné, aby niektorí poslanci 

opozi ční, ktorí nemajú právo vôbec na ni č, vôbec prišli na, 

do parlamentu, tak čo keby sa teraz dohodli, že si povedia, 

že vlastne sa nebudú tie schôdze zvoláva ť, ale len rovno 

napíšu ako hlasovali, ve ď aj tak vždycky tí sedemdesiatšes ť 
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potrebných dostanú a tým pádom to vyriešia. Bolo by  to 

efektívnejšie fungovanie, ušetrilo by to kopu pe ňazí, ale 

bolo by to nezákonné. Proste tak sa to urobi ť nemôže.  

Čiže, ešte raz sa dostávam k tomu. Ja som si plne 

vedomí, aj tu čo sa bavíme o tom, že poslanci rozhodnú 

o ukon čení diskusie. Môžu rozhodnú ť o ukon čení diskusie, 

ale dopredu upozor ňujem, je to gentlemen´ agreement. Proste 

je to nejaká dobrá vô ľa, ak ten poslanec sa naozaj 

prihlási, tak mu to slovo musí by ť udelené. Lebo to, že my 

sme sa v rokovacom poriadku, túto, to je i, to ani nevie, 

to ani nevie prokurátor preskúma ť.  

Máte tu protesty prokurátorov kvôli tomu, že my zle  

definujeme ktorá je zóna kde môže by ť podávaný alkohol, 

časové zóny, a tu máte protesty prokurátorov, kvôli 

vézetenku, všeobecne záväznému nariadeniu, ktoré je  

v rozpore. Rokovací poriadok, ktorý je v rozpore so  

zákonom, alebo proste vám obmedzuje nie čo, čo vám zákon 

priamo dáva, úplne výslovne vám to tam uvádza, tak je to 

úplne nezmyselné.  

Teraz rozumiem tomu princípu zefektívni ť. Áno, po ďme 

sa bavi ť o zefektívnení. Na druhú stranu vám už na rovinu 

poviem, pokia ľ tu poslanci neza čnú efektívnejšie robi ť, 

menej vystupova ť a tak, tak to neurobíte. Proste v tomto 

momente ten zákon to neumož ňuje. Dá sa o tom rokova ť, ale 

takýmto spôsobom to nezískate. A ja vám na rovinu h ovorím, 

ak to prijmete, ja sa po každej minúte vždycky prih lásim. 

Prihlásim sa v minúte tridsa ť, nedáte mi slovo, bude to 

neplatné uznesenie, budete vidie ť, že to prokuratúra dá za 

pravdu.  
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Je to úplne, ako, nevyrieši to ten problém, a preto  

tiež si myslím, že k ľudne za to zahlasujte, k ľudne nech to 

prejde, bude aspo ň trošku, (poznámka:  so smiechom) nechcel 

som použi ť to slovo srandy, ale bude aspo ň trochu spestrené 

toto zastupite ľstvo, že namiesto toho, aby sme tu rokovali, 

tak body, ktoré prerokujeme, budú napadnuté prokurá torom 

a budeme ich prerokúva ť znova a znova. A ke ď si myslíte, že 

toto prispeje k zefektívneniu, tak ja si to nemyslí m.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja tento návrh tiež považujem za ve ľmi zlý, hlavne bod 

jedna. S bodom dva nemám problém, lebo ke ď niekto chce, 

vie, čo chce poveda ť, tak za osem minút to stihne.  

Ale bod jedna. Kolega navrhuje, alebo hovorí, že ka ždú 

jeden a pol minútu sa prihlási, ja navrhujem všetký m 

poslancom, aby v tej minúte sa stihli prihlási ť, lebo už 

o desa ť minút alebo  o dvadsa ť nebudú ma ť možnos ť. A potom 

uvidíme, aké efektívne bude toto rokovanie. Ke ď sa 

štyridsa ť poslancov prihlási ku každému bodu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Snažím sa odpoveda ť na to, čo povedal pán Černý, čo to 

znamená vlastne zefektívnenie.  

Skúsme si, sa dohodnú ť. Dneska sme to tu aj videli. 

Keď je nepripravený návrh, vidíme aký chaos a zmätok t o je. 

Je to systémová vec, ktorú už sa dávno snažíme doho dnúť. 

Prebehnime všetky dôležité veci, ktoré sa dajú a ni e sú 

nejaké akútne na komisiách, ak teda je možné. A prá ve aj 

tie komisie, tam je ten priestor, kde by mali by ť, pod ľa 

mňa odborníci, preto ja tak bazírujem na to, aby tam bola 

tá odborná verejnos ť, prípadne aj otvorené, pretože oni nás 

môžu upozorni ť na veci, ktoré potom tu nemusíme zd ĺhavo 

rieši ť.  

Tie komisie vychytajú tie muchy. Ak sú dobre 

pripravené tie materiály, ale práve to je tá otázka , že 

vydržíme, vydržme potom tie komisie, aby naozaj bol i 

dlhšie, aby tam tá odborná verejnos ť, alebo normálna 

verejnos ť mohla prís ť a nemusela tu vystupova ť a nemuseli 

sme na túto tému diskutova ť. Lebo aj tých ľudí, ktorí majú 

nejaký problém, prídu na tú komisiu, upozornia nás na nu, 

na ňu, tak my ju môžme nejakým spôsobom zoh ľadni ť, vzia ť na 

vedomie a nemusia potom tu vystupova ť, nemusíme potom na to 

reagova ť.  
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Čiže ja vidím priestor efektivity v riešení toho, že  

sa musia kvalitne pripravi ť tie materiály, a tie komisie 

naozaj musia by ť otvorené a hlavne otvorené odbornej 

verejnosti.  

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. 

Myslím si, že tá diskusia je namierená momentálne a ž 

prílišne možno nespravodlivo vo či pánovi Jamborovi ako 

predkladate ľovi.  

Je pravda, že asi tá komunikácia zo strany ako 

predkladate ľa bola možno podcenená a, a ten jeho návrh mal 

byť asi predmetom rokovania možno grémia aj poslanecký ch 

klubov je, lebo je vážny, na druhej strane nemyslím  si, že 

by pán predkladate ľ Jambor chcel týmto uml čať povedzme 

poslancov, alebo snaži ť sa im zobra ť ich právo rozpráva ť, 

myslím si, že tá úvaha, a asi povie aj sám, vyšla h lavne 

z poznania, že mnohokrát sa stáva, že zastupite ľstvo trávi 

dlhé a dlhé hodiny rokovaním alebo diskutovaním o, 

o nehovorím, že nepodstatných veciach, ale tie názo ry sa 

mnohokrát opakujú. Ľudia opakujú ten istý názor, ktorý 

povedal predre čník a tak ďalej, a tak ďalej. A práve 

naopak, pri ve ľmi podstatných materiáloch sa možno 

diskutuje menej. Ve ľakrát sa stáva, že tá diskusia je 

siahodlhá a nakoniec  to hlasovanie je úplne jednoz načné. 
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Väčšina poslancov je za a napriek tomu tá diskusia 

z rôznych strán je rozoberaná minimálne dve hodiny,  čo, čo 

dáva také možno aj zrnko podozrenia, že mnohí posla nci 

siahodlho vystupujú hlavne kvôli prítomnosti nejaký ch médií 

a dúfajú, že sa niekde o nich zmienia.  

Čiže ten ú čel alebo teda ten zámer, ktorý chcel 

dosiahnu ť pán Jambor, myslím si, že bol legitímny, ale 

podľa tej diskusie, ktorá tu prebehla, asi nie je úplne  

zrelý na schválenie.  

Čiže je to samozrejme na ňom. Ja by som bol skôr za 

to, aby sa naozaj o tomto ešte diskutovalo v kluboc h a ja 

pevne verím, že nájdeme nejaké, nejaké spolo čné riešenie, 

ktoré aj neobmedzí to právo poslancov vystupova ť slobodne, 

ale tiež nejakým spôsobom, nechcem používa ť to slovo 

zefektívni ť, ale, ale zracionalizuje možno ten náš čas, 

lebo sú tu podstatné veci, ktoré treba rozdiskutova ť, ale 

niekedy tie diskusie sú naozaj jalové.  

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: 

Na pána Kríža by som chcel poveda ť.  

Pán Kríž, vy ste sám častý a zru čný diskutér. A viete 

presne, že toto je jediné fórum, kde sa ob čania môžu 

dozvedie ť o postojoch nimi zvolených poslancov. Ak, ja 

dopredu avizujem, že ak prejde akýko ľvek náhubková zmena, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 98 

dám preskúma ť prokurátorovi celý náš rokovací poriadok. Ja 

dám taký návrh a som presved čený, že zruší akéko ľvek 

obmedzenia, ktoré sa týkajú vystupovania priamo zvo leného 

poslanca v mestskom zastupite ľstve.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Do diskusie sa už nikto nehlási, takže uzatváram 

možnosť diskusie a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  dodatok číslo devä ť rokovacieho poriadku 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za návrh uznesenia.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

osem za, pätnás ť proti, trinás ť sa zdržalo. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 99 

Uznesenie nebolo prijaté.  

 

 

BOD 11 VYHODNOTENIE PLNENIA PRIORÍT 

KONCEPCIE RIEŠENIA PROBLEMATIKY ĽUDÍ 

BEZ DOMOVA   V HLAVNOM MESTE SR 

BRATISLAVE ZA ROK 2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k ďalšiemu bodu a tým je vyhodnotenie 

plnenia koncepcie priorít riešenia problematiky ľudí bez 

domova. Je to bod číslo jedenás ť.  

Prosím pána predkladate ľa, aby, o úvodné slovo.  

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem pekne. 

Uznesením mestského zastupite ľstva číslo 1157/2013, 

bola schválená Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez 

domova v hlavnom meste Slovenskej republiky spolu 

s prioritami na roky 2013, 2014 a 2015. 

Materiál obsahuje informáciu o plnení vy členených 

priorít na roky 2014.  

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 

bývania odporu čila materiál zobra ť na vedomie.  
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Uzatváram diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní berie na 

vedomie vyhodnotenie plnenia priorít a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Tridsa ťdva za. 

Uznesenie bolo prijaté. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 101 

BOD 12 VYHODNOTENIE PLNENIA REALIZAČNÉHO 

PLÁNU KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

ZA ROK 2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame na bod dvanás ť a tým je Vyhodnotenie 

plnenia Realiza čného plánu Komunitného plánu sociálnych 

hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014. 

Prosím pána predkladate ľa o úvodné slovo.  

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem pekne. 

Rovnako materiál obsahuje výsledok plnenia úloh 

vyplývajúcich s realiza čného plánu Komunitného plánu 

sociálnych služieb hlavného mesta Bratislavy za rok  2014, 

ktorý bol schválený mestským zastupite ľstvom hlavného mesta 

uznesením číslo 1505/2014.  

Väčšinovo bola splnená. Pri niektorých plnenie 

prebieha priebežne.  

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 

bývania odporu čila mestskému zastupite ľstvu zobra ť na 

vedomie uvedený materiál.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za úvodné slovo a otváram k tomuto bodu 

diskusiu.  

Nikto sa nehlási.  

Uzatváram diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní berie na vedomie vyhodnotenie plnenia a  tak 

ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťdva za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 13 NÁVRH REALIZA ČNÉHO PLÁNU KOMUNITNÉHO 

PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2015 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu číslo  trinás ť a tým je Návrh 

Realiza čného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb 

hlavného mesta Bratislavy na rok 2015. 

Prosím pána predkladate ľa o úvodné slovo. 

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem pekne. 

Návrh Realiza čného plánu Komunitného plánu sociálnych 

služieb hlavného mesta Bratislavy na rok 2015. mate riál 

obsahuje návrh úloh rozdelených do siedmich oblastí , ktoré 

je potrebné plni ť v priebehu roku 2015, samozrejme, 

v závislosti od schváleného rozpo čtu na rok 2015, ktorý 

doposia ľ schválený nebol.  

Plánované úlohy sú výstupom z Komunitného plánu 

sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republ iky 

Bratislavy, ktorý bol schválený mestským zastupite ľstvom.  

Komisia vo svojom uznesení, komisia sociálnych vecí , 

zdravotníctva a rozvoja bývania vo svojom uznesení 

odporu čila mestskému zastupite ľstvu uvedený materiál 

schváli ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Nikto sa nehlási. 

Uzatváram diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám je písomn e 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje Realiza čný 

plán Komunitného plánu a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 14 NÁVRH DODATKU Č. K ZRIA ĎOVACEJ 

LISTINE: 

1. CENTRA VO ĽNÉHO ČASU ŠTEFÁNIKOVA 

35, BRATISLAVA  

2. ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY 

ISTRIJSKÁ 22, BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prichádzame k bodu čísla štrnás ť a tým je Návrh 

Dodatku k Zria ďovacej listine Centra vo ľného času 

Štefánikova a Základnej umeleckej školy Istrijská. 

Prosím pána riadite ľa ako predkladate ľa o úvodné 

slovo.  

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Pekne. 

K novelám zria ďovacích listín sa pristupuje z dôvodu 

zriadenia alokovaných pracovísk ako sú časti centrá vo ľného 

času a základnej umeleckej školy do siete škôl a ško lských 

zariadení Slovenskej republiky v súlade so zákonom 

o štátnej správe, školstve a školskej samospráve. 

Komisia pre školstvo odporu čila materiál schváli ť. 

Rovnako výstup z mestskej rady odporú ča, odporú ča schváli ť 

materiál. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Do ktorej sa nikto nehlási.  

Uzatváram ju a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje dodatok číslo 

dva a dodatok číslo jeden a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťdva uz, za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 15 NÁVRH NA KOOPTOVANIE NOVÝCH ČLENOV 

DO RÁD ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL 

(ZUŠ) A CENTIER VO ĽNÉHO ČASU (CVČ) 

V ZRIA ĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu číslo pätnás ť  a tým je Návrh na 

kooptovanie nových členov do rád základných umeleckých škôl 

a centier. 

Prosím predkladate ľa pána poslanca Žitného o úvodné 

slovo.  

Bez úvodného slova. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Aby sme to rokovanie nemali až také efektívne, tak si 

dovolím diskusný príspevok.  

V rámci tohto bodu máme kooptova ť alebo teda delegova ť 

do rád školských zariadení a škôl zástupcov zria ďovate ľa.  

Možno ste, kolegovia, zaregistrovali, že práve 

prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k trom  novelám 

školských zákonov a jedným z nich je aj zákon o štá tnej 

správe v škols, v školstve a školskej samospráve.  
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Najdôležitejšou zmenou, ktorú táto novela obsahuje je 

zmena postavenia rád škôl z h ľadiska záväznosti ich 

rozhodovania ich kandidátoch na riadite ľov škôl. A 

školských zariadení, samozrejme. 

V sú časnosti je to tak, že rada školy, v ktorej majú 

zastúpenie u čitelia, rodi čia, nepedagogický pracovníci, sú 

tam delegovaní zástupcovia zria ďovate ľa, ve ľmi často 

poslanci zastupite ľstiev, na stredných školách sú aj, sú 

aj, je tam aj zástupca študentov, tak táto rada ško ly 

rozšírená o zástupcov okresného úradu a zástupcov š kolskej 

inšpekcie vyberá vo výberovom konaní kandidátov na 

riadite ľov škôl a školských zariadení. A tento výber 

kandidáta je pre zria ďovate ľa záväzný.  

Teraz sa navrhuje, aby záväzný nebol, aby zria ďovate ľ, 

ktorým je teda mesto, obec, župa alebo okresný úrad  v sídle 

kraja, mohol toto vetova ť. Ak ten návrh vetuje, môže mu, 

môže mu rada predloži ť do pätnástich dní nového kandidáta. 

Ak ani s tým nie je spokojný, tak sám zria ďovate ľ vyberie 

komisiu, ktorá mu odporu čí iného kandidáta.  

Čiže, de jure je to také, že áno ostáva tam nejaké 

postavenie rád škôl, ale de facto to znamená, že ra dy škôl, 

teda školská samospráva sa dostávajú mimo reálneho 

rozhodovania o riadite ľoch škôl.  

Školská samospráva existuje od za čiatku devä ťdesiatich 

rokov, je to jeden z výdobytkov novembra osemdesiat devä ť. 

Prvý krát ho obmedzil Vladimír Me čiar po čas svojej tretej 

vlády, ke ď zrušil túto právomoc rád škôl a potom bola za 

prvej Dzurindovej vlády obnovená, čiže opä ť rady školy 
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navrhovali kandidátov. A teraz za sú časnej vlády sa to má 

v bledoružovom trošku sofiktikovanejšie, ale predsa  len, 

vráti ť do tých čias ke ď rozhodoval zria ďovate ľ, čiže reálne 

starostovia, primátori, župani, alebo prednostovia 

okresných úradov v sídle kraja.  

Považujem to za nesprávne, myslím si, že treba sa 

proti tomu ozva ť. Myslím si, že treba sa zasadi ť 

o zachovanie postavenia školských samospráv. Kto ta k chce 

urobi ť individuálne, môže sa podpísa ť pod jednu z dvoch 

hromadných pripomienok, ktorá je zverejnená na, kto ré sú 

zverejnené na challange.sk, ale ja si myslím, že by  bolo 

dobré, keby sme sa my k tomu vyjadrili aj ako 

zastupite ľstvo. A aby sme dali najavo, že nesúhlasíme 

s tým, ke ďže delegujeme svojich zástupcov do rád škôl 

a školských zariadení, tak navrhujem bod C uzneseni a: 

Mestské zastupite ľstvo vyjadruje nesúhlas so zámerom 

ministerstva školstva odobra ť radám škôl a školských 

zariadení právomoc záväzne rozhodova ť o kandidátoch na 

riadite ľov škôl a školských zariadení a žiada ministerstvo 

školstva, aby príslušné ustanovenia vypustilo  z ná vrhu 

novely zákona o štátnej správe v školstve a školske j 

samospráve.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Bajan, faktickou. 
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Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vzhľadom na to, že nie asi všetci presne vedia o čo 

ide, ja by som neodporú čal v tomto bode otvára ť mechanizmus 

pripomienkovania legislatívy, pretože  jednoducho o bávam 

sa, že to je mimo tohto bodu. A zárove ň je naozaj ide súbor 

už zákonov, ktoré sa bude dotýka ť školského prostredia, 

čiže nie je to len tento vytrhnutý bod, ktorý tam 

jednoducho je. Bude sa to týka ť financovania a všetkého 

ostatného. Je to vážny problém.  

Viem si predstavi ť, že by sme to otvorili na komisii, 

ale vyt ŕhať parciálny bod práve z titulu tohto práve teraz 

sa mi zdá neadekvátne tým skôr, že samozrejme sú aj  názory, 

že výdobytky osemdesiatehodeviateho sa postupne dos távajú 

do pozície anarchie, aj preto sa postupne veci upra vujú. Je 

to na dlho. Myslím si, že by to nebolo ve ľmi korektné 

odpáli ť len nejakým hlasovaním za a proti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Dostál reaguje na faktickú. 

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

Medzirezortné pripomienkové konanie prebieha, myslí m, 

do druhého apríla, čo je budúci týžde ň. Pokia ľ má školská 

komisia potrebu sa vyjadri ť k nejakým iným veciam, ktoré sú 

tam navrhované, prosím, je to otvorené. Môže sa vyj adri ť 
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magistrát, ak, ak sa mu zdá, že sa mu k nie čomu chce 

vyjadri ť.  

Ja si myslím, že toto je vec, ktorá sa týka 

bezprostredne zastupite ľstva. Týka sa bodu, o ktorom teraz 

rokujeme, lebo my ako zastupite ľstvo delegujeme zástupcov 

zria ďovate ľa do rád škôl a školských zariadení a právomoci 

týchto rád škôl a školských zariadení majú by ť obmedzené na 

základe návrhu, s ktorým prišlo ministerstvo školst va. 

A myslím si, že je úplne v poriadku ak my ako 

zastupite ľstvo vyjadríme v tejto veci svoj názor 

a nevyjadríme ho na, na iné veci, ktoré tu nikto ne naniesol 

a na ktoré možno máme rôzne názory.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Bajan, faktickou na faktickú sa nedá.  

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Potom to možno poviem iná č. Potom budem žiada ť, aby sa 

toto uznesenie upresnilo, len upresnilo o zria ďovate ľskú 

pôsobnos ť škôl a školských zariadení z hlavného mesta, 

pretože nie sú to jediné, jediný zria ďovate ľ verejných škôl 

na území hlavného mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Uzatváram možnos ť prihlási ť sa do diskusie a prosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme k tomu návrhu uznesenia doplnenie do 

uznesenia pod bod Cé, kde pán Dostál píše: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní vyhlasuje 

nesúhlas, či, vyjadruje nesúhlas so zámerom ministerstva 

školstva odobra ť radám škôl a školských zariadení právomoc 

záväzne rozhodova ť o kandidátoch na riadite ľov škôl 

a školských zariadení a žiada ministerstvo školstva , aby 

príslušné ustanovenia vypustilo z návrhu novely zák ona 

o školách. Čo to? (poznámka:  vrava v rokovacej sále) o  

štátnej správe a. (poznámka: hovor mimo mikrofón) a by 

vypustilo z novely zákona o štátnej správe školstve  

a školskej samospráve. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte o návrhu uzneseni a. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťdva za, proti jeden, nehlasoval jeden. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Kolegyne, kolegovia, vyhlasujem.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte máme, máme hlasova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

O pôvodnom znení uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pardon, tak (poznámka: nezrozumite ľné slovo), tak ešte 

raz.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V časti A. V časti A odvoláva a v časti B deleguje 

nových zástupcov do týchto školských rád pod ľa toho, ako je 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťtri za, jeden nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci 

vyhlasujem tridsa ťminútovú prestávku do pol dvanástej.  

 

(prestávka od 10.58 h)  

 

Po prestávke:  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okolo jednej býva tak.  

Prí ďte do rokovacej sály, pokra čujeme v zasadnutí 

mestského zastupite ľstva.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby sa 

dostavili do rokovacej sály, pokra čujeme v zastupite ľstve. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím vás, organiza čné oddelenie, môžete zavola ť tých 

poslancov, ktorí sú ešte dole. Už išli? Dobre.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

 

OBOZNÁMEMIE POSLANCOV O ZVOLANÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA K ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY NA ROK 2015 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

(Po prestávke 11.50 h)  

V rokovaní.  

Pred tým ešte než prídeme k bodu šestnás ť, dovo ľte mi, 

aby som sa krátko, krátko vrátil k tomu hlasovaniu 

ra ňajšiemu o zaradení programov a neprogramov do našeh o 

rokovania, kedy sme nezaradili návrh rozpo čtu.  
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Pre Bratislavu to znamená, že bude pokra čova ť 

a pokra čuje rozpo čtové provizórium, čo je pre mesto zlé, 

pretože je pravdepodobne budú mestské časti dostáva ť menej 

financií, nemôžme robi ť verejné obstarávania pre služby, 

ktoré Bratislav čania potrebujú, nemôžme podporova ť 

dobrovo ľnícke aktivity grantovými schémami a nevieme, či sa 

budeme môc ť zú čast ňova ť alebo realizova ť niektoré 

europrojekty, pretože nemáme zabezpe čené financovanie. 

Dúfam, že sa ma zajtra na to pán minister neopýta s  pani, 

pani komisárkou.  

Ja chcem po ďakova ť kolegyne a kolegovia vám, 

dvadsiatimdvom, ktorí chápete, čo Bratislava potrebuje 

a Bratislav čania. Mrzí ma, že je tu ve ľká skupina 

poslancov, ktorí o tom nechcú ani diskutova ť. To ma mrzí.  

Ale takýto stav ďalej trva ť nemôže, a preto vám 

oznamujem, že urobte si prosím, zarezervujte si 8. apríla 

v stredu, na mimoriadne mestské zastupite ľstvo k rozpo čtu.  

Toto som vám chcel poveda ť.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokra čujeme k bodu číslo šestnás ť, Mestské centrum 

Stará tržnica.  
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Faktická, okej, nevšimol som si. Faktická, pán 

poslanec Drozd, faktická. 

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, sedel si tu v laviciach ako 

poslanec a takýto návrh, ktorý neprešiel komisiami 

a mestskou radou, tak by si bol prvý, ktorý by bol proti 

tomu, aby sa o ňom rokovalo na, na zastupite ľstve.  

Čiže nezabúdaj na to, že si bol aj poslancom, teraz si 

primátorom, tak vži sa do situácie aj poslancov, kt orí 

naozaj chcú prija ť rozpo čet, ale chcú, aby bol kvalitný 

a dobrý.  

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Augustini č.  

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa čudujem, že si pán primátor vystúpili k rozpo čtu 

v bode číslo šestnás ť, ale nedovolí mi nereagova ť. Ja som 

hlasovala proti zaradeniu tohoto rozpo čtu a hlasovala som 

tak preto, lebo si myslím, že tento rozpo čet nie je dobrý 

pre obyvate ľov tohto mesta.  

Nie nedá sa, nie je pravda, že nekomunikujeme. My s me 

včera dokonca sedeli, sme zvolali mimoriadny klub na to, 

aby ste mohli prís ť a znova sme vám opakovali, že položka 
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v Dopravnom podniku je podhodnotená, a vy ste vyškr tali 

veci, ktoré si myslíme, že tam musia by ť. Takže nie, nie je 

pravda, že nekomunikujeme, akurát si myslíme, že ni č z toho 

nebolo zapra, zapracované a preto sme nechceli o to mto 

rozpo čte hlasova ť. To je celé.  

A myslím si, že teraz máme bod šestnás ť a mali by sme 

sa venova ť jemu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si to tiež myslím, ale je tam šes ť ľudí, ktorí si 

myslia nie čo iné.  

Pán poslanec Chren.  

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

Pán primátor, tiež si nemyslím, že je v súlade 

s rokovacím poriadkom zobra ť si slovo a rozpráva ť veci 

k úplne inému bodu než je práve prerokúvaný.  

A tiež za seba musím poveda ť, tento rozpo čet nebol 

dobrý. Ja nemôžem ako zástupca ob čanov, zvolený zástupca 

občanov hlasova ť za taký rozpo čet, ako bol predložený, ku 

ktorému nebolo možné prija ť pozme ňujúce návrhy, nebol 

dostatok času sa k nemu vyjadri ť, neprešiel ani mestskou 

radou, neprešiel ani jedným zastupite ľstvom.  

A chápem síce vašu komunika čnú stratégiu, ale musím 

poveda ť, že úprimne ma hnevá, ke ď svoju vizitku zlý 
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rozpo čet sa teraz snažíte hodi ť na vä čšinu poslancov, ktorá 

jednoducho nemohla zdvihnú ť za takýto zlý rozpo čet ruku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale vy ste za neho nezdvihli, vy ste odmietli o ňom 

rozpráva ť.  

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Pán primátor, z tých mnohých výhrad, ktoré ja osobn e 

som mal k tomu rozpo čtu a náš klub a jedna z nich bola tá, 

že rozpo čet ste nejakým spôsobom vyvesili, aj ke ď ste boli 

ochotní do ňho akceptova ť isté zmeny, tak tie zmeny by sme 

robili na zastupite ľstve, vznikol by z toho obrovský 

galimatiáš, Bratislava by tomu nerozumela, Bratisla včania 

by tomu nerozumeli. 

Toto isté opakujete teraz. Aby sme mohli o tom 

rozpo čte, ktorý chcete tuším ôsmeho, deviateho apríla ste  

spomenuli, mohli rokova ť, ho musíte dnes, zajtra vyvesi ť. 

Tak to znamená, že vy hovoríte úplne jasnou, jasnou  re čou, 

že vy nechcete s nami o tom rozpráva ť. Nechcete. Vy ho 

zajtra chcete zavesi ť v stave, v akom je a ni č o ňom 

hovori ť.  

Ja vám, ja vám, pán Nesrovnal, verejne tu hovorím, my 

sme pripravení o ktorejko ľvek hodine, ktorýko ľvek de ň, si 

sadnú ť na akoko ľvek dlho a diskutova ť o ňom. Ale ako o ňom 
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chcete diskutova ť, ke ď už zajtra má visie ť jeho hotová 

podoba? To sa nedá, pán primátor.  

Ešte raz zopakujem. My sme pripravení ktorýko ľvek 

(gong) de ň, ktorúko ľvek hodinu, na akoko ľvek dlho.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zaujímavé, že ste neboli pripravení doteraz, ani st e 

ma nepozvali na klub.  

Vy ste boli jediný klub, ktorý ste ma nezavolali 

a nepýtali ste sa na názor primátora.  

Pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa takisto ohradzujem vo či vašim slovám, alebo 

tvojim slovám, Ivo. Neviem ako ti mám dôverova ť, pretože 

poviem iba takú drobnos ť. V čera si na klube, kde si nás 

zavolal, povedal okrem iného, že si rokoval s predá kmi 

Dopravného, predákmi odborov Dopravného podniku 

a presved čil si ich, že je to všetko akože v poriadku. 

Teraz parafrázujem tvoje slová, lebo si ich nepamät ám 

presne. A dnes ráno mi títo odborovíci predá, predá ci, ke ď 

som im povedal, opakoval tvoje slová, sa ve ľmi čudovali, že 

ako k tomu vôbec mohlo prís ť, pretože vôbec to nie je 

pravda.  
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Čiže, mám trošku problém s tvojimi slovami a neviem 

kedy hovoríš pravdu a kedy zavádzaš.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Grendel.  

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

V súvislosti s touto témou sa chcem opýta ť na také 

dopl ňujúce uznesenie, alebo čo to malo by ť k rozpo čtu 

v súvislosti s kontrolou v niektorých mestských pod nikoch? 

Keďže sa tam argumentovalo tým, že možno práve tieto 

kontroly by našli nejaké zdroje, tak pod ľa mňa je zbyto čné 

ju odklada ť na ten ôsmy apríl alebo na akýko ľvek iný 

termín, kedy sa bude rokova ť o rozpo čte a preto sa chcem 

spýta ť, že čo bude s týmto návrhom?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Uhler.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som rozpo čet podporil a aj napriek tomu, že mám 

nejaké výhrady, plánujem ho podpori ť aj nabudúce, len v tom 

termíne, vopred musím poveda ť, mám súdne pojednávanie 
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a dúfam, že môj hlas nebude chýba ť. Nebudem sa môc ť 

zúčastni ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

 

Tak už reagovali ostatní, ale cítim povinnos ť poveda ť. 

Pán primátor, opä ť otvárate útokom na poslancov. To ste si 

mohli odpusti ť. Ten rozpo čet vám nepodporili 

najdôležitejšie komisie. Vy ste ho aj tak tla čili a teraz 

oznamujete, že chcete, proste, provokova ť tých poslancov 

ďalej.  

Chcete tu ozna čova ť niekoho za nepriate ľa Bratislavy. 

Komunikujte s poslancami, robte si svoju prácu pori adne. 

Keby ste vy bol predseda finan čnej komisie, tak urobíte 

primátorovi taký škandál za toto babráctvo akým pro cesom 

ste pripravovali rozpo čet, že by bolo dennodenne by bola 

tla čovka.  

Nikto vám to takýmto spôsobom nerobil. Čakali sme, 

komunikácie, opravy. Na ni č nebol čas. V čera ste nám dali 

nejaký papier, ktorý až teraz je tuná písomne na st oloch, 

navyše tak ako aj pán poslanec Grendel upozornil, t o čo je 
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(gong) v podnikoch ke ď o čakávate odtia ľ peniaze, 

a v rozpo čte  ich o čakávate, tak to zosta ť nemôže.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Aj s vami som chcel, pán poslanec, ve ľmi komunikova ť. 

Bohužia ľ, vy ste sa odmietli vráti ť z dovolenky, lebo to 

bolo pre vás dôležitejšie, než rozpo čet.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja tiež som hlasoval za zaradenie rozpo čtu. To, čo je, 

to že tam boli chyby, to sme si tu asi všetci vedom í, to že 

to neni dokonalý, alebo najlepší rozpo čet, to sme si 

takisto toho vedomí, len ja, mne to príde až vtipné . 

Niektorí poslanci, ktorí hlasovali za zaradenie bod u Predaj 

Marianum, ktorý sme nemali ani na stole, ani sme ho  nemali 

na stole (poznámka: so smiechom), v živote ho nevid eli, 

nepočuli, ja si to pamätám, o dvadsa ťjeden nula, nula, tak 

teraz sú tí, ktorí sa s ťažujú, že rozpo čet, ktorý im 

prišiel nebol odkomunikovaný, nevideli ho dostato čne dlho, 

sú tam zmeny, ktoré nemôžu.  

Ako, prosím, aspo ň trošku nejakej vnútornej, vnútornej 

integrity si skúste zachova ť. A ke ď vám nevadí predaj 

majetku za jeden a pol milióna Eur, ktorý ste nevid eli, 
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ktorý je pretla čený v bode Rôzne úplne podivným spôsobom, 

tak, prosím, nekritizujte rozpo čet, ktorý je zme, dá sa 

zmeni ť. To znamená, že aj ke ď sú v ňom nejaké chyby, to 

neni dogma, k ľudne ho môžte o mesiac zmenou rozpo čtu 

pozmeni ť, ke ď zistíte nejaké veci. (gong)  

Čiže naozaj, príde mi to ve ľmi, príde mi to ve ľmi 

vtipné, a hlavne od tých, ktorí v iných bodoch, v i ných 

dôležitých majetkových veciach nemali najmenší prob lém 

zahlasova ť za nie čo, čo ani nevideli.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Dobre. Toto sme ukon čili, povedali sme si. Prosím, 

rezervujte si ten termín, budeme, ja som povinný ab y 

Bratislava ma ť rozpo čet. Ke ď nie, avizujem, že bude 

mimoriadne. Takto to poviem, avizujem, že bude mimo riadne 

mestské zastupite ľstvo. Dohodneme sa na termíne, aby tam 

boli ľudia. A ja som chcel, aby to bolo čo najskôr. 

O štrnás ť dní, o pätnás ť, o šestnás ť.  

Bohužia ľ, to uznesenie bolo v rozpo čte s tou 

kontrolou, takže to bolo sú časťou rozopo čtu.  

Môžme si sadnú ť a poveda ť si, že či to spravíme nejak 

samostatne.  
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BOD 16 MESTSKÉ CENTRUM STARÁ TRŽNICA – 

NÁVRH NA VOĽBU ČLENOV SPRÁVNEJ RADY 

A DOZORNEJ RADY ZA HLAVNÉ MESTO SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, sme v bode číslo šestnás ť a to je Mestské 

centrum Stará tržnica – Návrh na zmeny v Správnej r ade a 

Dozornej rade Mestského centra Stará tržnica, ktoré  

reflektujú ostatné komunálne vo ľby. Materiál je preložený, 

máte ho pred sebou. Je to v podstate bez úvodného s lova. 

Všetky poslanecké kluby dali svojich, svojich členov.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nikto sa nehlási, uzatváram a pardon. Pán, pán 

poslanec Borgu ľa.  

Tak pán posla. Tak  znovu, pán Borgu ľa.  

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

Ja by, ja by som sa chcel opýta ť, do tej, do toho 

výkonného orgánu, tí traja členovia, ktorých ste tam 

nominovali, lebo nás oslovila, váš sekretariát s tý mi 

nomináciami do dozornej rady. Tam sme si každý nadi ktovali. 

Tých ľudí aj ktorí tam kandidujú ja osobne poznám. A do 

predstavenstva, alebo teda čo to 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Správnej rady.  

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

Správnej rady ste nominovali nejakých ľudí. Ja by som 

chcel vedie ť k ľúče akým ste ich nominovali. A zárove ň by 

som chcel požiada ť o to, aby sa nám predstavili, že kto to, 

lebo. Teda ja Milanka poznáme samozrejme, ale pani,  aj pána 

Bialko, už vieme aspo ň ako vyzerá, a ale teda ja som ešte 

nehovoril s ním osobne, a tú pani vôbec nepoznám.  

Čiže ja by som bol rád, keby sa aspo ň povedala kto je. 

A bol by som rád, keby o tých osobách sme hlasovali  každej 

zvláš ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, je to nominácia mesta. Je to pod ľa 

dohody z (poznámka: nezrozumite ľné slovo) Starou tržnicou. 

V predchádzajúcom období tam pán Ftá čnik tiež mal 

námestníka pani Džerengovú a riadite ľa pána Andrássyho, 

ktorý sa tu tiež nebol predstavova ť a vtedy vám to 

nevadilo.  

Takže ten mô, tá moja vo ľba je, sú zamestnanci, sú to 

námestník, pani Greksová, ktorá je vedúca oddelenia  

marketingu, ktorá to má vecne v kompetencii, aj tu je tento 

vz ťah, a pán Bialko, ktorý je z oddelenia správy 

nehnute ľného majetku a do dozornej rady opä ť, sú to návrhy 
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poslaneckých klubov tak, ako sme to spravili v minu lom 

volebnom období. Je to presne to isté. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, ale predsa pani námestní čku Džerengovú 

sme poznali, aj pána Andrássyho. Tak ja si myslím, v čom je 

problém, predstavi ť tých ľudí? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neni žiadny problém.  

Tak dobre, pani pos, pani Petra Greksová je šéfka 

oddelenia marketingu. Je to môj návrh a tak. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Aha, dobre. Tak, prosím.   

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Môže dovtedy diskutova ť pán Budaj.  

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 128 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja som chcel len vecný návrh. Videl som tu ľudí so 

Starej tržnice, ja som predpokladal, že budeme o to m 

nebudeme až tak diskutova ť, že by pár vetami nemohli 

poveda ť, že ako, ako sa to po už vyše dvoch rokoch vyvíja.  

Naozaj, pár vetami pri mikrofóne. Videl som pána Bi ndicsa. 

Určite tu je. Keby ste mu to umožnili, pán primátor.  

A tiež som za to, aby sme, aby sme trochu o tom 

hovorili o tom predstavenstve, lebo na mestskej rad e to 

predstavenstvo nebolo. Čiže ten materiál ide takou skratkou 

od vás.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nebolo to, pretože neboli ešte posledné návrhy od 

predsedov poslaneckých klubov. Preto to ide tou skr atkou. 

To ma mrzí.  

Ale dovolím si vám predstavi ť pani doktorku Petru 

Greksovú, ktorá je riadite ľka odboru marketingu 

a komunikácie a ktorú navrhujem za magistrát do doz ornej 

rady ako, do správnej rady ako návrh za magistrát.  

Petra, keby ste chceli možná o sebe poveda ť zopár 

slov.  

PhDr. Petra   G r e k s o v á , vedúca oddelenia komunikáci e 

a marketingu: 

Kľudne sa môžete čoko ľvek opýta ť, rada odpoviem.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale povedz, alebo sa opýtajte, no. Nech sa pá či. 

Pani Svore ňová.  

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Dobrý de ň. Takže ďakujem za túto možnos ť sa pýta ť.  

Vzhľadom na to, že pri tej Starej tržnici stále 

dovolím si poveda ť o pomerene inovatívny projekt spolupráce 

mesta a súkromného sektora, možno by ma zaujímalo p ár 

vetami vaša vízia, kam by sa mal tento projekt uber ať 

ďalej.  

PhDr. Petra   G r e k s o v á , vedúca oddelenia komunikáci e 

a marketingu: 

Ja sa ve ľmi rada oboznámim.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Počkajte, pani ve, pani doktorka, ešte pán poslanec 

Borgu ľa, potom budete odpoveda ť na všetky otázky dozadu.  

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

Ja, rovnako ma zaujíma vízia riadenia.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tieto dve faktické, ktoré sú nahlásené, sú čo?  

Dobre, pani doktorka, nech sa pá či. 

PhDr. Petra   G r e k s o v á , vedúca oddelenia komunikáci e 

a marketingu: 

Ja sa ve ľmi rada oboznámim so všetkým, čo súvisí so 

Starou tržnicou a s nápl ňou práce a ve ľmi rada budem 

spolupracova ť so všetkými, ktorí sú v tom zainteresovaní.  

Som za to, aby tá komunikácia bola absolútne 

bezproblémová, čo sa týka mesta a Starej tržnice.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tá vízia je vízia, ktorú reprezentujem ja, pretože ja 

tam navrhujem ľudí a tá vízia je taká, že mesto má 

spolupracova ť so Starou tržnicou, pani poslanky ňa, pokia ľ 

ste si pozreli trochu do histórie, tak bol to práve  náš 

klub a ja, ktorí sme ve ľmi presadzovali, aby mesto 

spolupra, s tou tržnicou spolupracovalo a aby ten v zťah 

vznikol. 

Čiže tá vízia, s ktorou tam idú ľudia, ktorých 

navrhujem, je pokra čova ť v spolupráci, rozvíja ť tú 

spoluprácu a umožni ť Aliancii Starej tržnice ešte násobi ť 

tie možnosti, ktoré tam má. To je tá vízia, s ktoro u tam 

idú ľudia, ktorých nominujem.  
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PhDr. Petra   G r e k s o v á , vedúca oddelenia komunikáci e 

a marketingu: 

Ide o to, aby tá spolupráca bola absolútne 

bezproblémová.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa, faktická. 

Pán poslanec Chren, faktická. Tiež nie. 

Tak pán poslanec Greksa, riadny diskusný príspevok.  Či 

áno, tak povedzte. Tak pán poslanec Chren, lebo ten , ten 

display je chaotický teraz.  

Tak pán poslanec Chren, nech sa pá či. 

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

Ja len celkom fakticky pozme ňova ť pán, poznamena ť pán 

primátor, že pri takýchto politických nomináciách, ktoré sú 

navrhované dokonca do výkonného orgánu aj zo strany  

poslancov, čo ja proti tomu teda ni č nemám, aby aj poslanec 

mohol mesto reprezentova ť takto vo výkonnom orgáne, ako ste 

navrhli, len som presved čený, že tú víziu by mal dokáza ť 

odkomunikova ť vlastnými slovami priamo váš nominant a nie 

aby ste ho museli už teraz na za čiatku ťahať zo šlamastiky, 

keď k tomu nevie ni č poveda ť.  
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PhDr. Petra   G r e k s o v á , vedúca oddelenia komunikáci e 

a marketingu: 

Nie. Je absolútne prirodzené, pod ľa môjho názoru, že 

marketing mesta musí by ť zainteresovaný do činnosti Starej 

tržnice a musí spolupracova ť so všetkým, čo Stará tržnica 

rieši.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Greksa má riadny diskusný príspevok.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len v podstate takú pikošku, pretože sa ma tu 

pýtajú okolo kolegovia.  

Nemám ni č spolo čné s pani Greksovou. Napriek tomu, že 

máme podobné mená. Aj ke ď nebolo by špatné, možno. A tým 

pádom pre istotu, aby nevznikli žiadne pochybnosti,  tak ja 

za ňu nebudem hlasova ť, aby nebolo, že hlasujem za nejakú 

svoju rodinu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Á, len aby to tak bolo (poznámka:  so smiechom) 
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Pán poslanec Borgu ľa už vy čerpal teraz pod ľa, pod ľa 

tohoto rokovacieho poriadku,  

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

Nevyčerpal, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

ale nech sa pá či. 

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

Nevyčerpal, pán primátor, lebo vy ste mi jeden ubrali. 

Ja som chcel reagova ť faktickou a  dali ste mi riadny. 

Čiže, môj diskusný príspevok, len aby to bolo proced urálne 

správe, tak žiadam a navrhujem, aby sme o každom členovi 

hlasovali, toho výkonného orgánu, separátne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To znamená, da ť aj o všetkých poslancoch teda hlasova ť 

samostatne.  

(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: 

Neviem, či sa to dá takto rozdeli ť. Viem, že sa dá 

rozdeli ť o jednotlivých, o jednotlivých A, B, C, sa dá 

správne. Neviem, či sa dá takto rozdeli ť.  

Môžme hlasova ť samostatne o jednej, o druhej, ale 

povedzte mi, prosím vás, či môž. Dá sa to? Okej, vybavené, 

dobre. Budeme hlasova ť, budeme hlasova ť o každom.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som dal, pod ľa môjho názoru má  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Pán Borgu ľa pravdu, že takto, ako je to navrhnuté, sa 

o tom nedá hlasova ť samostatne, jedine, že by dal 

pozmeňujúci návrh k tomu, že by každé jedno meno dal ako 

samostatné meno a potom by to bolo možné. Ale myslí m si, že 

v takto navrhnutom, takto navrhnutom sa nedá v rámc i 

jedného bodu poveda ť, aby každý bol samostatný.  

To je, to môj výklad. Myslím si, že my môžme 

o jednotlivých častiach uznesenia hlasova ť samostatne, ale 

nemôžme hlasova ť o jednom bode uznesenia, že si ho ešte 
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rozmeníme na drobnejšie. To sme tu v živote nemali 

a nemyslím si, že je to v súlade s rokovacím poriad kom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si to tiež takto myslím, že o jednotlivých častiach 

môžme samostatne, ale nie o jednotlivých vetách.  

Pani poslanky ňa Augustini č.  

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ja si myslím, že procedurálne sa dá všetko. A ďalšia 

vec je tá, že hlasujeme o personálnych nomináciách.  To neni 

uznesenie a samotný bod. Že personálne nominácie. 

O personálnych nomináciách sa dá hlasova ť osobitne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neviem. Tu nemôžme si poveda ť, že my môžme všetko. Je 

tu nejaký poriadok. Ja si myslím, že platí to, čo povedal 

pán Hr čka, ale ja nemám problém čoko ľvek, len aby sme.  

Nech odpo, nech odpovedia, áno, presne tak. Nech 

odpovedia z organiza čného programu.  

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Podľa nášho názoru je možné hlasova ť o každom mene 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Hlasujeme. Ale potom o ktorom bode. Aj o bod e 

A, hej?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No lebo, ke ď, ke ď. Lebo musíme najprv odvola ť pani 

Džerengovú a pána Andrassyho. (poznámka:  vrava v r okovacej 

sále) Ke ď to má. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To znamená, že vy navrhujete rozdeli ť hlasovanie 

o bode A a B a bod B samostatne 1.1, 1.2, 1.3 a tak  ďalej? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec, povedzte, prosím vás, čo navrhujete.  

Áno ešte, Gábor, bola tu požiadavka, aby si sa 

vyjadril.  

Nech sa pá či. Máš tri minúty. Po ď.  

Občan   Gábor   B i n d i c s ,  Aliancia Stará tržnica: 

Som rád, že o Starej tržnici sa diskutuje vždycky t ak 

veľa. A ďakujeme za vašu podporu aj.  

Z našej strany Stará tržnica do správnej rady 

potrebuje takých ľudí, ktorí sú výkonní, preto sme aj 

s pánom primátorom konzultovali tých ľudí a sme poprosili  

pána primátora, aby tam nominoval takých ľudí, ktorí nám 
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vedia pomôc ť dennodenne. Jedného človeka zo zastupite ľstva, 

ideálne viceprimátora za pani Džerengovú, jedného človeka 

z oddelenia , z kancelárie primátora, takže pani Gr eksovú 

a jedného človeka z oddelenia správy nehnute ľností, ke ďže 

s nimi máme najaktívnejší vz ťah. Takže preto predpokladám, 

že pán primátor tam nominoval pána riadite ľa oddelenie 

správy nehnute ľností.  

Takže pre nás je dôležité, aby sme mohli fungova ť je 

preto je dôležité, aby fungovala správna rada a aby  tam 

boli výkonní ľudia, ktorí majú na nás čas.  

Ďakujem vám ve ľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne Gáborovi Bindicsovi a ešte mám 

jednu informáciu z organiza čného oddelenia oh ľadne toho 

hlasovania o tomto návrhu rozdeli ť hlasovanie, musíme tiež 

hlasova ť.  

Pán poslanec, hlásite sa ešte faktickou?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To znamená, že podali ste váš návrh návrhovej komis ii? 

Písomne?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Neviem. Má návrhová komisia návrh pána poslanca?  
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Viete, čo budete, o čom budeme hlasova ť? Musia 

prednies ť. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Procedurálny návrh sa nedáva písomne. To sa len pov ie 

a hlasuje sa o tom, že či súhlasia poslanci alebo nie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, prosím vás, ešte predneste teda, čo je podstata 

toho návrhu. To som sa vás pred chví ľou pýtal, aby poslanci 

vedeli.  

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

Pán primátor, ste doktor práv. Dlhoro čný predseda 

finan čnej komisie. Skúsený mestský poslanec. Prepá čte, 

neviem sa zbavi ť pocitu, že toto teraz robíte naschvál.  

Môj návrh je taký, aby sme hlasovali odvolanie 

odvoláme, ke ď ideme menova ť, o každom mene zvláš ť.  

Pán primátor, prosím vás, sta čí to takto poveda ť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takto to sta čí, myslím. Takto ste to prvý krát 

povedali zrozumite ľne.  
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Takže ideme hlasova ť o návrhu pána poslanca Borgu ľu 

rozdeli ť to hlasovanie A a B a B o každom mene hlasova ť 

zvláš ť.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

Pán poslanec Hr čka, neviem, ešte faktickou?  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ale tu sme sa o tom bavili. Pod ľa môjho názoru, takto 

sa o tom procedurálne hlasova ť nedá. Ako to je to, čo som 

povedal, pretože to je jednoducho text uznesenia. J a 

nemôžem teraz. Ako keby som povedal, že ja som za t o, aby 

sme každého jedného v texte odvolávali samostatne. To je 

text uznesenia.  

Ako dá sa to, ke ď príde pozme ňujúci návrh, ktorý 

rozdelí za B1 meno, B2 meno, B3 meno, tak sa to dá 

rozdeli ť. Ale tam treba, pod ľa môjho názoru, zmeni ť 

uznesenie navrhnuté a potom ho rozdeli ť pod ľa jednotlivých 

bodoch. To má logiku. Ale takto mi to príde. Ja nev iem, ako 

to bude niekto vykonáva ť, takéto uznesenie. Lebo my sme čo 

teraz schválili. My meníme text, alebo meníme čo? Ako 

procedurálne mi to nesedí, ale to je môj názor.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Jano procedurálne my sa dokážeme dohodnú ť v podstate 

keď sa to odhlasuje skoro na všetkom.  

Tá moja procedúra, ktorú navrhujem, si myslím, je 

celkom jasná. O pánovi Milanovi Černom, pani Petre 

Greksovej, pánovi Miroslavovi Bialkovi hlasova ť o každom 

zvláš ť. Pokia ľ si toto odhlasujeme, pokia ľ ste za tento 

procedurálny návrh, tak budeme, sa vysloví meno, bu deme za, 

proti, získa vä čšinu prejde, nezíska vä čšinu neprejde. 

V prípade, že sa ten procedurálny návrh sa na ň nezhodneme, 

budeme hlasova ť tak, ako je to navrhnuté. Však to je 

oby čajný procedurálny návrh. Ni č viac, ni č menej.  

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja si mnohokrát vážim ve ľmi niektoré podnetné 

príspevky pána poslanca Hr čku, ale toto je presný príklad 

toho, ke ď niekto rozmýš ľa ako po číta č. Toto nie je IT jedna 

nula, tu je ve ľmi jednozna čné. Sú tu traja nominanti, ktoré 

sú tri rozdelené osobnosti. To nie je že jeden text . To sú 

traja konkrétni ľudia, ktorí majú svoje rodné číslo tiež. 

A môžme mať na nich rôzne názory.  

To znamená, že jediná požiadavka je, aby sme hlasov ali 

o každom zvláš ť, lebo nie na všetkých máme rovnaký názor. 

Niekto sa nám pozdáva, niekto sa nám možno nepozdáv a.  

Je to úplne jednozna čné. Ja neviem čo je na tom 

problém?  
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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 ve ľmi pekne.  

Tiež chcem kolegu len informova ť.  

Procedurálny návrh upravuje postup a spôsob rokovan ia 

a hlasovania. Procedurálnym návrhom sa nemôže meni ť obsah 

samotného návrhu, ale môže sa meni ť rozhodnutím poslancov 

to, akým spôsobom o ňom budú rokova ť, v akej časovej 

postupnosti, akým spôsobom budú o ňom hlasova ť, v akej 

postupnosti. Toto sp ĺňa podmienky definície procedurálneho 

návrhu. Neexistuje žiaden dôvod, pre čo by takýto 

procedurálny návrh nemohol by ť podaný.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Kimerlingová.  

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

Ako členka návrhovej komisie sa teda pýtam, budeme 

hlasova ť tak, že B 1.1 vlastné hlasovanie, B 1.2 samostatné  

hlasovanie, B 1.3 samostatné hlasovanie. Takto bude  

vyzera ť?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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No, ďakujem.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Žitný.  

Pán poslanec Žitný sa prihlásil do diskusie.  

Mgr. Rastislav   Ž i t n ý , poslanec MsZ: 

Chcem da ť návrh na procedurálny, procedurálny návrh na 

to, aby sme aj v bode B v dvojke takisto hlasovali 

jednotlivo. O členoch dozornej rady.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej, to je druhý procedurálny návrh.  

Takže budeme hlas. Takže budeme hlasova ť teda o. Tie 

návrhy sú hlasova ť o A samostatne, tam sú dva body. A potom 

B, budeme hlasova ť jeden, dva, tri, štyri, pä ť, šes ť, 

sedem, osem krát. O osem menách.  

A teraz budeme hlasova ť  o tých procedurálnych 

návrhoch.  

Prvý procedurálny návrh mal, bol procedurálny návrh  

pána poslanca Borgu ľu, ktorý navrhol, aby sme rozdelili 

A a B a hlasovali samostatne o B 1, 2, 3.  
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Prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťjedna za, tri proti, štrnás ť sa zdržalo, jeden 

nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 

A teraz hlasujeme o druhom procedurálnom návrhu pán a 

poslanca Žitného, aby sa aj o časti B2 hlasovalo 

samostatne.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tomu hovorím principiálny postoj toto.  

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

desa ť za, pä ť proti, dvadsa ťtri sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 

Tak, o jedných budeme hlasova ť samostatne, o druhých 

nie, tak to je, to sú zásadové postoje. Ale dobre, ideme na 

to.  

Uznesenie nebolo prijaté. 

Takže, prosím návrhovú komisiu o prednes návrhu 

uznesenia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže na základe týchto hlasovaní sa bude teraz 

hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené v časti A, odvoláva zo správnej rady pani Petru 

Nagyovú Džerengovú a Ľubomíra Andrassyho a z dozornej rady 

odvoláva Ondrišovú, Len ča, Greksu, Kubovi ča, Dinuša 

a Borgu ľu, o týchto  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Páni poslanci, už sa hlasuje teraz, neviem. Prodedú ra, 

nech sa pá či, pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ja by som si vyprosil tieto tvoje poznámky, prepá č. 

Jako, smeješ sa z nejakých princípov. Však to bolo jasne 

povedané, že poslancov poznáme, preto nemusíme hlas ova ť 

zvláš ť. Tých troch ľudí nepoznáme, preto sa budú hlasova ť 

zvláš ť.  

Nechaj si svoje poznámky, prosím ťa. Fakt, fakt je to 

odporné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som si chcel iba ujasni ť z h ľadiska procedúry, 

pretože ja si myslím, že teda najskôr by sme mali a si 

hlasova ť o tých troch menách a potom. Lebo nikto nedal 

návrh, že sa bude hlasova ť o á čku, bé čku, cé čku samostatne, 

čiže ja len sa. Chcem si ujasni ť, že najskôr sa bude 

hlasova ť o tých troch menách B1, B2, B3 a potom o uznesení 

ako celku. Lebo tak mi to aspo ň logicky vychádza z toho 

návrhu, ako to bolo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa faktickou.  

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

Jano, myslím si, že som to povedal na mikrofón, že 

žiadam, aby sme hlasovali o tom prvom zvláš ť, o tých troch 

zvláš ť a následne o tom zvláš ť. Ja som tú procedúru celkom 

jasne pomenoval. Asi aj zvukový záznam to preniesol , som si 

nie istý, či som náhodou nemýlil slová, ale takto som to 

hovoril, takto bolo odsúhlasené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak návrhová komisia, o čom ideme teraz hlasova ť?  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som bola ve ľmi rada, keby poslanci nie hovorili 

do toho, ke ď už čítam návrh uznesenia. Čo chcú ma ť v návrhu 

uznesenia, majú to pred tým da ť a nie do toho potom ešte sa 

prihlási ť a teraz máme taký šalát z toho.  

Borgu ľa povedal jasne o prvej časti, o druhej časti. 

Tak najprv odvolávame a potom vymenúvavame. Si mysl ím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak hlasujeme o návrhu pána poslanca, to znamená, ž e 

odvolávame.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Jasne som hovorila, že odvolávame zo správnej rady 

a dozornej rady.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale najprv sa hlasuje o pozme ňujúcich návrhoch 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) no.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 147 

No teraz ideme hlasova ť o tom á čku, no. No však áno. 

Tak preto prosím návrhovú komisiu, aby predniesla n ávrh 

uznesenia.  

Už ste to, už ste to pre čítali. Hej, dobre.  

Tak ideme hlasova ť, boli tie faktické, ideme hlasova ť 

o tej časti A.  

Nech sa pá či, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťdevä ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

A teraz ideme hlasova ť o časti B bod jedna a prvé meno 

je do správnej rady.  

Alebo pani, pardon, návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Takže teraz sa hlasuje o časti B, ako bolo navrhnuté 

do správnej rady Mestského centra Stará tržnica sa volí, 

keďže bol návrh o jednotlivých menách zvláš ť hlasova ť, tak 

prvý v poradí je Milan Černý. Mali by sme o ňom hlasova ť 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť za, tridsa ť(poznámka: oprava „ööö“) 

tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťosem za, jeden sa zdržal 

Uznesenie bolo prijaté. 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Za ďalšie meno hlasujeme teraz Petra Greksová do 

správnej rady.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

dvadsa ťtri za, trinás ť sa zdržalo, jeden nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Do tretice Miroslav Bialka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Registrujte sa a hlasujte. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Bialka je tu písané, tak Bialko, prepá čte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťšes ť za, traja sa zdržali. 

Uznesenie bolo prijaté.  

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o členov do dozornej rady o všetkých 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťdevä ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem pekne. Máme zvolenú správnu radu a dozornú 

radu Mestského centra Stará tržnica. A Stará tržnic a môže 

pokra čova ť, dúfajme, vo svojej úspešnej činnosti ďalej.  

 

 

BOD 17 INFORMÁCIA O VÝSTAVBE NOVEJ 

NEMOCNICE V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokra čujeme v bode sedemnás ť a tým je Informácia o 

výstavbe novej nemocnice v Bratislave, ktorú predkl adáme na 

základe uznesenia tohto mestského zastupite ľstva. 

Poprosím pani námestní čku Plšekovú, aby materiál 

uviedla.  
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Vážení kolegovia, kolegyne, v zmysle uznesení 

z minulého zastupite ľstva sme vám predložili túto správu.  

Chcem poveda ť,  že prebehlo rokovanie s BSK, ako ste 

nás zaviazali. Na BSK je nová riadite ľka odboru 

zdravotníctva pani doktorka Ježíková. Pripravuje sa  odborná 

konferencia za ú časti ministerstva zdravotníctva, odborných 

orgánov, komory, ale samozrejme aj samospráv a táto  by mala 

byť 29. apríla, kde sme pris ľúbili našu aktívnu ú časť.  

Čo sa týka druhej časti uznesenia, chceli ste vedie ť 

o zámere tejto nemocnice a o tom, či sa nie čo v tej veci už 

udialo.  

Chcem vás informova ť, ako sme vám priložili 

v materiáli, že mesto Bratislava v októbri minulého  roka 

2014 v období ke ď bežala aj volebná kampa ň, možno to vtedy 

tak nezarezonovalo a nevedeli ste o tom, obdržalo l ist, na 

základe neho vydalo aj stanovisko, ktoré sme tu pre dložili. 

To stanovisko podpísal minulý, teda starosta, teda primátor 

Ftá čnik. To stanovisko v podstate ale je dos ť také vágne, 

pretože nebol predložený žiaden konkrétny projekt t ej 

nemocnice, ktorý by obsahoval nejaké stavebné dokum entácie, 

ktorý by obsahoval nejaké dopravné štúdie a podobne . 

Takže stanovisko sme si vám dovolili pripnú ť, aby ste 

videli aký proces tu bol. Momentálne na meste nie j e podaná 

žiadna žiados ť s ministerstva zdravotníctva, alebo nejakej 

inej organizácie oh ľadom tejto výstavby nemocnice. Nemáme 
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ani podrobné informácie, lebo rôznia sa informácia z médií 

ohľadom ve ľkosti nemocnice, po čtu lôžok, zamerania, dokonca 

nie je vôbec jasné aké oddelenia nás to, v tej nemo cnici 

budú, ani či to následne má prinies ť zavretie iných 

nemocníc ako sú Kramáre, Staré Mesto Mickiewiczova,  

prípadne Ružinov, alebo ich transformáciu na chroni cké 

lôžka. Toto nie je nikde predložené ako štandardný 

dokument, preto vlastne nevieme vychádza ť momentálne so 

žiadneho takého štandardného dokumentu, len 

z medializovaných informácií.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pani námestní čke a otváram 

k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa hlási pán star osta 

Šramko.  

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som ctenému zastupite ľstvu len chcel pripomenú ť, 

že v Lama či v najmenšej mestskej časti Bratislavy sa stále 

nachádza rozostavaná nemocnica, o ktorej samozrejme  cez 

médiá vieme, že nebude dostavaná. Takmer pol roka s a snažím 

dosta ť na ministerstvo, aby som mal možnos ť sa dozvedie ť 

ako ďalej. Posledné správy mám, že ma nejaký vedúci odbo ru 

príjme. Pán Čislák, ako bývalý štátny tajomník so mnou 

komunikoval miesto pani ministerky, teraz som dúfal , ke ď je 
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ministrom, že ma prijme a budeme kontinuálne nejak 

naväzova ť na informácie, ktoré som dostával 

v predchádzajúcom období. Takže, bohužia ľ, nie. Uvidím. 

Budem rád, ak toho 29. apríla budem môc ť možno poda ť nejaké 

informácie, ak sa dozviem čo s rozostavanou nemocnicou.  

A samozrejme, jedno s druhým súvisí. No ak sa minú 

peniaze na ministerstve zdravotníctva na iné, tak n ebude 

ani na zbúranie a vy čistenie priestoru po starej nemocnici. 

Takže,to len to. 

A pripomínam, pri daniach z nehnute ľnosti, že štátne 

inštitúcie neplatia dane. Pokia ľ by platili za rozostavané 

budovy, tak by sme z toho aspo ň nejaký prospech mali. Takto 

máme len starosti.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Dostál.  

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

Ďakujem za túto informáciu.  

Chcem. Teda mám dve otázky.  Jedna sa týka vecného 

stanoviska, teda najmä pokia ľ ide o teda stanovisko 

predložené pod ľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie EIA. Tam, napríklad, z tej, z toho stano viska 

k dopravnej situácii vyplýva, že mesto s tým vlastn e nemá 
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žiadny problém, neuplat ňuje žiadne pripomienky. Ja viem, že 

to bolo v októbri minulého roku, ale teda či je to, či to 

teda iba prejdeme bez komentára, alebo, alebo povie me, že 

áno, takto to vidí aj vedenie mesta teraz. 

A druhá vec je, nie som si celkom istý, že bolo 

naplnené to uznesenie, ktoré sme mali na minulom 

zastupite ľstve, ktoré v bode B mestské zastupite ľstvo 

požiadalo primátora pripravi ť na rokovanie mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta predloži ť informáciu o zámere 

realizova ť výstavbu novej nemocnice v hlavnom meste a návrh 

stanoviska hlavného mesta k tomuto zámeru s dôrazom  na 

dostupnos ť zdravotnej starostlivosti obyvate ľov hlavného 

mesta.  

V tej prvej časti, áno, aká podrobná má by ť tá 

informácia. Ale toto bola v podstate informácia 

o stanovisku, ktoré už hlavné mesto vydalo v rámci zákona 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Viac t u bola 

informácia o tomto stanovisku ako o samotnom zámere . 

A zárove ň tam nebol návrh stanoviska hlavného mesta ako sa 

hlavné mesto chce postavi ť, či už primátor, alebo 

zastupite ľstvo k tomuto. Lebo áno, zú častníme sa 

konferencie spolu s BSK a tým to kon čí?  

Teda ja som chápal, ke ď som spolupredkladal tento 

návrh, ten návrh tak, že vedenie mesta má pripravi ť nejaký 

návrh stanoviska, že čo s tým chceme robi ť. Lebo ten proces 

pokra čuje, vláda chce postavi ť tú nemocnicu, my viacerí sme 

dali najavo, že s tým máme  problém, že máme obavy,  že to 

zhorší dostupnos ť zdravotnej starostlivosti, že to bude ma ť 

negatívne dopady na, na dopravnú situáciu v Bratisl ave. 
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Rovnako, že, že či je adekvátne tie náklady, ktoré to so 

sebou prinesie. Myslím si, že by bolo vhodné, aby s a, aby 

sa k tomu vyjadrilo aj hlavné mesto, inak, ako iba tým 

bežným nejakým úradníckym postupom v rámci zákona o  EIA. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Kimerlingová.  

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

Vážení kolegovia, ja sa pripojím k tomu, čo povedal 

kolega starosta z Lama ča Peter Šramko.  

Rázsochy sú rozostavané, ani sa nedostavajú a myslí m 

si, že rozumnejšie by bolo rozobra ť Rázsochy a tie 

investície použi ť tam, ako fungujúcu nemocnicu Svätého 

Michala za čať rozobera ť s tým, že tie funkcie, ktoré sa tam 

plnia budú zatia ľ asi neobsadené, alebo nebudú sa ma ť kde 

realizova ť. Takže ove ľa rozumnejšie by bolo, ale to už 

pravdepodobne ľuďom, ktorí o tom na vláde rozhodujú iní 

rozumnejší a vä čší odborníci ako som ja povedali, neviem, 

pre čo to nepo čúvajú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestní čka.  
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aj to, čo povedal Ondro Dotál, aj to, čo povedala 

pani, pani Kimerlingová teraz je presne to. My nemá me 

informácie. Neexituje nejaký materiál, ktorý by tu na mesto 

bol predložený, aby sme ho mali ako posúdi ť. Jednak samotný 

zámer, ktorý by podrobne opisoval o aký typ nemocni ce. Či 

by to znamenalo zatvorenie tej existujúcej nemocnic e 

Svätého Michala, zbúranie, rekonštrukciu, nadstavbu , čo. 

A samozrejme aj dopravnú štúdiu, ktorá vlastne poto m my sa 

k nej vieme vyjadri ť. Nebolo tu ni č také predložené. Tu bol 

len ideový zámysel vlastne, nejakej nemocnice v dan ej 

lokalite a k tomu sa mesto v novembri vyjadrilo.  

Samozrejme, ak sa môžem vyjadri ť za seba. Ja osobne 

som si pre čítala generel zdravotníctva, ktorý tu bol minulý 

rok prijatý. Osobne si myslím, že je v rozpore tá n emocnica 

s týmto generelom, hlavne z h ľadiska dostupnosti. Len ja si 

myslím, že viac informácii sa dozvieme práve na tej  

pripravenej konferencii, ktorá bude 29. apríla, kde  s ľúbilo 

ministerstvo, že príde predstavi ť v podstate ten projekt 

a ten zámysel tej nemocnice.  

Takže dneska naozaj mesto sa nemalo vlastne k čomu 

vyjadri ť, len vieme poveda ť, že principiálne ak by išlo 

o vybudovanie jedného ve ľkého kolosu, ktorý bude dopravne 

zaťažova ť lokalitu, prípadne k zrušeniu troch ďalších 

nemocníc, alebo ich transformácii, my to nevieme, l ebo 

nikde sme taký podnet nedostali ako projektový.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj, faktická. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Pani námestní čka, teda chápem, že chcete by ť 

diplomatická, ale to je prejav naozaj arogancie 

k Bratislave, že nemáme tieto informácie. Povedzte nám, ako 

poslancom, aké bolo stanovisko mesta k tomu, k tomu  

projektu, ktoré hovoríte, že už odišlo. Nejaké stan ovisko. 

To bolo záväzné rozhodnutie, alebo iba stanovisko k u 

koncepcii?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A v každom prípade, je tu nakoniec aj pani hlavná 

dopravná inžinierka. My sa obávame všetci ďalšieho 

neuváženého rozhodnutia na zlom dopravnom mieste a nejakú 

hra čku na ministerstve zdravotníctva, ktorú si vymyslia , 

budú znáša ť tu tie zmätky nakoniec ob čania a my z ich 

daňových poplatkov budeme plati ť vyvolané investície.  

V každom prípade, ak tam budú vyvolané investície, ak 

bude treba urobi ť dopravné (gong) opatrenia, tak musí vláda 

ráta ť, že to musí uhradi ť zo svojho rozpo čtu. To by bolo 

treba od samého za čiatku neustále pripomína ť.  
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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: 

No, okrem informácií, ktoré nám boli priamo zaslané  

ako subjektu, ktorý sa vyjadruje v rámci EIA, tak s ú 

dohľadate ľné ďalšie informácie, ktoré sa toho týkajú. Ja 

som teda spomenul v dôvodovej správe k tomu materiá lu, 

ktorý sme mali na minulom zastupite ľstve, že v júni 

minulého roku vláda schválila štúdiu uskuto čnite ľnosti, kde 

boli aj informácie pomerne podrobné, ktoré sa tohot o 

týkali. Tá bola dlho v režime utajenia, ale, ale za čiatkom 

tohto roku bola odtajená, čiže nejaké informácie sa dajú 

dohľadať.  

Ale súhlasím, že, že teda ten čas bol obmedzený, tých 

informácií je málo, ne, ne, nesmerovalo to k tomu, že chcem 

vy číta ť, že nebolo splnené uznesenie, ale to, že aby sme 

ne, neuspokojili sa s týmto, ale, ale na tom stanov isku 

ďalej, ďalej pracovali a pripravili nejaký názor a venovali  

sa tejto téme aj na ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja som si na internete našla tú štúdiu uskute čne, 

uskuto čnite ľnosti, ktorú spomínal Ondro Dostál. Z toho je 

vidno, že asi aký rozsah je to. Čo sa tam bude dia ť. Čiže 

ja som predpokladala, že toto bude predmetom. Nie, nie ten 

pôvodný zámer, lebo ten zámer posudzovali naši úrad níci ako 

samostatnú nemocnicu, ktorá tam má by ť asi zbúraná, 

vynovená. Čiže oni to nezobrali z h ľadiska nejakej tejto 

štúdie uskuto čnite ľnosti, lebo tá hovorí o nie čom úplne 

inom. Tá vlastne rozoberá aj tieto vz ťahy, aj tú kapacitu.  

Čiže ja si myslím, že možno trochu nad rámec toho čo 

tu máme my, lebo samozrejme, že ministerstvo nám ne bude ni č 

posiela ť, musíme nejak proaktívne si asi vyžiada ť. Možno 

cez infozákon asi, ke ď nemáme inú možnos ť. A vyžiada ť si 

to, ja si myslím, že vás k tomu, ke ď to pod ľa zákona 

vyžiadate tak vám musia ten pod ľa zákona aj posla ť ten 

zámer, tak vidím v tomto jediné riešenie. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Kimerlingová.  

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

Tak ako čítam tento materiál, čo máme na stole, tak ja 

som to pochopila, že v novembri bola poskytnutá 

územnoplánovacia informácia, alebo teda také stanov isko 

v rámci územnoplánovacej informácie, ktoré sa vydáv a na 

dobu ur čitú. A tuná je na konci aj konštatované, že to 
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nenahrádza záväzné stanovisko, ktoré bude potom nes kôr 

vydané na základe dokumentácie k územnému rozhodnut iu.  

To znamená, že toto čo už odišlo z magistrátu, bolo 

len v rozsahu územnoplánovacej informácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keď sa do diskusie už nikto nehlási, uzatváram 

diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uzneseni a.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Informáciu o výstavbe novej nemocn ice 

a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, sedem sa zdržalo. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 18 AKTUÁLNY STAV VÝSTAVBY PODZEMNÝCH 

GARÁŽI A OCHRANY ARCHEOLOGICKÝCH 

NÁLEZOV NA SEVERNEJ TERASE 

BRATISLAVSKÉHO HRADU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k ďalšiemu materiálu a tým je bod číslo 

osemnásť iformácia o aktuálnom stave výstavby podzemných 

garáži a ochrany archeologických nálezov. Tiež s od kazom na 

uznesenie a diskusiu v tomto mestskom zastupite ľstve, 

pretože sa jedná o aktuálnu vec.  

A poprosím pani námestní čku, pani doktorku Plšekovú, 

aby materiál predniesla.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Takisto na základe uznesenia z minulého zastupite ľstva 

sme vlastne oslovili ministerstvo kultúry. Tam sa n akoniec 

uskuto čnilo rokovanie medzi mnou a riadite ľom, generálnym 

riadite ľom sekcie ochrany kultúrneho dedi čstva pánom 

Šimuni čom. To rokovanie bolo v podstate také informatívne.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 162 

Ministerstvo kultúry nás informovalo, že ono vôbec do 

procesu výstavby garáží a teda archeologické nálezo v na 

hrade nezasahuje, nie je to v jeho gescii. Ak by sa mozrejme 

na ministerstvo prišiel nejaký podnet na nejaké poc hybenia 

orgánov, ktoré spadajú pod ministerstvo, ako sú nap ríklad 

Krajský, či Štátny ústav ochrany pamiatok, Krajský úrad 

teda ochrany pamiatok a podobne, tak vtedy by sa tý m 

zaoberali, ale procesne nie sú v tomto vôbec 

zainteresovaní. My sme samozrejme poprosili ich, ab y istým 

spôsobom dohliadali na to, aby ten proces viedol k ochrane 

archeologických nálezov a k následnej ich prezentác ií.  

No a v tej druhej časti vás informujeme o tom, že na 

hrade funguje momentálne odborná komisia, je to tak é 

grémium zložené z odborníkov, ktoré navrhla národná  rada 

a odborníkov, ktoré, ktorých navrhlo Združenie SOS 

Bratislavský hrad. V tej časti sú vlastne aj dvaja naši 

odborníci, archeológovia pani Musilová a pán Resutí k, ktorý 

robili ten archeologický výskum na hrade.  

Pripravili sme vám v podstate aj závery toho grémia , 

ako momentálne stav je. My v podstate takmer denne 

komunikujeme aj s architektom na hrade s pánom inži nierom 

Masárom, ktorý nás informuje, že čo sa momentálne 

pripravuje, ale tie veci sa naozaj vyvíjajú. Takže my sme 

len chronologicky tu dali čo sa momentálne udialo a v akom 

stave to je, pri čom teraz je také medziobdobie, lebo nie je 

dohodnuté ďalšie sedenie tej odbornej komisie, ktorá by 

mala rokova ť aj o tom, či bude prípadný nejaké iné využitie 

tých, toho priestoru, kde sa plánovali garáže, lebo  v hre 

sú tiež nejaké témy oh ľadom depozitov, prípadne iného 

využitie toho objektu.  
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Takže to, čo máme k dispozícii čo sa dalo 

vykomunikova ť s národnou radou i s tými ostatnými 

zainteresovaname, zainteresovanými vám do materiálu  

pripravili.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne a otváram diskusiu, do ktorej sa hlási  

pani poslanky ňa Štasselová.  

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

Áno, ďakujem pekne.  

Pani Plšeková, ja som iniciovala vlastne to uznesen ie. 

Mám dve otázky:  

Jedna otázka, že sa hovorilo o nejakej konferencii,  

ktorej, na ktorej by malo participova ť alebo dokonca 

iniciova ť ho mesto. Sedemnásteho, myslím, to bolo 

naplánované. Pre čo sa to zrušilo alebo čo sa stalo?  

A druhá otázka je, že. Alebo skôr tak do, 

dovysvetlenie, alebo čo bola pointa celého toho uznesenia. 

Aby sme my, naozaj ako podali ten podnet, pretože t o 

stavebné, ten projekt, alebo teda tá realizácia bol a osem 

krát, až osem krát otvorená. Zakaždým sa, bola otvo rená 

kvôli tomu, že sa našli nejaké ďalšie a ďalšie nové nálezy 

a v je bežnou zvyklos ťou, ke ď sa hocikde na roli nájde 

nie čo, tak všetko čo sa tam deje stavebné sa zastavuje. 

Hocijaká blbos ť. Čiže, čiže tuná sa našli exkluzívne nálezy 
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a tá stavba sa nezastavila. Teda to moje uznesenie bolo 

o tom, aby sme my ako mesto požiadali o zastavenie tej 

stavby, alebo povedali, že tieto úrady pochybyli ke ďže 

nezastavili stavbu.  

Takže, takže skúsme k tomu, k tej konferencii a pot om 

k tomuto druhému, že čo s tým ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja som si dovolila spýta ť sa niektorých nezávislých 

odborníkov na to, že aké by bolo ideálne riešenie. Ne, 

povedali, že archeológovia sa dostali až po skalu, to 

znamená, hlbšie sa už nedá. Teraz je vlastne dôleži té, aby 

sa urobil dôkladný teda samozrejme prieskum.  

Ja som sa pýtala, že či je pre nich k ľúčové zachova ť 

to miesto, kde sa to zacho, kde sa to samozrejme na šlo. 

Povedali, že to považujú za jedno z najlepších rieš ení, aby 

sa tam na tom mieste zachovali vlastne tie v depozi te tieto 

nálezy.  

Podľa mojich informácií, múzeum to nechce, ale 

predpokladám, že ke ďže je riadené ministerstvom, tak asi 

možnože muselo nechcie ť. Ale je v záujme aj toho, čo minule 

tu spomenula pani Štasselová, aj pani Svore ňová, vzh ľadom 
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na to, že sme nejaké hlavné mesto, máme nejaké kult úrne 

cítenie a chceme aby ten turistický ruch, ale aj na ši, naše 

decká, naši, naši ľudia vedeli si ucti ť aj ten nález, aj tú 

hodnotu toho nálezu, že by to bolo naozaj k ľúčové, aby to 

na tom mieste aj ostalo. Čiže aby sme presadzovali ten 

depozit. On dokonca pripustil, že by sa to dalo aj sk ĺbi ť 

s tými parkoviskami, len by to musel by ť citlivý projekt.  

Čiže ja som bola teda, myslím si, že toto by malo by ť 

asi k ľúčové, aby mesto podnecovalo zachovanie tých 

depozitov na, na mieste. To znamená, nie v múzeu na  hrade, 

ale na samotnom mieste kde sa ten nález nachádzal. Čiže ak 

by sme mohli v tejto, v tomto smere vyvinú ť nejakú 

aktivitu, tak by som bola v ďačná.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani námestní čka.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Začnem najskôr tým, čo hovorila pán, pani Pätoprstá, 

potom sa vrátim k pani Štasselovej.  

Mesto je aktívne. Ja som člen SOS Bratislavský hrad. 

Ja som bola spoluorganizátor založenia tohto združe nia 

a komunikujeme naozaj takmer dennodenne.  
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Odborníci, ktorí boli daní do toho grémia, sú pod ľa 

mňa najvyššie kapacity aké vôbec v tej oblasti existu jú 

dneska na Slovensku. Sú to najlepší reštaurátori, n ajlepší 

stavbári, alebo teda zástupcovia architektov a ich komory. 

Sú tam najlepší archeológovia slovenskí. Okrem naši ch 

z Mestského úradu ochrany pamiatok je tam pán Rajtá r 

z Nitry. Sú tam naozaj odborníci, ktorí vedia k tom u zauja ť 

odborné stanovisko.  

A z toho, čo sme pripravili bolo sedemdesiatpä ť 

percent vecí schválených tým grémiom. To znamená, a j tou 

druhou stranou a akceptovaných. To znamená národnou  radou.  

Čo sa ale nepohlo je téma garáží. To je druhá téma. 

Lebo v prvej téme sa naozaj vyše desa ť hodín rokovalo na 

v národnej rade o tom, a ako budú vlastne ochránené  tie 

nálezy a nebudú uložené do depozitu, ale budú priam o in 

situ na mieste kde sa našli zakonzervované 

a prezentovate ľné pre verejnos ť, pretože ten pôvodný nález, 

pôvodný návrh znamenal, že len jedna z tých lokalít  bude 

prezentovaná v krytom objekte a tie ostatné budú za sypané 

a akési priemety na trávniku budú ukázané.  

To v podstate odmietli aj zahrani ční odborníci 

zahrani ční archeológovia, ktorých si pozvala národná rada, 

nie my. A tiež im povedali, je nutné tieto veci uká zať  

verejnosti v krytých objektoch, zabezpe či ť ich dôslednú 

ochranu a reštaurovanie a to vlastne to grémium pri jalo. 

Preto sme vám tu správu z toho zasadnutia grémia da li, že 

na čom sa dohodli.  
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Čo sa týka konferencie. Vzh ľadom na to, že 

sedemnásteho mala by ť konferencia a sedemnásteho zárove ň 

zasadalo grémium. Požiadala nás národná rada, aby s me 

odložili tú konferenciu, lebo vedeli, že vlastne tá  

komisia, to grémium prijme nejaké nové veci a ten a rchitekt 

bude zaviazaný prerobi ť ten projekt. Nechceli sme vám, aj 

verejnosti urobi ť konferenciu, ktorá by ukázala to, čo síce 

je, ale zase nový projekt už neuvidí potom verejnos ť? Tak 

sme sa dohodli, že ke ď bude uzavretá tá kapitola rokovaní 

toho grémia odborného a architekt prerobí projekt, až ten 

budeme prezentova ť potom verejnosti ako to, čo sa tam 

naozaj ide robi ť. Lebo tak by sme robili každé dva týždne 

možno prezentácie nie čoho ako sa vyvíja.  

Čo vám ale vieme ukáza ť a chcem vás na to ve ľmi pekne 

dneska pozva ť. Dolu vo vynovenom priestore ARCHY je 

sedemnás ť ve ľkých panelov o archeologických výskumoch na 

hrade. Urobili sme to my, náš Ústav ochrany pamiato k 

v spolupráci s BTB, ktorej chcem ve ľmi po ďakova ť za odbornú 

spoluprácu. A toto je nie čo, čo nemá v tejto chvíli nikto. 

Vieme sa tým prezentova ť kdeko ľvek vo svete.  

Sú to urobené rolapy, ktoré vieme zobra ť do auta a ís ť 

kdeko ľvek na svetovú výstavu a ukáza ť to, čo sa našlo na 

hrade, lebo dneska ktoko ľvek z vás, aj ob čan ke ď chce ís ť 

na hrad a vidie ť to, tak to neuvidí, lebo je to proste bu ď 

skryté, alebo ešte sa tam stavia. A toto je nie čo, čo vieme 

prezentova ť vám v prvom rade ako poslancom, aby ste to 

videli, a na budúci týžde ň to chceme otvori ť ako aj výstavu 

pre verejnos ť. A máme už pris ľúbenú aj spoluprácu 

s rakúskou televíziou, ktorá o tom bude dáva ť šoty.  
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Takže chceme to, čo sa tam našlo prezentova ť. Tla číme 

na to, aby tie pamiatky boli ochránené a prezentova te ľné 

a zapájame sa aj do diskusií oh ľadom garáži alebo iného 

využitia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Štasselová.  

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

Ďakujem pekne za informáciu.  

Ja o tomto všetkom viem. Toto sú všetko záležitosti , 

ktoré už boli prezentované aj na medzinárodnej konf erencii, 

keď sa tie nálezy našli. Vtedy ešte boli na mieste tie  

veci.  

To, že tí odborníci, ktorí tam prišli navrhujú naoz aj 

jednozna čne, aby tam tie garáže neboli, tak to sa zhodujú 

všetci, okrem pravdepodobne zástupcov národnej rady  a pána 

kancelára, ktorého ke ď ste si mohli vypo čuť v slovenskom 

rozhlase, tak opakovane tvrdí, že, že stavba musí b eža ť, 

lebo by porušili zákon.  

Čiže ja dúfam, že aj naša ambícia by mohla by ť 

zastavi ť stavbu ešte raz. Ni č viac a ni č menej. Zastavi ť 

stavbu. Skúste vyvinú ť všetko čo sa dá, aby sa tá stavba 

zastavila, lebo teraz sa tam stavajú garáže.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pani viceprimátorka, mne sa to, ten návrh uznesenia , 

že berieme na vedomie iba informáciu o tom zdá príl iš málo. 

My, my by sme mali aj ako poslanci prejavi ť náš názor na 

to, nie len nenecha ť to iba na to ob čianske združenie SOS, 

kde, napriek tomu, že v tom ob čianske združenie máme 

zástupky ňu vedenia mesta, vás. Že bolo by dobré keby sme to 

nejako aj uznesením zdôraznili, že si želáme zachov ať tie 

archeologické nálezy priamo tam mieste. Garáže nie sú pre 

nás také dôležité ako história a obraz mesta. A mys lím si, 

že by sme mohli aj požiada ť aby, alebo da ť najavo, že 

v tých archeologických prieskumoch sa môže pokra čova ť, ale 

tam, kde sa ešte dá.  

Pani Musilová nám nás na našej komisii kultúry vted y 

bola informovala, že sú ešte ďalšie miesta, kde 

predpokladajú nálezy, len zatia ľ nemajú peniaze na to.  

Takže ja vás poprosím, pani viceprimátorka, vedeli by 

ste naformulova ť teda doplnenie tohoto návrhu uznesenia, 

keďže to predkladáte? Akože mestské. Berie na vedomie 

a dáva najavo, ja neviem, mestské zastupite ľstvo, že sú 

pre ňho dôležité tie nálezy na hrade a neviem, neviem ak o. 

Čo myslíte? Ur čite by vám to pomohlo, keby mestské 

zastupite ľstvo jasne deklarovalo svoj názor. Nie len že 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Olekšák.  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja skuto čne nie som odborník čo sa týka nejakých 

archeologických nálezov a podobne. Ja som si len pr ečítal 

v Pravde 7. marca, teda rozhovor s pánom Štefanom H ol číkom. 

Myslím si, že tohto uznávaného historika nebude nik to 

spochyb ňova ť. A ten rozhovor má teda nadpis, že Za garáže 

pod hradom nám raz budúce generá, nám raz budúce ge nerácie 

poďakujú.  

Ja tento rozhovor tu nebudem teda celý číta ť, ale 

skuto čne, ve ľmi podrobne tam hovorí pre čo a ako a plne sa 

s ním stotož ňujem. Takže bol by som ve ľmi rád, aby sme tu 

nejakým spôsobom nešturmovali a nechali to na odbor níkov, 

presne ako pán Hol čík ve ľmi jasne to vysvet ľuje.  

A som pri tej formulácii, že berie na vedomie. Lebo  

nie čo zastavova ť, predpokladám, že tento proces už je tak 

rozbehnutý, že dneska, myslím si, že nám už dávno u šiel 

vlak. A skuto čne budem ve ľmi rád, ke ď sa tam urobia tie 

garáže, ke ď hrad opä ť dostane tú podobu, ktorá jednoducho 

bola kedysi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Šimon či čová, faktickou.  

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

Ja si, ja si na rozdiel od pána poslanca Olekšáka 

nemyslím, že nám už úplne ušiel vlak. Je stále možn é 

zastavi ť to konanie. Mám taký pocit, že stavebné Staré 

Mesto čaká na výzvu niekoho, lebo mohol by sám od seba 

začať kona ť a konanie zatia ľ zastavi ť alebo preruši ť, ale, 

alebo možno pani viceprimátorka, vy ste v kontakte s nimi 

a viete nájs ť spôsob ako oslovi ť starostu Starého Mesta, 

aby ako šéf stavebného úradu v tejto veci konal.  

Alebo, ak je prítomný, možno by nám mohol poveda ť, čo 

by na to potreboval, aby mohol procesne zastavi ť alebo 

preruši ť to stavebné povolenie, ktoré tam je. A ja, ja by 

som vám vedela poradi ť také veci, ktoré boli procesne 

pochybné. Ale dobre, to vám poviem zvláš ť. 

Takže len takáto moja krátka poznámka.  

Díky.  

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: 

Ja súhlasím s pánom poslancom Olekšákom, že teda bu de 

dobré, ak sa to tam uvedie do toho pôvodného stavu ako to 

tam bolo kedysi. Len by sme si mali nejako teda uja sni ť, že 

či preferujeme tie garáže z čias Keltov alebo Starých 

Slovanov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán, pani poslanky ňa Černá.  

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ja som o tom hovorila dos ť dlho s Hol číkom, lebo ja 

som si najskôr myslela, že je sná ď podplatený, či kerého 

andela, ke ď dal také stanovisko. Ale on povedal, že ak sa 

to teraz zastaví, že to bude ďaleko vä čšia škoda pre tie 

pamiatky, čo sa tam našli, ako ke ď sa to dokon čí tak, ako 

to tí odborníci navrhli.   

Tak sa nesnažme by ť vä čší odborníci, jak títo páni.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Šimon či čová, nedá sa faktickou na faktickú.  

Prihláste sa, prosím, riadne do diskusie.  

Pán poslanec Drozd.  
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Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Aj predre čníci predo mnou povedal pán poslanec ur čité 

fakty a samozrejme, musíme rešpektova ť fakty, že tu sú 

vydané ur čité právoplatné rozhodnutia, ktoré majú svoju 

platnos ť. My nemôžme teraz si vymýš ľať, že nechceme tam 

garáže. Proste tu sú ur čité rozhodnutia, ktoré, ku ktorým 

sa vyjadrovali odborné útvary či už mesta, či už Starého 

Mesta ako stavebný úrad a len tak meni ť ú čel využitia nie 

je také jednoduché.  

Ja chápem, že treba rešpektova ť tie objavy, ktoré  sa 

počas výstavby našli, ale na to je tiež mechanizmus ak o, 

ako fungova ť ďalej. A myslím, že aj komisia, ktorá bola 

zriedená národnou radou a predsedom národnej rady, vlastne 

akceptuje všetky tieto pripomienky s tým, že tieto nálezy 

budú vystavené, budú chránené, budú prezentované a myslím, 

že tie garancie sú dostato čné.  

Ja si myslím, že tu si niektorí ľudia h ľadajú témy, 

ktorými by sa tu hlavne zvidite ľňovali.  

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: 

Na pani námestní čku by som mal otázku.  
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Má tam teda zasada ť to grémium, ktoré nezasadalo toho 

sedemnásteho. Tie tri najdôležitejšie pamiatky, čo sú tam, 

jak si hovorila, čo ma nau čila Lucia Štasselová, by mali 

byť zachované in situ na tom mieste. Čiže ak Lucia hovorí, 

že ďalej pokra čuje stavba garáží, pokra čuje v nezmenenom 

projekte, alebo v zmenenom projekte, kde budú zacho vané 

tieto tri pamiatky in situ na tom mieste s prekrytí m? To je 

pre m ňa, to je pre m ňa otázo čka.  

Kvitujem tu výstavu, ktorú ste nám navrhla, že by s me 

si mohli ís ť pozrie ť v ARCHE. Cez obed sa ur čite na ňu 

pôjdem pozrie ť. Dúfam, že aj ve ľa poslancov. Je to kus 

našej histórie. Pod ľa mňa by to mali vedie ť.  

A potom žia, padali tu také návrhy od pani 

Šimonči čovej a od pani Pätoprstej, pripájam sa k nim. 

A viem, jak ke ď sa kope a nájde niekde archeologický nález, 

či vo Vajnoroch, či v Devíne, všetci sa stavebníci toho 

boja, aby nenašli nie čo, lebo v tej chvíli musí by ť stavba 

zastavená a ten archeologický nález si ešte musí te n 

stavebník zaplati ť. Stavba je normálne zastavená.  

Čiže ja teraz neviem, či môžeme ako mestské 

zastupite ľstvo požiada ť predsedu národnej rady.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A, nemôžeme. Ale môžeme požiada ť primátora, taký 

krátky námet do diskusie, o to, aby odprezentoval n árok, 

názor mestského zastupite ľstva, aby bola stavba v súlade so 

zákonom do dokon čenia vykopávok zastavená. A do rozhodnutia 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 175 

o tom, či tam bude jazdiare ň, garáže, archív alebo nie čo 

takéhoto.  

Viem, že v prvom uznesení sme pána primátora nie čím 

poverili, aby prezentoval náš názor alebo uznesenie  niekde 

ďalej.  

Ja teraz hypotetizujem a diskutujem, lebo neviem ka m 

ďalej z konopy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestní čka Plšeková.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aby bolo jasné. V procese ke ď sa za čala výstavba tých 

garáží na hrade a nie len garáží, ale tam je tá jaz diare ň, 

ktorej replika sa vlastne bude robi ť a tá potrebuje ve ľké 

technické zabezpe čenie, preto sa tam robia pod zemou rôzne 

technické miestnosti, tak vtedy, ke ď sa našli tie 

archeologické nálezy, bola stavba zastavená. Proces ne 

normálne prebehli ďalšie veci, ktoré mali. Musel sa vlastne 

robi ť ten prieskum, zase posudky KPÚ a tak ďalej. Až ke ď to 

bolo urobené, až potom sa pokra čovalo ďalej.  

Čo sa týka archeologického výskumu, ten bol ukon čený 

na hrade. To on nepokra čuje ďalej. On bol ukon čený. Je 

koniec.  
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A garáže sú v inej časti ako tie nálezy. Dokonca 

projekt sa prepracovával, hlavne kvôli tomu nálezu pod 

takzvanými gaštanmi, tak sa uberalo z tej garáže a bol 

prerobený ten projekt. Čiže toto všetko prebehlo.  

Ja si naozaj v tejto chvíli neviem predstavi ť ako my 

mesto (gong) vieme toto zastavi ť. Staré Mesto možno, ale my 

nie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nedá sa faktickou na faktickú. Musíš sa prihlási ť do 

diskusie.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa rada vyhla tomu, pripomína mi to trošk u 

tú oto čku, ktorú sme stavali a ešte sme rozho, a už sme 

vedeli, že elektri čky nebudú potrebova ť oto čku. Čiže pre 

mňa je teraz k ľúčové naozaj to, čo povedala pani 

Štasselová, zisti ť, zisti ť, že či ten projekt, ktorý 

pokra čuje, umožní urobi ť tie depozity. Čo ur čite neu, 

neumožňuje, pretože ke ď sa projektovalo, tak o žiadnych 

depozitoch sa neuvažovalo. Preto môj návrh. Môj náv rh je 

taký, ak môžeme na komisiu kultúry, myslím, že je t am aj 

pani Štasselová, zavola ť pána Masára architekta,  ktorý nám 
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povie aké zmeny v projekte navrhujú a či sú v súlade s tým, 

ako stavba pokra čuje. To je, pod ľa mňa, relatívne 

jednoduché a dalo by sa to rýchlo urobi ť. A hne ď budeme 

múdrejší, či je to teda v súlade s tým, čo sa plánuje, lebo 

navrhnú ť depozit, to nie je jednoduché. To sa musí, proste,  

naprojektova ť. Či je to v súlade s tým starým pôvodným 

návrhom, alebo nie.  

Čiže ja vám naozaj teraz odporú čam, aby sme nerobili 

nevieme čo vlastne máme urobi ť. Zavolajte si toho pána 

Masára na tú komisiu, ak je to možné, a prebehnite si to, 

či naozaj budeme múdrejší, či sa v tom starom projekte 

pokra čuje, alebo už sa uvažuje o tom, že tie činnosti, 

ktoré sa tam stavajú, už sú v súlade s tými, s tými  

depozitmi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestní čka.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nemýľme si dve veci. Nie čo iné sú krycie objekty na 

prezentáciu archeologických nálezov, ktoré tam chce me 

prezentova ť. To sú celé murivá, steny a podobne. To 

znamená, krycí objekt, do ktorého vojdete pod zem a  vidíte 

tie nálezy. To nie je depozit. Depozit je nie čo úplne iné.  

A depozit vyhlásila národná rada a Slovenské národn é 

múzeum, že nepotrebujú, pretože sa robila ve ľká 
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reorganizácia v tom hrade a depozity sa tam vytvori li nové 

v iných priestoroch.  

My potrebujeme, MUOP, depozity pre naše veci, ale t ie 

nám hrad neumožní, aby sme tam dali. Je to jedna 

z možností, že by sme o tom rokovali. 

Ale oni teraz v podstate prerušili grémium o tom, či 

garáže a objekt štvorpodlažných garáží bude len gar ážami, 

alebo bude navrhnuté, že tri podlažia garáže, jeden  bude 

nejaký priestor na depozity, múzeum, ale (gong) o t omto 

grémiu ešte rokuje. To je to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Drozd. 

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

A takisto tieto priestory nebudú slúži ť iba na garáže 

a technické zabezpe čenie jazdiarne, ale aj na technické 

zabezpe čenie, ktoré sú umiestnené v objekte hradu. Čiže 

z hradu sa vymiestnia technické zariadenia, ktoré b udú 

umiestnené v týchto podzemných podlažiach. A na hra de sa 

získajú ďalšie miestnosti pre, pre prezentáciu hradu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Olekšák.  
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Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja si opä ť pomôžem pánom Hol číkom, historikom. Aspo ň 

ho zacitujem, jednu jeho odpove ď, v ktorej jasne hovorí: 

„ Problém je v tom, že samotné slovo garáže sa tu zne užíva. 

V areáli Bratislavského hradu sa v skuto čnosti nestavajú 

iba garáže. Verejnos ť je v tomto aktivistami zavádzaná. 

Garáže budú len pridruženou stavbou v nových rozsia hlych 

podzemných priestorov s rôznym ú čelom využitia, ktoré 

momentálne v oblasti pod budúcou barokovou záhradou  

vznikajú. Sú pridanou hodnotou celej obnovy hradu, za ktorú 

nám raz naši potomkovia budú v ďační. Keby sa dnes len 

vysadila záhrada, ďalšie desiatky rokov by sa už pod ňou 

stava ť nedalo.“ 

Takže to je presne, to je o tom, že akým spôsobom s om 

aj myslel tú teda pôvodnú obnovu.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem pekne. 

Naviažem na môjho predre čníka a za čnem pánom Hol číkom.  

Bola som na diskusii kde bol ú častný aj pán Hol čík 

a bola o, o garážach na hrade. On zdôraz ňoval, že aj 
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v garážach, čiže nie len garáža. V diskusii sme sa dostali 

k barokovej záhrade, kde upozornil pán Vaga č na to, že 

verejnos ť možno nevie, že tá baroková záhrada, ktorá má by ť 

potom na povrchu, bude obohnaná múrom vyšším ako dv a metre 

a nebude záhrada otvorená. Čiže bude to taký nejaký možno 

stiesnenejší pocit. Ja, aj ani neviem sama, či bude na ňho 

možný poh ľad iba z hradu? Alebo neviem odkia ľ. No dva a pol 

metrový múr neprevidím.  

Pán Hol čík na to reagoval, je to tak, ako to bolo 

voľakedy, pretože hrad sa rekonštruuje do obdobia 

barokového a všetko, čo bolo v období baroka, tak to tam má 

byť naspä ť. Okamžite dostal otázku, či tam tá Mária Terézia 

parkovala svoje ferari, ke ď tam majú by ť aj garáže ten 

novotvar? 

Tak na jednej strane prísne, možno nezmyselný dva 

a pol metrový múr, kt, lebo to tam vo ľakedy bolo a, 

a garáže, ktoré tam nikdy neboli, tak tie áno. A aj  tie 

ďalšie technické priestory, ktoré tam sú na vzduchot echniku 

a neviem na čo.  

Znovu opakujem. To je rekonštrukcia hradu, tak sa v olá 

celý projekt, ktorý prebieha od roku 2008, tuším. Čiže po 

slovensky obnova. Z pamiatkového zákona obnova, zna mená 

návrat do pôvodného stavu. Prosím, na toto nezabúda jte.  

Ďalšia poznámka, ktorú som chcela poveda ť k tomu. Už 

to musím poveda ť, že minulého roku teda nastala zmena 

v tom, že nebudú tam na hradnom nádvorí dve podlaži a 

podzemné garáží, ako bolo pôvodne bolo odsúhlasené,  aj 

stavebné povolenie bolo na vydané, ale že mínus šty ri, 
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pretože proste menila sa stavba. No. Na to bola pro ste 

proces EIA, ktorý mal by ť zverejnený na internetovej 

stránke hlavného mesta. Nebol. A v tom porušilo aj hlavné 

mesto, aj proste neviem kto ešte iný, proces a odob ral 

občanom možnos ť by ť ú častníkom následného stavebného 

povolenia Zmena stavby pred dokon čením. To by, to by tam 

boli pribudli ďalší ú častníci riadni, bu ď fyzických osôb, 

alebo ob čiankych iniciatív, alebo ob čianskych združení. 

Mesto nás obralo o túto možnos ť, preto žiadam pána 

primátora, ke ďže on ale za to nemôže, že sa takto stalo, 

možno tá osoba už ani nie je zamestnanky ňou magistrátu, 

ktorá možno k tomu prispela. Darmo som sa jej vypyt ovala, 

pre čo to tam nebolo. Neodpovedala doteraz. Tak by som 

prosila. Predpokladám, nemám tu to stavebné povolen ie, 

mesto je asi ú častníkom stavebného povolenia. Vždy býva 

a u národných kultúrnych pamiatok ur čite. Tak mesto môže 

požiada ť ako ú častník stavebného povolenia, alebo 

stavebného konania, o prerušenie konania starostu S tarého 

Mesta kým do doby kým sa nevyrieši čo, čo s tým územím tam 

bude, lebo ono sa tam stále betónuje. Vidím po Pali sádach, 

nemôžem ani prechádza ť cez ulicu, stále lietajú tam tie 

veľké mieša če s betónom.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nakoniec starosta Starého Mesta tu sedí.  

Pani Konrad, nech sa pá či. 
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Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo.  

Iste ste si pre čítali môj posudok, ktorý sa snažil by ť 

veľmi, takto to poviem, neemocionálny. Hne ď poviem dôvody.  

Koncepcia, pod ľa ktorej sa vlastne pokra čuje tým 

takým, poviem, nie moc verejnos ťou pozitívne vnímaný, 

utajovaným spôsobom. V minulom bode sme to diskutov ali čo 

sa týka nemocnice. Toto je nie čo obdobné. Ten nezvyk proste 

transparentne, transparentne prezentova ť takéto závažné 

projekty, ktoré sa netýkajú len Slovenskej národnej  rady. 

A ke ď ma tam pozvali na rokovanie, som im povedala, to n ie 

je vaše, to je nás všetkých. To je symbol mladej re publiky, 

najmladšieho hlavného mesta. Treba, treba tieto pro cesy 

veľmi transparentne prezentova ť.  

Základom ale celej tejto obnovy, ako som sa ja za 

tento posledný mesiac do detailu nau čila, je, je obnova 

Tereziánskej vrstvy. Tereziánska, Tereziánske obdob ie 

znamenalo vo vývoji hradu najvä čší rozmach a tento koncept 

nepochádza ani z roku 2008 ani z roku 2006, pochádz a 

z devä ťdesiatich rokov a všetky kroky, ktoré sa na hrade 

robili, ešte potom, po tom období, čo si pamätám ako die ťa, 

že som mala (poznámka: nezrozumite ľné slovo), sa malo 

búra ť, mala to by ť vysoká škola. To sú, to sú veci ve ľmi 

dávne.  

Sleduje rekonštrukciu hradu, to Katka aj na tvoju 

adresu, ktorá bude fungova ť ako pamiatka a môže prezentova ť 

nálezy, až celú históriu hradu Tereziánskeho obdobi a.  
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Samozrejme, že sa v suterénoch hradu objavili 

vykopávky, ktoré až v sú časnosti sa dávajú, sa vedia na 

základe nálezov, ktoré sú v oblasti garáže, ja, neh ovorme 

garáže, v oblasti sú časnej stavby, sa dali do súvisu 

a zrazu sme zistili, že aj pod hradom máme časti, časti 

rímskej podlahy, že sme takú, takúto kvalitu, ktorú  sme 

našli teraz na, na tejto terase, ktorá je v sú časnosti 

stavbou.  

Keď som sa. Ja som mala za úlohu sa kontaktova ť aj 

s historickým múzeom, pretože kto iný by tam teda m al ma ť 

depozity, kto iní by tam mal využíva ť tieto priestory, ke ď 

nie vlastne organizácia, ktorá de facto disponuje n ejakými 

osemdesiatimišiestimi percentami všetkých priestoro v 

Bratislavského hradu, ktorá ich spravuje a to je Hi storické 

múzeum Slovenského národného múzea.  

V žiadnom prípade a toto povedalo toto múzeum jasne  aj 

mne, aj verejne, aj na všetkých grémiách, nemajú on i záujem 

o depozity pod zemou. Historické múzeum, aj Slovens ké 

národné múzeum túži vo svoje vízii o budove na Brat islave 

nejakej lokalite, kde by tá budova bola nad zemou, kde by 

vlastne plnila, plnila ú čely aj štúdijné a tak ďalej.  

Ja som sa stretla aj s pánom architektom Masárom. 

Rozobera, ke ďže som architekt, tak naozaj som si ten 

projekt, my ho aj poslal, všetko mi bolo sprístupne né, 

a som si ho teda naštudovala detailne. A stále som teda 

upozor ňovala na to, na možnos ť iného využitia. Tam sú 

zásadné veci.  
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V prvom rade potreboval hrad technické priestory, 

technické zázemie. V sú časnosti viete, že pred tou 

rekonštrukciou bol využívaný len čiasto čne. V rámci 

rekonštrukcie, kde sa uvo ľnili a ešte ako keby otvorili 

ďalšie priestory suterénu, v žiadnom prípade nesta čí na 

prezentáciu tých nálezov, ktoré sú v suteréne a ja dúfam, 

že mnohí z vás boli na neuverite ľne nádhernej výstave 

Etruskov, je to prvá výstava, ktorá bola do minuléh o týžd ňa 

otvorená v priestoroch Bratislavského hradu a jeho teda 

suterénu, nie je, neni, neni, nebolo to technické z ázemie, 

ktoré by tento hrad, ktoré by zabezpe čovalo prevádzku aj 

ochranu nálezov alebo exponátov.  

Ja len poviem jeden príklad. Zásadný príklad ochran y 

nálezov in situ a tie nájdete, nájdete aj pod hrado m 

v suteréne, aj, aj mimo hradu, v sú časnosti je, aby sa tam 

zachovala, ke ď sa to odkryje, ako sme sa dozvedeli aj na 

minulom zastupite ľstve a to je jeden fakt, najlepšia 

ochrana nálezu je, ho okamžite zasypa ť. Ale toto nechcú ani 

archeológovia, to nechceme ani my. My chceme všetci , aby 

toto, tá úžasná pamiatka bola prezentovaná in situ.   

Keď sa odkryje, tak dochádza k strate vlhkosti 

a dochádza k rosypávaniu podložia, ktoré drží, drží , ja 

neviem, tie rímske podlahy. To proste, to je ako ke by na 

zemi máte naliatu rímsku podlahu a ono sa vám to ro sype. 

A ke ď vy to neochránite, ke ď to správne neoklimatizujete, 

keď tam nebudete ma ť dostato čnú vlhkos ť, taká, aká bola 

v tom, v tej prirodzenej ochrane, tak sa vám to ros ype ako 

domček z piesku. 
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Čiže ve ľmi dôležitým výsledkom tohoto posledného 

mesiaca je, že naozaj Slovenská národná rada (gong)  oproti 

komunikácii.  

Môžem pokra čova ť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Rada by som to dokon čila. Oproti komunikácii 

z minulého obdobia je otvorenejšia komunikácie. Nap riek 

tomu, mne sa to zdá ešte stále teda, že, že pochyby li 

v tom, že tá komunikácia, že sa to proste navonok 

nekomunikovalo.  

A ke ď toto hovorím, tak to hovorím v zmysle 

prezentácie pamiatky.  

Ja som presved čená a v tomto sme sa s pánom 

architektom Masárom nezhodli, ja som presved čená, že tú 

pamiatku treba otvori ť, treba ju otvori ť do terénu, do 

priestoru. Treba ve ľmi aktívne túto vrstvu prezentova ť, že 

ja sa prechádzam po hradnej záhrade a mám optický k ontakt. 

Tá prezentácia, tak ako bola nachystaná, bola uzavr etá. 

Veľmi dobre prezentovaná v ARCHE, prístupná úzkym kori dorom 

a tak ďalej, a tak ďalej.  

Je to samozrejme to je môj názor ako architekta, to  je 

jeho názor ako architekta. Zhodli sme sa na tom, ke by sme 

mali čas, tak naozaj na takéto nie čo významné by bola treba 

architektonická sú ťaž a tak ďalej, a tak ďalej.   
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A čo aj vy čítali v tomto duchu odborníci, traja 

profesori v tom odbornom grémiu tých archeológov vy čítali 

aj v sú časnosti tým prezen, tým pripraveným prezentáciám 

v suteréne Bratislavského hradu, že treba pristúpi ť k ove ľa 

modernejším metódam, že treba pracova ť aj s nejakými 

vizuálnymi animáciami a tak ďalej, a tak ďalej.  Toto tam 

zaznelo a to je ve ľmi, ve ľmi pozitívne.  

Čo sa týka využitia alternatívneho využitia podzemný ch 

garáží, bolo by treba tieto podzemné garáže ove ľa 

veľkorysejšie sprístupni ť. Technické zázemie, ktoré teraz 

ako je plánované, by nesta čilo pokry ť nároky akýchko ľvek 

depozitov charakteru pre múzeum v podzemných priest oroch 

priestoroch. To si treba poveda ť.  

Veľmi dôležité pre múzeum je, že v severovýchodnej 

veži je ve ľký nákladný vý ťah a pred ĺžením pôvodnej 

komunikácie, ktorá viedla k za, ku garážam na západ nej 

terase bol tento, táto komunikácia cesta príjazdová  je až 

k vý ťahu a riadite ľ Historického múzea povedal, že vedia 

devä ťdesiatosem percent výstav, ktoré sa budú kona ť na 

hrade práve pokry ť, pokry ť cez tento vý ťah.  

Možno ste si to čítali, ja som bola užaslá, ale tá 

pôvodná myšlienka bola dokonca, že tá garáž by bola  pre 

autobusy a pre múzeum a boli potreby aj, aby sa 

sprístupnila ako, aby tam chodili kamióny pre ve ľké 

výstavy, ktoré, ktoré teda aby sa tam inštalovali.  

Takže toto, poviem, naš ťastie z technických, aj 

z technických a najmä z technických a najmä z tých,  z tých 

terénnych podmienok nebolo možné.  
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Ešte nie čo chcem poveda ť. Tieto, tieto, táto vrstva 

rímska, ktorá sa nachádza v suteréne hradu. To je s uterén, 

to je ten priestor, ktorý vnímate od svahu bez okie n, on je 

zavretý, je vlastne jeden, jedna celá dva až jeden a pol 

metra pod terénom ved ľa hradu. Čiže to je relatívne plytko. 

Celá táto vrstva, ktorá sa bude prezentova ť a na ktorej 

teraz pán architekt na základe toho posledného mesi aca tých 

konaní pracuje, sa bude prezentova ť extra v tejto, v tejto 

úrovni. Čiže vlastne tam. To čo ja som si predstavovala, že 

vlastne tam je nejaký prienik týchto rímskych nález ov, 

podlažím garáže, to nie je. Napríklad v samotnej te j 

jazdiarni sú tie. Si predstavte podlahu a tesne pod  

podlahou vlastne, keby sa tam urobilo sklo, tak tes ne pod 

tým proste kúsok, sú, sú tie nálezy.  

Takže je to, je to, samozrejme, človek ke ď sa zaoberá 

detailnejšie, ove ľa komplikovanejšie. Ale ja si myslím, že, 

že sa tá projekt vyvinul tak, že ke ď budú. Najdôležitejšie, 

aby sa tieto ná, tieto nálezy prezentovali najviac verejne. 

Nebude ani možné, aby tieto nálezy bol sprístup ňované cez 

nejakú, cez nejakú kasu a spoplatnené. Takže oni bu dú 

naozaj verejné.  

A v tejto situácii ma ve ľmi zaujalo, že, že kto sa 

bude o to stara ť a zistila som, že neboli priradené ani 

Historickému múzeu, ani neexistuje správca hradu, t ak ako 

to býva na iných hradoch. Čiže toto je, pod ľa mňa, ešte do 

budúcna či, či tieto nálezy bude naozaj spravova ť Slovenská 

národná rada alebo čo.  

Takže to je taký, to sú také základné kamene,  

z ktorými som vás chcela oboznámi ť a mali by sme sa potom 
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vyjadrova ť k tej definitívnej prezentácii, ktorá je po 

týchto rokovaniach naozaj in situ, čiže na mieste 

zabezpe čená.  

Viete, že nie čo tam malo by ť zasypané. Aj toto bude 

prezentované vidite ľne, hmatate ľne, in situ.  

Ja sa vrátim k barokovej záhrade a oploteniu. Prosí m 

vás pekne, skuto čne tá baroková záhrada boli, bola, bola  

historicky oplotená. Máš Katka pravdu. Toto sme 

diskutovali. Tá, ten plot bude perforovaný (gong), lebo 

musí by ť prechodný, lebo chceme ten verejný priestor 

sprechodni ť.  

Ďakujem za.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je demokracia. Diskusia. Poslanci majú právo, 

občania majú vedie ť právo, čo si myslia poslanci. Takže 

toto je. 

Len chcem informova ť, že chcem vyhlási ť prestávku 

a o druhej sa budeme musie ť vráti ť, pretože tu príde pán 

riadite ľ dopra, teda polície Csaba, tak aby sme to vedeli. 

Po tomto bode nastupuje prestávka.  

Pán poslanec, starosta Štev čík.  
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Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Dobrý de ň dámy a páni, dovo ľte aby som reagoval. Bol 

som tu oslovený ja, respektíve stavebný úrad mestsk ej časti 

Staré Mesto.  

Nie som odborník na stavebný poriadok, ale pod ľa mne 

dostupných informácií, nemôže stavebný úrad len tak  

z ni čoho ni č zastavi ť stavbu bez nejakého relevantného 

dôvodu.  

Dokonca Staré Mesto nie je ú častníkom konania na 

rozdiel od mesta. Mesto je ú častník konania, tak nech sa 

ako ú častník konania správa mesto a nech sa nevyhovára na  

Staré Mesto, na stavebný úrad. My budeme robi ť všetko 

v súlade so stavebným poriadkom. 

Pokia ľ ide o to, pod ľa akého projektu sa momentálne 

realizujú stavebné práce. Pod ľa mne dostupných informácií, 

tak sa to realizuje pod ľa projektu, ktorý už zah ŕňa tieto 

rímske nálezy.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

nezaregistroval som, že by niekto z nás sa vyhovára l 

na Staré Mesto. Ale dobre.  

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

Ja by som chcel ve ľmi krátko iba. 

Vedľa toho parkoviska, ktoré sa tam dneska stavia je 

kúso ček ved ľa prázdne parkovisko, ktoré je ve ľmi málo 

využívané, čiže ja vôbec nechápem celkovo ten zámer tuto 

robi ť parkovisko.  

Druhá vec je, to parkovisko je tam na to, aby ľudia 

mohli zaparkova ť, ís ť sa pozrie ť na tie pamiatky, ktoré tam 

teraz zasypá, zasypávajú. Čiže ono je tam na to, aby bol 

doplnok k tomu, čo sa tam vykopalo.  

A jediné, čo môžme spravi ť, je pravda, že mesto nevie 

ani zastavi ť stavbu, ani magistrát, ani mestská časť, my 

môžme jedine poveda ť svoj názor a apelova ť na ministra 

kultúry, aby, aby nie čo robil cez Pamiatkový úrad, aby sme 

nevyzerali jak ignoranti tej histórie.  

Takže, to ke ď môžme spravi ť, to spravme, ale to je asi 

tak všetko čo, čo vieme momentálne urobi ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návr h 

uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže sme nedostali žiadne písomné návrhy nové 

dopl ňujúce alebo úplne nové, tak budeme hlasova ť o návrhu 

uznesenia tak, ako nám bolo písomne predložené, mes tské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

informáciu o ak, o aktuálnom stave a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Grendel. Ešte procesne.  

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Mali sme tu ešte diskusiu k doplneniu uznesenia, či 

neviem, či nám to bude umožnené, alebo to potom navrhneme 

v Rôznom?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Asi v Rôznom, lebo už sme uzatvorili diskusiu. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Dobre, jasné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže hlasujeme o návrhu uznesenia.   

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťsedem prítomných, 

dvadsa ťosem za, jeden proti, osem sa zdržalo. 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Dámy a páni, vyhlasujem obednú prestávku. Stretneme  sa 

tu o druhej, ale prosím presne, pretože príde pán p lukovník 

Faragó. 

 

(prestávka od 13.19 h do 14.09 h) 

 

(Po prestávke. ) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Daj návrh na zmenu rokovacieho poriadku.  

Bi čík dostaneš.  
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BOD 8 SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH MESTSKEJ 

POLÍCIE HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

ZA ROK 2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

pokra čujeme v rokovaní mestského zastupite ľstva. 

Pokra čujeme bodmi, o ktorých sme povedali, že budú 

o štrnástej hodine. Naši hostia sem na štrnástu hod inu 

prišli.  

Takže chcem ešte raz privíta ť neviem, či to mám zobra ť 

podľa hodnosti alebo pod ľa buketu, teda pod ľa. Takže pani 

náčelní čku Zajacovú a pána plukovníka Csaba Faragó, 

riadite ľa Krajského prezídia v Bratislave.  

Začneme bodom číslo osem a to je Správa o plnení úloh 

Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislave a pro sím pani 

náčelní čku, aby  nám k materiálu pár slov povedala.  

Nech sa pá či. 

JUDr. Zuzana   Z a j a c o v á , ná čelní čka mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážen í 

páni poslanci, na dnešné rokovanie mestského zastup ite ľstva 

vám bola predložená správa, ktorá sa týka činností mestskej 

polície za obdobie roku 2014.  
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Správa zah ŕňa v sebe okrem plnenia úloh v rámci 

jednotlivých našich procesných činností, ktoré boli 

vykonávané predovšetkým v zmysle zákona o obecnej p olícii, 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, vé zeteniek 

hlavného mesta, mestských častí, ale aj z rozhodnutí 

primátora hlavného mesta, rozhodnutí starostov mest ských 

častí.  

Akcent bol kladený najmä na predchádzanie narušeniu  

verejného poriadku na miestach prístupných verejnos ti. 

Pri činením mestskej polície nebolo zaznamenané hromadné  

narušenie verejného poriadku v takom rozsahu, aby n ebola 

zjednaná jeho náprava a ľudskými zdrojmi, oprávneniami 

a prostriedkami príslušníkov mestskej polície bez 

porušenia, porušenia zákonných práv ob čanov. 

Pozornos ť bola venovaná taktiež aj preventívnej 

činnosti, najmä prostredníctvom projektov, ktoré rea lizuje 

mestská polícia v predškolských a školských zariade niach, 

ale aj v komunite seniorov v kluboch dôchodcov.  

Taktiež bola zameraná aj na činnos ť rôznych skupín, 

ktoré sa orientujú práve na seniorov, či už je to 

vysvetlovanie ohro, najohrozenejšej teda časti starších 

ľudí. 

Počas minulého roku sme čoraz častejšie sa podie ľali 

na priamom výkone služby na zabezpe čení verejného poriadku 

počas rôznych zhromaždení ob čanov. Mnohokrát neplánovaných, 

respektíve plánovaných pri rôznych spolo čenských 

podujatiach, kultúrnych podujatiach. V tejto súvisl osti 
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nebolo zaznamenané nejaké výrazné narušenie verejné ho 

poriadku. 

Pri tejto príležitosti rada konštatujem a zárove ň sa 

chcem aj po ďakova ť a využi ť túto príležitos ť prítomnosti 

pána riadite ľa generál, pána riadite ľa ria, Krajského 

riadite ľstva policajného zboru pána plukovníka Csaba 

Faragó, s ktorým mestská polícia, respektíve s útva rmi 

dislokovanými na území hlavného mesta Bratislavy má  

intenzívnu spoluprácu a týmto, touto cestou vlastne  by som 

sa verejne chcela po ďakova ť.  

Vážené dámy, vážení páni, vedenie mestskej polície vám 

ďakuje všetkým za, za pozornos ť a podporu, ktorú, ktorú 

venujete mestskej polícii v priebehu, alebo ktorú s te 

venovali v priebehu minulého obdobia a chcem vás ub ež, 

ubezpe či ť, že našou ambíciou a snahou bude i na ďalej 

usilova ť sa o udržanie verejného poriadku v hlavnom meste 

v prospech ob čanov a návštevníkov. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne ná čelní čke mestskej polície pani 

Zajacovej.  

A otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nech sa pá či. 

Pani poslanky ňa Štasselová.  
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Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Dobrý de ň. 

Ja by som sa chcela opýta ť takú, možno som úplne mimo 

a, a trafím ved ľa, ale chcem sa opýta ť, že ke ď ve čer, 

v noci niekto zaparkuje na parkoviskách tuná, ktoré  sú 

voľné pri magistráte a ide ma ť nejaké stretnutie, napríklad 

komisie, na Uršulínskej, hej, a má poslaneckú karti čku, 

pre čo dostane papu ču?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Pätopr.  

Pán poslanec Borgu ľa, ešte, faktickou. 

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

A mňa ako dovetok by k tomu zaujímalo, čo to stojí to 

parkovanie toho parkoviska?  Lebo traja zamestnanci , neviem 

koľko hodín denne tak to málo nebude.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa chcela spýta ť. Ja v tomto materiáli, 

možno že to je pochopite ľné, nenašla veci, ktoré by ste 
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možno potrebovali vy od nás. Viem, že máte možno pr oblém, 

alebo  sme hovorili o tom, že by bolo možno dobré n ejakým 

spôsobom obnovi ť záchytku. Vy ste vraveli, že je 

zrekonštruovaná, že je vlastne pripravená k dispozí cii. 

Neviem, či vám vôbec pomôže keby bola realizovaná? To je 

prvá otázka.  

Druhá otázka je. Problém, ktorý sme riešili so 

Slobodou zvierat, kedy vlastne vy musíte robi ť prácu, ktorá 

pred tým, pred tým ju robil, ju robilo toto ob čianske 

združenie. My sme sa tam dohodli na tom, že sa pokú sime da ť 

do rozpo čtu teda nejaké ohlasovacie zariadenie, ktoré stojí 

pár tisíc, ak by vám to nejak pomohlo, ktoré by vyu žíval 

magistrát aj na zimnú údržbu alebo nejaké iné veci.  Môžte 

mi k tomu nie čo poveda ť? Pretože ja by som potrebovala, aby 

ste aj verejne povedali, že to naozaj potrebujete, aby sme 

to my potom neboli obvi ňovaní, že to nezmyselne požadujeme 

do rozpo čtu.  

Čiže keby ste nám k týmto dvom veciam, prípadne ak 

máte aj nie čo iné, čo by ste vy od nás potrebovali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, musíte sa odhlási ť. Alebo, tak. 

Ďakujem.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa tiež chcem pre upresnenie spýta ť, že odkia ľ sú 

prevelení tí, tí príslušníci mestskej polície, ktor í nám 

strážia. V čera ve čer som dos ť neskoro odchádzal aj 

s vozidlom mestskej polície tam ešte stále stál sko ro ako 

posledný pracovník mestskej polície. Vyzerá to, ako  keby 

hrozil teroristický útok, ale myslím, že to nehrozí .  

Pán primátor, chcel by som sa aj s takým podnetom 

obráti ť na vás, nechceli by ste iniciova ť, aby na tom 

mieste vznikli aspo ň dve parkovacie miesta pre verejnos ť, 

ktorá by povedzme mala právo na pätnás ť minút, hovoríme 

o Uršulínskej, na pätnás ť, alebo na tridsa ť minút vybavi ť 

nie čo na úrade? My sme takí úrad, akože zapla ť si súkromnú 

garáž, ale bolo by pod ľa mňa celkom bezbolestné, keby sme 

toto gesto urobili. Potom by možno aj to, tá ochran a, 

kontrola toho parkoviska nadobudli iný zmysel práce  pre 

občanov a nie nahá ňania poslancov, ktorí tam zaparkujú. 

A ob čania by to zobrali ako gesto.  

Veď ke ď idete teraz zaplati ť dane alebo idete poda ť 

nejaké, nejaké úradné listiny, ktoré vlastne sú záu jmom 

mesta, tak si to musíte zaplati ť v súkromnej garáži a tam 

berú len hodinovky, čiže krátka návšteva vlastne na 

magistráte nie je možná. Dávam vám podnet.  

Ak mi poviete, že si ho osvojujete, tak to nebudem už 

v Rôznom otvára ť, inak by som to dal v Rôznom ako návrh.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Farkašovská.  

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja ako už piaty rok predsední čka komisie pre ochranu 

verejného poriadku sa chcem v prvom rade po ďakova ť pani 

náčelní čke za predloženú správu, ktorá je prvá svojho druhu  

v tomto novom zastupite ľstve.  

Ja verím, že kolegovia si ju so záujmom pre čítali, 

pretože pomerne detailne a vy čerpávajúco hovorí o tom, ako 

funguje Bratislavská Mestská polícia.  

Takže, ďakujem, a myslím, že aj spolupráca s Krajským 

riadite ľstvom policajného zboru, ktorá ešte len príde na 

rad, ale, ale aj tá stojí za zmienku aj z mojej str any, 

a teda za to, aby som tiež vyjadrila po ďakovanie, pretože 

viem aj od príslušníkov mestskej polície, že tá spo lupráca 

funguje na ve ľmi dobrej úrovni.  

A ke ď hovoríme o bezpe čnosti v hlavnom meste, nedá mi 

nespomenúť rozvoj kamerového systému, ktorý je pomerne 

horúcim zemiakom aj v návrhu rozpo čtu. Napriek tomu, že 

v pozme ňováku sme tam dostali plus pä ťdesiat tisíc, my ako 

komisie pre ochranu verejného záuj, poriadku, sme s a zhodli 

na tom, že je to príliš málo. My sme za dvestotisíc  

minulého roku vybudovali jedenás ť kamier. Tak si skúste 

preráta ť za pä ťdesiattisíc, ko ľko to bude možné, pri čom 

netreba zabúda ť na to, že Bratislava ako tu už pri inom 
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bode dnes padlo, bude už o rok aj vo ľačo hlavným mestom 

Európy. Bude predsedníckou krajinou Európskej únie a ten 

kamerový systém považujem nielen ja naozaj za ve ľmi vážnu 

vec. A teda prosím pri upravovaní návrhu rozpo čtu, ku 

ktorému sme sa dnes nedostali, aby sa to tu zoh ľadnilo.  

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: 

Ospravedl ňujem sa.  

Ja sa ešte raz hlásim kvôli tomu, že chcem vyjadri ť 

spokojnos ť s tým, že mestská polícia, ako je z iného 

materiálu patrné, zriadi v spolupráci so štátnou po líciou 

aj okrsok priamo na železni čnej stanici. To je výborný 

nápad. Ur čite to ocení cestujúca verejnos ť. Predsa len, 

povedzte nám pani ná čelní čka, či si to od vás vynútilo 

nejaké nové personálne sily, alebo či ste tam, či tam 

premiestnite pracovníkov z iného okrsku. A tiež ted a 

podobne, ako pri magistráte by som chcel vedie ť, že na úkor 

ktorého, ktorej mestskej časti, alebo ktorého okrsku tam 

budú premiestnení, lebo zrejme pôjde prinajmenej o troch, 

štyroch pracovníkov, aby sa mohli strieda ť 

v dvadsa ťštyrihodinovom režime.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čo sa týka tej polície, tak to je jedno z návrhov 

opatrení, ktoré navrhujeme ako, ako, ako spôsob ako  

zrekultivova ť, respektíve zestetizova ť ten priestor a da ť 

mu trochu vä čšiu ochranu.  

Takže, nech sa pá či, pani ná čelní čka.  

JUDr. Zuzana   Z a j a c o v á , ná čelní čka mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžem?  

Ak dovolíte, ja zhrniem, lebo niektoré otázky od 

poslancov a poslanký ň bude, boli podobné.  

Čo sa týka parkovací, vyhradených parkovacích miest na 

Uršulínskej ulici. Tieto miesta sú ur čené predovšetkým pre 

návštevníkov magistrátu a s povolením par, viete ve ľmi 

dobre, že je tam zákaz vjazdu. Čo nás motivovalo venova ť 

väčšiu pozornos ť týmto miestam parkovacím bolo práve to, že 

sme zistili, že po čas d ňa nieko ľkokrát v priebehu d ňa boli, 

bolo obsadené parkovacie miesto pre osoby zdravotne  ťažko 

postihnuté osobami, ktoré nemali platný preukaz, re spektíve 

nevykonávali tú službu pre osobu zdravotne ťažko 

postihnutú. Neoprávnene zaberali toto parkovacie mi esto na 

úkor ostatných návštevníkov magistrátu, ktorí skuto čne 

miesto na parkovanie by potrebovali.  

Taktiež v sú časnosti máme skúsenosti s tým, že ve ľmi 

veľa preukazov zdravotne ťažko postihnutých osôb je 
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falošných. Posledný taký výsledok skúmania týchto p reukazov 

bol v meste Trnava, kde v priebehu jedného d ňa kolegovia 

mestskí policajti na jednej ulici našli štyri faloš né 

preukazy. Čiže sme toho názoru, že je potrebné venova ť 

tomuto pozornos ť.  

Čo sa týka založenia imobilizéra, respektíve papu če na 

vozidlo, ktoré malo parkovaciu kartu, neviem o tako mto 

prípade. Viem, že v ostatnom čase, minulý týžde ň naposledy, 

sme založili imobilizér na vozidlo pána poslanca, n ašeho 

pána poslanca, ktorý nemal parkovaciu kartu, vozidl o stálo 

vo ve černých hodinách na parkovacom mieste vyhradenom pre  

vozidlá mesta, respektíve pre služobné motorové voz idlá.  

Čo sa týka po čtu policajtov, ktorí boli prevelení, 

neboli žiadni prevelení, vzh ľadom k tomu, že už cez dvadsa ť 

rokov je služba na Primaciálnom paláci pokrytá šies timi 

príslušníkmi mestskej polície, ktorí nemajú v popis e práce 

len stráži ť parkovacie miesta, ale majú zabezpe čova ť aj 

ochranu tejto budovy, ochranu týchto pamiatok, múze jných 

pamiatok, ktoré sú tu. 

Čo sa týka návrhu na riešenia. Hovorilo sa o tom, ak o 

by sme spravili parkovisko, poprípade vyhradili ďalšie 

parkovacie miesta. Ja som spravila aj taký návrh, 

odporu čila som hlavnému mestu, zabezpe či ť, či už vysúvacím 

kolíkom, alebo nejakou mechanickou zábranou, aby sa  

skuto čne vozidlá len oprávnené dostávali do tohto 

priestoru, pretože mnohokrát tu vznikajú kolízie, m nohokrát 

tu autá nemôžu vyjs ť z parkovacích miest, h ľadajú sa 

vodi či, komu to auto patrí. Čiže dostávame sa do takej 

veľmi nepríjemnej situácie z h ľadiska možno zase ob čianskej 
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verejnosti je to vnímané, že nedokážeme si spravi ť poriadok 

na parkovacích miestach v blízkosti Primaciálneho p aláca.  

A čo, čo to stojí? Pán poslanec Borgu ľa, to sú bežní 

policajti, takže o ni č viac, o ni č menej ako  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, oni sú tu šes ť. Šes ť ľudí je tu oddelenie, 

respektíve šes ť ľudí je tu velených do služby, ktoré patria 

len na Primaciálny palác.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha.  

Čo sa, čo sa týka záchytnej izby pre opilcov. Áno, je 

pravdou, hlavné mesto Bratislava možnože ako jediné  mesto 

z ostatných miest na Slovensku má vytvorenú v úvodz ovkách 

veľmi peknú záchytku, respektíve by povedala by som, ž e 

záchytku štandardného typu, ktorá je už viac ako št yri 

roky, respektíve pä ť rokov zatvorená, je vybavená a neslúži 

svojmu ú čelu.  

Problém pri zria ďovaní záchytnej izby pre opilcov je 

v podstate úlohou obce v spolupráci s ministerstvom  

zdravotníctva získa ť zdravotnú službu, ktorú by, ktorá by 

túto záchytnú izbu prevádzkovala. Celý problém 

pravdepodobne stroskotal na financiách, pretože sta rý zákon 

o alkohole a je, je orientovaný do nižších platieb za 

využívanie takýchto záchytných izieb, ako by v sú časnosti 

si vyžadovalo. Takže je to niekde medzi legislatívo u 
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a medzi ochotou ministerstva zdravotníctva spolupra cova ť 

s hlavným mestom, respektíve s obcou pri, pri 

sprevádzkovaní takejto záchytnej izby pre opilcov.  

Môžem poveda ť to ľko, že mnohokrát by nám takáto izba 

pomohla. Otázka je, ke ďže tento takzvaný pobyt v takejto 

záchytnej izbe pre opilca asi musí človek, ktorý absolvuje 

takýto pobyt zaplati ť, mnohokrát by sa nám mohlo sta ť to, 

že do týchto izieb by išli ľudia, ktorí nemajú, sú 

z ur čitej sociálnej society, ktorí nemajú žiadne finan čné 

prostriedky a vymôc ť od takéhoto človeka čo len pokutu, 

alebo poplatok za pobyt v takomto zariadení by bol asi 

veľmi ťažký.  

Čo sa týka Slobody zvierat. Áno, od minulého roku je  

zavedená taká služba na základe iniciatívy oddeleni a 

životného prostredia, ktoré podpísalo zmluvu so Slo bodou 

zvierat o odchyte túlavých zvierat s tým, že túto s lužbu 

vykonávajú naši operátori na centrálnom dispen činku linky 

159. čiže prakticky to vyzerá tak, že vy ako ob čania 

nájdete túlavého psa, alebo chcete upozorni ť na to, že 

v ur čitom pôsobisku sa túla zviera alebo ma čka, zavoláte na 

linku 159, operátor túto informáciu posunie na Slob odu 

zvierat, posunie ju telefonicky, posunie ju elektro nickou 

poštou, až potom pristúpi k slovu Sloboda zvierat a  dôjte 

teda k následným krokom, či už k odchytu alebo tomu miestu, 

kde to zviera je uvedené.  

Pokia ľ sa to týka nebesné, nebezpe čného zviera ťa, 

ktoré ohrozuje tam pohybujúcich sa ob čanov, v tom prípade 

je vysielaná hliadka mestskej polície.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ešte pani poslanky ňa Štasselová má faktickú.  

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

Ďakujem. 

Faktická poznámka. Nejednalo sa o prípad, ktorý ste  

spomínali, jednalo sa o m ňa po pracovnej dobe, po 

šestnástej som musela preparkova ť auto, mala som parkovaciu 

karti čku a bolo mi povedané, že akoko ľvek, čoko ľvek som 

poslanky ňa, mám sociálnu komisiu, nemôžem tam parkova ť, 

pretože mi dajú papu ču.  

Čiže asi treba potom informova ť vašich ľudí, aby tam 

sme tam mohli parkova ť.  

JUDr. Zuzana   Z a j a c o v á , ná čelní čka mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pardon, otázne je, že kde tú karti čku máte. Či je to 

Námestie SNP alebo Klobu čnícka.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Nie, akože ja s tou karti čkou nezaparkujem nikde.  

(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: 

Nepočuli sme, že kde bolo to miesto teda, ale. 

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

Uršulínska. na na karti čke.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uršulínska.  

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

Na , na karti čke.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No asi bude treba vysvetli ť ešte raz jak je ten systém 

parkovania.  

Pán poslanec Greksa faktickou na faktickú sa nemôže . 

Aj páni poslanci Drozd.  

Pán Hanulík nasleduje do diskusie.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Ja by som, ke ď už sa aj haní, tak by som chcel 

pochváli ť tú mestskú políciu, nako ľko u nás v Dúbravke 

prišlo k ur čitým zmenám dopravy a naozaj bol som osobne pri 

tom, ke ď tá polícia to zvládala nie tým, že tam tých ľudí 

pokutovala, ale vysvetlila, že tam prišlo k zokruho vaniu 

ulíc, boli v tom dos ť zmätky a tá polícia výrazne pomohla, 

aby, aby upokojila tú situáciu s týmito zmätkami, k toré 

boli.  

Ďakujeme za to. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. Ja sa k tomuto pripájam. Myslím, 

že ešte to poviem ku koncu potom.  

Pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja možno by som sa chcel spýta ť, že pre čo napríklad 

poslanci nemôžu celý mesiac parkova ť, ke ď prídu sem kvôli 

komisiám alebo nie čo v Uršulínkach, vnútri. Ke ď môžme dnes 

parkova ť, pre čo tam nemôžme v podstate parkova ť hocikedy. 

Lebo to by vyriešilo tú situáciu, ke ď sem prídeme na 

komisie a všetky ulice sú plné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ale toto je systém, ktorý tu funguje, myslím, že. 

Aby tam štyridsa ťpäť poslancov parkovalo každý de ň, môžme 

o tom rozpráva ť, nakoniec bola tu aj taká požiadavka zo 

strany parko, poslaneckého grémia, ale musíme to do rieši ť 

v celkovom systéme parkovania, ktorý je trochu neja sný. 

Aj v tej Uršulínskej ulice, my sme tam mali ve ľké 

problémy zabezpe či ť vo ľné parkovacie miesto pre 

postihnutých, ktorí proste arogantní ľudia si tam postavil 

mercedesa pä ťstovku a stál tam celý de ň. Išiel do roboty 

a dovidenia. A nikoho nezaujímalo a to je skuto čne 

arogancia. Ja sa bojím, že keby sme tam uvo ľnili ďalšie 

miesta, s tým, že je to pre návštevníkov magistrátu , stane 

sa to ešte, stane sa to znovu a ešte horšie, lebo t o nebude 

ani pre invalidov.  

Ale som za to, aby sme samozrejme aj poslancom 

uľahčovali prácu a to sa týka aj parkovania a preto už 

prebiehajú tie rokovania s pánom riadite ľom magistrátu. Ale 

nech sa pá či, môžte ma doplni ť.  

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ja len kratu čko k tým Uršulínskym parkovacím miestam.  

Tie parkovacie miesta sú vyhradené priamo na čísla, na 

mená pre zamestnancov magistrátu. Či v podstate sú, každý 

ten jeden box je vlastne ur čený, definovaný pre, pre 

jedného zamestnanca alebo pre nejakú kanceláriu s t ým, aby 

tí vlastne tí ľudia, ktorí tu prídu do zamestnania, aby 

mali samozrejme kde zasta ť. Ale jedná sa samozrejme 
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o vedúcich pracovníkov a je to vlastne systém, ktor ý tu 

funguje ve ľmi dlhé obdobie.  

Systém parkovania poslancov, samozrejme,  my sme 

nejakým spôsobom nemenili, ten je daný a myslím si,  že 

šéfovia klubov vás budú o tom informova ť. Ale samozrejme 

rokujeme s tým prevádzkovate ľom toho parkoviska, aby sme 

nejakým spôsobom získali nejaký systém taký, aby sm e vedeli 

vyhovie ť čo najvä čšiemu po čtu poslancov. S tým, že vlastne 

piati zástupcovia politického grémia, majú parkovac ie 

karti čky na, na parkovisko dovnútra na Uršulínky. Majú ti e 

biele karty, cez ktoré môžu vlastne parkova ť po čas celého 

mesiaca.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Drozd.  

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ja by som chcel podpori ť kolegy ňu Štasselovú v tom, že 

ozaj sa stáva, že tie parkovacie miesta, ktoré sú v yhradené 

na SNP a takisto na Klobu čníckej sú obsadené. A potom 

naozaj neni kde zaparkova ť. Bu ď teda do garáže alebo si 

nájs ť nejaké iné miesto, lebo. A to už nie je v podstate  

prvá informácia, pani  ná čelní čka Zajacová to vie, sme na 

to upozor ňovali, že z ve černých hodín na miestach na SNP 
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zostávajú autá aj s mimobratislavskými poznávacími 

zna čkami. 

A takisto nepomôže v podstate dávanie papu če, lebo to 

auto tam zostane a blokuje to miesto. Čiže jediné možné je, 

že sa to hne ď odiahne, aby sa tieto parkovacie miesta 

uvo ľňovali. Ale myslím, že tieto garáže, ktoré sú na 

Uršulínskej vybudovalo mesto a malo by ma ť, ma ť vä čšie 

možnosti ako poskytnú ť parkovacie miesta aj pre poslancov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som bol nerád, aby sa diskusia o Bezpe čnostnej 

situácii v Bratislave a správa mestskej polície zvr tla na 

parkovanie poslancov v Uršulínskej ulici, takže pro sím 

diskutujúcich, aby sa vrátili k predmetu o čom diskutujeme. 

Veľmi radi sa stretneme s každým a budeme rieši ť tento 

problém, ale prosím, teraz hovoríme o nie čom inom.  

Pán poslanec Grendel, nech sa pá či. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Treba viac využíva ť bikesharing.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A mestskú hromadnú dopravu so (poznámka:  smiech 

v rokovacej sále) 

Pani poslanky ňa Feren čáková.  

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor, ja by som asi sa vrátila k té me 

mestská polícia, štátna polícia.  

Chcela by som týmto po ďakova ť jednej aj druhej zložke, 

naozaj myslím, že aj starostovia, teda kolegovia, b udú so 

mnou súhlasi ť.  

Teda konkrétne, my máme také skúsenosti, že pokia ľ sú 

také podujatia, niekedy ve ľmi urýchlene potrebujeme 

potrebujeme teda tieto zložky, aby nám pomohli, tak  vždy 

promptne zareagujú a skuto čne sú nápomocní, takže naozaj za 

by som im chcela za to po ďakova ť.  

Ale zárove ň mám aj také trošku aj ťažké srdce, pretože 

v našej mestskej časti máme okrskára, ktorý je tam už ve ľmi 

málo. Čiže chcela by som poprosi ť, aby sa vlastne vrátil 

ten stav spred roka, aby naozaj častejšie sa zdržiaval 

u nás, pretože on viac je v Petržalke ako v našej m estskej 

časti a potom mnoho veci, ktoré nám pred tým riešil,  máme 

s tým problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka.  

Vzdáva sa.  

Pán Budaj už nemôže diskutova ť, takže pani poslanky ňa 

a starostka Čahojová.  

Nech sa pá či. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja viem, že trošku chvály sa vždy ešte zmestí, len 

preto som sa prihlásila.  

Všetci poznáme problémy mestskej polície. Naši 

obyvatelia majú ťažké srdco, srdce, že je mestských 

policajtov málo, že majú slabé kompetencie, že im n edokážu 

pomôcť s nedisciplinovanými psí čkami, že riešia 

predovšetkým problémy zle parkujúcich áut, to je vš etko 

pravda, máme ve ľmi komplikované parkovanie, najmä na Dlhých 

dieloch, ale pri tejto príležitosti by som rada poc hválila 

mestskú políciu a to, že mi bola ve ľkou oporou v čase 

nástupu do mojej funkcie som sa stretla s viacerými  ve ľmi 

ťažkými situáciami. Jedna z nich bola kalamitná situ ácia na 

Devínskej ceste, kedy sme boli prinútení na dva dni  

uzatvori ť Devínsku cestu a mestská polícia mi podala ve ľmi 

rýchlo a ochotne pomocnú ruku a pomohla mi zabezpe či ť ve ľmi 

rýchlo a ochotne, kedy bolo s tým spojených množstv o iných 

problémov. Na mestskú políciu nemôžem dopusti ť v tejto 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 213 

súvislosti ani krivé sloví čko, lebo mi pomohli túto 

situáciu zvládnu ť úplne super.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Šramko.  

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Nebudem opakova ť. Samozrejme, máme s mestskou políciou 

dobré skúsenosti, ale samozrejme treba si uvedomi ť jednu 

vec, pokia ľ do mestskej polície sa nedostane viac pe ňazí 

a viac ľudí, ktorí sú schopní ozaj samostatne rieši ť 

problémy, tak budú stále aj nejaké kritické poh ľady.,  

Je treba sa nad tým z nadh ľadu zamyslie ť. Mestská 

polícia je nevyhnutnou sú časťou, aby tu bol poriadok, ale 

keď bude podfinancovaná, poviem to možno len ve ľmi stru čne, 

ak dáme len to ľko pe ňazí, aby sme mali úradníkov, no tak 

budú len pri tých kamerách, budú sedie ť v úrade, ale na 

cestách ich nebudeme ma ť. Ale teda my potrebujeme viac tých 

ľudí, ktorí budú dáva ť pozor, aby nám v podstate ľudia 

nemuseli vy číta ť, že mestská polícia nekoná, hoci by kona ť 

mala  v zmysle riadnych predpisov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Pán námestník Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , námestník primátora hlavného me sta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja k tým čo tu už predo mnou tú chválu na adresu 

predkladate ľa materiálu odznela ich, teda z ich úst sa 

nebudem pridáva ť, skôr poviem taký optimistický poh ľad, že 

vedenie, a teda ja som sa troška stal sú časťou externou 

mestskej polície, má enormný záujem, aby sa to dobr é 

podržalo a lepšie h ľadalo akým spôsobom by sa tá bezpe čnos ť 

zaru čila, zabezpe čovala. Tak vyzývam kolegyne, kolegov, či 

už cezo m ňa alebo tým štandardných spôsobom na magistrát 

predkladajte tie návrhy. My to v rámci operatívy ka ždý 

mesiac v podstate sa s pani ná čelní čkou stretáme a promptne 

sa dá rieši ť, to čo sa teda rieši ť bude da ť. Samozrejme, 

nevyrieši sa to, čo pán ko, kolega Šramko povedal, že teda 

aby sa navýšili peniaze, alebo respektíve tieto fin ančné 

prostriedky, ktoré mnohokrát sú nevyhnutné, ale to čo sa 

bude da ť, tak ur čite je to v rámci operatívy vždy 

zabezpe čené, aby sa to aj dosiahlo.  

Vďaka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a prosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Správu o plnení úloh mestskej polí cie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťšes ť za. 

Jednomyse ľné schválené uznesnie, ako výra, výraz v ďaky 

a úcty k práci mestskej polície. 

 

 

BOD 9 SPRÁVA O BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCII NA 

ÚZEMÍ MESTA BRATISLAVA ZA ROK 2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím teraz  prechádzame k bodu číslo devä ť a prosím 

pána riadite ľa pána Csaba Faragó o uvedenie materiálu. 
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plk. JUDr. Csaba   F a r a g ó , riadite ľ Krajského 

riadite ľstva Policajného zboru v Bratislave: 

Ďakujem pekne. Dobrý de ň prajem. 

Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, správa o bezpe čnostnej situácii na území mesta 

Bratislavy za rok 2014 sme vypracovali s poukazom n a hlavné 

úlohy, ktoré v zmysle paragrafu 2 zákona 173 z roku  93 plní 

policajný zbor v súlade s týmto ustanovením správa obsahuje 

tri hlavné body a to stav a vývoj nápadu trestnej činnosti 

a jej objasnenos ť, v druhom bode dopravno-bezpe čnostná 

situácia, v tre ťom bode stav zabezpe čenia verejného 

poriadku a bezpe čnos ť a obca, ob čanov.  

Môžem skonštatova ť na základe tých číselných údajov, 

ktoré sú obsiahnuté v správe, že na úseku stavu výv oja 

nápadu trestnej činnosti a jej objasnenia Krajské 

velite ľstvo Policajného zboru dosiahlo od zriadenia, čiže 

od roku 1997 najlepšie výsledky vzh ľadom k tomu, že 

objasnenos ť v percentuálnom vyjadrení dosiahla tridsa ťosem 

celých pätnás ť percent.  

Na úseku boja s trestnou činnos ťou sú uvedené 

jednotlivé druhy trestnej činnosti podrobnejšie, čo sa týka 

číselného vyjadrenia aj nápadu, aj po čtu objasnených 

skutkov percentuálneho vyjadrenia objasnenosti.  

Čo sa týka dopravno-bezpe čnostnej situácie, žia ľbohu 

na tomto úseku sme mali, aj ke ď druhé najlepšie výsledky za 

sledované obdobie, ale horšie s porovnaním s roku 2 013 

z toho dôvodu, že na území krajského riadite ľstva, 
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žia ľbohu, zomrelo viac osôb a následky na ujmy zdravia boli 

tiež horšie ako za predchádzajúce obdobie.  

Čo sa týka stavu zabezpe čenia verejného poriadku 

a bezpe čnosti ob čanov, úlohy na tomto úseku plníme vo ve ľmi 

úzkej sú činnosti s mestskou políciou. Na tomto úseku sme 

zabezpe čili hlavne rizikové športové podujatia a hlavne 

verejné zhromaždenia. Tým že k vážnemu narušeniu ve rejného 

poriadku nedošlo, situácia bola k ľudnejšia ako za rok 2012, 

respektíve 2013. Tým, že prijaté bezpe čnostné opatrenia 

v sú činnosti s mestskou políciou, ako som spomenul 

priniesli o čakávaný výsledok a nedošlo k žiadnym takým 

udalostiam, ktoré by vymykali z bežného rámca zabez pečenia 

takýchto podujatí.  

Ostatné výsledky máte obsiahnuté v správe. Pokia ľ by 

boli nejaké otázky, nech sa pá či, som vám k dispozícii.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán plukovník. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Pán poslanec Grendel.  

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som mal takú metodologickú otázku, pán krajsk ý 

riadite ľ. Týka sa to štatistík trestnej činnosti. Ak sa 

nemýlim, ak to presne chápem z tejto správy, tak pr e vás 
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pri vykazovaní štatistiky je ur čujúce za čatie trestného 

stíhania vo veci nejakého trestného činu, pri čom, 

samozrejme pri lúpežiach je to jasné, pri ja neviem , 

zabití, vražde je to jasné, že bol spáchaný nejaký trestný 

čin, ale pri iných druhoch trestných činov sa stáva, že súd 

skonštatuje, alebo aj prokurátor v nejakom štádiu, že tento 

skutok nie je trestným čin. Preto by ma zaujímalo, že či je 

teda pri vykazovaní týchto čísiel pre vás ur čujúce to 

začatie stíhania vo veci a či potom časom, ke ď nejaký orgán 

právoplatne rozhodne, že nebol spáchaný trestný čin, 

napriek tomu, že tam bolo pôvodne za čaté stíhanie vo veci, 

či tie štatistiky dodato čne ešte meníte?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec a starosta Kuruc. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán riadite ľ, ja by som sa chcel teda spýta ť, lebo 

podľa tej štatistiky, ktorá tu je, pod ľa tých okresov, tak 

v podstate okres Bratislava II má v porovnaní s okr esmi 

inými sú čet trestných činov jak dva iné okresy dokopy. 

A predpokladám, že ve ľkú čiastku týchto trestných činov 

priamo teda dodáva Vraku ňa, nako ľko máme tam dos ť neslávny 

Pentagon a okolie. Chcel som sa opýta ť, pán riadite ľ, či 

uvažujete s navýšením po čtu príslušníkov policajného zboru 

na obvodnom oddelení vo Vrakuni, prípadne so zriade ním 
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nového sídla kde sú priestory vhodné  na toto. Mest ská 

časť, alebo magistrát tam vlastní priestory. A či by na 

túto tému bolo možné otvori ť diskusiu a v prípade toho, že 

by ste tam pridali príslušníkov, ale nesp ĺňala by terajšia 

stanica podmienky, tak či by bolo možné rokova ť 

o premiestnení do inej budovy a navýšení tak či už 

príslušníkov a tým aj objasnenos ť a bezpe čnos ť vo Vrakuni? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Olekšák.  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja by som chcel len jednu otázku z h ľadiska tej 

dopravno-bezpe čnostnej situácie.  

My to pravidelne riešime na našom miestnom 

zastupite ľstve čo sa týka vlastne merania rýchlosti. My 

máme v starom Lama či rýchlos ť tridsa ť, ktorá často 

nedodržiavaná. Je tam tranzit z tých vodi čov zo Záhoria, 

znepríjem ňujú život a skuto čne si myslím, že bolo by fajn, 

keby častejšie príslušníci, vlastne Krajského dopravného 

inšpektorátu, respektíve vašich zložiek, chodili ta m mera ť 

tú rýchlos ť, tú zónu tridsa ť, pretože je to troška problém 

z h ľadiska bezpe čnosti teda tých ľudí, ktorí tam bývajú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán inžinier Šinály, hlavný kontrolór.  

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán plukovník, viem, že spolupráca našej 

mestskej polície je s vami riadenou políciou je na výbornej 

úrovni a aj kolegovia úradníci mesta si pochva ľujú 

spoluprácu mesta s vašimi kolegami.  

To, čo sa vás chcem opýta ť je ve ľmi praktická otázka. 

Zastávky viedenského typu na Blumentálskej ulici, k u ktorej 

dostávam celkom dos ť otázok telefonických, alebo mailových, 

neni sú to s ťažnosti, čiže ich neriešime, ale všetky sa 

v podstate týkajú v otázke organizácie dopravy na t ejto 

elektri čkovoautobusovej zastávke, cez ktorú prechádzajú 

osobné automobily.  

Dosť som sa teda čudoval, rôzne situácie, ktoré tam 

boli popisované, že teda akým spôsobom sa stane, že  tam 

naozaj nedochádza k nejakému naozaj stretu človeka 

s osobným automobilom. Zhodou okolností v čera som cestou 

domov čakal na tejto zastávke a nafotil som situáciu kde 

vystupovali a nastupovali ľudia z autobusom SAD, ktorý stál 

paralelne s elektri čkou, ktorá stála zastávke. Bolo úplne 

dramatické. A je to otázka, ktorú by bolo dobré rie ši ť 
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a ktorú naša polícia evidentne rieši ť nemôže, lebo nemôže 

sa venova ť teda sledovaniu ako tie autá tam vchádzajú, 

vychádzajú, či tam môžu stá ť alebo nemôžu stá ť.  

Chcem vás poprosi ť teda, že či by ste sa mohli zasadi ť 

za to, aby zo strany štátnej polície bolo nie čo u činené. 

Nech sa bu ď tam zlepší situácia, alebo nech sa rokuje 

o zmene režimu tejto zastávky.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán plukovník, ak chcete odpoveda ť na otázky, nech sa 

páči.  

plk. JUDr. Csaba   F a r a g ó , riadite ľ Krajského 

riadite ľstva Policajného zboru v Bratislave: 

Ďakujem pekne. 

Takže na otázku pána Grendela. Štatistické vykazova nie 

trestnej činnosti je upravené internými predpismi 

Ministerstva vnútra. Tým, že tie údaje, ktoré som u viedol 

v správe sa týkajú len tých relevantných informácií , ktoré 

z h ľadiska vášho poh ľadu na činnos ť Krajského riadite ľstva 

sú dôležité.  

Samozrejme, pokia ľ by ste potrebovali k svojej 

činnosti ďalšie údaje týkajúce sa odložených vecí. Vecí, 
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kde ešte nebolo za čaté trestné stíhanie, sú v takzvanom, 

v takzvanej, v takzvanom preverení, tak je možné ti eto 

údaje poskytnú ť. Z h ľadiska vykazovanie jednotlivých druhov 

trestnej činnosti objasnenosti sú relevantné tie skutky, 

kde bolo za čaté trestné stíhanie u celkového nápadu 

trestnej činnosti. A u tých trestných činov, kde bol kde 

bol zistený páchate ľ, vykazuje sa tento skutok ako známy, 

keď bolo vznesené obvinenie.  

Neviem, či vám posta čuje takáto odpove ď.  

Čo sa týka otázky pána poslanca Kuruca.  

Najvyšší nápad trestnej činnosti je skuto čne v okrese 

Bratislava II., (poznámka: nezrozumite ľné slovo) je 

najvyšší nápad v obvode obvodného oddelenie Policaj ného 

zboru vo Vrakuni. Samozrejme situácia s prihliadnut ím na 

inkriminované miesto Pentagonu je ďaleko od optimálneho 

stavu, ale neustále prijímame nové a nové opatrenia ,  aby 

sme priblížili túto situáciu k tej, ktorá už je pri jate ľná 

z h ľadiska ob čanov, ale vyžaduje to konkrétne riešenie 

a ú časť všetkých zainteresovaných subjektov. Myslím si, že  

v tom, v tejto oblasti, tak jak mi signalizoval pán  

riadite ľ Okresného riadite ľstva, respektíve riadite ľ 

Obvodného oddelenia, je dobrá spolupráca a dobrá sú činnos ť 

aj s obcou.  

Čo sa týka navýšenia po čtu policajtov. Po čty 

policajtov ur čuje vláda. Čo sa týka tabu ľkovej zloženia 

počtov, avšak je možné v rámci Krajského riadite ľstva 

s prihliadnutím na jednotlivé kriminogénne faktory,  

respektíve na nápad trestnej činnosti zmeni ť tabu ľkové 
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zloženie a po čty na jednotlivých útvaroch z toho, ktorý je 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) po čet útvaru. 

Momentálne prebieha  z iniciatívy Prezídia policajn ého 

zboru zmena typizácie základných útvarov, čiže obvodných 

oddelení. Tým, že v rámci tohto dôjde k ur čitým zmenám 

v tabu ľkových zložiek a po čtov policajtov na jednotlivých 

základných útvarov, respektíve aj v zložení jednotl ivých 

funkcií.  

Ďalším krokom je už pripravená optimalizácia stavu 

policajtov na jednotlivých obvodných oddelení, kde 

z prihliadnutím na problematiku obvodného oddelenia  Vrakune 

dôjde k navýšeniu policajtov, ale bude to len druhý  krok po 

ukon čení zmeny typizácie.  

Neviem či vás, či vám sta čí takáto odpove ď?  

Čo sa týka pána poslanca Olekšáka, ke ď dobre som 

počul. Čo sa týka bezpe čnosti plynulosti cestnej premávky, 

sme otvorení k riešeniu komplexnej problematiky tým , že 

pokia ľ má niektorá mestská časť, alebo niektorí poslanci 

požiadavku na zabezpe čenie merania napríklad rýchlosti, 

alebo prítomnosti policajnej hliadky v tých miestac h kde to 

môže ohrozi ť bezpe čnos ť a plynulos ť cestnej premávky, sta čí 

keď pošlete krátku mailovú správu na adresu Krajského 

dopravného inšpektorátu, poprípade na moju mailovú adresu 

a zabezpe číme tam prítomnos ť policajnej hliadky a riešení 

tej dopravnej problematiky, ktoré, ktorá by trápila  

obyvate ľstvo.  
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Čo sa týka otázky pána hlavného kontrolóra, sú činnos ť 

mestskej polície, jak som povedal, je ve ľmi dobrá. 

Zabezpe čili sme ve ľmi ve ľa spolo čných akcií, respektíve 

riešenia, hlavne problematiky verejného poriadku 

a zhromaždení.  

Čo sa týka zastávky viedenského typu na Blumentálske j 

ulici. Vytvorenie takého typu zastávky, respektíve riešenie 

dopravno-bezpe čnostnej situácie bolo z iniciatívy 

magistrátu. My sme k tomu dali len odporú čajúci, 

odporú čajúce stanovisko. Dos ť dlho naše názory sa 

nezblížili. Ke ď došlo k vybudovaniu tejto zastávky, došli 

zo strany magistrátu požiadavky na iné riešenie, al e ešte 

vodi či ani nezvykli si na tento nový spôsob a už tá 

iniciatíva prišla, takže ja nepovažujem za korektné  ani vo 

vz ťahu k vodi čom, ani za optimálne riešenie neustále, 

neustálu zmenu, ale samozrejme sme otvorení na rieš enie 

pokia ľ by tento spôsob pôsobil nejaké problémy v doprave.  

Čiže sta čí ke ď sa obrátite na odbor dopravného inžinierstva 

Krajského riadite ľstva, Krajského dopravného inšpektorátu 

a môžme prejedna ť všetky otázky súvisiace s riešením tejto 

situácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Pod vás spadá aj dopravný inšpektorát. Ja mám na vá s 

dve otázky. Jedna sa týka posudzovania bilboardov p opri 

cestách. Cítime tam takú ve ľkú benevolenciu. A napriek 

tomu, že bilboardy od, odrážajú, alebo teda jakým s pôsobom 

ovplyv ňujú pozornos ť vodi čov, napriek tomu vždycky ako keby 

tam nebol nikdy konflikt, to vo či tej bezpe čnosti, že sa 

tam schva ľujú vlastne tieto bilboardy popri cestách. Čiže 

chcela by som vedie ť, že pre čo je tam taká ve ľká 

benevolencia? Či ste nejakým zákonom limitovaný, alebo vy 

nemáte takú právomoc poveda ť, že áno, toto rozpty ľuje 

vodi ča, sem to nedáme. 

Popri, popri cestách v Bratislave máme dokonca pri,  

keď si pozriete na Moste SNP od Incheby nám tr čí jeden 

obrovský bigboard z Incheby, ktorý priamo je nieko ľko 

metrov od pozornosti, a je to na moste. Čiže považujem to 

za teda naozaj vážny konflikt, napriek tomu dostali  súhlas 

Dopravného inšpektorátu a (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo),prvá otázka.  

A na druhej strane, druhá otázka, máme napríklad za s, 

máme križovatku kde prechádza Chorvátske rameno, je  

predelené vlastne tou cestou, ktorá ide na, na Náme stie 

hrani čiarov. Tam máme konfliktné miesto kde cyklotrasa 

v podstate je prerušená touto križovatkou a nemôžme  tu 

dosiahnu ť prechod pre chodcov. Musím vás upozorni ť, že 

o chví ľku tam bude zastávka elektri čky Bosákova a budeme 

tam potrebova ť túto, tento prechod ve ľmi akútne. Nedostali 

sme zatia ľ na to povolenie, ale akonáhle tam vznikne 
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zastávka, tí ľudia tam budú chodi ť. Ak budú tam chodi ť ako 

teraz, skuto čne s rizikom života. Tam je tá križovatka 

nedoriešená a myslím si, že nemôžme čaka ť do roku 2020 kedy 

bude druhá etapa elektri čky, aby sme to riešili, 

potrebujeme to teraz rieši ť, lebo teraz sa zvýši po čet 

ľudí. Pre čo tam stále dostávame zákaz. Že čo máme robi ť? 

Máme urobi ť nejakú petíciu, alebo čo, čo máme urobi ť, aby 

Dopravný inšpektorát nám povolil tam vybudovanie či už 

svetelnej, alebo aspo ň, aspo ň vyma ľovanie prechodu?  

Viete o ktoré územie sa jedná?  

plk. JUDr. Csaba   F a r a g ó , riadite ľ Krajského 

riadite ľstva Policajného zboru v Bratislave: 

Viem.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Dobre.  

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. 

Ja mám dva podnety na pána plukovníka.  
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Po oprave vozovky práve na spomínanej, pri spomínan ej 

viedenskej zastávke, teda zastávke viedenského typu  sa 

opravovaval aj povrch Vazovovej. Tam sa urobilo dob ré 

zna čenie, všetko je v pohode. Na pravej strane tej Vazo šky 

je základná škola. Ja tade často jazdím, tak vidím, jako, 

ja už nemám školopovinné deti, ale ako tam mami čky ráno, 

ale aj poobede parkujú, aby vyložili alebo naložili  deti. 

To je tam samozrejme kolízna situácia. Ale z Vazovo vej 

ulice kde sú dve školy, stredná aj základná a ešte jedna 

vysoká je proste hlavná tranzitná doprava smerom na  

Podkarpatský pás. Zvykli sme si na to, asi aj tie d eti si 

na to zvykli, ale vy ste pri oprave povrchu vozovky  teraz 

vyhranili na pravej strane parkovacie miesta. Tým p ádom sa 

stalo, že akáko ľvek mami čka tam chce zasta ť, tam sú 

pridelené parkovacie miesta, možno si to vybojovali  

učitelia, alebo vedenie tých škôl, ale to je zlé rieš enie, 

chcem vás upozorni ť, lebo každá mami čka teraz zastane v tom 

priebehu, v bežnej ceste a výsledkom  je okamžitá z ápcha, 

okamžitá kolóna. Pri tom ide len o pár miest, ktoré  tam by 

mali by ť vyhradené naozaj na krátkodobé zastatie, aby 

vyložili deti, naložili. Táto metóda je všade v Eur ópe, že 

pri školách sú takéto odstavné pruhy kde je možné t ie deti 

v bezpe čnosti vyloži ť a naloži ť bez, bez zastavenia prevá, 

premávky ostatných vodi čov.  

A ke ď ste už spomenuli teda, že prišiel z magistrátu 

požiadavka, aby sa chodi, aby sa prestalo chodi ť vozmi cez 

tú zastávku viedenského typu, predsa len, keby ste 

poslancom vysvetlili v čom bola tá ťažkos ť, lebo ja viem, 

že chodili nejednozna čné stanoviská z dopravy a sám som, 

alebo teda od hlavného inžiniera alebo tých ľudí, ktorí sa 

to boli zodpovední, sám som ich za to kritizoval, a le často 
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sa odvolávajú práve na vás, že nedovolíte to, nedov olíte 

tamto.  

Na výsledok nie je ktovieako š ťastný, vozidlá chodia 

cez tú zastávku viedenského typu. Ľudia to nechápu, ani si 

to tak ľahko sa nenau čia, lebo oni sa domnievajú, že 

vyvýšená vozovka znamená, že to je už zastávka. Neb udem 

opisova ť, aby som nezdržiaval poslancov tie kolízie, ale 

viete vy sám, že ke ď idú za sebou elektri čky v špi čke, tak 

to prakticky aj tak zabrzdí ten prúd vozidiel, tie nemôžu 

vstúpi ť na tú zastávku. Čo, čo by teda bránilo už obetova ť 

tú Vazovovu, urobi ť ju priebežnou, pretože tam zase vozidlá 

musia dáva ť prednos ť sprava. Tým vznikla normálne zbabraná, 

zbabrané dopravné riešenie, ale podotýkam, že stálo  

poriadne peniaze.  

Čiže to nie je ktovieaký výsledok zbabra ť dopravné 

riešenie, ešte aj postavi ť viedenskú zastávku, a ešte aj 

všetci nadávajú. Iba pán primátor sa usmieva, lebo jemu to 

ur čite pridalo hlasy, lebo oprávnene kritizoval zlé 

riešenie tejto križovatky. Lenže opakujem, boli ved enie 

mesta vychádzalo z toho, že práve, aj ja som bol ta k 

informovaný, nijako štátna polícia neumož ňujete zlepšie, 

lepšie riešenie. Pre čo to nebolo možné? A bude to možné 

v budúcnosti, alebo ste spokojní s tým stavom, aký sa tam 

vytvoril? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Mrva.  
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Zdravím, pán Faragó. 

Mám otázo čku. My sa poznáme, preto tak žoviálne.  

Mám otázku typu. Posielal som v marci požiadavku na  

Krajský dopravný inšpektorát našim policajtom, ktor ým 

patríme, lebo budete robi ť v apríli, neviem presne kedy 

takú akciu, že rýchlostný maratón. Dvadsa ťštyri hodín na 

území celého Slovenskej republiky sa bude mera ť rýchlos ť. 

Myslím, že už sa k tomu nemôžte prihlási ť, iné mestské 

časti. Ale ja som nedostal od tých našich policajtov  pána 

Ondrejca a Kraj čovi ča, že či tých pä ť požiadaviek, ktoré 

som dal, aby na tých rýchlych cestách skade nám tra nzitujú 

ľudia smerom do mesta a z mesta chodia a ohrozujú na šich 

občanov, budete robi ť tú akciu a v ktorých hodinách? Nemusí 

to vedie ť ten, kto ho bude kontrolovaný, len ja aby som 

vedel, či moja požiadavka prišla tam, kam mala a bude 

akceptovaná.  

Inak ve ľmi dobrá spolupráca s vašim oddelením na 

Hubeného s pánom Bukovským. Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Pilinský.  

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

Ďakujem. 
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Pán riadite ľ, ja by som sa chcel spýta ť oh ľadne jednej 

veci, ktorá trápi jednak Ra ču, jednak aj možno viacerých 

cyklofandov. Ja sa chcem spýta ť, viackrát teda sme dostali 

nejakú informáciu, že ako, akokeby bratislavskí dop ravní 

policajti neradi umož ňujú obojsmer, teda do, do kde je 

zákaz vjazdu, alebo kde je jednosmerka, tak neradi umožňujú 

obojs, obojsmerný vjazd cyklistom. Chcem sa spýta ť, že či 

to je nejaká, lebo tá, tá zna čka, myslím že to je E 16 B, 

tá je relatívne nová, viem že v niektorých mestách s jej 

používaním nie je až taký problém. U nás je takáto zna čka 

skôr, skôr zriedkavos ťou. Preto som, som sa chcel spýta ť, 

či to záleží od nejakých technických noriem, alebo či to je 

len proste o tom, že sa skuto čne robí preferencia tej 

automobilovej dopravy a na tých cyklistov ako tiež riadnych 

účastníkov verejnej dopravy sa akosi pozabúda.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani hlavná dopravná inžinierka, pani Kratochvílová . 

Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á ,  hlavná dopravná 

inžinierka: 

Ja by som len rada zareagovala v rýchlosti na pani 

Pätoprstú. 

Poznám tu situáciu na Rusovskej ceste. Problém 

s vyzna čením priechodu súvisí pod ľa mojich vedomostí 

v prvom rade s tým, že tam nie sú dobudované chodní ky. Lebo 
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keď sa vraj vyzna čuje priechod pre chodcov, tak ten chodec 

musí by ť vyvedený alebo prevedený z cesty na bezpe čné 

miesto a to je chodník.  

Nie je to riešené v rámci prvej etapy Nosného systé mu 

MHD, bude to riešené v rámci druhe, druhej etapy, a le máte 

pravdu, že to ešte chví ľku potrvá.  

Čiže ja sa tiež prihováram na tom za to a urobíme 

nejaké kroky, aby sa tam urobilo aspo ň nejaké do časné 

opatrenie, pretože ten pohyb chodcov aj cyklistov j e tam 

veľmi silný.  

A ešte som chcela zareagova ť k situácii, ktorú tu 

pomenoval pán Budaj. Týka sa to zastávky viedenskéh o typu 

na Radlinského ulici a samotnej organizácie dopravy , ktorá 

s tým súvisí na Vazovovej ulici. Konkrétne na Vazov ovej 

ulici v rámci tejto organizácie dopravy bolo to dop ravné 

zna čenie vyriešené tak, že je tam pre to, pre tie školy  pä ť 

minút, na pä ť minút zastavenie, ale teda bohužia ľ sa to 

zneužíva a parkujú tam niektorí vodi či od rána vlastne celý 

deň a paradoxne v čase, ke ď tam boli iba zastávky MHD, tak 

sa toto využívalo presne v takom systéme, jak sa vy užíva ť 

malo, že teda iba na nastúpenie, vystúpenie a autá okamžite 

odišli.  

Čo sa týka tej samotnej zastávky a vyhodnotenia 

situácie, tak na pani, na oddelení pani Čurnej bolo nedávno 

stretnutie, také ve ľmi široké kvôli vyhodnoteniu ten 

situácie.  Čo by som chcela k tomu podotknú ť je jedna vec, 

že nebola tam zatia ľ zaevidovaná žiadna dopravná nehoda. 

Čiže aj napriek tomu, že je tá situácia neštandardná , nie 
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veľmi jednozna čná, dochádza tam ku kolíziám, dopravná 

nehoda tam nebola.  

To riešenie, ktoré ste navrhovali vy, pán Budaj, 

o ktorom sa hovorí, zase sú časne znamená to, že tie autá, 

ktoré by tam nejazdili, by jazdili po Blumentálskej  ulici, 

ktorá je pomerne uk ľudnená a ve ľmi ťažko sa teda h ľadá 

nejaká náhradná trasa pre vozidlá, ktoré by z tej 

Radlinského ulice mali odís ť.  

A teda pripúš ťam, že ten projekt má ur čité chyby 

a úplne najzákladnejšia chyba je tá, že ten priesto r pre 

cestujúcich, ktorí sú to teraz kumulovaní kvôli tej  

prestupovej zastávke je ve ľmi malý a častokrát stoja 

v priestore, ktorý je ur čený pre motorové vozidlá.  

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: 

Nechcem reagova ť na pani Kratochvílovú, tá hovorila, 

vidím, že dobre pozná tú situáciu, ve ľmi vecne.  

Vynára sa mi ešte jedna téma, ktorá sa týka aj štát nej 

polície, aj mestkej a týka sa aj vás, pán primátor,  lebo 

avizujú médiá, že na ministerstve vnútra sa rozvíja  

myšlienka zákazu parkovania na uliciach. Nepochybuj . Na 

chodníkoch. Nepochybujte, že je to teda vec, ktorá sa 

strašne dotýka práve Bratislavy, hoc myslím, že aj iných 
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miest, ale Bratislavy, najmä Petržalky, ale aj inýc h 

sídlisk, kde to by znamenalo, že by museli niektoré  

paneláky zbúra ť, aby tam urobili lúky, kde by parkovali, 

lebo tam je parkovanie na chodníkoch vlastne sú časťou 

jediného riešenia parkovania.  

Chcem vyzva ť, teda opýta ť sa pána plukovníka či oni sú 

nejak sú časťou pripomienkovania, pretože, alebo respektíve 

naša mestská polícia tiež by sa mohla vyjadri ť, ale vy ste 

štátny orgán, pretože to je doslova granát hodený d o 

Bratislavy, to bude ve ľmi ťažko, ak by takýto zákon 

prešiel, realizovate ľné a nevieme si to predstavi ť. Či ste 

sa vy k tomu nejak vyjadrovali. A teda apeloval by som, že 

ako človek znalý našich podmienok a našich problémov so 

statickou dopravou, mali by ste v rámci ministerstv a vnútra 

apelova ť, aby si uvedomili, že pre tieto mestá razom 

zavies ť takéto opatrenie je nemožné. Aj m ňa roz čuľujú zle 

parkujúce autá na chodníkoch, ale sú časný kompromis vznikol 

po tom, čo už raz takýto zákon bol. Pred rokmi bol zrušený, 

pretože bol nerealizovate ľný v Bratislave.  

A ak niekto chce v centre mesta nahna ť zákazníkov do 

poloprázdnych podzemných garáží, tak možnože má tak ý vplyv, 

že mení sa po druhý krát neúspešný zákon, ale na to  treba 

upozorni ť. Nereprízujme nie čo, čo sa tu už hralo a čo život 

proste odsunul ako, ako zlý zákon. Ten sú časný stav sa dá 

nahradi ť len tým, že Bratislava bude zavádza ť vlastnú 

parkovaciu politiku, že zníži, zníži frekvenciu áut  

v centre práve bikesharingmi a rôznymi cyklotrasami . Ale to 

je proces na trpezlivú dlhoro čnú prácu a jedno, jeden zákon 

to z noci na ráno nevyrieši.  
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Takže chcel by som vedie ť vaše stanovisko pán 

plukovník.  

A apelujem takto aj na pána primátora, aby sa zav času 

negatívne vyjadril k tomuto plánu ministerstva vnút ra, 

ktoré by ohrozilo statickú dopravu v Bratislave. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Ja myslím, že to je trošku zbyto čná, zbyto čné obavy, 

pretože ako mám informácie ja, tak samozrejme tento  návrh 

zákona to rieši takým spôsobom, že to parkovanie na  

chodníku, či už úplné alebo čiasto čné, bude možné, ak to 

bude umožnené dopravným zna čením. Takže myslím si, že to 

neznamená, že z piatku do pondelka zrazu zmiznú vše tky autá 

z chodníkov, takých situácií sme svedkami aj dneska , kedy 

sa proste vyzna čuje na tých chodníkoch tých jeden a pol 

metra. Takže ak tam budú, ak tam bude dopravné zna čenie, 

ktoré to umožní, tak parkovanie je na chodníkoch bu de možné 

aj po prijatí tohto zákona.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán plukovník, druhá várka.  

plk. JUDr. Csaba   F a r a g ó , riadite ľ Krajského 

riadite ľstva Policajného zboru v Bratislave: 

Ďakujem pekne. 

Takže, ve ľmi radi.  

Ďakujem pani hlavnej dopravnej inžinierke 

Kratochvílovej za to že za m ňa už odpovedala niektoré 

otázky. Tak skúsim napriek tomu ešte ja reagova ť.  

Čo sa týka otázky pani Pätoprstej.  

Na úvod aj v súvislosti s vystúpením pána poslanca 

Budaja chcem poveda ť, že Krajský dopravný inšpektrát, nie 

Krajské riadite ľstvo policajného zboru nesp, nie je 

správcom komunikácie. Čiže my dávame odporú čajúce 

stanovisko, respektíve neodporú čajúce stanovisko 

k jednotlivým návrhom a nerozhodujeme o týchto 

záležitostiach.  

Čo sa týka vašej druhej otázky, Chorvátskeho ramena,  

Námestia hrani čiarov, je to konkrétny problém, ktorý môžme 

rieši ť na úrovni dopravných inžinierov, ale podstata 

problematiky spo číva v tom, čo pani hlavná inžinierka tu už 

uviedla. Ale pokia ľ máte záujem a to isté na adresu pána 

poslanca Budaja, prerokova ť a prezentova ť vaše názory na 

úrovni dopravných inžinierov, ve ľmi rád vás prijmeme 
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a samozrejme vypo čujeme, aj návrhy, ktoré by boli na 

zlepšenie danej situácie. Aj v jednej, aj v druhej oblasti 

čo sa týka ve ľkoplošnej reklamy púta ča aj čo sa týka 

riešenie hra, Námestie hrani čiarov.  

Čo sa týka pána Budaja to isté. My dávame len 

stanovisko k jednotlivým návrhom a nemôžme tieto ná vrhy 

realizova ť a tobôž nerozhodujeme o nich. Čiže kompetencie 

je na správcovi komunikácií. 

Čo sa týka pána Mrvu. Vecným gestorom dopravného 

maratónu je odbor dopravnej polície Prezídia polica jného 

zboru, ktorý sústre ďoval všetky tieto podklady. Čiže 

v rámci tohto projektu, ke ď sme obdržali ur čité podnety bu ď 

od fyzických osôb, respektíve právnických osôb aleb o obcí, 

tie všetky sme zaslali na odbor dopravnej polície. 

Momentálne tento projekt je v rámci realizácie, tak  

predpokladám, že po zhodnotení závažnosti daného pr oblému, 

respektíve množstvá požiadaviek od ob čanov, bude odbor 

dopravnej polície adekvátnym spôsobom reagova ť na tieto 

požiadavky.  

Individuálne požiadavky obce sme schopní a ochotní 

zabezpe či ť aj my. Čo sa týka zabezpe čenia prítomnosti 

policajtov dopravnej polície na nejakých inkriminov aných 

miestach kde je ohrozená bezpe čnos ť alebo plynulos ť cestnej 

premávky.  

Čo sa týka, čo sa týka problematiky cyklistov, pána 

Pilinského na otázku by som chcel uvies ť. Tiež odporú čam 

navštívi ť nás, zájs ť už s konkrétnymi ľuďmi jednotlivých 

ulíc, respektíve jednotlivých mestských častí kde je takáto 
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problematika, samozrejme, budeme konkrétne rieši ť takéto 

veci. Môžte aj v mojom mene priamo sa obráti ť, čo sa týka 

dopravnej problematiky, na riadite ľa odboru pána plukovníka 

Lechnera. Samozrejme vítam aj ja vaše návštevy na k rajskom 

riadite ľstve.  

Čo sa týka ešte otázky pána Budaja týkajúce sa 

parkovania motorových vozidiel na chodníkoch, treba  

poveda ť, že je takýto legislatívny zámer v rámci 

legislatívneho procesu momentálne len v pripomienko vom 

konaní. Je to presne tak a vidím tam riešenie v tom , čo pán 

poslanec Pilinský uviedol. Nevidím reálne nejaký 

realizovanie celoplošného zákazu parkovania motorov ých 

vozidiel v rámci mesta Bratislavy na chodníkoch z t oho 

dôvodu, že to by ochromilo dopravu v rámci Bratisla vy 

a nemáme, žia ľbohu, dostatok parkovacích miest.  

Čiže naše stanovisko v prípade, že nás oslovia bude 

skuto čné také, že táto problematika sa dá rieši ť len 

zvislými alebo vodorovnými dopravnými zna čkami tým, že 

pomocou týchto dopravných zna čiek musíme, musíme upravi ť 

tie miesta kde takéto státie bude povolené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, faktickou. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja chcem na tie odpovede jeho, pána plukovníka 

reagova ť.  
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Tak, ste vy vi ťúz, lebo vy dobre viete, že vy tú 

pečiatku máte, ktorou ste neodsúhlasili tú zmenu dopra vy. 

Áno, tu je cestná komisia, ale bez vášho súhlasu ko nať 

nemohla. Ale okej, verme, že sa to, že sa to vyhodn otí po 

čase a že nájdete dobré riešenie. Toto dobré riešeni e nie 

je. Mesto to stálo ve ľa pe ňazí a dopravný systém sa 

nezlepšil.  

A pokia ľ ide o to zna čenie. Nech je to, však isteže je 

to pravda to čo povedal aj pán Pilinský. No ale nesta čí 

systém, že jeden a pol metra? To budú pekné peniaze . Kto to 

má plati ť tie vodorovné a zvislé zna čenia? K čomu to je? 

Veď tí ľudia parkujú a menšie mestské časti budú musie ť 

investova ť pre, prostriedky do vecí, ktoré, s ktorými 

nerátali.  

Čiže nie som napriek tomuto vášmu vysvetleniu s tým 

procesom nadšený a (gong) vždy ke ď sa za čne ma ľova ť, tak 

píšte si, že vyjde menej tých parkovacích miest, ne ž ke ď sa 

ľudia uložia nejak pod ľa vlastnej oh ľaduplnosti.  

Ďakujem. 

plk. JUDr. Csaba   F a r a g ó , riadite ľ Krajského 

riadite ľstva Policajného zboru v Bratislave: 

Pán poslanec, prepá čte, dovo ľte aby som reagoval. Zo 

strany Krajského riadite ľstva takýto legislatívny návrh 

nebol predložený, tak je, ja v tejto veci úplne som  

nekompetentný reagova ť a nejakým spôsobom komentova ť daný 

stav. Čiže ja si myslím, že adresátom vašej myšlienky musí  

byť úplne iný subjekt než ja a Krajské riadite ľstvo.  
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Čo sa týka tej zastávky. Sám viete, čo všetko 

predchádzalo vybudovaniu tejto zastávky. A ja si my slím, že 

neni najvhodnejšie miesto teraz prejedna ť a vráti ť sa 

v čase ešte raz a k danej problematike, pretože Krajsk é 

riadite ľstvo uplatnilo ešte v čase pred realizáciou tejto 

zastávky, respektíve dopravného, dopravného riešeni a 

Blumetálskej nieko ľko pripomienok a zo strany magistrátu 

boli znova a znova a znova predložené nové a nové n ávrhy na 

zabezpe čenie realizácie tým spôsobom, ktoré momentálne je.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne za vysvetlenie.  

Keď sa nikto do diskusie nehlási, uzatváram diskusiu 

a prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Správu o bezpe čnostnej situácii na území 

mesta Bratislavy za rok 2014. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Opäť jednomyse ľne prijaté uznesenie. 

 

Ukončili sme tieto dva body a ja by som túto 

príležitos ť ešte rád využil.  

Vážená pani ná čelní čka aj vážený pán riadite ľ, aby som 

vám aj menom hlavného mesta Slovenskej republiky Br atislavy 

poďakoval za vašu prácu a energiu, ktorú vynakladáte 

v prospech bezpe čnosti a stability na našom území.  

Prosím, tlmo čte toto po ďakovanie aj vašim zamestnancom 

a zamestnankyniam, si ve ľmi vážime ich prácu, pretože vy to 

viete lepšie než ktoko ľvek iný, že pravidlá, 

ich dodržiavanie, spravodlivos ť a bezpe čnos ť sú piliere 

úspešnej, každej úspešnej spolo čnosti sú piliere, na 

ktorých sa buduje dôvera a v tomto je vaša nezastup ite ľná 

úloha, takže vám ďakujem ešte raz za vašu prácu. 

plk. JUDr. Csaba   F a r a g ó , riadite ľ Krajského 

riadite ľstva Policajného zboru v Bratislave: 

Ďakujem pekne. Prajem vám úspešné rokovanie.  

Dovidenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dovidenia.  
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BOD 9A INFORMÁCIA O SITUÁCII V BVS 

A O VÝMENÁCH VO VEDENÍ BVS 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

My prichádzame k ďalšiemu bodu a to je bod 9A, ktorý 

navrhol pán poslanec. 

Dovidenia.  

Ktorý navrhol pán poslanec Budaj.  

Prosím pána poslanca, aby predniesol materiál, ktor ý 

na, alebo teda usta, uviedol bod.  

Nech sa pá či, prosím, uve ďte. Je to bod na váš návrh, 

tak uve ďte.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Len som chcel, aby sa to zaplo.  

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Vy ste informovali aj politické grémium, aj, ale na jmä 

bratis, verejnos ť, slovenskú verejnos ť o probléme 

s predsedom predstavenstva, kvôli ktorému ste sa ro zhodli 

kona ť vo či predsedovi predstavenstva BVS. Chceli ste o tom 

informova ť v Rôznom. Mal som však za to, že dnes budeme 

rokova ť do neskorej noci, aj preto som, preto som prišiel 

s iniciatívou, aby sme radšej stanovili nejaký pres nejší 

bod, v ktorom by sme si mohli vypo čuť tú správu skorej kým 

ešte sme všetci aj v sále a kým je, kým je ešte sve tlý de ň.  
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Je to závažná vec, bé-ve-eska  je naša asi jedna z dvoch 

alebo troch najvýznamnejších mestských firiem.  

Vaše ve ľmi kritické stanovisko k pánovi predsedovi 

predstavenstva Be ňovi bolo publikované v mnohých médiách 

a bezpochyby vykreslilo istý obraz jeho činnosti alebo aj 

činnosti BVS, chcel som vám umožni ť, aby ste nepredniesli 

tú informáciu v Rôznom, tak ako som aj povedal, ale  aby ste 

ju predniesli v samostatnom bode.  

To je všetko čo by som v tejto chvíli k tomu chcel 

poveda ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Chren, faktickou na pána Budaja. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som vás chcel, to nie je asi o procedurálnom 

návrhu, ale som tu nový poslanec. O tomto uznesení si 

myslím, že nie je úplne dokonalé, že by mohlo by ť ove ľa 

hlbšie a silnejšie, ale ako nový poslanec by som si  rád 

vypo čul k nemu viac. A chcem vás požiada ť, pán primátor, 

kolegovia mi povedali, že tu sedí aj pán Be ňo, či by ste 

dali možnos ť vystúpi ť aj jemu a prednies ť teda aj poh ľad aj 

z tej druhej strany.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, samozrejme, môže vystúpi ť ke ď sa 

prihlási do diskusie.  

Neviem o akom uznesení hovoríte, lebo žiadne uznese nie 

nie je prichystané, ale dobre.  

Čo sa týka spolo čnosti bé-ve-es a všetkých mestských 

spolo čností ja som už v januári tohto roku ako zástupca  

mesta Bratislavy, štatutár, poslal spolo čnostiam, v ktorých 

má mesto majetkovú ú časť list akcionára, v ktorom som ich 

vyzval aby obchody spolo čnosti viedli vlastne iba v tom 

dennom režime, aby nerobili právne úkony, ktoré sú nad 

rámec bežného chodu spolo čnosti.  

Urobil som tak práve preto, pretože aj zo strany 

poslaneckého zboru, aj odbornej a laickej verejnost i, od 

aktívnych ob čanov, ale aj médií sa objavovali informácie, 

že ľudia, ktorí tam v týchto spolo čnostiach pôsobia, či už 

v predstavenstvách alebo dozorných radách, nemajú p olitický 

mandát potvrdený vo vo ľbách a preto  vlastne ich konanie 

môže by ť takto vykladané ako politicky nelegitímne a môže 

byť vykladané ako na škodu mesta a majetku mesta. A pr eto 

v rámci odbornej starostlivosti a politickej zodpov ednosti 

som sa rozhodol pre tento pokyn akcionára. Poslal s om ich 

všetkým, všetkým spolo čnostiam.  

Potom som aj od vás, od poslancov, ale aj z médií 

dozvedel, že spolo čnos ť Bratislavská vodárenská si prijala 

investi čný plán v pomerne v zna čnej výške. Ďalšie 

informácie, ktoré som sa dozvedel,  bolo že táto sp olo čnos ť 
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zakontrahovala súkromnú bezpe čnostnú agentúru tiež 

v zna čnej výške.  

Pretože toto sú kroky, o ktorých sme my ako akcioná r, 

hlavný akcionár, neboli informovaní, tak som považo val za 

potrebné pozva ť pána predsedu predstavenstva, aby mi to 

vysvetlil, pretože sa nechcem riadi ť iba mediálnymi 

informáciami  alebo nejakými informa čnými šumami. Pán 

predseda prišiel. Sme sa o tomto rozprávali a ukáza lo sa, 

že je to tak, že tieto dva ve ľké právne úkony, alebo tieto 

dve ve ľké, ve ľké obchody mes, bé-ve-es spravila a spravila 

ich bez vedomia svojho hlavného akcionára, bez vedo mia 

mesta a teda v rozpore s tým pokynom.  

Toto som, bohužia ľ, nemohol vyhodnoti ť inak, ako jeho 

porušenie a za takéto porušenie musí nasledova ť aj 

následok, aby bolo jasné, že to čo hovoríme, aj myslíme 

vážne. A ten následok bol ten, že som pánovi predse dovi dal 

žiados ť o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, na 

ktorom podám návrh na jeho odvolanie z funkcie pred sedy 

predstavenstva. 

To je k tejto situácii všetko z mojej, čo môžem 

z mojej strany poveda ť. Dnes som chcel, aby sme si prijali 

uznesenie, ktoré do mestských podnikov vyšle kontro lu, 

kontrolu hospodárenia, ale ke ďže sa (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) o rozpo čte ani nerokovalo, tak takéto 

uznesenie nemáme, ale samozrejme tento úmysel mám a j 

naďalej.  

Takže to je z mojej strany.  
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Pani poslanky ňa Augustini č, nech sa pá či. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa chcem spýta ť, ke ďže sme tento bod predradili 

a považujem za dôležité, ve ľmi dôležité, že sme ho 

predradili a že o ňom takto rokujeme.  

Keď ste po stretnutí s predsedom predstavenstva 

nadobudli pocit, že sa nehospodári v bé-ve-eske tak , ako by 

si mesto predstavovalo a teda prišli ste k tak záva žnému 

kroku ako je odvolanie predsedu predstavenstva, pre čo 

neodvoláme, teda pre čo ste sa nerozhodli odvola ť celé 

predstavenstvo? Alebo nená, alebo nedávate nám návr h na 

odvolanie celého predstaventstva. Pretože pokia ľ viem, tak 

predstavenstvo hlasuje konsenzuálne a odvolanie pre dsedu 

predstavenstva znamená len to, že na ďalej bude 

v predstavenstve, v predstavenstve sedie ť, len nebude 

predseda? Lebo potom mi ten krok príde ako dos ť jalový.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Černý. Námestník.  

Ing. Milan   Č e r n ý , námestník primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. Zareagujem.  
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Ja mám informácie, že pred, že predstavenstvo 

nehlasuje konsenzuálne, aspo ň nie v poslednej dobe. To nám 

môže pán riadite ľ asi potvrdi ť.  

Druhá vec. Stanovy spolo čnosti definujú postup, kto 

predkladá na rokovanie predstavenstva materiály. Ak  to je 

predseda predstavenstva, má zodpovednos ť.  

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: 

Zareagujem tiež faktickou pripomienkou, lebo pod ľa 

mojej znalosti Obchodného zákonníka ako čo sa týka práce 

predstavenstva v akciových spolo čnostiach, v skuto čnosti ak 

by aj bol na valnom zhromaždení tento pán odvolaný z postu 

predsedu predstavenstva, tým že nie je nominovaný n ikto iný 

na jeho miesto, tak ešte najmenej tri mesiace ďalej bude 

vykonáva ť funkciu predsedu predstavenstva. Čiže ni č sa 

nezmení v Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, ak sa 

kroky uskuto čnia tak, ako ste ich navrhli, pán primátor. 

A tu sa vraciam k tomu, čo som povedal už v tej 

predchádzajúcej faktickej, že mne to zatia ľ príde ako 

pomerne nedostato čný krok, pretože ak aj zbehne to valné 

zhromaždenie, ak aj presadíte svoj návrh, tak tri m esiace 

najmenej, kým nepríde nejaká, nejaký návrh na nové 

vymenovanie, bude všetko po starom. Tak isto aj pán  Be ňo 

bude stále predsedom predstavenstva.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Augustini č.  

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ja chcem reagova ť. 

Dobre, potom chcem vedie ť, v týchto kauzách, ktoré 

boli aj mediá, medializované, ako hlasovalo predsta venstvo. 

To ur čite mi viete poveda ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Uhler.  

Bo. Nedá sa, pán Borgu ľa faktickou na faktickú. 

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

Ja som nereagoval. Ja som chcel na príspevok reagov ať 

faktickou.  

Ja som na faktickú re č. 

(poznámka:  hovoria naraz poslanec aj primátor) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ste reagovali faktickou na faktickú. 
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Nie, na re čníka, na re čníka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prihláste sa, prosím. 

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

Na re čníka, pán primátor. Pre čo mi nechcete da ť slovo?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, máte slovo.  

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

Pán primátor, za čali sme už ve ľkú diskusiu. Zavolajte 

najprv pána Be ňa, nech sa sem postaví, ke ď teda som sa 

dozvedel, že je tu. Nech sa postaví za ten mikrofón  tak, 

jak je to zvykom pri všetkých riadite ľoch podni, riadite ľov 

podnikov a nech to vysvetlí. Vy ste ho obvinili, po ďme si 

vypo čuť druhú stranu. Za čnime asi týmto. Lebo ja 

nerozumiem. My už tu teraz ako robíme. Za čnime týmto. Nech 

pán Be ňo povie ako to je, lebo ke ď je tu, tak asi to nebude 

úplne tak, jak to vy hovoríte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nasleduje pán poslanec Uhler.  
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Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Mne už dlhodobo ve ľmi prekáža akým spôsobom bé-ve-eska  

zverej ňuje, respektíve nezverej ňuje zmluvy na svojej 

internetovej stránke. Je to ve ľmi nepreh ľadné, nedá sa tam 

ni č nájs ť, popritom je kritizovaný Dopravný podnik, ktorý 

zo všetkých má najlepšie zverej ňované zmluvy, objednávky 

a faktúry. Každé jedno Euro je na internete. A prit om bé-

ve-eske sa vždy všetko prepe čie.  

Ja som tu ráno nechal rozmnoži ť jedno podanie týkajúce 

sa nezverej ňovania, nezverej ňovania zmlúv na stránke bé-ve-

esky. Ja by som chcel poprosi ť, pán primátor, ak je možné 

zariadi ť jeho rozdanie medzi poslancov, bolo to 

v pä ťdesiatich kópiach.  

A zárove ň sa chcem spýta ť. Bude nový predseda 

predstavenstva? Ak áno, tak kto?  

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, aj z tej diskusie, ktorá tu je  

dnes a ktorá tu bola aj naposledy, si myslím, že je  ve ľmi 

zrejmé, že ten sú časný stav v bé-ve-es je dlhodobo 

neudržate ľný.  
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Ja pripomínam, že som prostredníctvom uznesenia 

opätovne otvoril požiadavku aby zastupite ľstvo dostalo z 

bé-ve-esky správu oh ľadom jednak v súvislosti s plánovaným 

ropovodom a jeho prípadných ekologických dopadoch n a, na 

podzemné vody. Napriek tomu, že táto požiadavka bol a 

obnovená, už je, už je takmer rok stará, tak do dne šného 

dňa sa nám také ni č nedostalo.  

Taktiež som upozornil na konflikt záujmov v tom 

predstavenstve a prekvapilo ma, že ideme rieši ť len jedného 

jediného človeka a neni, neni tam návrh na odvolanie 

ostatných členov a ich výmenu.  

Takisto mám informáciu, že Inštitút pre rozvoj 

Bratislavského kraja, čo tu bolo spomenuté, upozornil na 

nedodržiavanie zákona. Bé-ve-eska od istého času 

nezverej ňuje na svojich webových stránkach zmluvy tak, ako 

jej to zákon, zákon prikazuje. A miesto tej nápravy , ke ď na 

to IRBK upozornilo, tak jedinou odpove ďou, zatia ľ, bolo 

trestné oznámenie na túto mimovládku.  

Ja mám dojem a myslím, že nie som sám, že viac 

transparentnosti a otvorenosti v rámci bé-ve-es sa dočkáme 

len vtedy, ak tam príde kompletne nové vedenie.  

Čiže otázka teraz znie, ja sa pridám k tomu, čo 

hovorili kolegovia: Ak je možnos ť na valnom zhromaždení 

odvola ť generálneho riadite ľa, či sa nepostavi ť aj 

k ostatným orgánom takýmto spôsobom? 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Vážený pán primátor, milí kolegovia, v médiach som sa 

dozvedela, že pán primátor dá na valnom zhromaždení  návrh 

na odvolanie predsedu predstavenstva bé-ve-es inžin iera 

Beňa.  

Mám vedomosť, že za dvadsa ť rokov žiadny primátor si 

takýto postup nezvolil. Pán primátor Nesrovnal nemá  pri 

tomto rozhodovaní aj podporu poslaneckých klubov.  

Pán predseda predstavenstva bé-ve-eska  žiadal 

o prijatie u pána primátora od za čiatku januára 2015. chcel 

rieši ť pracovné záležitosti, nedo čkal sa termínu. Bol 

zavolaný až na prevzatie papiera o návrhu na jeho 

odvolanie.  

Pre čo pán primátor za čal rieši ť len jednu akciovú 

spolo čnos ť? Môžem len háda ť. Nedo čítala som sa na 

internete, preto sa pýtam, aké budú kroky bé, cé, d é? Aké 

má návrhy pán primátor? Ako bude bé-ve-es fungova ť bez 

predsedu predstavenstva?  

Takúto situáciu sme zažili v lete minulého roku ke ď 

odišiel predseda predstavenstva a dozorná rada mala  

suplova ť výkon. Pamätáme sa na to uznesenie, ktoré sme tu 

stvorili.  
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Pán primátor často opakuje ako podniky majú obsadi ť 

odborníci. Doteraz v podnikoch pracoval kto? Vedeni e OLO 

dosiahlo zisk v roku 2014 tri milióny sedemdesiatdv a tisíc 

Eur. V bé-ve-es dve celé štyri milióna Eur. Pýtam s a: Tie 

peniaze nám len tak padli na stôl? Alebo o uvedené zisky sa 

pri činili manažmenty spolo čnosti.  

Pán primátor, vyzývam vás. Mesto môžeme spolo čne 

posunú ť dopredu len vtedy, ke ď budete intenzívne osobne 

rokova ť s riadite ľmi našich podnikov, starostami mestských 

častí, i poslaneckými klubmi.  

Padlo tu z vašich úst, že nemajú, že ob čania sa 

domnievajú, že nemajú politický mandát. No asi neve dia, že 

predstavenstvo bé-ve-es dostalo mandát do júla 2015 .  

Ďakujem za pozornos ť a poprosím o odpovede pána 

primátora.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Grendel.  

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Už skôr som sa vyjadril, že ja osobne nevidím dôvod  na 

odkladanie tých kontrol v mestských podnikoch. Najp rv som 

mal úmysel svoj návrh uznesenia predloži ť v bode Rôzne, ale 

tento bod mi príde vhodnejší, a preto, ak dovolíte,  

pre čítal by som návrh uznesenia v tomto znení:  
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Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR  Bratislavy 

žiada primátora v spolupráci s hlavným kontrolórom hlavného 

mesta SR Bratislavy, poslaneckými klubmi a externým  

kontrolným subjektom vykona ť kontrolu hospodárenia 

a efektívneho vynakladania prostriedkov v príspevko vých 

a rozpo čtových organizáciách zriadených mestským 

zastupite ľstvom hlavného mesta SR Bratislavy a v obchodných 

spolo čnostiach s majetkovou ú časťou hlavného mesta SR 

Bratislavy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec Chren, ešte faktickou. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Pripájam sa za náš klub k tomuto návrhu uznesenia, 

ktorý bol vykreovaný na finan čnej komisii.  

Myslím si, že je správne nepoužíva ť to, že nerokujeme 

o rozpo čte ako zámienku na to, aby sme nevykonali kontroly.  

Naopak, treba sa do tých kontrol pusti ť čo najskôr.  

A dovolím si vás, pán primátor, opä ť procedurálne 

požiada ť, aby ste teraz dali priestor pre vystúpenie pána 

Beňa, prípadne niekoho iného z verejnosti, aby sme pot om  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Samozrejme, páni poslanci, ale toto rokovanie pod ľa 

zastup, pod ľa poriadku vediem ja a ja mu to slovo dám, 

pretože tu je, pretože tu je prihlásený a dostane t o. Ale 

považujem za slušné najprv vypo čuť otázky poslancov.  

Pán Be ňo, prihlásil sa do diskusie pán Be ňo. Tak 

musíme procedurálne o tom hlasova ť.  

Tak kto je za to, aby pán Be ňo vystúpil v diskusii?  

(Hlasovanie.) 

To je optická vä čšina. 

Pán inžinier, nech sa pá či, máte tri minúty.  

Ing. Stanislav   B e ň o ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, a. s. 

Dobrý de ň.  

Pôvodne som myslel, že budem ma ť možnos ť tu vysvetli ť 

aj niektoré tie veci, ktoré boli, ale vzh ľadom na to, že to 

je na tri minúty, takže budem skuto čne stru čný.  

Vážený pán primátor, páni poslanci, dámy a páni, má m 

prvý krát možnos ť vystúpi ť a hovori ť so zástupcami mesta, 

ktoré má vä čšinový podiel v našej spolo čnosti. Som rád za 

túto možnos ť aj ke ď bola pomerne okresaná.  

Predsedom predstavenstva som od septembra minulého 

roku, kde som bol jednomyse ľne zvolený akcionármi tejto 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 255 

spolo čnosti. Vedenie spolo čnosti má mandát od roku 2011 

a kon čí mu v júli tohto roku.  

Celá činnos ť predstavenstva a jeho obraz je možno 

vidie ť v hospodárskych výsledkoch, ktoré boli dosiahnuté za 

posledné obdobie. Asi tie najdôležitejšie čísla, ktoré 

možno poveda ť je hospodársky zisk. V roku 2010 stopä ťdesiat 

tisíc, v roku 2013 dva celá dva milióna, v roku 201 4 takmer 

dva a pol milióna. Tržby pri klesajúcom trende spot reby 

pitnej vody z osemdesiatjedna na devä ťdesiat miliónov Euro. 

Zníženie vodných strát za obdobie štyroch rokoch o sedem 

percent, čo znamená vo finan čnom vyhodnotení úsporu 

prevádzkových prostriedkov okolo šes ťstotisíc Euro.  

Mohol by som takto pokra čova ť ďalej, ale asi by som sa 

zaoberal hlavne tým, kvôli čomu som tu dneska z h ľadiska 

dôvodu odvolania môjho. Je to schválenie investi čného 

plánu.  

Treba si uvedomi ť, že Bratislavská vodárenská 

spolo čnos ť podobne ako Bratislava má momentálne 

rozpracované tri projekty vo výške štyridsa ť miliónov, 

ktoré sú financovaný z prostriedkov eurofondov tak,  ako 

Staré Mesto. Ako, ako Starý most v Bratislave. Schv álenie 

tohto plánu som umožnil, aby bolo pokra čované v týchto 

investíciách, aby nenastala situácia, že do konca r oka 

nebude stavby dokon čené, vyfakturované, ale aj vyplatené. 

Stáli by sa to neoprávnenými nákladmi.  

Ďalej by som si chcel dovoli ť upozorni ť, že sa jedná 

o dve najvä čšie čistiarne odpadových vôd v celej Slovenskej 
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republike. Sú to čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni 

a v Petržalke.  

Čo sa týka ďalšej medializovanej kauzy, alebo nie čoho 

takého, že bolo, bolo uzavretá zmluva so strážnou 

bezpe čnostnou službou. No, pôvodnej zmluva skon čila a my 

sme sa rozhodli, že si obsta, že je nevyhnutné obst ara ť, 

práve preto, že sa tu jedná o ochranu strategických  

objektov a to sú vodné zdroje. Tak, ako pán primáto r. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán inžinier, prepá čte, len chcem vám poveda ť, že 

máte, máte pä ť minút. Ja som omylom povedal tri minúty, 

máte pä ť minút.  

Ing. Stanislav   B e ň o ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, a. s. 

Aha, ďakujem.  

Bola, bola obstaraná v súlade s platným zákonom, 

všetkými vnútornými predpismi spolo čnosti. Čo je 

najdôležitejšie. Bola obstaraná na obdobie štyroch 

mesiacov, pokia ľ máme mandát a cena bola nižšia.  

A ve ľmi často tu bola spomínaná kauza skupiny Desmond. 

Táto zmluva je z marca roku 2013. Ja som generálnym  

riadite ľom od augusta 2014. a ke ď chcete vedie ť, bola to 

zmluva na firemný ve čierok pri príležitosti desiateho 
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výro čia založenia Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti 

a bola ur čená pre zamestnancov, akcionárov, významných 

obchodných partnerov a predstavite ľov všetkých ostatných 

vodárenských spolo čností.  

Chcem zdôrazni ť, že na za čiatku januára, ôsmeho, som 

požiadal pána primátora o osobné pracovné stretnuti e, 

trinásteho januára mi odpovedal, že mestské podniky  sú 

dôležité a termín si dohodneme. Dvadsiatehotretieho  januára 

bol doru čený list akým spôsobom má spolo čnos ť kona ť.  

Chcem vás ubezpe či ť, že ja ako aj celé vedenie túto 

žiados ť striktne dodržalo a neboli vykonané žiadne právne 

záväzky s výnimkou nevyhnutných štandardných úkonov  

potrebných pre zabezpe čenie prevádzky spolo čnosti.  

Chcem vás ešte ubezpe či ť, že sa neuskuto čnilo žiadne 

pracovné stretnutie medzi magistrátom a vedením spo lo čnosti 

od tohto listu pána primátora až po stretnutie, ked y mi 

odovzdal návrh na zvolanie mimoriadneho valného 

zhromaždenia s jediným bodom a to je moje odvolanie .  

V sú časnosti, aj z dnešného poh ľadu a z odstupu dvoch 

mesiacov, si za svojim rozhodnutím a rozhodnutím 

predstavenstva z konca januára stojím a som presved čený, že 

bolo správne. Neschválený plán by totiž znamenal ro zpo čtové 

provizórium, ale čo by bolo najhoršie, ohrozoval by 

pokra čovanie spomínaných strategických investícií a tým 

pádom aj ne čerpanie fondov.  

Chcem len pre vysvetlenie poveda ť: Investi čný plán bol 

na viac ako devä ťdesiat percent zazmluvnený 
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z predchádzajúcich rokov. V roku 2013 a roku 2014 k de bol 

schválený investi čný úver vo výške osemdesiat miliónov 

účelovo viazaný na investície vodárenskej, kanaliza čnej 

siete a zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre kontinuá lnu 

a bezpe čnú dodávku vody.  

Som presved čený, ak by manažment Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti pod mojim vedením nekonal, dnes by 

sme sa borili s obrovskými problémami a s vážnym oh rozením 

čerpaním eurofondov.  

Cítim sa by ť odborníkom vo vodárenskom sektre, k čomu 

ma oprávnili moje dlhoro čné odborné i manažérske 

skúsenosti. Preto si dovolím na záver vyslovi ť už iba 

poznámku: Ak budete akýmko ľvek spôsobom (gong) rozhodova ť 

o ďalšom osude bé-ve-es, berte prosím vás, s náležitou  

pozornos ťou do úvahy všetky fakty a odborné argumenty.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou pani poslanky ňa Augustini č.  

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Som rada, že som vtedy nehlasovala za ten investi čný 

plán, ale chcem sa spýta ť nie čo iné, čo ste, čo ste akosi 

opomenuli. A to je tá medializovaná kauza oh ľadom esbeesky, 
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ktorá pokia ľ si pamätám, bola už za vášho vedenia. Takže 

chcem k tomu pozna ť nejaké detaily. Ak môžete sa ešte 

k tomu vyjadri ť.  

Ďakujem. 

Ing. Stanislav   B e ň o ,    

predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej 

spolo čnosti, a. s. 

Áno, môžem reagova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Počkajte, zapíšte si otázky a potom poviete.  

Pán starosta Kuruc.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja ke ď za čujem slovo Vraku ňa, tak vždy sa mi teda 

tykadlá postavia. A chcel by som sa teda spýta ť na čisti čku 

odpadových vôd vo Vrakúni, lebo tento problém, možn o iné 

mestské časti nemajú. Ja ho poci ťujem ve ľmi dôkladne 

nako ľko čisti čka odpadových vôd pre celú Bratislavu sa 

nachádza vo Vrakuni. Už v minulosti eurofondy boli ohrozené 

zlým prístupom pána primátora Ďurkovského, ktorý, pod ľa 

mojich informácií, teda zlým svojim manažérskym  

rozhodnutím dosiahol to, že finan čné prostriedky 

z eurofondov nedošli a čisti čka odpadových vôd nemohla by ť 

začatá a ani rekonštrukcia, ani tobôž by ť ukon čená.  
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Preto by som sa chcel spýta ť: Ak by nebol schválený 

investi čný plán, ale bol by schválený o mesiac, o dva, 

alebo teda neviem v akom inom čase, či by naozaj táto 

čisti čka odpadových vôd bola ohrozená a či by sme tie 

finan čné prostriedky z eurofondov nedostali, alebo teda a ko 

by to naozaj s týmto bolo?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán námestník Černý.  

Ing. Milan   Č e r n ý , námestník primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Musím pravdu povedic, že som o čakával trošku iné 

vystúpenie. Nie len tie veci, ktoré sú mediálne, al e aj 

tie, ktoré v podstate prebiehali v kuolároch. Mal s om na 

mysli hlavne odkupovanie od súkromných developerov,  mám na 

mysli sietí. O tých by sme si mohli porozpráva ť možno 

trošku bližšie. A potom možno by sme sa mohli pobav i ť aj 

o nejakom predstavenstve 10. 12. Malokarpatský regi ón, 

odkalini, odkanalizovanie a spätné navyšovanie ceny .  

O týchto veciach nám skúste porozpráva ť.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  

 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som vás chcela poprosi ť ešte keby ste doplnili, 

vonku ste asi sedeli, tak ste po čuli také výhrady. Bola tu 

otázka, pre čo neboli zverej ňované zmluvy?  

Druhá otázka, bola tu žiados ť od pána Olivera Kríža na 

stanovisko k ropovodu.  

A tretia moja otázka, či nevnímate ako konflikt 

záujmov to, čo povedal tiež pán Kríž? 

Takže tieto tri otázky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja pridám tiež jednu otázku. Chcem sa spýta ť na postup 

bé-ve-es pri rokovaní so starostami rakúskych príhr ani čných 

obcí kde sa nám ve ľmi dlho s ťažujú na neústretovos ť 

a nekonanie zo strany bé-ve-es pri obnovení ďalšej zmluvy. 

Oni nevedia ako majú postupova ť a tá vec bola pokro čilá tak 

ďaleko, že prišiel na jednanie aj sám krajský šéf pá n 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) za ú časti rakúskeho 

veľvyslanca, kde nás, na nás apelovali, aby sme zatla čili 

na bé-ve-es, aby s nimi rokovali, s tými obcami. Ta kže ja 

sa na túto problematiku tiež chcem opýta ť.  

Pre poslancov, aby vedeli. Prihrani čné obce majú 

čisti čku odpadových vôd v Petržalke.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Augustini č.  

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ešte jedna otázka. Som sa zabudla spýta ť.  

Vy ste hovorili, že niektoré rozhodnutia boli 

podpísané ešte bývalým generálnym riadite ľom. Vy ste 

v predstavenstve nesedeli? Pokia ľ viem, tak ste sedeli od 

roku 2011. A tak isto, myslím, že ste zahlasovali a j za 

predražený informa čný systém, ktorý sa nakoniec, dúfam že 

nerealizoval za osem a pol milión Eur.  
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Ďakujem. 

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 ve ľmi pekne. Ja sa chcem tiež spýta ť. Tých 

otázok padlo ve ľa, ale aby sme to mali na zozname. Jasná 

otázka.  

Tie veci, ktoré kritizuje pán primátor a ktoré 

kritizuje aj pán prvý námestník primátora, to nebol i 

rozhodnutia vás ako osoby, ale rozhodnutia predstav enstva, 

ktoré o tom hlasovalo. A schválilo to celé predstav enstvo?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre.  

Pán inžinier zapísali ste si, dúfam, otázky. Nech s a 

páči, môžte odpoveda ť.  

Ing. Stanislav   B e ň o ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, a. s. 

Začal by som, ako som si postupne zachytával, pani 

Augustini č. Detailná informácia oh ľadne strážnej 

bezpe čnostnej služby.  
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Strážnej bezpe čnostnej služby predchádzajúcej vypršal 

kontrakt v máji v roku 2014. Bol spravený dodatok 

a postupne boli spravené ďalšie dodatky do februára tohto 

roku 2015. 

Ja ke ď som nastúpil v auguste na post generálneho 

riadite ľa, bola pripravená sú ťaž na obdobie štyroch rokov 

vo výške šes ť miliónov Euro. Vzh ľadom k tomu, že bé-ve-eska  

platí za stráženie okolo jedna celá jedna milióna r očne, 

dal som si preveri ť technickú špecifikáciu, kde sa vznikol 

nárast rádovo štyristotisíc Euro. Po prerobení podr obnej 

technickej špecifikácii je momentálne predbežné inf ormačné 

oznámenie vyvesené, je to na úrovni zhruba pä ť a pol 

milióna.  Čiže pri zmene technických podmienok, ktoré, si 

myslím, že absolútne posta čujú charakteru našej 

spolo čnosti, je to ušetrené pä ťstotisíc.  

To je ten skrátený nejaký čas pokia ľ sa niekde 

nastúpite a chcete detailne si nie čo naštudova ť, aby ste 

neboli ten, ktorý príde, podpíše a potom čaká čo sa bude 

dia ť.  

Tiež ste sa ma ešte pýtali na SAP. Je tu uznesenie 

mestského zastupite ľstva, ktoré zaviazalo Bratislavskú 

vodárenskú spolo čnos ť nekona ť v tejto záležitosti 

a vzh ľadom na to, že doteraz nebolo zrušené, nekoná. Bolo  

to preskúmané na ÚVE, odpove ď bola zaslaná, lebo bola, bola 

prerokovaná na dozornej rade, nenašli žiadne pochyb enie, 

nevidia dôvod, aby sa ďalej touto záležitos ťou zaoberali.  

Pán poslanec Kuruc, čo sa týka Vrakune. Tam beží 

výstavba pätnás ť mesiacov, to znamená, nie je možné ju 
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zastavi ť. Jediná vec, keby to nebolo schválené, by bol 

posun termínu ukon čenia o peniaze alebo o čas, ktorý bude 

neskôr schválený investi čný plán a tým pádom by sme sa aj 

dostali do ďalšieho roku, lebo naplánované je ukon čenie 

v novembri v roku 2015. všetky tieto peniaze by bol i 

peniazmi neoprávnenými a stáli by to akcionárov 

spolo čnosti. O to nižšie boli dividendy.  

Čo sa týka pána Černého, odkúpi sietí. No boli 

realizované tak, ako boli schválené investi čnou komisiou, 

predstavenstvom spolo čnosti, ako boli vždycky zaradené 

v pláne spolo čnosti, ktorý schva ľuje predstavenstvo, 

dozorná rada a potom býva prerokovaný na valnom 

zhromaždení. Nebol zrealizovaný žiaden odkup, ktorý  by 

neprešiel takýmto procesom a nebol by schválený.  

Čo sa týka zverej ňovania zmlúv. Bratislavská 

vodárenská spolo čnos ť je presved čená, že zverej ňuje zmluvy 

v súlade so zákonom a v súlade so spolo čným postupom 

všetkých vodárenských spolo čností, ktoré sú združené 

v Asociácií vodárenských spolo čností. A na to dnešné 

vystúpenie bude podané trestné oznámenie. Sú tam vš etky 

znaky šírenia poplašnej správy. My nemáme. Sme pres ved čení, 

že neporušujeme žiadny zákon pri zverej ňovaní zmlúv.  

Čo sa týka pána poslanca Kríža. Stanovisko k ropovod u 

bolo zaslané tri krát. V roku 2013, v roku 2014, aj  v roku 

2015. Je nemenné, je stále to isté. Bratislavská vo dárenská 

spolo čnos ť sa vyjadrovala vždy proti vedeniu a proti 

realizácie ropovodu a snažia sa ju dosta ť do nejakej hry, 

aby povedala, ktorá trasa je lepšia.  
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Mali sme pracovné stretnutia  v roku 2013, BSP, kto rý 

doteraz nám nepovedali aké je projektové riešenie. Je tam 

mierka jedna ku pä ťtisíc. Nie je jasné žiadne technické 

riešenie.  

Posúdenie, alebo urobenie štúdií, sa bavíme o sume 

dvesto až pä ťsto tisíc Euro. My nevieme ako to je  a máme 

dáva ť robi ť nejakú vizualizáciu alebo predikciu prúdenia 

tokov? Je to ve ľmi ťažké rozhodnutie a myslím si, že by 

bolo pred časné. Možno, možno aj, aj tento ropovod, je to 

potencionálna hrozba do budúcna. Hovorím, vždy prot i tomu 

vystupujeme, ale treba je tu možno aj viac pál čivejších 

problémov dneska. CHZJD a podobne.  

Čo sa týka, čo sa týka pána Rehuša. Pán Rehuš 

z h ľadiska zákonu neporušuje ni č a jeho možnos ť by ť 

v predstavenstve Bratislavskej spolo čnosti je absolútne 

legitímna z h ľadiska práva. Ak mali akcionári pocit, že to 

nie je dobré, museli, alebo mali kona ť oni. Nie je to 

v kompetencii predstavenstva. Odvola ť alebo vymenova ť člena 

predstavenstva môže valné zhromaždenie a tým pádom hlavné 

mesto Bratislava po prerokovaní v mestskom zastupit eľstve.  

Čo sa týka rakúskych prihrani čných obcí. Od roku 2011 

prešlo nieko ľko desiatok stretnutí. Exituje k tomu 

kompletná správa. Čiastkovo bola zaslaná aj pánovi 

primátorovi. Technické veci boli vyriešené cez pred sedu 

dozornej rady a momentálne bude prerokovaná na najb ližšej 

dozornej rade. Je to nieko ľko, možno pä ť alebo šes ť návrhov 

z našej strany pre rakúske obce.  
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Neviem, či je toto plénum, kde z h ľadiska zákona mám 

právo poveda ť za čo im odvádzame a čistíme odpadové vody 

dnes. Je to úplne iný prístup ako k všetkým ostatný m 

akcionárom. A jediná vec, čo Bratislavská vodárenská 

spolo čnos ť chce, aby za to platili rovnakú sumu ako všetci 

jej akcionári. V prípade ak by sme urobili výnimku tu, nie 

je to v kompetencii predstavenstva.  

Valné zhromaždenie ur čuje návrh ceny, ktorý 

predkladáme na regula čný úrad a ono ak sa rozhodne, že im 

dá inú sumu ako Grobu, ako našim iným akcionárom, j e to 

jeho rozhodnutie.  

Hovorím, je z toho  možno dvesto strán návrhov, zml úv, 

pracovných stretnutí. Ak niekto nekoná, do dneska n eviem či 

existuje jedno alebo dve písomné stanoviská, čo sa týka 

rakúskych obcí.  

A čo sa týka rozhodnutí predstavenstva. Závisí to 

skuto čne od jednotlivých prípadov. Niekedy sa stane, že 

jeden člen hlasuje, esbéeska, je to unisimo, plán bol jede n 

proti. Niektoré veci, ako museli by sme si pozrie ť. 

V zásade z tých ôsmich šes ť až osem je vždy za.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ešte faktické. Tri faktické poznámky. Pán poslanec 

Hanulík.  
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Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Mne tu troška ešte tak chýba, to čo spomenul pán 

námestník, že sú tam nejaké problémy s prípojkami. Že sa 

predali do súkromných rúk alebo také nie čo. To mi nebolo 

zodpovedané ešte.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Kuruc.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja som tiež tú moju otázku nemal zodpovedanú asi ta k 

úplne priamo, tak sa priamo spýtam.  

Termín bol dokon čenia november 2015. ak by sme termín 

november 2015 nestihli, už to máme nejak zazmluvnen é, ak by 

sme ho nestihli a bol by to január 2016 alebo marec  2016, 

platili by sme pokutu? Toto je pre m ňa dos ť teda dôležitá 

odpove ď. 

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: 

Mne z toho nie je jasné, ako je to s tým zverej ňovaním 

zmlúv. Teda ak ten inštitút tvrdí, že by ste mali 

zverej ňova ť a nezverej ňujete a vy ste povedali, že vy ste 

presved čený, že zverej ňujete v súlade so zákonom, tak to 

nepovažujem za vysvetlenie.  

Rád by som predpo čul ako vašu i, váš výklad zákona, 

teda aké zmluvy zverej ňujete, aké nezverej ňujete a pre čo 

nezverej ňujete tie, ktoré nezverej ňujete. Lebo z toho čo 

ste povedali my teda nebolo nejak jasné vôbec ni č.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Grendel.  

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ja by som sa chcel opýta ť na ten výrok, že chcete 

podať trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Asi  

som prepo čul, že konkrétne za, za ktorý skutok, lebo teda 

trestný zákon definuje poplašnú správu ako nebezpe čenstvo  

vážneho znepokova, znepokojenia aspo ň časti obyvate ľstva. 

Používa sa to v prípade, že sa niekde zavolá, že je  uložená 

bomba a nie je tam a tak ďalej.  Tak za aký skutok sa má 

podať toto trestné oznámenie?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Pred tým ešte než dostane slovo pán inžinier Be ňo, tak 

som sa chcel opýta ť teda, že do diskusie sa prihlásil ďalší 

občan. Budeme hlasova ť o tom, že či mu umožníme vystúpenie.  

Prihlásil sa pán Miroslav Dragun.  

Takže prosím, hlasujte o tom, či pán Dragun môže 

vystúpi ť v diskusii, páni poslanci a pani poslankyne.  

Hlasujeme o tom, či môže vystúpi ť v diskusii. 

(Hlasovanie.) 

Väčšina. Ďakujem pekne.  

Pán Dragun, budete môc ť vystúpi ť v diskusii.  

Ešte má otázku pani poslanky ňa Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Mám za kolegu, ktorý je chorý, ale ve ľmi by sa chcel 

spýta ť či máte nejaké, nejakú organizáciu alebo teda 

organiza čnú zložku, ktorá komunikuje s verejnos ťou, lebo on 

má skúsenos ť, že sa neodpovedá na žiados ť, alebo od, teda 

odpovedá sa celé roky.  

Takže, ako máte zabezpe čené. Ako je možné vôbec, že 

keď si niekto dá nejakú žiados ť z klientov, tak sa až 

takýto dlhý termín uvádza. A máte tam nejakú lehotu , alebo 

máte nejaký vnútorný predpis? 
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Ing. Stanislav   B e ň o ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, a. s. 

Samozrejme.  

Áno, áno, samozrejme.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ale on tvrdí, že, že mu roky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Moment, moment (poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

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

poslanky ňa MsZ: 

Neodpovedáte na nejaké otázky. Takže?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, tak ešte raz sná ď rýchlo zopak, teda 

odpovedzte na tie otázky a potom dáme slovo ďalšiemu 

diskutujúcemu.  

Nech sa pá či. 

Ing. Stanislav   B e ň o ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, a. s. 
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Pán Hanulík, odkúpenie inžinierských sietí od miest , 

obcí alebo aj privátnych spolo čností bolo prerokované na 

mestskom zastupite ľstve, bolo schválené valným 

zhromaždením. Pred tým, ako takáto žiados ť príde je 

posúdená odbornými zložkami našej spolo čnosti, ktorých 

zaujíma či to je dôležité z h ľadiska strategického významu, 

či je to dôležité z h ľadiska prevádzkového významu, alebo 

či je to dôležité z h ľadiska zabezpe čenia kompatibility, ja 

neviem, rozvojového územia. To znamená, vždycky to prejde 

celým týmto procesom  a potom ke ď to takto je schválené 

môže nasta ť akt odkúpenia nejakej infraštruktúry. 

Pán Kuruc, no nebol by dokon čený, nebol by dodržaný 

termín a tým pádom prostriedky, ktoré by fungovali od konca 

novembra tohto roku by neboli hradené z eurofondov,  ale by 

boli hradené z vlastných zdrojov Bratislavskej vodá renskej 

spolo čnosti.  

Zverej ňovanie zmlúv. Bratislavskú vodárenskú 

spolo čnos ť zriadil Fond národného majetku. To znamená, ke ď 

príde žiados ť o nejakú informáciu, tak ideme v súlade so 

zákonom. Požiadame Fond národného majetku či sme povinní 

alebo nie sme povinní opravu, odpoveda ť. Ak Fond národného 

majetku sa stotožní s našim názorom, že áno alebo n ie, tak 

tak potom konáme.  

Čo sa týka komu, tej organiza čnej zložky. Áno, máme 

komunika čný odbor a neviem si predstavi ť, že by rok, rok 

nebolo odpovedané. Sú tam tridsa ťdňové lehoty, každá 

žiados ť, každé nie čo čo sa dopytujú je riadne 

zaregistrované a potom sú kontrolné mechanizmy. Odd elenie 

sťažností a týchto vecí.  
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Čiže naozaj musel by by ť konkrétny prípad. Neviem, 

neviem k tomu zauja ť stanovisko či sa mohlo sta ť, že niekto 

neodpovedal rok. Nechce sa mi to veri ť, ale hovorím, 

potreboval by som vedie ť konkrétnu situáciu a da ť preveri ť. 

Je to všetko systém registrácie tak, ako je to na 

magistráte, ako to je v inštitúciách podobného char akteru.  

Čo sa týka podania trestného oznámenia, sú časťou, 

súčasťou správy bolo povedané, že zmluva je neplatná, leb o 

nebola zverejnená a preto nie sú strážené vodné zdr oje. 

Zmluva je platná, vodné zdroje sú strážené a ľudia sa 

nemusia bá ť normálne štandardne používa ť vodu z vodovodu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pred tým ešte než dám slovo pánovi Dragunovi, tak 

dovo ľte krátko odpoveda ť. Aj ja som bol adresátom otázok. 

Otázka bola pre čo som neodvolal celé predstavenstvo 

alebo nenavrhujem? No odpove ď na túto otázku je  presne 

otázka pani poslankyne Tvrdej, že ako by fungovala,  ako 

bude fungova ť bé-ve-eska  bez predsedu predstavenstva. Bez 

predsedu predstavenstva fungova ť môže, ale bez 

predstavenstva nie. A to znamená, že keby som dal n ávrh na 

odvolanie celého predstavenstva, tak znehybníme tú 

spolo čnos ť a znefunk číme ju. To je jeden praktický dôvod 

pre čo sme tak neurobili. Napokon predseda predstavenstv a tú 

spolo čnos ť zastupuje navonok, alebo, alebo je symbolom tej 

spolo čnosti navonok. Takže ten krok bol preto takýto.  
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Ďalšia otázka. Pre čo iba bé-ve-es? Nuž iba preto, že 

iba bé-ve-es nedodržala tento pokyn primátora. Osta tné 

podniky informujú o závažných úkonoch, ktoré majú s pravi ť. 

A ten následok nie je preto, že bé-ve-es urobila in vesti čný 

plán alebo prijala, urobila zmluvu na bé-ve-esku, t o nie je 

preto. To je preto, že o tom neinformovala mesto. V  tom je 

to porušenie. Nie tie samotné úkony.  

Čo je môj ďalší plán? Nuž kolegyne, kolegovia, ja sa 

stretávam už s predsedami poslaneckých klubov nieko ľko 

mesiacov, aby sme túto tému dojednali a dohodli. Pr ed 

mesiacom som dal predsedom poslaneckých klubov návr h na 

zásad spolupráce mesta, mestských podnikov. Neviem,  či 

všetci o tom viete. Ja mám ob čas informácie, že tie, ten 

informa čný tok nie je  úplne optimálny medzi poslaneckým 

grémiom a poslaneckými klubmi. Už je to mesiac, čo čakám na 

reakciu poslaneckých klubov na Návrh zásad spoluprá ce mesta 

a mestkanecký, posla, a mestských podnikov a zatia ľ som 

nedostal ni č. Ja som minulý týžde ň dva krát zvolal 

poslanecké grémium, pokia ľ sa nemýlim, práve kvôli tejto 

otázke, aby sme sa pohli dopredu, pretože cítim 

zodpovednos ť toto nie čo rieši ť. Bohužia ľ, zo strany 

poslaneckých klubov som nedostal tú reakciu.  

Takže toto je krátko k otázkam.  

Pani poslanky ňa Tvrdá, ešte má faktickú.  

Nech sa pá či. 
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, domnievam sa, že nie je to presne tak  

ako hovoríte. Pamätám si to ešte z júna minulého ro ku. 

V Štatúte Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti je, že môžu 

kona ť predseda predstavenstva ešte s ďalším členom 

predstavenstva. Ke ď odvoláte predsedu predstavenstva 

nastane tá istá situácia ako nastala, lebo vtedy od išiel 

a potom sme dali uznesenie nech koná, nejaké podpis y a do 

istej výšky, alebo od istej výšky, pä ťtisíc Eur myslím, 

dozorná ro rada, aby kontrolovala. 

Čiže myslím si, že to je tak, jak hovorím a nie tak,  

jak vy, že ke ď odvoláte predsedu predstavenstva, ni č sa 

nedeje, že to predstavenstvo bude kona ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Padlo tu úplne jasné obvinenie na to, že ste nie čo 

nedodržali, nie čo nesplnili, čo primátor ako hlavný 

akcionár vä čšinový žiadal. Tak ja vás teraz žiadam, aby ste 

to vysvetlili, či to tak je, či to tak nie je. Faktom je, 

že primátor, alebo mestské zastupite ľstvo a primátor, 

a v spolupráci s mestským zastupite ľstvom môže odvola ť aj 

predstavenstvo iba tak, alebo teda štatutárov. Čiže možno 

o tom vôbec nemusíme diskutova ť, ale, ale napriek tomu m ňa 
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zaujíma, že to obvinenie, lebo, lebo padlo tu jasné  

obvinenie.  

Lebo ke ď vás primátor ide odvola ť za to, že vám 

jednoducho neverí, tak nech to povie, že vám neverí . Ale 

keď vás odvoláva za to, že lúpite, kradnete a neviem čo 

robíte, tak, pán primátor, tak si to po ďme vysvetli ť, či to 

tak je. A ja budem prvý za vami stá ť, ke ď naozaj dokážete, 

že to tak je.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Chren.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Toto je faktická na vás, pán primátor. Takže sa 

prihovorím vám, nie pánovi Be ňovi.  

Ja v zásade súhlasím s tým, čo hovoríte, vnímam tiež 

tie veci ako problémové. Len nedostal som odpove ď na tú 

moju otázku. Pod ľa toho ako poznám obchodný zákonník, tento 

váš krok ni č nevyrieši. Pretože pán Be ňo zostáva 

v predstavenstve. Aj ke ď bude odvolaný, tým že za ňho nie je 

náhrada, tak ďalej bude najmenej po dobu tri, troch 

mesiacov vykonáva ť pozíciu predsedu predstavenstva.  

Ja si viem predstavi ť ve ľa opatrení, rozhodnutie 

jediného akcionára, nejaké pokyny na riadenie spolo čnosti. 
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Toto vlastne nie ste jediný akcionár, čiže iné veci 

zaradené do programu valného zhromaždenia, ktoré al e neboli 

zaradené. A ke ďže termín na úpravu toho programu uplynul 

pred piatimi d ňami, tak ni č sa nevyrieši, všetko zostane 

v Bratislavskej vodárenskej po starom tak, ako ste sa 

rozhodli kona ť, ako ste navrhli program valného 

zhromaždenia, najmenej tri mesiace, alebo kým sa ne urobí 

ďalšie valné zhromaždenie, ni č sa nezmení.  

A chcem sa spýta ť, pre čo ste práve tento postup 

zvolili, ktorý v podstate ni č nevyrieši, je len takým, ako 

keby. Ja to vnímam ako mediálnu (gong) odpove ď na tú 

kritiku, akože sa nie čo robí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, Obchodný zákonník je taký, ako Obchod ný 

zákonník. Ja som urobil krok, ktorý môže urobi ť primátor, 

aby som vydal signál, že nebudeme súhlasi ť s porušovaním 

pokynov primátora. To som spravil.  

Pán poslanec Uhler.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Na moju otázku už asi odpovedal pán poslanec Chren.  To 

znamená, že odvolá sa pán predseda predstavenstva B eňo 

a zostane pán predseda znovu predsedom predstavenst va? Lebo 

to mi príde zvláštne.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Bude vykonáva ť tú funkciu pod ľa zákona.  

Čiže to sa fakt ni č neudeje? Ja som čakal, že bude 

niekto iný vymenovaný.  

No ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Páni poslanci, ja to čítam, ja viem čo myslíte, ale 

ešte raz zopakujem: Mesiac čakám na odpove ď od vás ako 

budeme postupova ť, pretože toto vyrieši ť spolu. Zatia ľ tá 

odpove ď neprišla. Zatia ľ tá odpove ď neprišla. Ak to chcete 

rieši ť teraz silovo, nech sa pá či. 

Pán poslanec Dostál.  

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

No, ja som nedostal odpove ď na svoju otázku. Povedal 

som v tom predchádzajúcom príspevku, že nerozumel s om ako 

je to s tým zverej ňovaním zmlúv. A dostal som odpove ď ako 

je to so sprístup ňovaním informácií, čo je teda iný postup 

sprístup ňovania informácií, aby sme si teda sme si to 

vyjasnili, ak to niekomu nie je jasné.  

Je že niekto podá žiados ť a povinná osoba na ňu 

odpovie, alebo odmietne sprístupni ť informáciu. 

Zverej ňovanie informácií, vr, zverej ňovanie zm, aj 

informácií, ale zverej ňovanie zmlúv v režime paragrafu 5a 

a paragrafu 5b infozákona znamená, že zmluvy a info rmácie 

o objednávkach a faktúrach sa povinne zverej ňujú na teda 
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buď webstránke príslušnej, príslušnej povinnej osoby a lebo 

v centrálnom registri zmlúv. A teda Inštitút pre ro zvoj 

Bratislavského kraja namieta práve to, že nezverej ňujete 

tieto zmluvy a informácie o faktúrach a objednávkac h.  

Čiže to nemá ni č spolo čné s tým ako pristupujete 

k žiadostiam o informácie. To je úplne iná téma.  

A teda, pokia ľ ide o ten trestnoprávny aspekt, no 

neviem si ve ľmi predstavi ť ako návrh na prejednanie 

priestupku za porušenie zákona o slobodnom prístupe  

k informáciám môže spôsobi ť znepokojenie ve ľkej časti 

verejnosti a teda by ť trestným činom šírenia poplašnej 

správy. To naozaj ani pri ve ľkej fantázii nedokážem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán. Pani poslanky ňa Štasselová.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja len doplním. Ak sa považujete za, pod ľa 

zria ďovate ľa, za orgán štátnej správy, tak pod ľa toho máte 

povinnos ť pod ľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám 

zverej ňova ť zmluvy alebo ich dodatky v Cen, v Centrálnom 

registri zmlúv. Ak sa považujete za organizáciu, kt orá je 

príspevková alebo rozpo čtová, mestská, tak máte pod ľa 

zákona zverej ňova ť zmluvy na svojej webovej stránke, ak ju 

nemáte, tak v Obchodnom vestníku. Pokia ľ toto neurobíte, 
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jedno alebo druhé, tak bez zverejnenia tieto zmluvy  nie sú 

účinné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, toto je zas jeden z radov vašich 

marketingových ťahov a marketingových krokov, ktorými od 

začiatku, jak ste nastúpili do funkcie a ktoré robíte.   

Ja vám poviem štyri fakty. Pä ť. Pä ť faktov.  

Fakt číslo jedna. Mestské zastupite ľstvo volí členov 

predstavenstva spolo čnosti. Toto mestské zastupite ľstvo, 

žiadne pred tým, nikdy nevolilo predsedu, podpredse du 

predstavenstva, my sme pánovi Ftá čnikovi povedali, 

napríklad do, do bratislavského Dopravného podniku má ís ť 

týchto pä ť ľudí a až valná hromada, rovnako to bolo vo 

vodár ňach, v OLE, až valná hromada povedala kto bude 

predseda a kto bude podpredseda. Čiže valná hromada. V tom 

prípade to bol priamo primátor. Neni to nikde ošetr ené 

v zákone, preto to bolo zvykom takto urobené. V rám ci tohto 

zvykového práva vy ste mohli odvola ť predsedu 

predstavenstva, vymenova ť iného člena predstavenstva, inú 

osobu predstavenstva za predstavenstva. To ste mohl i 

urobi ť, lebo takto to tu fungovalo. Nech sa pá či zo 

šiesteho mesiaca roku 2011 si ktoko ľvek v rýchlosti môže 

nalistova ť, že naozaj takto to je. To je fakt číslo jedna.  
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Fakt číslo dva, pán primátor. Listom zo d ňa 9. marca 

2015 ste požiadali predstavenstvo Bratislavskej vod árenskej 

spolo čnosti, aby zvolalo mimoriadne valné hroma, valné 

zhromaždenie s nasledovným programom:  

po prvé otvori ť mimoriadne valné zhromaždenie,  

po druhé, vo ľba mimoriadného valného, or, orgánov val, 

voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia, to zn amená 

zapisovate ľ, overovate ľ a tak ďalej, 

po tretie, schva ľovanie rokovacieho poriadku 

mimoriadneho valného zhromaždenia,  

po štvrté, odvolanie inžiniera Stanislava Be ňa 

z funkcie predsedu predstavenstva spolo čnosti. Len 

odvolanie, ni č viac. 

Po piate, záver.  

Na základe tohto vášho listu d ňa 11. marca s tým istým 

programom zvolalo predstavenstvo mimoriadne valné 

zhromaždenie na termín 10. apríla. To je fakt číslo tri.  

Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia, vo ľba 

orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia, schválen ie 

rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromažde nia, 

odvolanie Stanislava Be ňa z funkcie predsedu predstavenstva 

spolo čnosti, záver.  

Na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení, keby ste t o 

robili poriadne a nie len marketingovo, ste mohli v yvola ť, 

ste mohli vymenova ť nového predsedu predstavenstva. Lenže 

v zmysle stanov spolo čnosti vy môžte meni ť program valného 

hrom, valnej hromady dvadsa ť dní pred konaním valného 

zhromaždenia. Bod osem osem bodka desa ť bodka jedna. Musíte 

dvadsa ť dní pred konaním valného zhromaždenia donies ť 
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žiados ť na predstavenstvo a to predstavenstvo je povinné 

najneskôr desa ť dní pred konaním valnej hromady ten návrh 

do toho programu da ť.  Čiže ešte stále ste mohli požiada ť 

o to,  a že vymenujme niekoho iného. Len vy ste to 

neurobili. Vy robíte marketingové ťahy, vy ste marketingový 

primátor.  

Vy ste spravili teraz to, že ste pre médiá, pre 

niekoho, tu odvolali predsedu predstavenstva. Mne j e jedno 

v tento moment, že pre čo. Vy ste sa tak rozhodli, vy ste 

štatutár. Či už to bola nedôvera, alebo to bolo kradnutie, 

alebo máte lepšieho, proste ste sa tak rozhodli.  

Lenže vy ste sa rozhodli spôsobom takým, že vy idet e 

paralyzova ť spolo čnos ť.  Tá spolo čnos ť bude bez predsedu 

predstavenstva. A na ďalej pán Be ňo ostáva v pozícii 

predsedu predstavenstva. Čiže vlastne čo ste urobili? Pán 

primátor, ni č. Holé ni č.  

Proste ste urobili jednu marketingovú bublinu. 

Nechceli ste to normálne riadne rieši ť. Na čo bolo takéto 

do, takéto konanie dobré.  

Ja teraz naozaj nejdem súdi ť, či sa tam kradne, 

nekradne. Ke ď sa tam kradne, no tak po ďme si sadnú ť a po ďme 

kľudne teraz hne ď a po ďme urobi ť riadne nejaké uznesenie 

a pre m ňa, za m ňa odvolajme všetkých. Padni, komu padni. 

A ke ď to mal by ť len marketingový ťah, neviem. Ja, ja vôbec 

tomu nerozumiem, pre čo ste to urobili. Lebo vy odvolávate 

predsedu predstavenstva, ktorý ostáva v pozícii pre dsedu 

predstavenstva. Takto to je. Ale vy ste to robili p re to, 

lebo hovoríte, že tam sa kradne.  
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Čiže vy odvolávate niekoho, kto ostáva vo funkcii a 

teda môže sa to dia ť ďa, ďalej. Čo vy hovoríte, že sa tam 

deje, ja to nehovorím. Ja k tomu nemám tie fakty ov erené, 

žia ľ.  

Čiže, pán primátor, nehnevajte sa na m ňa, je to 

prázdne marketingové gesto. Ni č iné, ni č viac, ni č menej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len fakticky.  

myslím, že ten program je možné zmeni ť so súhlasom 

všetkých akcionárov, takže čiste teoreticky, ak všetci 

akcionári budú súhlasi ť, tak je možné zmeni ť program aj 

dodato čne. Otázka znie, či také množstvo tam bude.  

To len fakticky k tomu programu, že teoreticky ešte  

možné to je, len by sa k tomu museli pozitívne vyja dri ť 

všetci akcionári.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Černý.  
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Ing. Milan   Č e r n ý , námestník primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

V zásade sa dotknem dvoch vecí, a to po prvé, že ce lý 

priebeh rokovania sved čí o tom, že je asi tak najvyšší čas 

začať sa urýchlene venova ť predstavenstvám a našim 

obchodným spolo čnostiam. A možno, tak ako aj pán primátor 

povedal, tá spoluú časť poslaneckého grémia a politického 

grémia je minimálne pä ťdesiat percentá v tomto. A to, že 

inicioval nieko ľko stretnutí znamená, že mal snahu, zrejme, 

sa nejakým spôsobom v tejto veci sa pohnú ť ďalej. A je asi 

aj na tom politickom grémiu, možno, aby tak tvrdoši jne 

nezastávala svoje pozície a vyšla s nejakým ústreto vým 

krokom, alebo návrhom. Aspo ň s návrhom.  

Druhá rovina, ktorú chcem poveda ť je, a vrátim sa 

k meritu veci, pre čo sa to takto ohnivá diskusia roz, 

rozpútala a to je ten samotný návrh pána kolegu Gre ndela, 

ktorý dal a teda ak máme akéko ľvek podozrenia a nejaké 

pochybnosti o tom ako spolo čnos ť funguje, alebo nefunguje. 

Navrhol predsa zloženie poslancov, zloženie kontrol óra, 

zloženie externého audítora na to, aby sme sa pozre li na 

hospodárenie a efektívnos ť vynakladania prostriedkov 

v tejto spolo čnosti, vrátane tých ostatných. Takže po ďme sa 

venova ť meritu veci.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  
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Ja si tiež myslím, že toto je tá správna cesta, kto rú 

navrhol pán poslanec Grendel. Kontrola a potom záve ry.  

Pani Augustini č, faktická. 

A potom sa pripraví pán Dragun.  

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Viem, že teda ide ešte vystupova ť ob čan, čiže 

navrhujem prestávku po jeho vystúpení, ke ďže sa stotož ňujem 

s tým, že situáciu treba rieši ť.  

Ďakujem. 

Občan   Miroslav   D r a g u n , zástupca ob čianskeho 

združenie Nie ropovodu: 

Dobrý de ň. 

Vážený pán primátor, vážený pán predseda 

predstavenstva, ctené  predstavenstvo. Spustila sa tu 

kritika na predsedu predstavenstva Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti. Na jednej strane stojím názorovo 

na strane Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, že ten 

investi čný plán vôbec nie je chaos a vôbec nejaký ve ľký 

problém, ale sú tam veci, čo sa týka transparentnosti, 

otvorenosti smerom k verejnosti. Hovoril o tom aj p án 

poslanec Uhler ke ď si porovnáte webstránky Dopravného 

podniku, OLA a tak ďalej.  Sú tam zverejnené všetky 

objednávky, všetky zmluvy, všetky faktúry, všetko. Na 

stránke Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti ste sa do 

dnešného d ňa mohli nájs ť zmluvy s dva, s najneskoršieho 
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dátumu 23. 2. 2015. dneska na webstránke pribudla ďalšia 

zmluva jedna až pod číslo dvetisíc, tisíc dvestopätnás ť, ak 

sa nemýlim, so spolo čnos ťou AGEM alebo s inou IT firmou. 

A otázka znie: Pre čo nie je do dnešného z ňa, d ňa zverejnená 

zmluva so súkromnou bezpe čnostnou službou? My ako Inštitút 

pre rozvoj Bratislavského kraja sme podali tento po dnet na 

prokura, na Okresný úrad z toho dôvodu, že sa bojím e, že 

naozaj, pokia ľ zmluvy nebudú zverejnené a Okresný úrad, 

následne prokuratúra rozhodne o tom, že zmluvy, kto ré sú 

nezverejnené sú neú činné a neplatné, hrozí ohrozenie 

v podstate Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti 

a Bratislav čanov ako takých, nako ľko pokia ľ zmluva nie je 

účinná a platná asi bé-ve-eska  nemôže vypláca ť odmenu 

súkromnej bezpe čnostnej služby bez oh ľadu kto je majite ľom 

súkromnej bezpe čnostnej služby.  

Druhá zaujímavá vec je samotné sprístup ňovanie 

informácií. Ja ale viem, že aj niektorí poslanci sa  

dožadovali základné informácie od Bratislavskej vod árenskej 

spolo čnosti. Napríklad, ko ľko kilometrov vodovodov 

vybudovala, zrekonštruovala a nakúpila a to isté 

kanalizácií. Odpove ď bola, informáciu vám nezprístupníme. 

Odpoveď z Fondu národného majetku, že informácia sa 

nesprístup ňuje.  

Taktiež ve ľmi jednoduchá otázka. Aké bolo, aký postup 

bol výberového konania na post generálneho riadite ľa Infra 

services, ktorým je momentálne inžinier Hutkai, zná my 

kauzy, s kauzy informa čný systém, ktorý odhadujem, možno 

dostal túto pozíciu za odmenu, možno za svoje odbor né 

skúsenosti. Neviem. Tiež informácia bola, že inform áciu 

nesprístup ňujeme.  
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Možno taká otázka do pléna: Pre čo tu dneska nie sú 

členovia dozornej rady nastúpení? Ve ď predsa dozorná rada 

je najvyšší kontrolný orgán spolo čnosti, cez ktorú 

prechádza v bé-ve-eske všetko a má celkom silné 

kompetencie. Zazneli tu argumenty, že dozorná rada už nemá 

politické krytie. Ale pokia ľ viem, sú tam nominanti KDH, je 

tam nominant strany SMER, (gong) bývalej SaSky. Čiže otázka 

znie: Kde je dozorná rada?  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto do diskusie nehlási, uzatváram diskusiu  

a prosím návrhovú komisiu na.  

Pardon, aha, takto, bola tu žiados ť, ale vonku sú 

občania. Tí sú od štvrtej do piatej, takže teraz by so m 

nedával pauzu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, ale máme ob čanov. To znamená, my sme im s ľúbili, 

že od štvrtej do piatej budeme po čúva ť ob čanov.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prerušujem bod, prerušujem bod a ideme, ideme, tak som 

to chcel poveda ť, ideme.  
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BOD 9B VYSTÚPENIA OBČANOV O 16.00 HOD 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, takže prihlásili sa do diskusie pán 

Patlevi č.  

Nech sa pá či. 

Občan   Ing. Tadeus   P a t l e v i č :  

Dobrý de ň. 

Vážený pán primátor, vážené dámy poslankyne, vážení  

páni poslanci, rád vás opä ť po mesiaci vidím. Tento krát 

som menej zadýchaný, sná ď mi to pôjde lepšie.  

Dnes sa už asi nemusím predstavova ť. Som predsedom 

Občianskeho združenia Právo na bývanie, ktoré zastrešu je 

ľudí, ktorí žijú v reštituovaných a privatizovaných bytoch, 

ktorých problematika sa tu rieši.  

Mám nejaké pripravené otázky, na ktoré by som rád 

počul odpovede.  

Prvá z nich je rozpo čet, ktorý viem, že sa dneska 

neotvoril, ale napriek tomu, že má stopä ťdesiat strán a som 

sa v ňom hrabal dos ť dlho, tak som tam nenašiel zmienku 

o dotáciách štátu na výstavbu týchto náhradných byt ov, ani 

nejaké výdavky alebo rozpo čtované položky na výdavky. Takže 

bol by som rád vedie ť, či som to iba opomenul a prehliadol, 

alebo to tam naozaj zatia ľ nie je.  
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Druhá moja otázka sa týka bodu číslo dvadsa ťsedem 

dnešného zastupite ľstva a to je vzdatie sa predkupného 

práva na dom na Panskej ulici 35. V tomto dome tiež  bývajú 

nájomníci z reštituovaných bytov. Rád by som sa doz vedel 

aký je dôvod tohto vzdatia sa predkupného práva a a ké má 

mesto zámery s touto nehnute ľnos ťou? A aké má zámery 

s nájomníkmi žijúcimi v tejto nehnute ľnosti, ktorí by si 

tiež ve ľmi radi odkúpili byty pod ľa zákona 182 z roku 93.  

Tretia moja otázka sa týka Matadorky a iných pozemk ov 

mesta. V denníku SME a Pravda sa, myslím, 9. marca objavila 

informácia, ktorá bola prevzatá od SITY, tá sa odvo lávala 

na informácie od hovorkyne Bratislavy pani Skokanov ej 

a uvádzalo sa v nej, že polovica nájomníkov 

z reštituovaných domov pôjde býva ť do Matadorky a zvyšok do 

objektov postavených na pozemkoch mesta. Rád by som  sa 

dozvedel ktorý orgán mesta a kedy rozhodol, že rieš ením 

bude projekt Matadorka? A nejakú bližšiu špecifikác iu tých 

konkrétnych pozemkov, lebo žiadne tam spomenuté zat ia ľ 

neboli. A či sa stihne tá výstavba na tých pozemkoch do 

toho 31. 12. 2016? 

Ďalšia moja otázka sa týka finan čnej náhrady. Toto by 

bolo riešenie, ktoré som minule spomínal asi 

najjednoduchšie a najlepšie pre všetkých zú častnených. 

Neviem či prebieha nejaké rokovanie s ministerstvom, alebo 

s vládou, prípadne s parlamentom, kde by sa prebral a táto 

možnosť, nejaká novela zákona, či magistrát alebo niekto 

z magistrátu v tejto veci nejako koná. Rád by som v edel či 

sa v tomto nejako postupuje.  
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A posledná moja otázka sa týka pracovnej skupiny, 

ktorá má vies ť k naplneniu zákona 261 z roku 2011. Či už 

táto skupina vznika a akým spôsobom presne pracuje?  Ja som 

dostal mail z od pána Černého, že budeme prizývaní, ke ď sa 

tam bude nejako pracova ť. Radi by sme naozaj intenzívne 

spolupracovali na tejto veci a chceli by sme vám s týmto 

pomôcť, lebo veríme, že toto pomôže aj nám.  

To je zatia ľ všetko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja vám poviem hne ď k tomu Salvátorovi. Asi ste 

nezachytili tú informáciu, že mesto chce uplatni ť predkupné 

práva. Iba ten materiál sa tak volá „Neuplatni ť“, ale mesto 

chce uplatni ť to predkupné právo.  

Pokia ľ viem, tí ľudia už tam dostali ale výpovede 

a viacerí akceptovali tie výpovede a viacerým boli priznané 

bytové náhrady. Takže postup pod ľa stoosemdesiatdvojky, 

pokia ľ viem, asi nie je možný.  

A k tým nájomným bytom ešte jedna veta. Pán nájomní k.  

Môžte prosím zapnú ť pána nájomníka. Nájomníka (so 

smiechom) 

Ing. Milan   Č e r n ý , námestník primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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V skuto čnosti my plánujeme v štvrtom mesiaci poskytnú ť 

nejaký komplexný obraz o tom aký, aké, v akom stave  a ako 

to budeme rieši ť, sa nachádza obstarávanie náhradných 

nájomných bytov. Túto situáciu si uvedomujeme. Vrát ane aj 

tých otázok vám zodpovieme práve v tom materiáli. M y sme 

nechceli predbieha ť. A už potom samotný výber 

a posudzovanie tých jednotlivých projektov, to bude  tá 

skupina, do ktorej samozrejme, s vami budeme spolup racova ť. 

Ale tú samotnú prípravu v tomto okamžiku by sme ešt e chceli 

spracova ť samostatne.  

Rokujeme aj s ministerstvom o možnostiach 

legislatívnych úprav, alebo zmien. My sme ich oslov ili, 

vyzvali k tomu, uvidíme s akou odpove ďou prídeme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Nasleduje pán Horák.  

Občan   Ing. Tadeus   P a t l e v i č :  

Aj ja ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pekne, dovidenia. 

Pán Horák. Nech sa pá či. Problematika reštituovaných 

bytov.  
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Občan   Ján   H o r á k :  

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení  

páni poslanci. Ja som tu takisto bol s našim predse dom pred 

mesiacom a chcem nadviaza ť v podstate na náš príspevok 

z minulého mesiaca a na re č, ktorú mal dneska náš predseda.  

Som ve ľmi rád, že sa vytvorila pracovná skupina, ve ľmi 

vítam, že mesto je ochotné s nami spolupracova ť. Chcem 

vyzdvihnú ť, že , že postoj mestských poslancov vo či nám 

oproti poslancom národnej rady je diametrálne odliš ní, je 

podstatne lepší. A skuto čne sme radi, že je tu základ pre 

našu spoluprácu. Vítam takisto vytvorenie pracovnej  

skupiny. Ve ľmi radi budeme spolupracova ť. Žia ľ, nefungovalo 

poriadne ozvu čovacie zariadenie, nepo čul som čo odpovedal 

pán námestník Černý nášmu predsedovi, takže k tomuto sa 

momentálne neviem. Nepo čul som tam, čo sa, o čom sa 

hovorilo.  

Z riešení ktoré máme, ktoré momentálne sú na stole,  dá 

sa poveda ť, že najviac rozpracovaný je projekt Matador, 

ktorý ovšem z našej strany, to už som minule som 

vysvet ľoval, v podstate nie je ve ľmi akceptovate ľný 

z h ľadiska toxi, toxicity pozemku, ktorý, na ktorom by mal 

byť, naše byty by mali by ť postavené. Túto našu obavu 

v podstate zdie ľajú aj vaši poslanci, napríklad pani 

Kimerlingová, Augustini č, Hr čka, pán Budaj. Čiže skuto čne, 

každý kto žije v Bratislave vie, že pozemok Matador  nie je 

bezproblémový.  

Najlepšie riešenie za danej situácie, ako spomenul aj 

náš pán predseda je finan čná náhrada. Ja viem, je to ve ľmi 

komplikované riešenie, treba rokova ť s ministerstvami 
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a s vládou, preto po ďme spolo čne bojova ť za toto riešenie, 

potom si sadnime, vezmime perá, kalkula čky a riešme tento 

problém. Toto riešenie, skuto čne, je optimálne za danej 

situácie. Pre nás, pre nás to nie je to riešenie, j e to 

riešenie najmenej zlé so všetkých zlých, pretože do bré 

riešenia, ktoré sa mali prija ť pred viac ako dvadsiatimi 

rokmi, žia ľ, neboli prijaté. Bolo to hlavne v devä ťdesiatom 

prvom roku. Vtedy vláda rozhodla, že naše byty majú  by ť 

vydané majite ľom, hoci majitelia mali kde býva ť. Oni 

prakticky potrebovali len nejakú finan čnú satisfakciu, my, 

ale vláda tak rozhodla a žiadne iné rozhodnutie poz itívne 

potom neprišlo.  

Keby to bolo urobené (gong)  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nasleduje pán Jozef Kon, Kondrk.  

Nech sa pá či, pán Kondrk. 

Občan   Jozef   K o n d r k , :  

Dobrý de ň pani poslankyne, páni poslanci, dobrý de ň 

pán primátor, moc si to vážim, že môžem tuná rozprá vať. Ja 

som tu rozprával ešte aj v minulom volebnom období.  Hovoril 

som o tej istej problematike a je to nie čo obdobné ako 

hovoril zástupca ob čanov, ale ja by som chcel poukáza ť na 
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úplne inú stránku veci, a to jes ť to, čo sú to nájomné byty 

a ako sa pride ľujú nájomné byty, ako sa pride ľuje náhradné 

bývanie a ako sa prijímajú okresného a krajského sú du, 

ktoré nadobudli právoplatnos ť. 

Šéf, poviem priamo, pán doktor Ovsaník, nerešpektuj e 

rozhodnutie krajského súdu, čiže bytové oddelenie dáva do 

komisie bez toho, že sú ľudia v poradovníkoch, sú nejakí 

čakatelia, on si vyberie svojich ľudí a tých dá do komisie 

sociálnych vecí a rodiny a on rozhodne o tom koho t am 

zaradí, koho tam nezaradí.  

To by ste páni poslanci mali vedie ť aké je to ve ľmi 

jednoduché, aké je to ve ľmi špekulatívne, že vy môžte čaka ť 

osem rokov, dvanás ť rokov, vy sa tam do tej komisie 

nedostanete, potom príde nejaký taxikár, ten sa za rok 

a pol dostane do komisie s tým, že má jedno die ťa, je to 

sociálny prípad a bum, má priklepnutý byt na Čapajevovej, 

príklad, čo sa rozde ľovali byty ešte za minulého obdobia. 

A teraz to tak ďalej funguje ďalej.  

A to som chcel upozorni ť pána primátora čo si vážim, 

že tu môžem vystúpi ť, ale hlavne vás, aby ktorí máte 

o tejto problematike trošku preh ľad, že ako to funguje. 

A ak chcete aby to fungovalo v tomto budúcom období  tak 

isto ako to fungovalo v minulom období, tak potom t u 

zbyto čne budeme sedie ť, lebo tí ľudia, to čo sme sa bavili 

o náhradných bytoch, o nájomných bytoch, funguje to  tak 

isto, jak v minulom období.  

A preto by som chcel apelova ť, viem, že sú iné 

priority mesta, ale bol by som rád, keby sme sa tak to 
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o mesiac zišli a mohli by sme sa na tú tému už 

konkrétnejšie porozpráva ť. A ja medzitým by som sa 

porozprával s predstavite ľmi magistrátu, alebo s vedúcimi 

pracovníkmi magistrátu, že im dám celú dokumentáciu , aby 

vedeli ako to fungovalo v minulom období a dúfam, ž e 

v novom období to tak fungova ť nebude. To by som si vážil, 

pán primátor, keby ste sa na to pozreli.  

A verte tomu, že nemá vôbec zmysel nejaká komisia, 

ktorá rozhoduje, lebo je to iba poradný orgán, prim átor 

rozhodne tak, či tak, ale do tej komisie sa dostanú ľudia 

iba ktorých vyberie bez zvolenia ob čanov, bez zvolenia 

zástupcov mesta, ktorých vyberie šéf bytového oddel enia 

a ešte vám povie do o čí, že on rozhodne komu byt pridelí, 

alebo nepridelí. A hovorím o konkrétnej osobe 

a o konkrétnom oddelení. Tak to funguje. Ni č viac som 

nechcel poveda ť. Ja viem, že sú iné priority mesta, 

rešpektujem to, ale touto stránkou (gong) sa treba vážne 

zaobera ť.  

Ďakujem pekne za vypo čutie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pán Kondrk, ak máte ale nejaké konkrét ne 

veci o tomto, tak to povedzte sociálnej komisii.  

Občan   Jozef   K o n d r k , :  

Konkrétnu vec som vám napísal dva krát v listoch. 

Poverili ste pána riadite ľa magistrátu, aby to riešil. 
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Vieme, o čom hovoríme. Nebudem tu osobné veci rozobera ť. Ja 

to beriem celoplošne. Celoplošne to treba rieši ť, nie moju 

osobu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Nasleduje pani Necpalová. 

Občianka   Miloslava   N e c p a l o v á :  

Dobrý de ň. Vážení poslanci, pán primátor, ob čianski 

aktivisti z mestskej časti Ra ča, Ružinov, Petržalka, Nové 

Mesto, Karlova Ves, zoskupení do ob čianskej platformy 

Bratislavské ob čianske iniciatívy sa aktívne zaujímajú 

o ob čiansky rozpo čet, predtým participatívny a o to , čo 

súvisí s čerpaním rozpo čtu mesta v súvislosti s návrhmi 

aktívnych Bratislav čanov, na čo dlho vyzývajú 

predstavitelia mesta.  

Finan čné prostriedky použité v týchto položkách sú 

v objeme rozpo čtu mesta prízra, takým zrnkom maku. Ale ide 

o viac. Pre krátkos ť času teraz nerozoberáme, naše 

vystúpenie sme zúžili na troch predstavite ľov, mohlo by nás 

tu by ť aj desa ť, ale dovolíme si však upozorni ť, že 

v minulom funk čnom období sme boli v čomsi úspešní. 

Napríklad Komunitnému centru generácii sa prestalo v roku 

trinás ť plati ť nájom, nájomné v IMCE, a približne 

šes ťdesiat percent našich pripomienok bolo postupne 
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zapracovávaných do fungovania pred tým participatív neho, 

dnes ob čianskeho rozpo čtu.  

Áno, od za čiatku sme sa o ň zaujímali a upozor ňovali, 

že filozofia je dobrá, ale jeho na, nastavenie malo  

nedostatky. Vraveli sme o nich priebežne nieko ľkokrát 

s organizátormi i tu na zastupite ľstve. Nie čo sa postupne 

vylepšovalo, nie čo ostávalo s otáznikmi, no je pod ľa nás na 

škodu veci, že ak v prvých ro čníkom museli autori 

navrhnutých projektov predloži ť aj rozpo čet toho svojho 

projektu, potom sa od toho upustilo. To sú takpoved iac 

organiza čné pripomienky.  

Ale už obsahovou záležitos ťou je, bola by som ve ľmi 

rada, keby ste si ju všimli, že do návrhu mestského  

rozpo čtu už sa nedostali projekty, ktoré aj pod ľa toho 

zmrveného, by som povedala, hlasovania, dostali prv é 

miesta. Tak vlastne na čo to bolo? Ako to, že v návrhu 

rozpo čtu sú projekty, ktoré získali tretie, štvrté, siedm e, 

ôsme miesto? A sú zaradené štyri. Kde je projekt číslo 

jedna a dva? Teda, ktorý dostal pod ľa toho po čtu prvé 

a druhé miesto?   

A po dlhom h ľadaní, možno otáznych približne 

štyridsa ťšeťtisíc Eur na Ob čiansky rozpo čet na rôznych 

kapitolách rozpo čtu. Toho, ktorý naš ťastie dnes nebol 

prijatý, pod ľa nás.  

Pri tom o dôležitosti, napríklad bicyklovej dopravy  

v Bratislave, sa to ľko toho hovorilo po čas jesennej 

predvolebnej kampane. Pri tom na cyklotrasy je v ro zpo čte 
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celkovo ove ľa menej, ako bolo v predchájúcich rokoch. 

(gong)  

Vo ve ľkej miere ide o dôveru ob čanov, ktorí to 

pripravovali a ktorí hlasovali. Preto by sme vás eš te raz 

chceli požiada ť, aby ste sa pozreli na túto položku, aj ke ď 

ide možno iba o zrnko maku.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pani Necpalová, chcem vás iba upozorni ť, že za 

Občiansky rozpo čet, výsledky jeho hlasovania, projekty, 

ktoré sa vybrali je zodpovedné predchádzajúce veden ie. My 

sme iba akceptovali, sme nechceli do toho zasahova ť. Ja som 

nechcel do toho zasahova ť.  

My pripravujeme nový, spravodlivý participatívny 

proces s pani námestní čkou, ktorá to bude gestorova ť, aby 

sa nestalo to, že vyhrajú veci, ktoré sú na ôsmom m ieste, 

aby sa tu vytvorili konfliktné skupiny ob čanov. Lebo toto 

práve nechceme. Bohužia ľ, v minulosti to takto fungovalo, 

my to chceme napravi ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán Carol?  

Pani Carol, pani Viola Carol.  

Nech sa pá či. 
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Občianka   Viola   C a r o l :  

Dobrý de ň a ďakujem za slovo.  

Chcem sa vyjadri ť k mestskému rozpo čtu.  

V Občianskom rozpo čte sme navrhli nieko ľko projektov, 

ktorých realizáciou sa prispeje k slo, k sloganu Ch ceme by ť 

mestom Európskej únii. Áno, chceme by ť mestom Európskej 

únii. V mojom srdci sú dva projekty a jeden je 

starostlivos ť o bezdomové zvery a druhý je čistá 

Bratislava.  

Chceme systematické zabezpe čenie starostlivosti 

o bezdomové zvery a to sterilizáciou a ďalšou 

starostlivos ťou, ako programovanie adopcie. Potrebujeme 

bratislavský útulok, na ktoré zatia ľ referát životného 

prostredia s danými financiami nesta čí.  

Projekt Túlavé ma čky pod kontrolou, ktorý sme navrhli 

a získal skoro dvesto bodov, asi tridsa ť percent všeobecne 

z hlasovania, nebol zaradený do realizácie a chceme  aby 

bol.  

Taktiež v rozpo čte mesta treba vy členi ť 

a identifikova ť položku Pre čistú Bratislavu. Vidím ako 

problémové to množstvo bilboardov. Všetky by mali í sť dole. 

Sme zasypaní špa čkami a špinou. Treba kampa ň proti faj čeniu 

a špa čky so sebou.  

A potom máme problém fasády, grafiky, ktoré sú ešte  do 

dnes všade. Každý dom má svojho majite ľa a teda sa musí 

postara ť o vzh ľad domu a aj jeho okolia. Dá mesto výzvu na 

opravu domu a potom príde vysoká pokuta.  
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Dokonca aj na parkovanie mám ve ľmi jasný názor. 

Parkuješ na chodníku, zatarasuješ prechod, niekde c estu, 

okamžite pokuta.  

Naše sú časné zistenia majú dosah aj na iné položky 

v rozpo čte. Bez toho, že si ich osvojí zastupite ľstvo, sa 

napríklad, opakovane, neefektívne vyhodí dvadsa ťtisíc Euro 

na Bratislavské dobrovo ľné centrum, pri čom na základe 

o nájme nebytových priestorov hradí nájomné, plus n a 

základe uznesenia mestského zastupite ľstva dáva ro čnú 

dotáciu v sume dvadsa ťtisíc Euro a vä čšina tejto sumy ide 

na platy. Tak toto je viac ako neefektívne. A rozho dne to 

nie je dobro činné, dobrovo ľné. Pre čo teda jediné toto 

združenie dostáva dvadsa ťtisíc a iné združenia, ktorí ma, 

ktoré majú konkrétny program neda, nedajú, nemajú a ni 

priestory, ani finan čnú pomoc, aby tieto projekty 

realizovali.  

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nasleduje pani Miklovi čová.  

Občianka   Jana   M i k l o v i č o v á :  

Dobrý de ň, ďakujem za slovo.  

Vážené dámy a páni, ke ď dovolíte ja vás nazvem 

spoluob čania. Pretože my sme vás zvolili, vy ste sa 
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uchádzali o náš hlas, uchádzali ste sa o podpisy na  

peti čných hárkov a dúfam teda, že vás poslanecké kreslo 

nezmenilo nato ľko, že aktívnych ob čanov, ktorí ešte 

nevyhynuli a ktorí majú úprimný vz ťah na vedení tohto 

mesta, sa zastanete a budete akceptova ť ich pripomienky.  

Moje predre ční čky sú z platformi Bratislavskí 

aktivisti. Po čuli ste ko ľko ob čanov je tam z ko ľkých 

mestských častí združených. My sme mali v čera schôdzu. 

A jednoducho takto som bola poverená, aby som to za kon čila, 

pretože sme nechceli vystupova ť desiati. Šetríme váš, aj 

náš čas. Hlavné veci sme povedali.  

Participatívny rozpo čet, tak ako ste, pán primátor, 

odpovedali pani Necpalovej, nemôže ís ť. Vy chcete do 

budúcna nie čo opravi ť. Berieme. Ale my chceme opravi ť to, 

čo teraz je. Predsa, pretože dnes sme dostali 

dvestojedenástkou informáciu. Šes ťstoštyridsa ťdevä ť bolo 

hlasujúcich. Ale po čet hlasov je osemtisícpä ťdesiat jeden. 

Môže to by ť objektívne a legitímne hlasovanie? Nemôže 

jednoducho. Tam nie čo nesedí. Tieto čísla nepustia.  

Ďalej, v podstate ja som sem neprišla mentorova ť, 

i ke ď môj vek a sná ď aj moje profesné skúsenosti by k tomu 

mohli by ť, ale vážení poslanci, dnes sa tu lámal politický 

chlieb. Politický chlieb v rozpo čte. Áno, môžeme s tým 

súhlasi ť, pretože zlý rozpo čet, nemôže jednoducho prejs ť. 

A chyby sa dajú opravi ť, aj napriek tomu, že to bude dlhšie 

trva ť. A jedným z tých chýb je hlasovanie participatívne ho 

rozpo čtu je nelegitímne. Dúfam, že informácia so v čera, že 

môžem, že budem ma ť tú česť, a že to budem môc ť rieši ť za, 

aj s týmito ostatnými aktivistami s pani Plšekovou,  
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viceprimátorkou, tak pravdepodobne dospejeme k názo ru a ku 

konsenzu, že takto hlasovanie nemôže by ť zrealizované 

v rozpo čte a tie peniaze budú musie ť  by ť presunuté na 

projekty, ktoré mali objektívne poradie. 

Ďalšia vec je. Bratislavské dobrovo ľnícke centrum. No 

sú tu ob čianske združenia. Staviame bunkry, chránime 

bunkry, na ochranu spotrebite ľa, a tie ob čianske združenia 

takisto pôsobia a pôsobia ve ľmi efektívne pre ob čana 

a dobrovo ľnícky. Nemajú štrnás ťtisíc na platy pre jednu 

osobu a nemajú ani miestnos ť zadarmo. Takže asi takto by 

bolo treba meni ť to, čo dneska nebolo odhlasované, asi to 

bude treba opravi ť. My totižto berieme, že to je 

nanočastica mestských financií, to berieme. Vy ste na to  

a máte na to viacej času a kompetencií, aby ste prelúskali 

tie ve ľké časti. My sme riešili tie malé. Ale z mali čkostí 

sa tiež stavia svet a na mali čkostiach sa vlastne aj musí 

ži ť. Inak to bez toho nejde.  

Prosím vás a posledné. Marketingo, marketing (gong)  

položka, je ve ľmi vysoká. Ale ako je to možné, že je tu 

platený marketing agentúry SITA? To dos ť dobre nechápeme, 

pretože mestské časti a vôbec komunálna politika je vždy 

zverej ňovaná agentúrmi a s ve ľkou láskavos ťou a ochotou 

zdarma.  

A potom ešte by bolo treba aj o inbe. Sme tu, pán 

primátor, aktivisti. Vy ma ve ľmi dobre poznáte. Vy viete aj 

naše kontakty, (gong) takže  
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  

námestní čka primátora: 

Poprosím. 

Občianka   Jana   M i k l o v i č o v á :  

Sme tu pre vás a sme sú činní.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  

námestní čka primátora: 

Ďakujem.  

Uvidíme sa u m ňa na spolo čnom rokovaní. Teším sa.  

Takže nasleduje pani Miklovi čová.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To bola ona.  

Vincent Polakovi č. 

Nech sa pá či. 

Pán riadite ľ Danubiany. 

Občan   Vincent   P o l a k o v i č :  

Dobrý de ň vážené pani poslankyne, vážení páni 

poslanci, som ve ľmi rád, že môžem vystúpi ť pred vašim 

zastupite ľstvom za dnes už neziskovú organizáciu Danubiana.  
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Toto múzeum v poslednom období prešlo ve ľkou zmenou, 

pretože vstupom štátu a ur čitých financií do jeho dostavby 

sme vybudovali dvadsa ť kilometrov južne od Bratislavy jedno 

z najkrajších a najromantickejších múzeí moderného múzeí 

moderného umenia v Európe a na svete.  

Toto múzeum vzniklo v meste a v našom kraji bez toh o 

aby mesto a kraj na to dal čo i len jedno Euro. Žiadne 

takéto múzeum v kultúrnych krajinách sveta a Európy  nemôže 

existova ť bez toho, aby na jeho činnosti participovali hrdí 

partneri a ja by som chcel poprosi ť vás, aby ste 

pouvažovali nad tým, či Bratislava a jej obyvatelia 

slovenskí výtvarníci, ktorí tam vystavujú svoje die la 

v medzinárodnej konkurencii si zaslúžia takúto hrdú  

participáciu mesta, ktoré by sa stalo podporovate ľom 

Danubiany podobne ako neskôr možno aj kraj. Bez vaš ej 

pomoci sa všetky naše aktivity zrútia a nebudú môc ť by ť 

realizované.  

Na celom svete, ak poznáme Bilbao efekt takzvaný, 

uvažovali mestá akým spôsobom rozprúdi ť ekonomiku. Ke ď si 

Baskovia povedali, že nik nechodí do ich mesta, roz hodli sa 

zloži ť, poskladali sa na stoštyridsa ť miliónov dolárov 

a postavili si múzeum. Od roku 1997 do tohto mesta prišlo 

dvadsa ť miliónov návštevníkov. Dnes staviaju múzeá 

moderného umenia aj vo vojnou zmietanej Kyjeve, Mon golsku, 

dokonca v Albánsku. Nebudem hovori ť o krajinách, ako je 

Omán, Katar, Dubaj a tak ďalej, to nemá význam.  

Na Slovensku máme naozaj jedno reprezentatívne mies to 

a pokia ľ tento nový symbol modernej Bratislavy pre 

nedostatok financií zanikne, bude to obrovská škoda  pre 
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ľudí, ktorí majú radi výtvarné umenie. Ja viem, Brat islava 

bude pokra čova ť ďalej, ni č sa nestane, zaniklo Divadlo na 

Korze, zanikli aj iné veci a ľudia na to dodnes radi 

spomínajú. V každom prípade však chcem, aby ste ved eli, 

pokia ľ sa nám nedostane podpory, raz, možno vaši 

nástupcovia, alebo tí, ktorí prídu možno o desa ť rokov, 

budú musie ť rozhodnú ť o tom, že Bratislava bude potrebova ť 

múzeum moderného umenia. To nejde len o tú budovu, ktorú si 

budú musie ť zaplati ť a ktoré bude stá ť desiatky miliónov 

Euro, ale aj o zbierku, ktorú nám prepoži čal pán 

Meulensteen, ktorú nemusíme ani plati ť poistku a všetko 

máme k dispozícii na dvadsa ť rokov.  

Takže je iba na vás. Ja po dnešnom vystúpení si asp oň 

vydýchnem, pretože budem vedie ť, akým spôsobom ste sa 

pozerali na to, čo som tu za pätnás ť rokov vybudoval.  

Pamätám si, niektorí z vás, ke ď ste mi pred tromi 

rokmi schválili pä ťdesiat tisíc Euro (gong). Týchto 

päťdesiat tisíc Euro som nedostal ani na svoj ú čet, pretože 

už bolo napísané, že som vraj kvôli Danubiane zlikv idoval 

Apponyiho palác. Dúfam, že toto sa už viac opakova ť nebude.  

Ďakujem ve ľmi pekne a verím vo vaše múdre rozhodnutie.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  

námestní čka primátora: 

Ďakujem. 
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Chce k tomuto pán Budaj diskutova ť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Toto, hlas pána Polakovi ča je hlas, ktoré treba po čuť 

aj v kontexte prerušených rokovaní o rozpo čte. Danubiana je 

najreprezentatívnejší výtvarný priestor Bratislavy,  vrátane 

toho prírodného prostredia, športoviska, vodného di ela 

a tak ďalej. Je to šperk Slovenska, doslova.  

Na budúci rok, ako som sa do čítal, majú naplánovanú 

výstavu Joana Miróva, čo je svetová, patrí do sveto, 

svetovej desiatky, možno, sureallistov.  

Práve k tomu výro čiu, alebo k tomu roku, kedy budeme 

predseda ť Európskej komisii by mala by ť táto galéria 

zatvorená? Ja naozaj práve na vás, pani námestní čka, 

apelujem, strážte si aj vy v tom rozpo čte kapitoly, ktoré 

by mohli  pomôc ť udrža ť takéto vzácne kultúrne iniciatívy 

akú, za akú treba po ďakova ť (gong) pánovi Polakovi čovi 

a pánovi Meulensteenovi.  

Občan   Vincent   P o l a k o v i č :  

Ďakujem. 
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  

námestní čka primátora: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja sa rada s pánom riadite ľom stretnem osobne. Ste 

vítaní. Prosím, dohovoríme si termín.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Občan   Vincent   P o l a k o v i č :  

Ďakujem ve ľmi pekne. A príjemné rokovanie. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  

námestní čka primátora: 

Ďakujeme.  

Ešte pán Dušan Šuhajda, prosím.  

Pán Šuhajda, poprosím.  

Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

Príjemný pekný podve čer vám prajem milé dámy a páni, 

hej. Za tri minúty sa toho ve ľa poveda ť nedá, ale skúsime 

nie čo aspo ň, hej?  

Tu boli urobený taký útok na pána primátora, jak ke by 

bol primátorom už patnás ť rokov a pritom je primátorom iba 

tri mesáce. Nie v zlom, ale niekto by sa mohol za čať 

kontrolova ť.  Po je za prvé.  
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Kriminalita a bilboardy. Kriminalita, u nás je, u n ás, 

nie len či v Bratislave, ale aj celkovo na celom Slovensku 

je kriminalita pre čo? Mizerná, ne ľudská sociálna politika. 

Viac to nebudem rozobera ť.  

Bilboardy potrebujú svoju špeciálnu štúdiu. Tím ľudí, 

ktorí budú dobre zaplatení, dobre organizovaní a ta k ďalej, 

a tak ďalej.  

Tržnica. Hnije nieko ľko rokov tržnica. Čo ju chce 

z vás niekto preda ť? A je nesprávne využívaná. Tržnica bola 

postavená pre ga, pre trhovnícke a gastronomické ú čely. Nie 

pre nejaké oné, tam diskotéky a ja neviem čo všetko možné. 

Na to máme iné priestory v Bratislave.  

Most oslobodenia Bratislavy. No to je taká velikáns ka 

hanba a taký úder Bratislav čanov do oného, pod pás, že to 

neni pravda. Ve ď to mala by ť prehlásená kultúrna 

a technická pamiatka z čias o, alebo z obdobia 2. svetovej 

vojny, alebo jak. Nie, niekto si zoberie do hlavy, že, že 

to postavili Rusi a po ďme, zlikvidujeme ho. Aj také re či 

som po čul.  

Herne. V Bratislave rastú herne a som po čul, jak som 

počul, tak aj po celom Slovensku rastú herne a kasína tak, 

že tak v lese po daždi huby nerastú rýchlo,  jak he rne 

a kasína. Financuje to údajne, že vraj ministerstvo  

financií. Tam treba h ľadať prí činy. V her ňách, kriminalita 

a ja neviem čo všetko možné, tam to všetko za čína, v týchto 

her ňách.  
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Päťdesiat krát udrete na ten oný, aby vám to dalo 

nejakú hru, ani raz vás to netrafí. Tam za čína kriminalita. 

Pre čo mladí ľudia chodia kradnú ť, pre čo fetujú a ja nevím 

čo všetko možné. Každý jeden jediný rozumný štát a n árod, 

ktorí to, tak sa toho zbavuje. Tuná to rastie jak j a neviem 

čo.  

A potom tá nezrda, to nezdravé pris ťahovalectvo do 

Bratislavy. Hej? Niekto volakedy pred rokmi, nebude m ho 

menovať, zahlásil: Rušajte do Bratislavy šicke, tam sa dá 

najlepšie zarobi ť a tam sa dajú najlepšie pe ňeži zohna ť. My 

v Bratislav čania si tu vieme rieši ť svoje problémy. Vieme 

si ich tu rieši ť. A my vieme ve ľmi dobre, najlepšie budeme 

vedie ť kedy máme s kým spolupracova ť. Hej:? Či s Trnavou, 

s Košicami, s Bystricou alebo ja neviem s kým. Hej?  Pretože 

spolupráca je potrebná, ale nie to, čo sa tuná deje. Sem 

chodia ľudia, nás Bratislav čanov pripravujú o priestor, 

o miesta, o zamestnanie, o platy, o všetko možné he j? A tu 

sa niekto hraje potom na pána. Hovorím vám to otvor ene 

a neo, neo, nerobím nejaké oné alebo nie čo takého, hej.  

(gong) 

Potom ešte ďalšia vec. A už budem kon či ť. Budem 

kon či ť.  

Na prelome deviateho, desiateho storo čia tu žil knieža 

Braslav. Po ktorom nesie Bratislava svoje meno. Uká žte mi 

jednu kr čmu, jednu cestu, jednu uli čku, jedno espreso, 

alebo nie čo takého, ktoré tu nesie po ňom méno. Okrem toho, 

že je tu napí, že nesie naše mesto po ňom méno.  
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  

námestní čka primátora: 

Pán Šuhajda, ve ľmi pekne ďakujem za vystúpenie, len.  

Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

Nikto ni č.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  

námestní čka primátora: 

Ďakujem. Ďakujem. 

(poznámka: ob čan Šuhajda hovorí mimo mikrofón) 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Na vystúpenie čaká pani Mária Bareková.  

Nech sa pá či. 

Občianka   Mária   B a r e k o v á :  

Dobrý de ň vážené dámy, vážení páni. Dobrý de ň. 

Dovoľte mi poukáza ť na to, že riešenie pál čivého 

problému kultúrnej pamiatky v srdci Bratislavy je o hrozené. 

V mene takmer dvesto obyvate ľov bytového domu Dostojovského 

rad 13 sa na vás obraciam s naliehavou žiados ťou o pomoc. 

Našou víziou je, že sa táto takmer storo čná budova v srdci 

Bratislavy znova zaskvie vo svojej niekdajšej kráse . 

Vynakladáme nemalé finan čné prostriedky, aby sa zachovala 

jej historická hodnota. V sú časnosti sa chýli ku koncu 

dvojro čná komplexná rekonštrukcia.  
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Sledujte, prosím, aj obrazovú prezentáciu.  

O aký problém ide? Do objektu sa vchádza cez 

architektonicky cenný hlavný vstup, ktorý je zdevas tovaný 

a zohyzdený kontajnermi na odpad. Terajší stav je s mutným 

dedi čstvom bývalého režimu. Terajší stav je v rozpore so  

zákonom o ochrane pamiatkového fondu. Terajší stav je 

v rozpore s nariadením hlavného mesta, pretože vôbe c 

nevyhovuje požadovaným hygienickým, estetickým 

a protipožiarnym podmienkam.  

Je vylú čené, aby kultúrna pamiatka bola stanoviš ťom 

smetných nádob. Máme vhodné riešenie na umiestnenie  na 

umiestnenie kontajnerov do exteriéru. Starostka mes tskej 

časti Staré Mesto náš návrh vítala a maximálne podpo rovala. 

Naša žiados ť bola na októbrovom rokovaní mestského 

zastupite ľstva jednohlasne schválená aj napriek záporným 

stanoviskám niektorých oddelení magistrátu. Proces riešenia 

však uviazol na m ŕtvom bode kvôli nezmeneným stanoviskám 

dvoch oddelení magistrátu. Vážime si prácu a názory  

úradníkov, no z dôvodu absencie alternatívneho rieš enia 

situácie a s poukazom na opodstatnenos ť nášho zámeru, 

s uvedenými zamietavými stanoviskami nemôžeme súhla si ť. 

Naše riešenie bude ma ť tieto prínosy: 

Kontajnery budú po každej stránke zabezpe čené, nebudú 

vytvára ť prekážku na pozemnej komunikácii, nebudú zdrojom 

zne čis ťovania okolia, nebudú na úkor jestvujúcej zelene 

a preto nebudú ani v rozpore so žiadnym nariadením mesta. 

Zachová sa autentická podoba kultúrnej pamiatky v s rdci 

Bratislavy.  
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Vážené dámy, vážení páni, vzh ľadom na uvedené fakty 

vás úctivo žiadame o umožnenie realizácie nášho náv rhu, aby 

sme mohli obnovu objektu kone čne korektne ukon či ť. Prosím 

vás, dajte našej iniciatíve zelenú. (gong) 

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  

námestní čka primátora: 

Vážená pani Bareková, chcem vás požiada ť, aby ste 

s problémom sa obrátili na prvého viceprimátora, kt orý ten 

problém váš pozná a rád sa chopí. Takže poprosím, a by ste 

sa na neho nakontaktovali. Dobre? Chce si to osvoji ť 

a venova ť sa tej téme.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

A máme čas už len na jediného ob čana do štyridsa ťpäť, 

aby sme to stihli.  

Pán Mihók, prosím, a potom bude prestávka, kolegovi a 

a kolegyne.  

Nech sa pá či, pán Mihók.  

Občan   Jozef   M i h ó k :  

Dobrý de ň prajem, vážení páni poslanci, poslankyne. 

Chcel by som, viete, že ja som tu stále, to je stál e 

téma Dopravný podnik. Stále jedna a tá istá z mojej  strany.  
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Je tu, je tu viacej otázok na kompetentných. Pre čo tá 

osemdesiatpä ť tisícová pokuta došla sem? Kto rozhodol 

o tom, aby išla elektri čka? Či ten človek, čo o tom 

rozhodol, bude ma ť z toho aj dáky sank čný postih, alebo len 

mu odovzdáte dajaké karafiáty, že díky, ďakujeme, že si to 

pustil na čierno a neviem ako sa to bude rieši ť z tejto 

strany. To je to, čo sa týka tej osemdesiatpä ť tisícovej 

pokuty.  

Následne s tým súvisí, že zrejme ke ďže sa jedná 

o Dopravný podnik, tam musel da ť k tomu pokyn riadite ľ 

Dopravného podniku na niekoho pokyn. To znamená, že  ke ď to 

išlo na čierno, tak na čierno to tu pustil riadite ľ 

Dopravného podniku a na čierno to musel odsúhlasi ť primátor, 

či exprimátor.  

A na druhej strane si teraz hovorte, tuná sú ľudia po, 

v predsálí, ktorí pošuškávajú, že koncoro čnú odmenu  mal 

riadite ľ vyplatenú štyridsa ťtisíc Euro. Takže ten, čo 

spustil elektri čku, ktorý zaprí činil pokutu osemdesiatpä ť 

tisíc Euro dostal vyplatenú pokutu, či odmenu 

štyridsa ťtisíc Euro. Pýtam sa za čo? Však ľudia, čo robia 

tridsa ťšes ť rokov v Dopravnom podniku dostali na Vianoce 

odmeny šes ťdesiat Euro. Za čo si zaslúžil ten človek túto 

odmenu?  

Potom by som sa chcel druhej veci dotknú ť, čo sa týka 

tie komédie, čo ste tu mali ke ď ste tých ob čanov volili do 

tých komisií. To bola totálna kom, trapná vec. A ch cem sa 

opýta ť konkrétne na komisiu športu, kde boli zvolené dve 

miesta, pani Reinertová a pán Pato, Pat, Petrovská,  

Petrovský. To je jedno. Možno to komolím. Ale, poin ta je 
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niekde inde. Do tejto komisie sa hlási človek, čo stojí 

devä ť rokov pri Petrovi Saganovi. Manažér Petra Sagana. 

Sagan čo pozná. To meno pozná celý svet. A vám neni dobrý 

na magistráte manažér Petra Sagana? Čo vy ste tu chorí 

ľudia v tej komisi čo to rozhodujete? Vy ste tu na čisto 

chorí ľudia? Však vy ste sa mohli chváli ť tým, že máte 

manažéra Petra Sagana v komisii na hlavnom meste. V y ste tu 

mohli ma ť Sagana raz za rok, ktorý mohol Bratislavu 

vysveti ť. A nie že vy si tu robíte také čachre machre, že 

politické kluby a dáme si tam svoje kluby. Však roz mýšľajte 

trošku. Bu ďte trošku normálni už. Viete čo by iné mestské, 

mestá robili, keby mohli voli ť Saganovho manažéra? Však ten 

manažér je pri ňom devä ť rokov. Však to je normálne trapné, 

čo vy tu robíte. Však to je normálne trapné.  

A ďalšia vec posledná. Parkovacia politika. Bol som sa  

dneska pýta ť, čo sa týka parkovacej politiky, kde mi bolo 

oznámené vedúcou referátu cestného správneho orgánu  pani 

Šte, Šteckovou, že je úzus, ktorý trvá už tri roky,  že 

parkovacie miesta žiadne sa nebudú budova ť až kým nevytvorí 

nová parkovacia politika.  

Čiže tri roky sa buduje, možno sa bude ďalších pä ť 

bodov, pä ť rokov budova ť a tých osem rokov vám nechýbajú 

tie peniaze za tie miesta kde sa to dá poskytnú ť? Ako, vy 

tu pla čete (gong) neschva ľujete rozpo čet, že nemáte 

peniaze, ale vám ležia peniaze na zemi za kon, za k onkrétne 

chodníky, tvárite sa tu, že ni č.  

A poviem vám aj konkrétny príklad, ke ď môžem dokon či ť. 

Tuná, oproti Kijevu.  
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Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  

námestní čka primátora: 

Pán Mihók, bohužia ľ, už je (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo). 

Občan   Jozef   M i h ó k :  

Dokončím.  

Oproti Kijevu je pä ťmetrový chodník. Pä ť metrov je 

široký chodník. Tam môžte vybudova ť dvadsa ť parkovacích 

miest, prenaja ť ich za dva a pol tisíc mesa čne.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  

námestní čka primátora: 

Pán Mihók, pán Mihók.  

Občan   Jozef   M i h ó k :  

A môžte ma ť peniaze.  

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  

námestní čka primátora: 

môžete, ak vám môžem odporu či ť a máte tieto svoje 

aktuálne veci k parkovaniu a k iným veciam súvisiac im 

s dopravou, ako ob čan môžete navštívi ť komisiu, môžete 

požiada ť predsedu pána Uhlera, aby ste vystúpili na 

komisii, je tam ďaleko viac času aj priestoru na diskusiu.  
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Prípadne zase o, o mesiac na zastupite ľstve, ale 

v tejto chvíli vám, bohužia ľ, z časových dôvodov musím 

zobra ť slovo. 

Občan   Jozef   M i h ó k :  

Ďakujem. 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  

námestní čka primátora: 

Môžem sa spýta ť pani hlavnej dopravnej inžinierky či 

môže reagova ť iba na tú pokutu stru čne.  

Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á ,  hlavná dopravná 

inžinierka: 

K tomu môžem poveda ť to ľko, že pokutu mesto dostalo 

tak, ako bolo povedané, za to že bola spustená elek tri čka 

bez, bez kolaudácie a pred časné, alebo respektíve 

pred časného užívania. Mesto sa vo či pokute odvolalo. Viem, 

že to išlo na odvolací orgán ministerstvo dopravy 

a z ministerstva sa to vrátilo na vyšší územný celo k. A je 

teraz momentálne na ich rozhodnutí ako s touto poku tou 

naložia.  

Občan   Jozef   M i h ó k :  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 317 

Predsedajúca: MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  

námestní čka primátora: 

V tejto chvíli, bohužia ľ, ja to tu nemôžem rieši ť.  

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vyhlasujem 

prestávku desa ťminútovú.  

Ďakujem ob čanom.  

Chcem ich poprosi ť. Tí, ktorí ste sa nedostali na rad, 

prípadne neviete ako to chodí. Vždy treba prís ť v čas, 

zahlási ť sa. Je tam poradie. Máme časový limit na to. Vždy 

o štvrtej za číname s vašim priestorom na otázky a diskusné 

príspevky.  

Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujem. Tí, ktorí sa 

nedostali na rad, prosím, bohužia ľ až o mesiac. 

Ďakujem ve ľmi pekne a vyhlasujem prestávku.  

 

(prestávka od 16.51 h do 17.13 h) 

 

(Poznámka: pokra čuje bod Vystúpenie ob čanov.) 

 

(poznámka:  predsedajúca námestní čka primátora MUDr. 

Iveta Plšeková umožnila vystúpi ť ešte ob čanom, kým príde 

primátor) 
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Občan   Ján   Š í r y :  

Raz, raz, ide.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem. 

Vážený pán pri, primátor, vážené panie poslankyne, 

vážení poslanci.  

Ide.  

Chcem reagova ť na pána Mihóka, ktorý mal predo mnou 

vystúpenie a v podstate o čer ňuje trošku Dopravný podnik. 

Vlani obvinil aj m ňa, že som mu podával nepravdivé 

informácie. Pri tom som mu žiadne informácie nedáva l, 

podotýkam. 

Keď som sem za ním prišiel na zastupite ľstvo, aby sme 

si to vydiskutovali, odškriepil to, že to nie je pr avda 

a tvrdil, že on ni č také nikdy nepovedal a tváril sa, že je 

môj najlepší kamarát.  

Takže toto je jeho skuto čná tvár. Na čo si, ako, čo si 

vymyslí, o čierni človeka a potom na ňho ešte ďalej nakydá. 

Keď príde potom priamo ako, k priamej diskusii, tak po vie, 

že to nie je pravda.  

Pravdou je, že pán Mihók pracoval v Dopravnom podni ku 

v osemdesiatich, devä ťdesiatich rokoch a potom nastúpil po 

roku dvatisícpä ť, ale nie nadlho. Nezdržal sa, lebo odišiel 
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na dvojmesa čnú péenku, ktorú nevedel preukáza ť a dostal 

teda výpove ď v skúšobnej lehote.  

Všetci jeho kolegovia si vydýchli, lebo nechceli s ním 

mať nikdy ni č do činenia. Mal pol, poves ť podvodníka, ktorý 

chcel okradnú ť svojich kolegov a zarobi ť na nich. Ve ď ešte 

za, no za komunizmu s ľúbil kolegovi, že mu vymení 

dvadsa ťtisíc za valuty. Zobral peniaze a zmizol . raz ho 

vraj partia pracovníkov prichytila ako rozkráda med ené 

káble. Ale podarilo sa mu ujs ť.  

Ani ľudia už nepracujúci v podniku nespomínajú 

v dobrom. Od jedného si chcel poži čať auto, ten mu ho 

odmietol poži čať. Po krátkom čase sa dozvedel, že mu ho 

chcel preda ť.  

Že tento človek spraví zo zúfalstva všetko. Ve ď už 

proti podniku vy ťahoval všeli čo. Od ťahovku, trak čné 

vozidlá, naposledy podvaly z Hlavnej stanice a ni č z toho 

sa nepreukázalo. Ale ur čite bude s týmto klamstvom 

pokra čova ť na ďalej.  

Pán Mihók sa na magistráte pasuje pred poslancami 

(gong). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujeme pekne, pán Šíry za váš príspevok.  

(poznámka:  potlesk) 
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A prosím teraz nastupuje pani, nie pán Miroslav 

Ver činál? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno.  

A vy sa prihláste, ke ď chcete ešte.  

Občan   Miroslav   V e r č i m á k :  

Dobrý de ň prajem.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, volám sa Mirosl av 

Ver čimák. Som zástupca vlastníkov spolo čenstiev bytov 

a nebytových priestorov a zárove ň člen peti čného výboru 

Občianskej iniciatívy Za zmenu niektorých ustanovení z ákona 

o tepelnej energetike.  

Chcem vás oboznámi ť s problémami, ktoré vznikli 

prijatím ustanovenia zákona, novely zákona o tepeln ej 

energetike a jej aplikáciou v praxi.  

Organizácie, ktoré združujú vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov a vykonávajú správu domov 

v prospech ob čanov dotknutých týmto zákonom pred prijatím 

zákona vyslovili svoje pripomienky prostredníctvom 

ministerstva hospodárstva v o čakávaní, že budú zahrnuté 

a rešpektované v rámci všeobecnej rozpravy k tomuto  zákonu. 

Naše pripomienky však neboli pri tvorbe zákona zoh ľadnené 

a prijatá novela o tepelnej energetike ako taká sa nám zdá 

tenden čná, negatívne jednostranne zameraná vo či skupine 

vlastníkov, ktorú zastupujeme.  
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Pripomínam, že ide o ve ľkú skupinu ob čanov tohto 

štátu, da ňových poplatníkov, ktorá je týmto zákonom 

zasiahnutá a má aj zna čný sociálny dopad na týchto ob čanov.  

Po oboznámení sa so znením prijatých ustanovení nov ely 

zákona o tepelnej energetike musíme konštatova ť, že ich 

realizácia v praxi znamená, poškodzovanie záujmov a  práv 

kone čných spotrebite ľov tepla. V niektorých prípadoch aj 

ústavných práv ob čanov  pri správe a využívaní svojho 

súkromného majetku, v tomto prípade bytové, bytovýc h domov. 

Konštatujeme, že zákonná úprava je nasmerovaná prot i 

bytovému hospodárstvu, teda v kone čnom dôsledku proti 

občanom, dokonca i pod ekonomickými sankciami a to tým , že 

obmedzuje právo vlastníkov bytov a nebytových pries torov 

o efektívnosti hospodárenia v oblasti tepelnej ener gie 

v bytových domov a samotných bytoch. Usiluje sa zam edzi ť 

vlastníkom bytov a nebytových priestorov zvoli ť si 

ekonomickejší spôsob pri výrobe a zásobovaní teplom  a to 

budovaním vlastných zdrojov tepla v mieste spotreby  formou 

efektívnejších a obnovite ľných zdrojov s vysokou ú činnos ťou 

a to priamo v budovách v bytových domoch.  

Tieto zdroje sú jedinou konkurenciou pre málo 

efektívnych výrobcov a dodávate ľov tepla so zdrojov 

a rozvodov centrálneho zásobovania teplom, ktoré sú  často 

krát aj pod ľa štúdie Protimonopolného úradu morálne 

a fyzicky opotrebované.  

Čo nás v tejto trápi podmienkach Bratislavy?  

Tak sú to samozrejme stavebné konania, ktoré 

v súvislosti so záujmom niektorých bytových domov s ú 
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uplat ňované na jednotlivých stavebných úradoch. Zákon 

ustanovuje ako ú častníka konania aj dodávate ľa tepla na 

dotknutom území. Lenže tu chceme podotknú ť jednu vec, že 

títo dodávatelia nie sú vlastníkmi týchto rozvodov 

a zariadení. Sú často krát len v prenájme tieto zariadenia 

a rozvody. (gong) A vlastne v rámci stavebného kona nia 

rozhodujú o majetku vlastníkov.  

Chcem vás informova ť o tom, že vyvíjam iniciatívu aj 

na pôde mestského zastupite ľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, keby ste dodržali časový limit, ktorý vám pred 

chví ľkou uplynul.  

Občan   Miroslav   V e r č i m á k :  

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem vám ve ľmi pekne.  

Ako posledný v tejto diskusii vystúpi pán Mihók.  

Nech sa pá či, máte chví ľku.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Už vystúpil? Tu je prihlá. Už bol? Aha, okej, tak j a 

som nevedel.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja som nevedel. Už bol?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále, zo sály je po čuť 

slovo „áno“) 

Pán Mihók, sorry, už ste boli. 

Občan   Jozef   M i h ó k :  

Pán Greksa, prepá čte, niekto vás ošpiní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Mihók, prosím, nemáte slovo, nemáte slovo, nemá te 

slovo.  

Občan   Jozef   M i h ó k :  

Môžem poprosi ť o tridsa ť sekúnd?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, ani tridsa ť sekúnd. Nemáte slovo, vystúpili ste. 

To, že vás niekto pošpinil, to je jeho vec. Ale pos lanci sú 

proti tomu, aby ste vystúpili. Prepá čte.  
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(poznámka:  po čuť hovori ť ob čana Mihóka mimo mikrofón, 

nie je rozumie ť) 

Pán Mihók, prosím vás, prosím vás.  

Okej.  

Dobre, ďakujem pekne.  

 

 

BOD 9A BOD 9A INFORMÁCIA O SITUÁCII V BVS 

A O VÝMENÁCH VO VEDENÍ BVS - 

POKRAČOVANIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Kolegyne, kolegovia a my pokra čujeme v bode 9A a to 

bola ústna informácia o postupe, mojom postupe, kde  som vám 

vysvetlil ako som postupoval v prípade bé-ve-es. Ta kže sa 

vraciame do tohoto bodu a pokra čujeme v diskusii.  

Nech sa pá či. 

Do. Nikto sa nehlási do diskusie, tak ju uzatváram tú 

diskusiu a, a. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec, ja neviem čo posla. Nikto vám ni č 

nesposla, nepozval.  
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Však dajme si prestávku. Dobre. A kedy ste žiadali?   

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Veď bola prestávka.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja neviem, čas bol dostato čne dlhý, ja neviem teda ako 

ďalšiu prestávku chcete. Tá bola, tú sme dali.  

Ja som uzatvoril diskusiu a prosím návrhovú komisiu , 

aby predniesla návrh uznesenia.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, pokra čovali sme v uznese. Pokra čovali sme. Som 

povedal otváram, pokra čujem.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie. Bola prestávka. Ve ď prestávka bola.  

Pán Černý.  

Ing. Milan   Č e r n ý , námestník primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Aby sme si z toho nerobili trhací kalendár.  
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Predsa zastupujúca, pani Plšeková ukon čila, alebo teda 

otvorila prestávku, respektíve nariadila prestávku do 

sedemnástej hodiny. Vzh ľadom k tomu, že tu nebolo 

dostato čný po čet poslancov a boli tu ob čania, ktorí tu 

čakali od rána, tak sme im umožnili ešte vystúpi ť, vzh ľadom 

k tomu, že nás tu nebolo dostatok.  

Takže prestávka bola.  

Súčasne primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu, nikto  

sa neprihlásil, ukon čil diskusiu, pani Pätoprstá, 

poslanky ňa Pätoprstá sa prihlásila tesne po, ale dobre 

a tým pádom život ide ďalej.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále a hovor mimo 

mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte raz. Ja som otvoril diskusiu k tomuto bodu, do  

ktorej sa nikto neprihlásil, uzatvoril som diskusiu , je to 

na zázname a prosím návrhovú komisiu, aby predniesl a návrh 

uznesenia. Respektíve neviem, či bol nejaký predložený. Asi 

tak.  

Bol? Aha, pardon? Grendel, výborne.  

Nech sa pá či, návrhová komisia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mali sme podanú ústnu informáciu o, aké kroky boli 

vykonané zo strany pána primátora vo či bé-ve-es.  

Pán Grendel dal návrh na uznesenie, ktoré pre čítam, 

lebo už to bolo dávno čítané: Mestské zastupite ľstvo 

hlavného mesta SR  Bratislavy žiada primátora v spo lupráci 

s hlavným kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy,  

poslaneckými klubmi a externým kontrolórom, kont, 

kontrolným subjektom vykona ť kontrolu hospodárenia 

a efektívneho vynakladania prostriedkov v príspevko vých 

a rozpo čtových organizáciách zriadených mestským 

zastupite ľstvom hlavného mesta SR Bratislavy a v obchodných 

spolo čnostiach s majetkovou ú časťou hlavného mesta SR 

Bratislavy. Termín je tu uvedený 1. 6. 2015. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte procesná, pani poslanky ňa.  

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja si myslím, že tento spôsob, ktorý ste tu zvolili  je 

absolútne nehorázny, pretože my sme požiadali o pre stávku 

ako traja predsedovia klubov. Tá prestávka bola. Ja  si 

nepamätám, že by tá prestávka bola ukon čená. Polovica 

poslancov tu nie je, čiže my sme v tom, že prestávka je. 
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To, že pani námestní čka dala priestor ob čanom, tak to dala 

len preto, že tu nie ste. Vy ste nepovedali do kedy  je 

prestávka, my sme nestihli da ť žiadne uznesenie, ani 

ukon či ť diskusiu.  

Takže  pokia ľ chcete takto postupova ť, tak budeme 

zara ďova ť ďalší bod, alebo si vytiahneme karty a môžeme 

všetci odís ť domov. Pretože takýto postup je absolútne 

nelegitímny. My chceme ešte sa k tomu bodu vyjadri ť, a to, 

že pán primátor sa vrátite ako ve ľká voda, poviete, že 

ukon čujete diskusiu, polovica sa nestihla ani prihlási ť, 

teda nepovažujem za fér. V tak dôležitom bode, ako je 

tento.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, bol tu signál na návrat poslancov, 

ten som po čul dokonca aj ja. Ja som sa vrátil. 

Nevykrikujte, prosím. Ja som sa vrátil, prevzal som  

vedenie, povedal som „vraciame sa k bodu bé-ve-es, ústna 

informácia, otváram diskusiu“. Nikto sa neprihlásil  do 

diskusie, tak som ju uzatvoril a žiadal návrhovú ko misiu. 

Taký je proces, môžme si pušti ť, pusti ť zápis.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. Áno. Ja som ni č neodmietol, prestávka, pani 

námestní čka dala.  
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Pani poslanky ňa Jégh.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcem len uvies ť na mieru. Pani poslanky ňa Augustini č 

sa mýli, lebo bolo povedané desa ťminútová prestávka. Každý 

človek má hodiny alebo mobil. Že sa to vždy predlžuj e, tak 

to je disciplína poslancov.  

A ke ďže sme sa vrátili a nebolo nás tu dlho 

uznášaniaschopnos ť, tak sa pokra čovalo v vypo čúvaní, alebo 

v po čúvaní ob čanov. To je celá genéza toho.  

Takže prestávka bola desa ť minútová.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Hr čka, pán poslanec Hr čka sa prihlásil do diskusie 

faktickou.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Podľa mňa nie je problém opätovne otvori ť diskusiu. 

Mali sme to tu opätovne spravené. Sta čí da ť procedurálny 

návrh na opätovné otvorenie diskusie, bude sa o tom  

hlasova ť. Ak je tu nadpolovi čná vä čšina poslancov, ktorí 

chcú opätovne otvori ť diskusiu k tomuto bodu, tak je to asi 

najmenší problém. Riešilo sa to tak už v minulosti,  čiže ak 

je tu taká požiadavka, dajte procedurálny návrh v t omto 

bode a môžte si ju opätovne otvori ť.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No, v bode hlasovanie sa už dávajú iba procesné 

návrhy. Už hlasujeme, už bolo po prednesení návrhov ej 

komisie.  

Takže pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Pán primátor, ja sa budem snaži ť diplomaticky. Ale mne 

sa toto zdá ako ve ľmi neštandardné alebo neš ťastné 

riešenie. Všetci vieme o čom to tu teda momentálne je. 

Poslanci mali záujem sa k tejto téme ešte vyjadri ť. Je 

veľmi pravdepodobné, že niekto chcel navrhnú ť uznesenie.  

Ja to vnímam tak a opravte ma, ak sa mýlim, že ste 

boli vy sám pre č po čas toho ako tu pípal ten budík. Pani 

námestní čka z dlhej chvíle pred ĺžila vystúpenia ob čanov. 

Tým pádom sa a vy ke ď ste sa vrátili, tak ste v tej sekunde 

ukon čili, ukon čili diskusiu. Nikto nemal možnos ť sa ani do 

nej prihlási ť, ani, ani nijakým spôsobom zapoji ť.  

Čiže išlo o istý, poviem, nejakú obštrukciu alebo 

trik. Ja si myslím, že toto je neférové. Mám za to,  že ke ď 

sa traja predsedovia klubov zhodnú na prestávke, ta k ju 

majú dosta ť kedyko ľvek, aj keby boli tri prestávky za 

sebou.  
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Ale ak nevieme ten bod dorokova ť, (gong) môžme ho 

preruši ť rokovanie o ňom a môžme pokra čova ť kým sa dostanú 

poslanci naspä ť do miestnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sme v hlasovaní. Uznášnia. Mestské zastupite ľstvo bolo 

uznášaniaschopné. Ja som riadne otvoril diskusiu, čakal 

som, nikto sa neprihlásil. Hlasujeme.  

Takže pani Tvrdá ešte.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Je naozaj pravda, že náš poslanecký klub nedodržal 

desa ťminútovú prestávku, pretože išlo o vážnu tému 

a potrebovali sme sa poradi ť. To je pravda. Ale myslím si, 

že to vždy tu bolo, ke ď potrebujem pol hodinu, tak 

potrebujem pol hodinu. Čiže neni problém.  

Na druhej strane dávam za pravdu pánovi primátorovi . 

On naozaj otvoril diskusiu, v tom chaose sa nikto 

neprihlásil, on to využil a hne ď ju zatvoril. Čiže je to, 

je to realita. Samozrejme, mal na to právo, ale pre  ďalšiu 

spoluprácu, nie je to správne gesto.  

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: 

Ja len nemám procedurálny návrh, len na vysvetlenie . 

Ono to naozaj ako pán viceprimátor spomenul, to bol a taká 

zhruba rovnaká sekunda ke ď sa pani Pätoprstá prihlásila. 

Podľa mňa s dôležitou vecou. Takže tam by sa dala spravi ť 

výnimka v rámci diskusie, pod ľa mňa, ale je to na vás. Ako 

viem, že je to, bolo to tak v jednej sekunde asi.  

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: 

Pán poslanec, ja si len dovo ľujem pripomenú ť, že 

pätnás ť minút som tu čakal ke ď znelo to zvukové znamenie na 

váš návrat, aby sme mohli za čať rokova ť. Pätnás ť minút to 

trvalo po skon čení tej schválenej prestávky.  

A ja si neviem toto vaše po čínanie vysvetli ť inak ako 

snahu zabráni ť tomu, aby sa prijali zmeny v predstavenstve 

bé-ve-es, ide o uznesenie, ktoré chceme navrhnú ť viete 

a o snahu zabráni ť tomu, aby poslanci mohli navrhnú ť 

uznesenie, ktoré odvolá celé predstavenstvo bé-ve-e s. 

Nechápem, pre čo sa práve vy po tom, čo ste tu prezentovali, 

po tých podozreniach a po tých problémoch staviate na 
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obranu predstavenstva Bratislavskej vodárenskej 

spolo čnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Jégh.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja mám taký dojem, že dneska porušujeme rokovací 

poriadok rad za radom. A toto nie je prvé prerušeni e pri 

začatí hlasovania o nejakom uznesení.  

Paragraf sedem, bod sedem rokovacieho poriadku hovo rí, 

že hlasovanie nesmie by ť prerušené. Po čas hlasovanie nemôže 

predsedajúci udeli ť slovo a žiadny poslanec nesmie opusti ť 

rokovaciu miestnos ť ani do ň vstúpi ť a tak ďalej.  

Takže si myslím, že už malo by ť čas na hlasovanie 

a vtedy ešte stále sa ude ľuje slovo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Takže posledný s faktickou pán poslanec Hr čka a potom 

budeme hlasova ť, lebo diskusia bola ukon čená.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja si nedovolím nesúhlasi ť s týmto, pretože hlasovanie 

je vtedy, ke ď sa rozbehne hlasovanie na monitore a to sa 

nerozbehlo. Pokia ľ sa nerozbehlo, nejedná sa o hlasovanie, 

jedná sa o procedúru. Ke ď ja môžem dáva ť procedurálny 

návrh, to znamená, že sa ešte stále nehlasuje. A ma li sme 

to tu už naozaj v minulosti, že dostala slovo návrh ová 

komisia a ak bol záujem, sta čilo da ť procedurálny návrh na 

opätovné otvorenie.  

Druhá vec je, že dá sa aj v nasledujúcom bode otvor i ť 

opätovne tento bod. Mali sme tu stovky takýchto prí padov. 

Takže ja si myslím, že tak jak sme sa tu bavili o t om, či 

sa môže da ť jednotlivo hlasova ť, tak sú tu minimálne tri 

ďalšie možnosti ako opätovne tento bod otvori ť. A ak o to  

má niekto záujem, prosím, dajte procedurálny návrh.  Ak je 

tu dvadsa ťtri poslancov, ktorí za to zahlasujú, tak je to 

platné, respektíve nadpolovi čná vä čšina prítomných, tak sa 

to bude tak robi ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa, faktická. 

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

Pán primátor, nech to zaznie ešte raz. Dnešným d ňom 

ste sa stali obhajcom terajšieho vedenia Bratislavs kej 

vodárenskej spolo čnosti.  
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Bola tu snaha kolegov, ktoré som sa, čo som sa 

dozvedel, odvola ť vedenie, to, ktoré vy kritizujete, 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti. Marketingový 

primátor, áno, znova ste to potvrdili, vy ste robil i vec 

iba naoko, nechceli ste to reálne urobi ť.  

Ale čo ste mi dneska potvrdili, ste doktor práv. Vy 

ste využili (poznámka: nezrozumite ľné slovo) sekundovú 

slu čku, že ježiš, rýchlo uzavrel, nikto nemôže viacej, 

hotovo. 

Pán primátor, mali by ste, mohli by ste ma ť trošku, 

trošku noblesy a trošku štýl.  

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: 

Neviem, či to môžem vo faktickej, ale ak môžem, tak by 

som dal procedurálny návrh na opätovné otvorenie di skusie.  

Ďakujem. Hlasujme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz sa hlasuje o návrhu, ktorý pred, predniesla 

návrhová komisia. Tak si vyberte kartu. Nech sa pá či. 

Ja som povinný da ť pod ľa procedúry hlasovanie.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Po prednesení návrhu na návrhovej komisie som povin ný 

dať hlasova ť. Ma nenú ťte porušova ť ten procesný poriadok, 

prosím vás.  

Pán Černý, ešte.  

Ing. Milan   Č e r n ý , námestník primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ja si trošku dovolím zaspomína ť a ani nie tak rok 

dozadu o tomto istom predstavenstve poslanecký klub  SDKÚ-DS 

a MOST-HÍD chcel dáva ť hlasova ť o dôvere alebo nedôvere 

a tak ďalej. Alebo o dôvere – nedôvere jednotlivým členom. 

Napriek tomu vtedy primátor Ftá čnik uznesenie nepodpísal. 

Primátor Ftá čnik, ktorý kandidoval so SMEROM, s podporou 

strany SMER. Dneska poslanci strany SMER hovoria o tom 

istom predstavenstve, že treba aby všetci odišli.  Tak tomu 

nerozumiem.  

Ja som ho nevidel.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To bol posledný procedurálny, procedurálna 

pripomienka. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte o návrhu, ktorý 

predniesla návrhová komisia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Hlasuje sa.  

Tak, bolo jasný, kontrola, tak jako.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Mestské zastupite ľstvo nie je uznášaniaschopné,  

z prítomných dvadsa ťjedna,  

za sedemnás ť, nehlasovalo štyria.  

Ale ke ďže nie sme uznášaniaschopný, tak sme neprijali 

rokovanie a prechádzame k ďalšiemu bodu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Sme neuz. Tak tým pádom, tak prerušíme rokovania.  

Dobre. A čo hovorí rokovací poriadok na to, pardon,  

keď nie sme uznášaniaschopní? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Aká dlhá prestávka? Desa ťminútová prestávka do doby 

keď budeme uznášaniaschopní a ke ď nebudeme, tak budeme 

pokra čova ť potom nabudúce.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Sú.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(gong) 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Sadli ešte na chví ľu na svoje miesto. Právne oddelenie 

má dôležitú informáciu týkajúcu sa pokra čovania 

v zastupite ľstve.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím sadnite si ešte, aby pán magister Katriak 

z právneho oddelenia mohol poveda ť dôležitú informáciu 

týkajúcu sa pokra čovania tohto zastupite ľstva.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(gong) 

Posledný výsledok bolo, že uznášania, že 

zastupite ľstvo nie je uznášaniaschopné, to znamená, že tu 

nie je dostatok poslancov.  

Pán magister, prosím vás, pre čítajte aký to má 

dôsledok z rokovacieho poriadku.  

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Rokovací poriadok hovorí, že v článku osem ak sa 

nezíde dostato čný po čet poslancov do jednej hodiny po čase 

ur čenom na za čiatok rokovanie mestského zastupite ľstva 

alebo, a to je vlastne okamih, ktorý nastal teraz, klesne 

počet poslancov po čas rokovania pod nadpolovi čnú vä čšinu 
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všetkých poslancov, prípadne pod trojpätinovú vä čšinu 

všetkých poslancov, zvolá primátor do štrnástich dn í nové 

zasadnutie mestského zastupite ľstva na prerokovanie celého, 

prípadne zostávajúceho programu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Posledný výsledok, ktorý máme, mestské zastupite ľstvo 

nie je uznášaniaschopné. Vyzerá to tak, že ja som p ovinný 

podľa rokovacieho poriadku ukon či ť zastupite ľstvo a do 

štrnástich dní zvolám nové.  

Dobre.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Toto je dopad rokovacieho poriadku, rokovacieho 

poriadku.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Neviem, je to informácia.  

Prosím, pán poslanec Dostál.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

Veľmi ma mrzí, že musím nesúhlasi ť s právnym názorom 

právneho oddelenia magistrátu, ale teda pre čítam ešte raz, 

čo bolo pre čítané: Ak sa nezíde dostato čný po čet poslancov 
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do jednej hodiny po čase ur čenom na za čiatok rokovania 

mestského zastupite ľstva, alebo ak klesne po čet poslancov 

počas rokovania pod nadpolovi čnú vä čšinu všetkých 

poslancov, bla, bla, bla.  

Počet poslancov neklesol. Jednoducho hlasovali sme 

a niektorí poslanci využili svoje právo nezú častni ť sa na 

hlasovaní. To nie je identická situácia, ako klesnu tie 

počtu poslancov.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A vytiahli karty, ale to, to neznamená, že klesol 

počet poslancov. Vytiahnu ť kartu je legitímny spôsob 

vyjadrenia názoru. Niekedy hlasujem za, niekedy hla sujem 

proti, niekedy sa zdržím a niekedy vytiahnem kartu.  Ale to 

nie je to isté ako že klesol po čet. Lebo tí poslanci tu 

fyzicky boli a fyzicky je tu nadpolovi čná vä čšina. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Chren.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Pán primátor, kolega poslanec pán Hr čka ma upozornil 

aj na inú časť rokovacieho poriadku a to na tú, na tú, že 

po takých udalostiach ako je napríklad prestávka 

v rokovaní, primátor pred tým, než púš ťa ďalej rokovanie je 

povinný presved či ť sa, že či je dostato čný po čet poslancov 
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a či je uznášaniaschopné. Vzh ľadom na to, že ste to 

neurobili a otvorili ste rokovanie, považujem všetk y tie 

kroky, aj uzavretie diskusie, aj následné hlasovani e za 

neplatné, pretože ste si nesplnili svoju povinnos ť 

primátora z rokovacieho poriadku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Váš  názor, ale vä čšina tu bola.  

Pán poslanec Kor ček.  

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

V prvom rade chcem poveda ť, ja už som tu štvrté 

volebné obdobie, takéto nedôstojné zasadnutie som e šte 

nezažil.  

Druhá vec, ktorú by som chcel zdôrazni ť. Pán magister 

Katriak má pravdu. A vážené dámy a páni, ja vám odc itujem 

paragraf dvanás ť odsek sedem zákona o obecnom zriadení, 

ktorý je lex generalis k zákone o Bratislave: 

Ak obecné zastupite ľstvo nie je schopné rokova ť 

a uznáša ť sa, starosta zvolá do štrnás ť dní nové 

zasadnutie.  

Takže, bohužia ľ, ja si myslím, že to, čo povedal pán 

magister, pán primátor je pravda. A vy, pán primáto r, 

nemáte inú možnos ť ako zvola ť nové zasadnutie 

zastupite ľstva.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Augustini č. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

No, len chcem poveda ť, pán primátor, že keby ste 

chceli, tak ho môžete zvola ť hne ď. To je po prvé.  

Po druhé. Áno, Martin Chren mal presne, mal presne 

pravdu, pretože vy ste naozaj nedali prezenta čné 

hlasovanie. To, že vy prídete po prestávke a poviet e, že tu 

bola vä čšina, to môže by ť váš súkromný názor, pretože ja si 

myslím, že tu vä čšina ur čite nesedela, lebo mnohí sa ešte 

nestihli vráti ť z prestávky.  

Takže tak isto si myslím, že to, čo nasledovalo potom, 

už je právne irelevantné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

A ja len tuto výnimo čne nebudem súhlasi ť s kolegom 

Dostálom, pretože si myslím, že ak tu bude sedie ť 

štyridsa ťpäť poslancov a dvadsa ťtri sa nikdy neprezentuje, 

tak sme neuznášaniaschopní napriek tomu, že tu fyzi cky 

štyridsiatipiati fyzicky sedíme, lebo pod ľa rokovacieho 

poriadku my hlasujeme a prezentujeme sa hlasovacím 

zariadením. To znamená, že v momente aj ke ď tu sedím 

a neprezentujem sa, som ako keby som tu nebol a pri hliada 

sa na to ako keby som bol neuz, ako keby bolo 

zastupite ľstvo neuznášaniaschopné.  

To len z toho dôvodu, že rozumiem tomu čo povedal, ale 

už sa to tu aj v minulosti stalo, že zastupite ľstvo bolo 

neuznášaniaschopné, pamätám si na to a ten dôvod st ačilo, 

že proste nehlasoval, aj ke ď sa tu fyzicky nachádzal.  

To hovorím svoj názor. Môžem sa mýli ť rovnako ako, ako 

kolega Dostál.  

Ale druhá vec je naozaj, aj v minulosti sa nám to 

viackrát stalo, že zastupite ľstvo bolo neuznášaniaschopné a 

hlasovalo sa druhý krát a pán primátor upozornil, a k 

opätovne budeme neuznášaniaschopní, tak preruším 

zastupite ľstvo. 

Hovorím no. Veci sa menia. Ja s týmto postupom osob ne 

nesúhlasím, ale vedie zastupite ľstvo predsedajúci a ak na 

to využije zákonné nástroje, tak nemáme čo iné, bohužia ľ, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Černý.  

Ing. Milan   Č e r n ý , námestník primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ja zareagujem v podstate na ukon čenie, alebo 

respektíve čo tu zaznelo v súvislosti, v súvislosti 

s po čtom poslancov a po ukon čení prestávky či sa dáva 

hlasova ť.  

Ja sa chcem spýta ť, kedy nastala tá doba v minulosti, 

za minulých pä ť rokov, že sa po ukon čení prestávky vždycky 

dávalo hlasova ť nejak aklama čne? Stalo, taká vec sa nikdy 

nestala, takže nezavádzajme tu praktiky pod ľa toho, jak nám 

vyhovuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte pani, teda organiza čné oddelenie úradu.  

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Ja by som chcela da ť na pravú mieru, ke ď prišiel pán 

primátor, organiza čné oddelenie, kolegyne z organiza čného 

spo čítali prítomných poslancov, aby sme mali istotu, že  je 

tu nadpolovi čná vä čšina. Bolo tu dvadsa ťdevä ť prítomných 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Neviem, ale ja som, ja si pamätám, že ke ď prišiel po 

prestávke pán primátor Ftá čnik, tak vždy dal pre istotu 

prezenta čné hlasovanie. Alebo nedával?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja si to tak pamätám. Prepá čte. Možno som sklerotický, 

ale tak si to pamätám a tak by to bolo úplne najlep šie, ako 

nejaké ru čné, ru čné spo čítanie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Kolek ešte.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

Ing. Ignác   K o l e k , námestník primátora hlavného me sta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 
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To bolo vyjadrenie toho, že škoda že pán Ftá čnik nie 

je primátorom?  

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá ešte faktickou.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja len chcem poveda ť, pán primátor, vyzerá to tak, že 

sa po pár minút rozídeme, že považujem vás za plne 

zodpovedných za Bratislavskú vodárenskú spolo čnos ť, to 

znamená, ak desiateho bude valné zhromaždenie, bude  

odvolaný predseda predstavenstva, vznikne paralyzác ia 

spolo čnosti a dávam to na váš vrub.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Farkašovská.  

Faktickou sa ale nedá na faktickú už. Sa prihláste do 

diskusie, prosím vás.  

Ale, nech sa pá či. 
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PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , poslanky ňa MsZ: 

Ja len, pán primátor, som tu deviaty rok v tomto 

zastupite ľstve a je mi ve ľmi ľúto, že to musím poveda ť. 

Takúto situáciu som naozaj nikdy nezažila.  

A ja by som vás chcela poprosi ť, aby ste si nekazili 

imidž.  Politika a život sú predovšetkým o komuniká cií, 

o pozitívnej komunikácií a o snahe sa dohodnú ť. Tak vás 

prosím, aby ste prejavili dobrú vô ľu, napriek všetkým 

zákonom a predpisom, pretože dobrá vô ľa dokáže viac.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Pätoprstá, s riadnym príspevkom. 

Nech sa pá či. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja budem presne pokra čova ť v tóne pani Farkašovskej.  

Ja som rešpektovala stotinu sekundy kedy ste poveda l, 

že kon číte diskusiu. Stotina, za tým som sa prihlásila, 

rešpektovala som to a nerobila som tu nejaké obštru kcie, 

pretože si ctím zákon. Vy máte tú možnos ť, máte tú možnos ť 

pokra čova ť v tomto zastupite ľstve. Je tu tá vô ľa. Máme tu 

ešte zopár bodov, aby sme to dokon čili. Ja vás prosím, aby 

ste pokra čovali a využili to právo, že môžme pokra čova ť.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 348 

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 primátor, procedurálny návrh troch poslaneckých  

klubov, je možné predloži ť aj po uzavretí diskusie až do 

okamihu kým sa spustí hlasovacie zariadenie. Vy ste  

nekonali pod ľa požiadavky a nenaplnili ste rokovací 

poriadok, ale ste ho porušili. Neumožnili ste nám p restávku 

a ja si nepamätám za celé roky, čo som tu a tu boli napäté 

vz ťahy medzi vami a pánom Ftá čnikom, že on by si trúfol 

odignorova ť požiadavku poslaneckých klubov.  

A ako tu už odznelo. Aj keby boli dva krát po sebe tie 

prestávky, jednoducho, to je politika, to je verejn á 

služba. Vy máte rešpektova ť rokovací poriadok. To ste dnes 

neurobili. Toto je odpove ď do istej miery na to, že časť 

poslaneckého zboru ignoruje toto zasadanie. To je v eľmi zlý 

výsledok po sto d ňoch vo funkcii.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Černý.  

Ing. Milan   Č e r n ý , námestník primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Si dovolím zareagova ť.  
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Návrhová komisia pre čítala pozme ňujúci návrh, o ktorom 

sme hlasovali. V tej okamžiku bol už pre čítaný a v tom 

začali pri, prihlasova ť sa do diskusie ďalší s faktickými 

poznámkami a s návrhmi na opätovné otvorenie diskus ie.  

Tak nerobme si z toho, fakt, trhavý, na opätovné.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To bola druhá alternatíva.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak ešte faktické. Neviem na koho teraz. Na pána, p ána 

Budaja. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ja len chcem poveda ť, že ja som bola prihlásená hne ď, 

len som sa nedostala ku slovu, lebo to čakalo v poradí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem ve ľmi pekne. 

Podľa, v zmysle rokovacieho poriadku ja musím ukon či ť 

toto rokovanie. Je mi to ľúto. A informáciu o ďalšom dni 

rokovania dostanete samozrejme tak, aby sme dodržal i literu 

zákona.  
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Ďakujem pekne za dnešný de ň a prajem vám ešte príjemný 

zvyšok ve čera.  

Dovidenia.  

(Poznámka: mestské zastupite ľstvo nie je 

uznášaniaschopné – koniec poznámky) 

 

(ukon čené rokovanie prvého rokovacieho d ňa o 17.52 h) 
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DRUHÝ ROKOVACÍ DEŇ – 09. 04. 2015  
 

(za čiatok o 14.14 h) 

 

 

OTVORENIE DRUHÉHO ROKOVACIEHO DŇA 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupite ľstvo je uznášaniaschopné.  

O ospravedlnenie neú časti na tomto zasadnutí mestského 

zastupite ľstva požiadali poslanci: na celý de ň pani 

poslanky ňa Augustini č, pán Jen čík a pán starosta Pekár. 

Počas rokovania ohlásili skorší odchod pani Černá.  

Vážené poslankyne, poslanci, na riadnom zasadnutí 

mestského zastupite ľstva 26. 3. boli zvolení za 

overovate ľov zápisnice pani poslanky ňa Dana Čahojová a pán 

poslanec Slavomír Drozd, čo aj zostáva.  

Tak isto na zasadnutí mestského zastupite ľstva bola 

zvolená návrhová komisia v zložení: Izabella Jégh, Lucia 

Štasselová, Viera Kimerlingová, Radoslav Olekšák a Gabriela 

Feren čáková. Všetci menovaní už zaujali svoje pozície, 

svoje miesta.  
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V tomto povo, v tejto pôvodnej zostave bude návrhov á 

komisia pracova ť aj na tomto pokra čujúcom zasadnutí 

mestského zastupite ľstva. 

Na úvod si dovolím požiada ť poslancov, aby návrhy na 

zmenu a doplnenie uznesenia odovzdávali návrhovej k omisii 

písomne, jasne formulované a čitate ľné.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, program dnešnéh o 

rokovania bol schválený 26. marca a body, ktoré nám  ešte 

ostávajú prerokova ť máte uvedené v pozvánke. Materiály vám 

boli nanovo doru čené v elektronickej podobe.  

Môžeme teda pristúpi ť k prerokovaniu jednotlivých 

bodov dnešného programu pokra čujúceho zasadnutia mestského 

zastupite ľstva.  

 

 

BOD 9A INFORMÁCIA O SITUÁCII V BVS 

A O VÝMENÁCH VO VEDENÍ BVS 

 POKRAČOVANIE Z 26. 3. 2015  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokra čova ť budeme bodom devä ť A, v ktorom  odznela 

ústna informácia o stave akciovej spolo čnosti Bratislavská 

vodárenská spolo čnos ť a teraz prikro číme k momentu, kedy 

mestské zastupite ľstvo prestalo by ť uznášaniaschopné a to 
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k hlasovaniu o návrhu uznesenia pána poslanca Gábor a 

Grendela.  

Poprosím predsední čku návrhovej komisie, aby 

predniesla návrh uznesenia pána poslanca Gábora Gre ndela.  

Návrhovú komisiu poprosím.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh na uznesenie od pána poslanca Gábora Grendela : 

mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy žiada 

primátora v spolupráci s hlavným kontrolórom hlavné ho mesta 

Bratislavy, poslaneckými klubmi a externým kontroln ým 

subjektom vykona ť kontrolu hospodárenia a efektívneho 

vynakladania prostriedkov prípad, v príspevkových 

a rozpo čtových organizáciách zriadených mestským 

zastupite ľstvom hlavného mesta Bratislavy a v obchodných 

spolo čnostiach s majetkovou ú časťou hlavného mesta SR 

Bratislavy. Termín je do 1. 6. 2015. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne a poslanci, ešte pred tým než bud eme 

hlasova ť z technických dôvodov a prí čin poprosíme vytiahnu ť 

karty a znova založi ť vzh ľadom k tomu, že bol systém 

reštartovaný. Tak z tohto h ľadiska musíme spravi ť takýto 

úkon, aby fungovalo každému poslancovi zariadenie.  

Chví ľočku, po čkajme.  
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Môžme spusti ť hlasovanie?  

Môžme spusti ť hlasovanie.  Prezentujte sa. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsa ťšes ť poslancov, 

za tridsa ťpäť poslancov.  

Uznesenie bolo prijaté.  

Teraz ešte budeme hlasova ť o uznesení ako celku. Nie?  

Takže ukon čili sme bod 9A. Ďakujem. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nedostali sme žiadne iné uznesenie, ani návrh a nem ali 

sme k tomu ani písomný materiál. Bola to ústna info rmácia, 

k čomu bola položená tát, tento návrh položený.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujem.  
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BOD 19 SKLÁDKA ODPADU Z BÝVALÉHO CHZJD NA 

VRAKUNSKEJ CESTE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V zmysle schváleného programu prejdeme k ďalšiemu 

bodu, ktorý má také trošku poprehadzované poradie a  malo by 

sa jedna ť bod číslo devätnás ť Skládka odpadu z bývalého 

závodu CHZJD na, na Vrakunskej ceste.  

Poprosím predkladate ľa o úvodné slovo. Pán starosta 

Kuruc.  

Skúste.  

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

Ďakujem pekne. 

Vážený pán viceprimátor, panie kolegyne a páni 

kolegovia, rád by som vám predstavil materiál, ktor ý som si 

dovolil predloži ť do tohto zastupite ľstva a jedná sa 

o situáciu na rozhraní Vrakune a mestskej časti Bratislava 

– Ružinov na vä čšej časti na území bratislavskej mestskej 

časti Vraku ňa.  

Jedná sa bývalú skládku Chemických závodov Juraja 

Dimitrova, ktorá vznikla v rozmedzí rokov sedemdesi atich 

a osemdesiatich. Bola tam navezená, následne zaväze ná 

zeminou v rozmedzí okolo devä ťdesiattisíc metrov kubických.  
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Táto chemická skládka tam tých štyridsa ť rokov je, 

pôsobí na spodné vody a podobne a je to ur čite envimentom, 

enviromentálny problém, ktorý trápi nie len Vrakun čanov, 

Ružinov čanov, ale dovolím si poveda ť, všetkých 

Bratislav čanov, alebo obyvate ľov Západného Slovenska.  

Po tom, ako v devä ťdesiatich a osemdesiatich rokoch 

vzniklo Vodné dielo Gab číkovo, tak sa spodné vody zdvihli, 

dostali sa až na úrove ň navezenej skládky a čiasto čne 

začínajú korodova ť jednotlivé sudy s uloženými chemickými 

látkami a ktoré sa dostávajú postupne do podzemných  vôd. 

V prípade, že tieto podzemné vody budú v budúcnosti  vä čšou 

korodáciou jednotlivých sudov sa viacej kazi ť, tak môže 

dôjs ť naozaj k ve ľkému problému nie len na území 

Bratislavy, ale na územní celého Žitného ostrova. 

Na základe týchto získaných informácií týmto problé mom 

sa zaoberalo už po druhý krát zastupite ľstvo mestskej časti 

Bratislava – Vraku ňa, ktoré ma požiadalo, aby som listami 

oslovil ministerstvo životného prostredia, premiéra  s tým 

aby sa táto skládka, alebo tento problém za čal rieši ť.  

Po napísaných listoch na jednotlivé štátne inštitúc ie 

som si dovolil aj predloži ť materiál, ktorý máte pred 

sebou, ktorý mapuje problematickú zónu a problemati ckú 

situáciu s tým, že si dovo ľujem navrhova ť dve uznesenia, 

alebo teda uznesenie s dvoma bodmi. A to v jednom ž iadame 

pána primátora, aby nám pomohol vyvinú ť úsilie 

k odstráneniu takejto skládky a v druhom bode B žia dame 

generálneho riadite ľa Bratislavskej vodárenskej 

spolo čnosti, aby vypracoval dôslednú analýzu spodnej vody  

v Bratislave, alebo na území Bratislavy, aby nás in formoval 
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o tom aká, aká, aké zloženie táto voda má. Poprípad e ke ď 

zistíme, na tom ďalšom zasadnutí, kedy nás bude informova ť 

o tom aké zloženie vody sa nachádza, aby o tomto zl ožení 

vody nás informoval v pravidelnejších cykloch, aby sme 

zistili ako ďalej sa postupuje.  

Medzi časom, odtedy ako teda tento materiál bol do 

zastupite ľstva pripravený a predložený a ke ďže máme 

pokra čujúce zastupite ľstvo po dvoch týžd ňoch, viem vás 

informova ť o tom, že medzi časom mi prišli odpovede z Úradu 

vlády aj z ministerstva životného prostredia, kde s a 

konštatuje, že ministerstvo životného prostredia ev iduje 

túto lokalitu ako naozaj problematickú z enviroment álneho 

hľadiska, vypracováva v sú časnosti dôslednú analýzu, už 

boli ukon čené vrty, teraz už len to posudzuje komisia. 

V priebehu apríla 2015, čo je tento mesiac, by mali by ť 

odsúhlasené závery tej komisie. A na základe toho, ak 

naozaj sa potvrdia všetky tie náležitosti, ktoré 

predpokladáme, že sú naozaj zlé, tak by mohlo prís ť tento 

rok alebo v nasledujúcich rokoch k postupnej sanáci e tejto 

bývalej skládky.  

Ja by som chcel všetkých kolegov a kolegyne ve ľmi 

pekne požiada ť o podporu tohto materiálu, aby naozaj sme 

dosiahli odstránenie nebezpe čnej skládky odpadu na území 

Vrakune, ktorá sa netýka naozaj len Vrakun čanov, 

Ružinov čanov, ale nás, všetkých Bratislav čanov.  

Ďakujem ve ľmi pekne za pozornos ť.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Do diskusie sa ďalej prihlásili traja ob čania, z toho 

dvaja sú miestnymi poslancami mestskej časti Vraku ňa, tým 

umožňujeme, samozrejme, vystúpi ť na pä ť minút bez nášho 

hlasovania a potom je to predseda predstavenstva 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti pán Stanislav Be ňo.  

Oni, o jeho vystúpení vzh ľadom k tomu, budeme 

rozhodova ť hlasovaním, sta čí aklama čne.  

Každopádne ale najskôr dám ešte priestor na diskusi u 

pre poslancov.  

Pani Šimon či čová.  

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

Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo.  

Ja som mala pripravený návrh, pozme ňovací návrh 

uznesenia pred dvoma týžd ňami. Ako informoval pán starosta 

Vrakune, medzitým sa niektoré veci  pohli. Ale napr iek tomu 

si myslím, že by nevadilo keby sme poverili aj prim átora, 

aby rokoval s ministrom životného  prostredia, aby to 

naozaj urýchlene tá enviromentálna skládka bola ods tránená.  

K tejto starej enviromentálnej zá ťaži. Ešte v roku 

2002, ako sa píše v materiáli, vydala zákaz pitia v ôd zo 

studní, ktoré sú na tomto území, zákaz pestovania z eleniny, 

napriek tomu záhradkári tam na ďalej fungujú. Možno o tom 

zákaze nevedia. Neviem ako je to tam ozna čené. Viem len, že 

pijú tú vodu napriek tomu, že vedia, že má nejakú čudnú 
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príchu ť a v celku štípe na jazyku. Netušia aká ve ľmi 

otravná, toxická tá voda je.  

Viem, že asi pred ôsmimi rokmi, des, pätnás, desiat imi 

rokmi bola tam v jednej časti v blízkosti tejto skládky po 

toku prúdenia podzemných vôd EIA, pretože tam bolo 

stavebné, jednalo sa o výstavbu bytoviek na tomto ú zemí 

a EIA potvrdila, že žiadne, žiadna enviromentálna z áťaž tam 

nie je napriek tomu, že, že tam je teda. Asi to bol o 

nesprávne celé hodnotené, posudzované z h ľadiska vplyvov 

staviem na životné prostredie. Respektíve tuto išlo  zrejme 

opačne, vplyv životného prostredia na tie stavby 

a respektíve na obyvate ľov, ktorí v tých stavbách bývajú. 

Bývajú tam rodiny s malými de ťmi, preto upozor ňujem na to, 

že táto celá oblas ť je dlhodobo ve ľmi, ve ľmi toxická, 

ovplyv ňujúca nesprávnym spôsobom životné prostredie, najmä  

zdravie ľudí tam bývajúcich a potom samozrejme aj ďalej 

prúdením podzemných vôd aj vody Žitného ostrova.  

Preto ja by som chcela, ak dovolí pán starosta 

Vrakune, da ť takýto návrh:  

Ten bod uznesenia, bod A, že berie na vedomie, sa m i 

zdá len taký jednoduchý, oby čajný ako berieme na vedomie, 

že čo ja viem, že bola predložená nejaká správa, ja by som 

to zmenila takýmto spôsobom, že:  

Mestské zastupite ľstvo po A) so znepokojením berie na 

vedomie dlhoro čné neriešenie mimoriadne nebezpe čnej 

skládky, ktorá zamorením spodných vôd spôsobuje nez vratné 

následky na zdraví ob čanov a škody na životnom prostredí 

v dotknutej oblasti.  
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A bod Bé) žiada primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy, teraz by som dala tri body pred ten bod , ktorý 

tam je uvedený, a to teda po Bé: 

Žiada primátora,  

Po prvé, aby rokoval s ministrom životného prostred ia 

o urýchlenom odstránení starej enviromentálnej zá ťaže 

s ozna čením CHZJD – EK – EZ/B2 štátom.  

Po druhé, aby poveril jedného zamestnanca magistrát u, 

ktorý by sa venoval enviromentálnym zá ťažiam komplexne.  

Po tretie, žiada primátora, aby informoval poslanco v 

mestského zastupite ľstva a komisiu územného a strategického 

plánovania, životného prostredia, výstavby o podnik nutých 

krokoch na odstránenie enviromentálnych zátaží, na ochranu 

zdravia ob čanov a životného prostredia. Termín: najbližší 

má, júnové zastupite ľstvo a potom kvartálne. 

A bod štyri by bol ten pôvodný text s bodu B2, ktor ý 

predložil pán starosta Kuruc.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Faktickou reaguje pán starosta Kuruc.  

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

Ďakujem pekne. 
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Ja by som len pani kolegy ňa chcel teda upriami ť 

pozornos ť na ten zákaz. Zákaz bol vydaný v roku 2002 ešte 

pôvodným vedením mestskej časti Bratislava – Vraku ňa. Ten 

zákaz do dnešného d ňa nebol zrušený. Ja som v priebehu 

mesiacov február, marec ten zákaz abgreidol, rozpos lali sme 

ho obyvate ľom danej lokality, bol zverejnený zákaz na 

webovej stránke mestskej časti Bratislava – Vraku ňa, bol 

zverejnený v miestnom periodiku Vrakúnske noviny, b ol 

zaslaný správcovským spolo čnostiam v rámci mestskej časti 

Bratislava – Vraku ňa, aby bol vyvesený na informa čných 

tabuliach jednotlivých bytových domov a tak isto bo l tento 

zákaz vyvesený na informa čných tabulách, ktoré sa 

nachádzajú na územní mestskej časti Bratislava – Vraku ňa. 

Čiže my sme tento zákaz opä ť po trinástich rokoch teraz 

minulý mesiac vo všetkých možných, nám dostupných 

periodikách infomova čných tokoch pre ob čanov (gong) opä ť 

zverejnili a informovali sme ich o tom aká je závad ná voda 

a že je zakázané ju pi ť a používa ť na polievanie v rámci 

záhradok na zeleninu a ovocie.  

Čo sa týka tých ostatných  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta, (poznámka: nezrozumite ľné slovo) len 

upozorním, časový limit vypršal.  

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

Áno, ale ako predkladate ľ som len chcel sa vyjadri ť 

k tým návrhom tých uznesení, toho doplnenia.  
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Samozrejme, sú to v podstate také doplnenie uznesen ia, 

aké bolo uznesenia v rámci mestskej časti Bratislava – 

Vraku ňa. Ja s ním problém nemám. Autoremedurou si to 

osvojujem, nemusíme teda o tom hlasova ť druhý krát, budeme 

hlasova ť iba raz. Čiže je to autoremedurou osvojené a môžme 

to hlasova ť ako v jednom bode.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje naspä ť pani Šimon či čová. 

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

Pán starosta, ve ď ja nevravím, že niekto porušil svoje 

povinnosti z titulu zakazovania tam akejko ľvek činnosti, 

ale napriek tomu tí ob čania o tom nevedia, alebo neviem 

pre čo robia to. Nebudeme ich za to tresta ť, že nerozumejú 

zákazu. Je jednoduchšie odstráni ť toho pôvodcu a, 

a netresta ť ob čanov za to, že ne čítajú, nepo čúvajú a robia 

si naschvál. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Riadnym príspevkom pán poslanec Vetrák.  
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

V prvom rade oce ňujem, že sa takýto materiál predložil 

na mestské zastupite ľstvo a teda po ďakovanie v prvom rade 

patrí pánovi starostovi, ktorý s tým sem prišiel. A  poviem 

pre čo. Hla, z dvoch dôvodov teda. Prvý je ten, že tá 

skládka je síce vo Vrakuni, ale ona sa nachádza pod ľa 

mojich informácií na mestských pozemkoch. Čiže to sú 

mestské pozemky, to je prvý dôvod, pre čo by to malo mesto 

rieši ť.  

Druhý dôvod, pre čo by to malo pod ľa mňa mesto rieši ť, 

že ide naozaj o skládku, ktorá je rozsiahleho chara kteru, 

kde si tá mestská časť pravdepodobne sama neporadí, treba 

jednoducho kona ť vo vz ťahu k ministerstvu životného 

prostredia, treba to rieši ť aj z h ľadiska finan čného, 

pretože odstránenie tej skládky a sanácia tých škôd , ktoré 

sa tam udiali bude finan čne náro čná, pravdepodobne to možno 

ani bez, napríklad, eurofondov už nepôjde. Predpokl adám, že 

na to nebude ma ť ani mesto, ani, ani štát samotný.  

A ešte ďalší dôvod, ktorý ma napadol je ten, že ak ste 

sledovali reláciu, ktorá nedávno bola v televízii 

Bratislava práve o tejto skládke, tak tam bolo, bol o 

ukázané priamo na kameru akým spôsobom sa tá skládk a 

rozširuje cez tie podzemné vody smerom na Žitný ost rov a je 

tam ur čitý odhlad ko ľko rokov potrvá a nie je to ve ľa, kým 

to dosiahne vodné zdroje na Žitnom ostrove a voda, ktorú 

dneska máme pitnú vo vodovodoch prestane by ť pitnou. Čiže 

to je ďalší dôvod, pre čo by sa tým malo mesto zaobera ť, 

lebo za chví ľu tu nebudeme ma ť pitnú vodu. 
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Ja len, hovorím to aj preto, že tuná tento materiál  je 

dobré, že je tu, ale je spravený naozaj, tak by som  

povedal, decentne. Tuná je nazna čované, že sana čné práce 

budú ukon čené najneskôr roku 2020. No, neviem či to náhodou 

nebude už potom ke ď tá pitná voda už nebude pitná z tých 

vodovodov. Čiže myslím si, že naozaj by sme mali prija ť to 

uznesenie prísnejšie, toto je tak decentne navrhnut é. Už 

som rád, že pani poslanky ňa Šimon či čová tam pridala cez tie 

pozmeňováky také by som povedal ráznejšie body. Ale myslí m 

si, že v prvom rade by malo kona ť mesto, malo by za čať 

skuto čne ve ľmi rázne vystupova ť vo či ministerstvu životného 

prostredia, lebo pod ľa všetkého je táto skládka je 

z h ľadiska tých enviromentálnych zá ťaží možno aj na prvom 

mieste. Niektorí odborníci hovoria, že číslo jedna. Myslím 

si, že je radená ako číslo šes ť, ale vzh ľadom na to, ako to 

tam postupuje, tak už sa dostáva teda ako na číslo jedna. 

Stáva sa číslom jedna.  

Čiže aj by som sa rád spýtal aj pána starosty, jedna k 

mesta, teda predstavite ľov mesta, že ak, aké kroky doteraz 

podniklo mesto vo vz ťahu k tejto skládke? Sú to jeho 

pozemky, dochádza tam k zne čis ťovaniu podzemnej vody, teda 

následne aj pitnej vody.  

Pána starostu by som sa rád spýtal k tej 

informovanosti. Ja nehovorím, že je to váš, váš oso bný, 

vaša osobná zodpovednos ť, to ur čite asi nie, ale je pravda, 

ja tam poznám viacero ľudí, ktorí žijú vo Vrakuni a ke ď sa 

boli pýta ť na obecnom úrade akým spôsobom tam boli 

obyvatelia informovaní, že tá podzemná voda je zdra viu 

škodlivá, tak im bolo povedané, že to bolo vyvesené  akurát 

na teda tabuli obecného úradu. Teraz sme sa dozvede li, že 
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to bolo aj rôznymi inými formami, ale mám informáci u, že sa 

pôvodne zamýš ľalo, že sa budú aj, budú aj posiela ť listy 

ľuďom, ktorí bývajú hlavne v rodinných domoch kde budú  

upozornení výslovne, na, na to, že tá voda je zdrav iu 

škodlivá. Tak sa chcem pána starostu spýta ť, že či, či teda 

aj tie listy sa budú rozposiela ť, alebo že či to bude len 

v tých formách, ktoré boli vymenované.  

A na záver, ke ďže už mám len nejakú poslednú minútu 

v rámci toho vstupu, ja by som si tiež dovolil ešte  to 

uznesenie doplni ť o jeden pozme ňujúci návrh. V tom samotnom 

materiáli sa spomína, že do konca apríla by mala by ť, mal 

byť spravený prieskum geologický prieskum a na základe  toho 

by mala by ť potom vypracovaná a schválená aj správa 

ministerstva životného prostredia. Čiže ja by som bol rád, 

aby pán primátor si vyžiadal od ministerstva životn ého 

prostredia výsledky toho prieskumu a aj tú závere čnú správu 

schválenú ministerstvom.  

Čiže pre čítam ten pozme ňovák celý ako by som si ho 

predstavoval. Čiže v bode Bé uznesenia sa dop ĺňa nový bod, 

ktorý znie:  

Teda, po čkajte, celé to pre čítam. Žiada primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby  

požiadal ministra Životného prostredia Slovenskej r epubliky 

o poskytnutie výsledkov prieskumu enviromentálnej z áťaže 

Vrakunska cesta skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136 a záve re čnej 

správy schválenej Ministerstvom životného prostredi a 

Slovenskej republiky, ktorá sa týka tohto prieskumu  a aby 

na základe týchto dokumentov vypracoval podrobnú in formáciu 

na rokovanie Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy.  
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Termín: do 30-tich dní odo d ňa schválenia správy 

Ministerstvom životného prostredia Slovenskej repub liky 

k prieskumu týkajúcemu sa skládky CHZJD – SK/EZ/B2/ 136.  

To je znenie toho pozme ňujúceho návrhu (gong).  

Len, len dokon čím, ak môžem. Ak si pán starosta si to 

zobral autoremedúrou, bolo by to jednoduchšie, ak n ie, tak 

potom dám aby sa o tom hlasovalo samostatne.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani starostka Kolková.  

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Neviem, či ste si všimli, v čera pán prezident podpísal 

nový zákon o odpadoch, ktorý ruší Recykla čný fond a vláda 

má v pláne, aspo ň pod ľa medializovaných informácií, 

vy členi ť, myslím že tam bolo spomínané desa ť miliónov Eur, 

práve na likvidáciu čiernych skládok. Chcem len upozorni ť 

na túto situáciu a myslím si, že mesto by sa malo a ktívne 

uchádza ť o peniaze z tohto, z tohto zdroja. Možno by sa 

dali využi ť aj práve pri teda riešení tejto skládky.  

Aj v Devíne máme nejaké také kritické skládky, ktor é 

mi likvidujú biokoridor. Bolo by dobré, keby ozaj b ol 

niekto na magistráte poverený vyslovene tou akože v enovaním 
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sa tej téme čierne skládky, získavanie pe ňazí na ich 

likvidáciu. Nie čom zachytila, že do 30. 6. mesto už aj 

zbiera nejaké podnety, že kde sú čierne skládky, ktoré, 

ktoré teda akoby mapovali čierne skládky na území 

Bratislavy. Ale asi by to bolo treba konkrétne niek omu 

zada ť a aby všetci vedeli kde sa dá obraca ť.  

Ďakujem. 

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. 

Ja len že autoremedúrou si osvojujem aj tento, toto  

doplnenie uznesenia. A potom v závere čnom slove poodpovedám 

na všetky otázky dobre?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pán poslanec Chren.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som oceni ť túto aktivitu pána starostu Kuruca.  
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Neviem sa tvári ť, že som nejaký odborník na túto 

oblas ť, ale približne pred trištvrte rokom sme v národnej  

rade riešili novelu zákona o vodách, kde som bol po merne 

aktívny a snažil som sa vtedy stretáva ť s mnohými 

odborníkmi na túto oblas ť na celom Slovensku, s hydrológmi, 

s vodohospodármi, s enviromentalistami. A jedna vec , ktorú 

mali spolo čnú, ke ď  sme sa bavili o problémoch celého 

Slovenska v tejto oblasti bolo, že všetci upozor ňovali 

práve na problém tejto skládky po bývalej Dimitrovk e, ako 

o, na najzásadnejší enviromentálny problém v oblast i 

ochrany vôd na Slovensku.  

Ja len zacitujem, aby pre kolegov, ktorí nie sú úpl ne 

možno informovaní, jednu jedinú informáciu z toho m ôjho 

prejavu, ktorú som mal aj v národnej rade. Po sklád ke 

v bývalej Dimitrovke vznikla obrovská škvrna zne čistenia, 

ktorá sa neustále zhoršuje a za posledné štyri roky , čiže 

od roku 2010, vzrástla koncentrácia chlórovaných 

uhľovodíkov vo vode v mestských častiach Ružinov, Vraku ňa, 

Podunajské Biskupice až dvojnásobne. Čiže len za posledné 

štyri roky od roku 2010 sa ten stav dvojnásobne zho ršil. 

A čo je najhoršie, výrazne to prekra čuje rámec len 

Bratislavy, pretože tento kontamina čný mrak v d ĺžke  dnes 

už približne šes ť kilometrov sa šíril z Podunajských 

Biskupíc smerom do vnútrozemia Žitného ostrova. Dne s mu 

zostávajú zhruba dva kilometre od toho, aby ohrozil  

podzemné vody na celom Žitnom ostrove, ktorá je nao zaj 

zásobár ňou pitnej vody na celom Slovensku.  

Tým chcem len pod čiarknu ť, že aký významný je tento 

problém. On výrazne prekra čuje rámec mestskej časti 

Vraku ňa, výrazne prekra čuje dokonca rámec celého hlavného 
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mesta Bratislava, pretože môže ohrozi ť naozaj vodnú 

bilanciu a zásobu podzemných vôd pre celú Slovenskú  

republiku.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej pokra čuje v diskusii pán poslanec Buocik.  

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán predsedajúci.  

Bol by som zlý kolega poslanec, keby som neocenil 

aktivitu pána starostu Kuruca z Vrakune, takže oce ňujem ju 

aj ja. A ako som predznamenal už na mestskej rade, kde 

tento materiál bol prerokovávaný, chcel by som dopl ni ť ten, 

ten návrh uznesenia, ktorý predložil pán starosta K uruc 

o bod 3 v písmene Bé, kde sa žiada teda primátor hl avného 

mesta, aby magistrát hlavného mesta Slovenskej repu bliky 

Bratislavy vypracoval právnu analýzu aký subjekt je  

zodpovedný za starú enviromentálnu zá ťaž nachádzajúcu sa na 

rozhraní mestských časti Vraku ňa a Ružinov, s termínom do 

30. 6. 2015. 

Ja to vysvetlím. Ten dôvod je ten, že je, je, je, j e 

úplne jasné, že kto je pôvodca toho, tej enviroment álnej 

záťaže a že teda sú to Chemické závody Juraja Dimitrov a. 

Vieme, že Chemické závody Juraja Dimitrova boli 

privatizované v devä ťdesiatich rokoch. Dokonca vieme kto 

ich privatizoval. Je zaujímavé zis ťi ť, že či sa v, v tom 

privatiza čnom projekte nejako vysporiadaval, vysporiadaval 

vtedy Fond národného majetku s touto enviromentálno u 
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záťažou. Nie je to pr, nebol by to prvý prípad na 

Slovensku, keby tú enviromentálnu zá ťaž na pozemkoch, ktoré 

boli predmetom privatizácie musel zaplati ť ten privatizér, 

alebo ten, ten, kto ten majetok nadobudol. Pretože 

nadobúdal ako aktíva, tak aj pasíva. Ak to nie je v ylú čené 

v tom privatiza čnom projekte, tak adresát, adresát alebo 

zodpovedná osoba za vy čistenie tohto územia je možno ľahko 

nájdite ľná a je mimo, mimo štruktúru Slovenskej republiky. 

Ďakujem pekne. 

A chcem teda poprosi ť pána starostu Kuruca, ak by si 

tento pozme ňovací návrh osvojil.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pán starosta Kuruc.  

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

Ďakujem pekne. 

Osvojujem si. Ja už som s pánom kolegom rozprával n a 

to aj na mestskej rade. Samozrejme, osvojujem si aj  tento 

návrh. 

Ja len chcem upozorni ť na to, že jedna vec je teda 

zisti ť toho právneho nástupcu Chemických závodov. Je otáz ne  

potom ako by sa nám finan čne podarilo s ním dohodnú ť, aby 

teda odstránil túto skládku. Lebo my naozaj potrebu jeme čo 
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najrýchlejšie kona ť a nie sa nejakým súdom na ťahova ť. Ale 

zas na druhej strane vieme to aj odstráni ť za ú časti 

nejakých eurofondov, ministerstva životného prostre dia 

a podobne, lebo je to nad rámec aj finan čných prostriedkov 

Vrakune, aj hlavného mesta a potom dodato čne sa to dá od 

toho, od toho človeka, ktorý sprivatizoval CHZJD tak od 

neho vymáha ť.  

Čiže ur čite podporujem aj toto a autoremedúrou si to 

osvojujem.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pani poslanky ňa Svore ňová.  

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja chcem samozrejme po ďakova ť pánovi starostovi 

a všetkým ostatným kolegom ktorí teda sa v tejto té me 

začali angažova ť.  

Ja si myslím jednu vec. Zdravie ob čanov, nie len 

Vrakun čanov, ale aj všetkých Bratislav čanov, musí by ť našou 

absolútnou prioritou číslo jeden.  

Viem, že minulý týžde ň došla výzva z kancelárie pána 

primátora, aby poslanecké kluby vlastne predložili svoje 

priority na najbližšie štyri roky. My za poslanecký  klub 
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Bratislava inak sme zapracovali aj a teda túto situ áciu do 

našich priorít. A chcela by som týmto poprosi ť aj ostatné 

poslanecké kluby, aby sa k nám pridali a naozaj sa 

prihlásili k tej priorite, že ochrana zdravia ob čanov aj 

formou riešenia tejto toxickej skládky je naozaj na šou 

prioritou na najbližšie štyri roky.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcela doplni ť termín do (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) návrhu uznesenia, ktorý si osvojil 

pán starosta Kuruc, a to do bodu dva kde, ktorý hov orí, že 

mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby poveril jedného 

zamestnanca magistrátu, ktorý by sa venoval envirom entálnym 

záťažiam komplexne. A to dop ĺňam termín 31. máj 2015, 

pretože tých enviromentálnych zá ťaží na území Bratislavy, 

podľa informácií ministerstva životného prostredia, kto ré 

uviedlo minimálne napríklad pri, pri pripomienkach Zmien 

a doplnkoch 04 posudzovaní strategického dokumentu,  je 

štyridsa ťdevä ť.  

Teraz neviem ktoré jak sú ťažia o prvé miesto, ale nie 

je to ve ľmi dobrá sú ťaž. Tých enviromentálnych zá ťaží ve ľmi 

nebezpe čných je pod ľa mňa na jednej úrovni nieko ľko je 
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viacero, nie len tá Chemické závody Juraja Dimitrov a, ale 

pripravujú sa a sú známe aj podnikate ľské aktivity v zóne 

Chalupkova, kde je pozostatok po rafinérii Apollo. Tam máme 

zmapovanú tú enviromentálnu zá ťaž. Tá je ve ľmi ve ľká. 

Takisto presahuje až pod Klingerku. Klingerka, býva lá 

gumonka. Tam sa pripravuje ďalšie podnikate ľské nejaké 

aktivity, výstavba.  

Čiže toto by bolo treba rieši ť komplexne a venova ť 

fakt naozaj jedného pracovníka, ktorý by sledoval 

odstra ňovanie týchto enviromentálnych zá ťaží, aby sme to 

nerobili per partes pri každej jednej stavbe pri 

samostatnom posudzovaní.  

Takže bola by som rada, keby pán starosta Kuruc si 

osvojil aj toto doplnenie termínu.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Fakticky. 

Ďakujem. 

Fakticky reaguje pán starosta.  

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

Áno, osvojujem si aj ten termín samozrejme.  

Pán riadite ľ magistrátu Maruška.  
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Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja si dovolím len kratu čko reagova ť na podnety, ktoré 

tu boli uvedené v rozprave. 

Na margo žiadosti pána poslanca Vetráka oh ľadne 

dodania informácie. Samozrejme požiadam zodpovednýc h 

úradníkov magistrátu, aby pripravili informáciu, kt orú 

samozrejme vám vieme doru či ť. Respektíve my vieme 

odprezentova ť, čo k dnešnému d ňu samozrejme magistrát 

a jeho odborné útvary v uvedenej veci urobili.  

Druhá informácia, čo sa týka čerpania mimo, alebo 

možnosti čerpania mimorozpo čtových zdrojov.  

Už pred zhruba asi dvoma mesiacmi dal pán primátor 

pokyn, aby magistrát pripravil analýzu možností čerpania 

mimorozpo č, finan čných prostriedkov z iných zdrojov než sú 

tie klasické opera čné programy, z ktorých mesto čerpalo. To 

znamená Opera čný program Doprava, potom IROP ministerstvo 

pôdohospodárstva. Medzi nimi sú aj rôzne fondy a rô zne 

finan čné možnosti, ktoré poskytuje aj ministerstvo 

životného prostredia. To znamená, ur čite sa bude aj mesto 

Bratislava v rámci svojich možností uchádza ť aj o čerpanie 

finan čných prostriedkov z týchto zdrojov, ktoré 

ministerstvo životného prostredia ponúka.  

A na tretiu samozrejme nejakú poznámo čku, ktorá tu 

zaznela v súvislosti s tým, že by mal pán primátor rokova ť 

s ministrom životného prostredia s pánom ministrom Žigom, 

len spomeniem jednu vec. My sme samozrejme pri rieš ení 

problematiky svahových deformácií na Devínskej cest e 

pripravili list, ktorý bude adresovaný primátorom m esta 
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pánovi ministrovi Žigovi v súvislosti s tým, aby 

ministerstvo životného prostredia prefinancovalo sa mozrejme 

túto svahovú deformáciu, tento zosuv, ktorý, ktorý je 

v krízovej situácii. A v rámci tohto stretnutie, kt oré sa 

samozrejme predpokladám, v krátkej dobe uskuto ční, budeme 

informova ť pána ministra aj o tom, že mesto Bratislava sa 

bude uchádza ť o financie a finan čné prostriedky 

a o samozrejme sú činnos ť pri riešení tohto problému 

s ministerstvom životného prostredia.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Teraz tu máme tie tri avizované prihlášky vystúpeni a 

z verejnosti v poradí v akom sa prihlásili. Najskôr  to bude 

poslanec mestskej časti Vraku ňa pán Juraj Štubniak.  

Občan   Juraj   Š t u b n i a k :  

Dobrý de ň, volám sa Juraj Štubniak, som poslanec za 

Vraku ňu a zneužívam toto svoje postavenie. Chcem k vám 

hovori ť teraz viac ako ob čiansky aktivista.  

Venujem sa tejto skládke. Chcel by som len niektoré  

veci uvies ť na pravú mieru. Tu nejde ani len o pitie týchto 

spodných vôd. Ke ď sa polieva zelenina touto spodnou vodou, 

prechádza do celého potravinového re ťazca. A tie 
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polychlórované bifenily už z ľudského tela nemajú šancu 

nikdy v živote odís ť.  

Čo sa týka zamorenia, tak už je namerané aj pri 

Rovinke. Šíri sa ten mrak. Bohužia ľ tieto merania 

pochádzajú len od zatia ľ, len od Slovnaftu a Slovnaft sa 

sústre ďuje na deriváty ropné. Lenže tam je kopec iných 

vecí. Tam sú kyanidy, tam je, tam sú ťažké kovy. O tom 

nikto nevie.  

Hovoril som s nieko ľkými ľuďmi, s pamätníkmi, ktorí si 

pamätajú ako sa to tam ukladalo. No neukladalo. 

Z nákladných áut sa rovno vyklápali sudy, dokonca n iektoré 

toxické látky boli len v kartónových obaloch. Čiže ku 

kontaminácii už prišlo od roku 1966, budúci rok mám e 

päťdesiate výro čie, kedy sa to za čalo zaváža ť.  

Kto by chcel podrobné informácie, napísal som dva 

blogy na SME.sk. Tak tam je dos ť dopodrobna aj so všetkými 

linkami, aj o tom ako si ministerstvo životného pro stredia 

s úradom vlády šlapú po jazyku. A jeden rok povedia  nie čo, 

druhý rok to znegujú a proste tak to ide dokola.  

Dokonca myslím, že bol nejaký program prijatý v 201 0 – 

2015, kde vy členili asi na dvanás ť skládok dokonca 

sedemnás ť celé tri  milióna Eur. Tak za to by nekúpili ani 

tých šoférov, ktorí by to tam odviezli, nieto aby 

odstránili nejakú skládku. Tuto sa jedná o nieko ľko sto 

miliónov Eur.  

Divím sa ministerstvu životného prostredia, že stál e 

si necháva vypracova ť analýzy, stále nie čo skúma. Výskumy 
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boli v roku devä ťdesiatdva, dvetisíc, dvetisícdva, 

dvetisícsedem, možno aj viac týchto výskumov bolo. Každý 

vie čo tam je, tak na čo to skúmame? 

A druhá vec. Potom ide h ľadať povinnú osobu, ako nám 

ministerstvo oznámilo na list, ktorý poslal náš pán  

starosta. Aká povinná osoba? Bratislava ako mesto z obralo 

objekt skládky od CHZJD, myslím že v roku 1986. Čiže 

vlastníkom pozemku je Bratislava. Ale je tu aj záko n, ktorý 

hovorí, že ak máme takúto enviromentálnu zá ťaž, ktorá 

priamo, priamo ohrozuje zdravie a život ľudí, tak sa o to 

musí postara ť štát. Takže povinná osoba je štát.  

Ja mám pocit, že tu sa stále len prekladajú papiere  

z ľavej strany na pravú a naopak a ni č sa nedeje. Uvedomme 

si, je to tam pä ťdesiat rokov.  

A ďalšia vec, pre čo do toho aj spolu s Mirom Dragunom 

mlátime ako ob čianski aktivisti je to, pán minister Žiga 

minulý rok priznal, že Európska únia dá Slovensku t ri celé 

jedna miliardy Eur na sanáciu takýchto skládok, plu s že 

vláda k tomu pridelí ďalších osemsto miliónov. Tak pýtam 

sa: Kedy, ke ď nie teraz? Ak túto šancu prepasieme, že sa 

budú robi ť niekde hrádzky na povod ňových záležitostiach 

niekde na východe, ja chápem, že aj to je podstatné , tak 

v živote, v živote tú toxickú skládku odtia ľ neodstránime.  

A uvedomme si, na Slovensku nie je ani ropa, ani ur án, 

trochu je, ale moc nie je, ani žiadne iné výrazné n erastné 

bohatstvo. Jediné čo Slovensko má, je voda. A túto vodu si 

ideme teraz kontaminova ť. Ako hovoria odborné správy, ten 

mrak sa posúva tri až pä ť kilometrov ro čne, plus-mínus, ale 
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samozrejme hovoria zas len o tých ropných derivátoc h. Tie 

ostatné veci, ktoré tam sú, o tom nikto ni č nevie. 

A nechcime zvyšova ť štatistiky Národného onkologického 

ústavu.  

Ďakujem za pozornos ť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ako druhý do diskusie sa prihlásil Stanislav Be ňo, 

predseda predstavenstva BVS. 

Predpokladám, že je zhoda na tom, aby vystúpil.  

Nech sa pá či. 

Občan Ing. Stanislav   B e ň o ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, a. s. 

Dobrý de ň, vážení poslanci, dovo ľte teda, aby som 

vystúpil na chví ľočku aj ja. Pôvodne som predpokladal, že 

budem mať možnos ť ako vôbec za čne bod 9A.  

Chcel by som vás informova ť ako všetci viete, že 

v priebehu zajtrajšieho d ňa sa bude kona ť valné 

zhromaždenie Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti 

s jediným bodom a to je odvolanie  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja vás chcem zastavi ť. Ak vás môžem zastavi ť. 

Vy ste sa prihlásili do diskusie k bodu devätnás ť. Kde 

bod devätnás ť je situácia a je to materiál pána starostu 

Kuruca, skládka vo Vrakuni. Ak máte a chcete ako pr edseda 

predstavenstva bé-ve-esky vystúpi ť k tomuto bodu, nech sa 

páči, môžete. Ak máte iný bod, ktorým chcete vystúpi ť, 

budete musie ť po čkať do bodu Rôzne, dobre? Alebo potom na 

Vystúpenie verejnosti o šestnástej hodine. Tam môžt e 

otvori ť ktorúko ľvek z týchto tém. Dobre?  

Napísali ste si, že bod číslo devätnás ť.  

Občan Ing. Stanislav   B e ň o ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, a. s. 

Áno.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže k veci potom.  

Občan Ing. Stanislav   B e ň o ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, a. s. 

Áno. Ak nastane ten akt, tak spolo čnos ť nebude ma ť 

predsedu predstavenstva. Ak bude treba čoko ľvek kona ť aj 
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v bode devätnás ť, a to je skládka CHZJD, tak na to obdobie 

nebude môc ť kona ť. A nebude môc ť kona ť ani v  ďalších iných 

veciach.  

Dneska ma požiadal pán primátor, aby predstavenstvo  

spolo čnosti udelilo generálne plné moci členom 

predstavenstva. Bol som zaviazaný predstavenstvom n ašej 

spolo čnosti, aby som tu vystúpil a oboznámil vás o tom, ž e 

predstavenstvo berie na vedomie žiados ť primátora 

majoritného akcionára o zabezpe čenie udelenia. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo), opakujem ja nie som 

si istý, či ste ma pochopili, o šestnástej hodiny 

Občan Ing. Stanislav   B e ň o ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, a. s. 

Generálnej plnej moci, ale na základe (poznámka: 

nezrozumite ľné slová) nie je to možné prija ť. Ja to musím, 

je to moja povinnos ť upozorni ť, že nie je možné udeli ť 

generálne plné moci. Ak nebudú generálne plné moci udelené.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Be ňo, bod číslo devätnás ť. Bod číslo devätnás ť. 

Svoju agendu si nechajte na Vystúpenie ob čanov šestnásta 

hodina. Dobre?  
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Ja vás poprosím, o šestnástej hodine, ak sa znova 

prihlásite, máte možnos ť diskutova ť ku ktorémuko ľvek, ako 

všetci ob čania, bodu. 

Ďalší kto sa prihlásil do diskusie v tomto prípade 

k bodu číslo devätnás ť je predseda dozornej rady bé-ve-es 

pán Šindler. 

Občan Ing. Milan   Š i n d l e r , predseda dozornej rady 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti: 

Pekný de ň vám prajem. Moje meno je Milan Šindler, som 

predseda dozornej rady Bratislavskej vodárenskej 

spolo čnosti a poslanec mestskej časti Vraku ňa.  

Ďakujem za prerokovanie tohto materiálu, ktorý sa 

dostal k predmetnej skládke. K tejto skládke, alebo  

k tomuto materiálu ste sa dopracovali po zhruba ro čnej 

práci, ktorú som tu ja za čal niekedy pred rokom, ke ď som sa 

ako predseda dozornej rady na výrobnej porade v bé- ve-eske 

dozvedel, že výrobári v bé-ve-eske majú problém s t outo 

skládkou, že im zateká alebo môže sa sta ť, že im zate čie do 

studní, ktoré zásobujú pitnou vodou obyvate ľstvo.  

Keď som to za čal, chcel za čať rieši ť v bé-ve-eske, tak 

mi bolo vysvetlené, že tam to nejde, že my sme prak ticky 

odberatelia vody od štátu od Slovenského vodohospod árskeho 

podniku. Ke ď som všetky inštitúcie, ktoré s vodou majú 

nie čo spolo čné prešiel, tak som zistil, že tento rezort na 

ten ú čel, ktorý ho ob čania majú, nie je spôsobilý. Všetci 

to robia pod ľa zákona, všetci nemajú peniaze na ďalšie 

činnosti, ktoré by k tomu trebalo a táto skládka vyt eká 
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v obrovskom objeme do Žitného ostrova bez, bez akéh oko ľvek, 

bez akejko ľvek zábrany a bez akýchko ľvek činov 

kompetentných, čo všetko okolo toho majú. 

Ten prvý moment, ktorý tu je, že zateká do studní, 

ktorí ľudia čerpajú na polievanie a záhrad, ovocia, 

zeleniny, obilia, následne to ide do potravinového re ťazca, 

ako hovoril i kolega, kolegovia.  

Druhý moment je ten, že je to zhruba už na pol cest e 

k studniam, ktoré máme my dve tam v tejto oblasti. Je to 

Kalinkovo a Šamorín. Kalinkovo zhruba s tisíc litro v 

sekundami a tritisícdvesto litrov Šamorín. A ďalej tam má 

Západoslovenská vodárenská spolo čnos ť Jelku zhruba osemsto 

litrov a tisícdvesto je trošku ďalej Gab číkovo. Tieto 

všetky štyri zdroje pre celé Južné Slovensko a Brat islava 

sú nenahradite ľné, čiže nie je možné ni č iné vymyslie ť, aby 

sme tam nie čo vedeli v momente, ke ď tieto studne 

zamordujeme, že je nahradi ť. Ale najstrašnejšia tretia vec 

čo je a tu by som tu chcel spomenú ť, je to, že všetci tí 

kompetentní, tí pracovníci na všetkých týchto úrado ch, tí 

inžinieri, docenti a akýko ľvek, ke ď sa ich pýtam, pre čo ni č 

k tomu nepoviete, pre čo ni č neurobíte, hovoria: My 

nemôžeme. Ke ď budem viac vyskakova ť, jeden telefonát a už 

zajtra som nezamestnaný. Že ke ď to vy nevybojujete ako 

poslanci, my s tým už desa ť rokov neurobíme ni č. My tu 

chodíme na sympóziá, na konferencie, na rôzne zhrom aždenia, 

schôdze, kde o tom rozprávame a hore sa to ani nedo stane 

a hore sa to nerieši.  

Takže ja vítam tú iniciatívu tu pani Šimon či čovej, aj 

všetkých ostatných, ktorí pristupujú k razantnému 
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uzneseniu, ktoré bude tento problém posúva ť ďalej dopredu 

a hlavné mesto ako mesto, ktoré zastrešuje aj mests ké 

časti, ktoré sú tri s tým zasiahnuté, to je Biskupic e, 

Vraku ňa a časť Ružinova, dosleduje celý tento moment 

a túto, túto skazu, ktorá tam je do nejakého úspešn ejšieho 

konca. Aj ke ď hovori ť o tom, že sa to podarí nejak vyrieši ť 

sanáciou tej skládky skoro nie je možné. Tam tú san á, tú 

samotnú skládku na tých štyri celé šes ť hektára, keby sme 

odvliekli zajtra, tak tam ostane ten mrak zhruba 

päťdesiatkilometrový, ktorý sa bude šíri ť neznámym 

a neriadeným spôsobom a minimálne na týchto štyroch  

zdrojoch budú musie ť by ť v doh ľadnej dobe spravené nejaké 

monitorovacie zariadenia a nejaké výstražné systémy , ktoré 

nám pred časne oznámia, že už ten mrak je tu a prestane sa 

čerpa ť zo studni do systému voda, aby sa predišlo 

najhoršiemu, čo nechcem ani poveda ť.  

Takže vážení, vážené pani poslankyne, páni poslanci , 

skúste sa tomuto venova ť. A samotná tá sanácia skládky bude 

tiež nejaké utrpenie pre okolie Vrakune aj všetkých  

ostatných, lebo teraz v tomto momente ke ď robia tie vrty 

výskumné, tak všetci okolo toho chodia v maskách, l ebo ak 

to vyv ŕtajú mimo tej skládky, už v rajóne ke ď to v ŕtajú, 

tak keby sa dva krát nadýchli, tak možno zomrú aleb o 

odpadnú, čo tam všetko sa nachádza. Takže ten pracovník, 

ktorý by tu za životné prostredie za mesto mal by ť, tak ten 

by to mal sledova ť aj všetko toto okolo. Lebo aj tá samotná 

likvidácia, to nebude, že príde niekto, naloží a od íde 

pre č. Tam po tých pä ťdesiatich rokoch, ako to spolu všetko 

zmutovalo, to môže by ť ešte horšie, alebo možná aj nikto 

nevie, že čo to tam môže by ť.  
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Takže ešte raz ve ľmi pekne ďakujem a prajem vám pekné 

rokovanie. Dovidenia.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej do diskusie sa prihlásil pán poslanec Buocik.  

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán predsedajúci.  

Veľa sa tu hovorilo o nejakom šíriacom sa mraku 

v spodných vodách. Existuje niekde mapa šírenia toh o mraku? 

Teda, že ktorým smerom to ide? Ani neviem, že komu mám 

adresova ť túto otázku. Či to, či to vie pán starosta Kuruc, 

prípadne niektorí z, z vystupujúcich ob čanov. Ale teda by 

ma naozaj zaujímalo, že či takéto nie čo existuje.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Chren.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Chcel by som zareagova ť na pána Buocika.  

Ja ke ď som dostal tieto informácie a spomínal som tu 

ten kontamina čný mrak, tak bohužia ľ, musím poveda ť, že tí 

hydrológovia, odborníci, ktorí mi ich dávali, tak s a 
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tvárili, že je to hrozne tajné a že to sú informáci e, ktoré 

majú tak všeliak neoficiálne, aj z bé-ve-es, aj z i ných 

podnikov, ale nechce ich nikto prezentova ť oficiálne 

a verejne. Čo bola jedna z vecí, ktorá m ňa vtedy zasko čila. 

A možno, ak by sme sa dokázali posunú ť v tomto a urobi ť 

z toho takú nejakú oficiálnu vec a oficiálny problé m, tak 

to bude ve ľká vec, ktorá sa nám dnes podarila tu na 

miestnom zastupi, na mestskom zastupite ľstve.  

Čiže to je prvý bod mojej faktickej.  

A druhý bod, pán viceprimátor, len tak z úcty 

k demokracii. Ja viem, že to bolo pritiahnuté za vl asy 

a dos ť na hrane, ale pán Be ňo, ktorého vôbec nie som ve ľkým 

fanúšikom, predsa len premostil k tej danej téme, n apriek 

tomu, že sa vám možno ťažko po čúvalo a možno by sme nemali 

obmedzova ť tú slobodu prejavu až tak ve ľmi.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

O šestnástej hodine každý dostane príležitos ť, aj pán 

Beňo.  

Faktickou pani Šimon či čová.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja som už síce bola spomenula, že tá enviromentálna  

záťaž a ako vyzerá v podzemí je zmapovaná akurát len 

v území Apollky. Nachádza sa na magistráte. Bolo by  to 
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dobré teda oživi ť. Viem že sa to vtedy spracovávalo 

v súvislosti s výstabou Mosta Apollo. Ale tie ďalšie 

záťaže, je možné, že sú niekde spracované, neviem. Mes to 

nemá spracované, preto som aj navrhla toho pracovní ka, 

ktorý by sa mal okamžite za čať týmto veciam venova ť.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

To bol posledný diskutujúci k bodu číslo devätnás ť.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Hop. Tak závere čné slovo predkladate ľa. Pardon.  

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

Ďakujem pekne, pán viceprimátor.  

Ja by som v prvom rade chcel všetkým diskutujúcim 

poďakova ť za to, že k tejto téme naozaj pristupovali 

zodpovedne a dúfam teda, že aj celé zastupite ľstvo podporí 

tento problém, ktorý naozaj ako spomenuli aj moji 

predre čníci a ako aj ja, je nie len teda vrakunský, 

ružinovský a teda ani nie bratislavský, ale možno t eda celé 

Západné Slovensko.  

Pár pripomienok k pánovi Vetrákovi. Pánovi poslanco vi 

Vetrákovi, od, aha, je tu. My naozaj sme teda za po sledný 

mesiac oslovili ob čanov danej lokality všetkými možnými 

spôsobmi aké existujú. Aj listami, alebo teda vhode ním 
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priamo do schránok. Dohodli sme sa s redak čnou radou 

Vrakunských novín, že opä ť zverejníme ten oznam aj v ďalšom 

čísle Vrakunských novín, aj v ďalšom, že najbližšie tri 

čísla to tam budeme zverej ňova ť a v prípade, že sa ešte 

ozvú nejakí ob čania, že o tom nevedeli, tak zvažujeme aj 

to, že každému obyvate ľovi Novej Vrakune to zašleme 

doporu čene, čo teda nie je úplne jednoduché, lebo ve ľa tých 

obyvate ľov Novej Vrakune nie sú Vrakún čania, majú tam 

záhrady a bývajú mimo Vrakune. Čiže je to aj dos ť ako 

problematické.  

Čiže v prvom kole sme to teda zverejnili 

masovokomunika čnými prostriedkami na území Vrakune, 

vyvesením na webe, v miestnych novinách, ktoré teda  chodia 

každému do schránky a hodením do schránky takéhoto oznamu. 

Ak sa teda po dvoch, troch mesiacoch objaví, že ted a ešte 

je to stále nedostato čné, budeme postupova ť aj teda priamo 

doporu čenými listami.  

Chcem len upozorni ť, že trinás ť rokov sa tam nekonalo 

ni č a za tri mesiace si myslím, od môjho nástupu, sme 

vykonali práce habadej.  

Pánovi Štubniakovi a pánovi Šindlerovi, obidvaja sú  

poslanci mestskej časti Bratislava – Vraku ňa. Ja im chcem 

veľmi pekne po ďakova ť za to, že dnes k tejto problematike 

tu vystúpili, že v podstate podporili môj, môj návr h 

uznesenia a že stoja na našej strane za spolo čnú dobrú, 

dobrú vec.  

Chcel by som len upozorni ť k tým, k tým analýzam tej 

vody. Preto je tam to uznesenie, že žiadame generál neho 
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riadite ľa Bratislavskej vodárenskej, aby predložil analýzu 

vody. Predpokladám, že tú analýzu vody bude robi ť v súlade 

alebo teda v sú činnosti s Úradom verejného zdravotníctva 

a my sa teda na ďalšom zastupite ľstve oboznámime s tým, aká 

naozaj je situácia a čo v tej vode, čo v tej vode sa 

nachádza.  

Chcel by som možno ešte na záver nadviaza ť na kolegu 

Martina Chrena, pre čítam poslednú vetu od pána ministra 

životného prostredia, ktorý hodnotí túto lokalitu a ko 

vysyko, vyzi, vysoko rizikovú, no až na základe výs ledkov 

prieskumu bude možné zrealizova ť ďalšie kroky súvisiace 

s odstra ňovaním enviromentálnej zá ťaže. Termín bude koncom 

apríla 2015. Ja chcem ubezpe či ť všetkých poslancov aj 

verejnos ť, že ak do konca apríla nedostanem žiadnu odpove ď 

s ministerstva životného prostredia, tak hne ď prvého mája 

píšem ministrovi opä ť list ako ďalej sa má s predmetnou 

skládkou a čo majú ďalej v pláne.  

Samozrejme, aj ku poslankyne Katke Šimon či čovej. Ja 

s pánom primátorom komunikujem na túto tému aj na m estskej 

rade, my tie sily máme dokopy spolu s tým, že predp okladám, 

že aj ke ď napíše pánovi ministrovi list, odpíše mu pán 

minister v tomto istom znení ako mne, ale v prípade , že pán 

minister životného prostredia zvolá nejaké stretnut ie 

k predmetnej skládke, tak obidvaja s pánom primátor om na to 

stretnutie pôjdeme a vyvinieme maximálne úsilie na to, aby 

sa za čalo s odstra ňovaním tej skládky. Ale povedzme si na 

rovinu, že je to naozaj nad finan čné možnosti mestskej 

časti, mesta, je to len na úrovni finan čných možností 

štátu, aj tí to dostanú z eurofondov.  
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Na záver by som ešte len chcel poveda ť, že 28. až 29. 

4. tohto roku bude aj Združenie miest a obcí Sloven ska. 

Chystám sa aj tam s týmto problémom vystúpi ť, aby teda 

priamo na sneme ZMOSU, aby teda vedeli aj ostatní 

starostovia a primátori Slovenska aký problém máme a dúfam, 

že aj tam nájdem podporu na odstránenie takejto skl ádky.  

Ďakujem pekne za pozornos ť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uzatváram diskusiu.  

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže tu odznelo viacero dopl ňujúcich návrhov do 

uznesenia, ktoré boli pánom poslancom starostom Kur ucom 

autoremedúrou osvojené, pre čítam celé znenie uznesenia 

včetne zaradených týchto nových dopl ňujúcich návrhov: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu 

v časti A so znepokojením berie na vedomie dlhoro čné 

neriešenie mimoriadne nebezpe čnej skládky, ktorá zamorením 

spodných vôd spôsobuje nezvratné následky na zdraví  ob čanov 

a škody na životnom prostredí v dotknutej oblasti.  

V časti Bé) žiada primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:  
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po prvé, rokova ť s ministrom životného prostredia 

o urýchlenom odstránení starej enviromentálnej zá ťaže CHZJD 

– SK/ – EZ/B2/136 štátom;  

po druhé, poveri ť jedného zamestnanca magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý by sa venoval 

enviromentálnym zá ťažiam komplexne, termín 31. 5. 2015;  

po tretie, vypracova ť právnu analýzu aký subjekt je 

zodpovedný za starú enviromentálnu zá ťaž nachádzajúcu sa na 

rozhraní mestských častí Bratislava – Vraku ňa, Bratislava - 

Ružinov, tu mi chýba Bratislava – Biskupice. 

po štvrté, informova ť poslancov mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy a komisiu 

územného a strategického plánovania, životného pros tredia a 

výstavby mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy o podniknutých krokoch na odstránenie 

enviromentálnej zátaží, na ochranu zdravia ob čanov 

a životného prostredia. Termín: zasadnutie mestskéh o 

zastupite ľstva 25. 6. 2015 a ďalej štvr ťro čne; 

po piate, požiada ť generálneho riadite ľa Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, a. s. o predloženie analýzy 

k stavu podzemných vôd v katastrálnom území Vraku ňa 

mestskému zastupite ľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, 

termín 30. 4. 2015;  

a po šieste, požiada ť ministra životného prostredia SR 

o poskytnutie výsledkov prieskumu enviromentálnej z áťaže 

Vrakúnska cesta skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136 a záve re čnej 

správy schválenej Ministerstvom životného prostredi a SR, 
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ktorá sa týka tohto prieskumu a aby na základe tých to 

dokumentov vypracoval podrobnú informáciu na rokova nie 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Termín do tridsiatich dní odo d ňa schválenia správy 

Ministerstva životného prostredia SR k prieskumu tý kajúceho 

sa skládky CHZJD – SK/EZ/B2/136.  

Toľko návrh uznesenia.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pristúpime k prezentácii a k hlasovaniu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

štyridsa ť prítomných, 

štyridsa ť za. 

Uznesenie bolo jednomyse ľne prijaté.  
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BOD 20 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 

NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo dvadsa ť 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 

v Bratislave. 

Poprosím predkladate ľa materiálu pani hlavnú dopravnú 

inšpi inžinierku Kratochvílovú.  

Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á ,  hlavná dopravná 

inžinierka: 

Ďakujem za slovo.  

Materiál, ktorý máte predložený je dva týždne starý , 

takže ja by som si úvodom dovolila ozrejmi ť alebo teda 

upozorni ť na to, čo sa od tých za tie dva týždne na stavbe 

zmenilo.  

V Petržalke, za čnem teda od toho úseku petržalského, 

na Bosákovej ulici boli dokon čené chodníky, pripravuje sa 

tam úprava terénu a teda definitívne odstránenie te j kopy, 

ktorá tam spôsobovala problémy. Momentálne sa ešte stále 

pracuje na, na realizácii priecestia elektri čkového cez 

Bosákovú ulicu. Práce na estakáde pri Atrmédii pokr ačujú 

takisto, dá sa poveda ť, že v rámci toho pôvodného 

harmonogramu.  
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Mostná konštrukcia, piliere, pracuje sa na pilieroc h. 

Pilier číslo pä ť, to je ten bližšie k Petržalke, sa 

zosiluje. Má sa v krátkej dobe nadstavova ť a ešte zosilova ť 

základ tohoto piliera. A pracuje sa na pilieri 

tridsa ťštyri, to je nový pilier na Bratislavskej strane.  

Oceľová konštrukcia. Momentálne dochádza k montáži 

ďalšieho segmentu tridsa ťmetrového. Ve ľmi pravdepodobne do 

konca týžd ňa bude tento segment zmontovaný a cez víkend 

dôjde k posunu konštrukcie zase bližšie k Dunaju, k  tomu 

pilieru číslo pä ť.  

Na Bratislavskej strane práce pokra čujú na zakladaní 

stožiarov. Na ľavej strane Štúrovej ulici práce na 

kolektore. Cez Ve ľkú noc sa tam teda stalo taká tro, taká 

troši čku patália, prasklo vodovodné potrubie v križovatke  

Šafárikovo námestie, čo spôsobilo zaplavenie kolektora, 

ktorý teda patrí do majetku a správy hlavného mesta  a na 

ur čitú dobu ho znefunk čnilo. Komunikujeme o tomto 

s Bratislavskou vodárenskou spolo čnos ťou, ktorá by teda 

mala odstráni ť poruchu na tom, na havárii toho potrubia. 

Ale to by tak asi bolo všetko, čo sa týka týchto troch 

objektov. 

Nech sa pá či, ak máte nejaké otázky. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu, do ktorej sa prihlásil pán poslan ec 

Uhler. 
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Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ja by som ešte doplnil jednu dôležitú vec, ktorá pa dla 

na kontrolnom dni v utorok, a tou vecou je to, že  pri 

posledných prácach už nevznikli žiadne ďalšie časové posuny 

a párd ňové, párd ňové sklzy, ktoré vznikli za čiatkom roka 

plánujú samozrejme dobehnú ť. Majú, majú na to nejaký plán, 

akým spôsobom to chcú. Takže termíny vyzerajú zatia ľ celkom 

uspokojivo, aj ke ď nie stopercentne dobre.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pán starosta Štev čík.  

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Dobrý de ň, ďakujem ve ľmi pekne.  

Ja by som chcel len upozorni ť na jeden problém, ktorý 

vznikol ako isté kolaterál (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

ved ľajšie škody spôsobené stavbou a to je Múzejná ulica , 

ktorá sa stala po presmerovaní dopravy cez Medenú j edinou 

ulicou, alebo jediným výjazdom z tejto lokality aj zo 

Špitálskej a tá ulica je tak zni čená, že jednoducho my 

teraz ideme ju nejako provizórne zapláta ť, zapláta ť 

výtlkmi. Ale dovolím si upozorni ť, že budeme požadova ť od 

hlavného mesta ako od investora alebo od zhotovite ľa 

náhradu, alebo bu ď refundáciu nákladov spojených 

s rekonštrukciou, ktorú si táto ulica vyžiada. Je t o úsek 

ulice Múzejnej od Tobruckej po Vajanského nábrežie.   
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Tam za toho pol roka, tam sa objavilo asi osem 

obrovských výtlkov. Kto pozná tú ulicu vie o čom hovorím. 

Je to dôsledok toho, že Štúrova ulica, ktorá mala b yť 

dokon čená a doprava mala by ť už túto jar, pôvodne v januári 

2015, (poznámka: oprava) 2014 sa hovorilo o tom, že  zmena 

dopravy na Šafárikovom námestí bude trva ť len do apríla 

2015. Máme tu apríl 2015 a Štúrova ulica nie je pre jazdná.  

To znamená, neviem aké boli tie harmonogramy vlani,  

viem že harmonogram prác sa viackrát zmenil, ale je dnoducho 

myslím si, že tu došlo k vážnemu pochybeniu a ak je  možné 

tak, my žia ľ nie sme ú častní toho konania, nezú čast ňujeme 

sa kontrolných dní, nikto nás nevolá a nemáme možno sť 

zisti ť aký je stav prác a kedy bude tá nádej, že Štúrova 

ulica opä ť bude funk čná a plne hodno, plnohodnotná 

komunikácia v Starom meste.  

Takže dovolím si upozorni ť na to, že budeme požadova ť, 

požadova ť ú časť hlavného mesta ako investora tejto stavby n 

rekonštrukcii Múzejnej ulice.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej pokra čuje pán staros, pán starosta Mrva, áno.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Vážený pán námestník, kolegovia poslanci, ja som sa  

zúčastnil kontrolného d ňa a ako riadny hospodár sa chcem 
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spýta ť, ale asi my nebudete vedie ť pani Kratochvílová 

odpoveda ť, na financie, ktoré to bude mesto stá ť. To boli 

tie tri spomínané zmeny, ktoré sú tam vyvolané a vl astne 

 mimo projektu neschválené nadriadeným orgánom Euró pskej 

únie a to je zmena Štúrovej ulice, tam kvôli cyklot rase 

a zmene ko ľajiska, zmena tej zastávky estakády, na estakáde 

a zmena toho oto čiska.  

Jedine čo bolo povedané, že na Šafárikovom námestí 

bude zmena asfaltu za dlažbu, na tom nejakom ostrov čeku 

a to bude stá ť pä ťdesiattisíc Euro. Ale nehovorilo sa 

o zmenách týchto troch vecí, ktoré nebudú preplaten é 

z Európskej únie, lebo sú mimo projektovej Európske j únie. 

Že aká je asi teda cena, že či to je do tých pä ť miliónov 

rezervy čo čakáme tuná,  alebo to neni vy číslené a môže to 

byť aj viac?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej nasleduje pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Chcel som sa vlastne spýta ť to isté čo pán Mrva, ale 

pridám k tomu aj naozaj apel, aby starosta Starého Mesta 

bol prítomný na tých, na tých kontrolných d ňoch. Je to jeho 

revír a ob čania v tej lokalite sú naozaj už vyše roka 

postihnutí výstavbou, z ktorej, v takejto d ĺžke sa 

nepredpokladala.  
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Čiže aj ja zopakujem otázku na neopodstatnené náklad y, 

aký je odhad, tí ktorí chodia na tie kontrolné dni?  Ale 

naozaj aj zásadný odhad, ko ľko to bude stá ť? A či pri tých 

zmenách vo výstavbe, napríklad presunutie elektri čky. Mesto 

bude plati ť iba samotné presunutie elektri čky, alebo bude 

plati ť dajme tomu celú Štúrovu?  

By som prosil v prípade, že to nikto nevie, tak 

zisti ť. Nemusíme tu hne ď všetko vedie ť, ale to je dos ť 

kľúčové aj pri odhadovaných rezervách, ktoré v rozpo čte sa 

vynáhra, vyhradzujú na tieto, na tieto stavby, ktor é idú 

mimo rámec pôvodného projektu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V diskusii pokra čuje pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Chcela by som sa opýta ť pani hlavnej dopravnej 

inžinierky pani Kratochvílovej na to, že predstava o tom, 

ako bude vyzera ť Štúrova a Šafárikovo námestie, dúfam, že 

už je kone čná, že sa meni ť nebude. A, lebo ja ako obyvate ľ 

mesta a možno aj užívate ľ elektri čiek zatia ľ nemám o tom 

ani predstavu a nebola som informovaná. Najmä ke ď tam boli 

také návrhy, že na Štúrovej by sa prípadne mohla vy sadi ť aj 

zele ň. Že či by nebola vô ľa mesta a hlavne jej zvola ť 

nejakú verejnú diskusiu o tom a predstavi ť zámery ako to 

bude vyzera ť, nie až potom ke ď to bude hotové.  
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Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V diskusii odpovedá pani hlavná dopravná inžinierka .  

Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á ,  hlavná dopravná 

inžinierka: 

Ja by som rada reagovala, dúfam, že na všetky podne ty. 

Pán starosta, pod ľa mojich vedomostí, pozvánky chodia 

aj na miestny úrad Staré Mesto. Ja ke ď som pracovala na 

Starom Meste som chodievala na kontrolné dni, takže  je to 

asi nejaké nedorozumenie. Ja si dám na to pozor. Al ebo vás 

teda pozvem aj telefonicky. 

Čo sa týka tých financií, ste sa na to pýtali, pán 

starosta, aj na kontrolnom dni. Ja som to dala zist i ť, ale 

nevieme to zisti ť s istotou, pretože niektoré z tých 

nákladov, ktoré, naviac nákladov alebo nových nákla dov 

možno budú uznané v rámci rokovaní s riadiacim orgá nom, ale 

v každom prípade sa tomuto venujeme, sledujeme to a  chceme 

zisti ť ko ľko to bude. Lenže riadiaci orgán je prísny. Takže 

je možné, že tie všetky zmeny bude musie ť financova ť mesto.  

To, čo ste hovorili o tom ostrov čeku, to, to sa netýka 

ostrov čeka Šafárikovom, na Šafárikovom námestí alebo o tej  

sume, ale o chodníkoch na Štúrovej ulici.  

Takže vlastne to je asi odpove ď aj pre pána Budaja.  
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A Katka Šimon či čová, my stále rokujeme s projektantom. 

Dnes ráno som s ním hovorila opä ť a je ve ľmi možné, 

pravdepodobné, že na Štúrovej ulici na jednej stran e sa nám 

podarí vysadi ť stromy. Ke ď budem ma ť definitívne projekt 

nakreslený, lebo to je projekt, ktorý sa ešte stále , na 

ktorom sa pracuje, tak zvoláme rokovanie aj za ú časti 

tvojej.  S Lepšou dopravou o tom komunikujeme.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nevidím žiadneho ďalšieho prihláseného do diskusie, 

tým pádom uzatváram diskusiu a slovo odovzdávam náv rhovej 

komisie, komisii.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

berie na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosn ého 

systému MHD v Bratislave. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prezentujte sa prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť poslancov prítomných, 

tridsa ťpäť za. 
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Jednomyse ľne uznesenie bolo prijaté.  

 

 

BOD 20A INFORMÁCIA O PRIPOMIENKACH HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY K ZÁKONU 211 

Z ROKU 2000 O SLOBODNOM PRÍSTUPE 

K INFORMÁCIÁM 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prejdeme v zmysle rokovacieho poriadku k ďalšiemu bodu 

a to je bod 20A. Je to Informácia o pripomienkach h lavného 

mesta SR Bratislavy k zákonu 211 z roku 2000 o slob odnom 

prístupe k informáciám. Bude sa jedna ť o ústnu informáciu 

a slovo odovzdávam pánovi riadite ľovi Maruškovi.  

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Na úvod k tomu len poviem, že tento prípad samozrej me 

bol aktuálny pred dvoma týžd ňami, kedy bolo, sme mali, mali 

riadne zasadnutie mestského zastupite ľstva. A samozrejme 

počas zastupite ľstva ke ďže sa na uvedenú otázku alebo 

uvedenú informáciu požadoval pán poslanec Dostál, t ak 

samozrejme som sa s ním stretol a objasnil som mu p ozíciu 

magistrátu.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 401 

Samozrejme, že mesto v žiadnom prípade nechcelo, 

nechce a nebude chcie ť akýmko ľvek spôsobom vstupova ť do 

obmedzovania práva ob čanom na informácie a teda samozrejme 

nevykonáva žiadne kroky a nevykonalo žiadne kroky, ktoré by 

takýmto spôsobom  malo akýmkol, akoko ľvek upravova ť uvedený 

zákon.  

Čo sa týka samozrejme stanoviska magistrátu, ja to 

poviem ve ľmi takou miernou formou, išlo o prehnanú 

úradnícku aktivitu, kedy samozrejme úrad, alebo úra dníci 

z oddelenia legislatívno-právneho snažili sa naozaj  

odborným spôsobom pripomienkova ť uvedený zákon, 

upozor ňovali na rozpor niektorých paragrafov predkladanej 

novely zákona, no a došlo to až tak ďaleko samozrejme, že 

to mohlo by ť verejne prezentovate ľné, že úrad sa môže 

nejakým spôsobom usilova ť o obmedzenie samozrejme prístupu 

verejnosti k informáciám. Je to ale samozrejme celé  

nezmysel. My sme si to v rámci magistrátu vysvetlil i, bola 

zjednaná náprava, ale samozrejme podrobnosti sú pri pravení 

poveda ť, prezentova ť zástupcovia o-el-pé. Poprosím pána 

vedúceho oddelenia, zástupcu riadite ľa magistrátu pána 

Katriaka. 

Nech sa pá či. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem pekne. 

V podstate tento, tento návrh teda predkladal pán 

poslanec ,návrh tohto, tohto bodu. Čiže v podstate neviem, 

k čomu by som sa mal teda presne vyjadri ť, lebo my sme si 

to už vlastne povedali.  
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Bolo už aj pripomienkové konanie, kde vlastne sa on  

zúčastnil. Boli mu tam vlastne vysvetlené, ako aj všet kým 

ostatným zú častneným, postoje jednotlivých teda 

predkladate ľov pripomienok.  

Jedná sa o legislatívne pripomienky. Samozrejme, my  

sme to po ňali široko, tak ako sa to vlastne na odborný 

útvar patrí, s tým, že vlastne upozornili sme, poki aľ teda 

sa domnievam, že sa bavíme o bode, o paragrafe 5 od stavec 

5, kde vlastne bola daná duplicita, kde my ako úrad  by sme 

sa potom museli vysporiada ť aj s duplicitou oh ľadne 

zverej ňovania údajov o členoch štatutárnych orgánov, 

riadiacich alebo kontrolných orgánov obchodných 

spolo čností, ktoré obec bude povinná zverej ňova ť. Toto, 

v podstate s týmto sme nemali absolútne žiaden prob lém, 

nejednalo sa o ni č, čo by sme nechceli sprístup ňova ť, 

jednalo sa o to, že vlastne aj v dôvodovej správe, ktorá 

bola k návrhu zverejnená, základnou myšlienkou je 

stanovenie povinnosti zverej ňova ť osobné údaje, najmä 

v rozsahu životopisu o osobách, ktoré sa uchádzajú 

o verejnú funkciu, pri čom sa poukazuje na závery Ústavného 

súdu Slovenskej republiky a odlišné vymedzenie hran íc 

možného zásahu do osobnostných práv u verejných osô b. Tam 

sme narazili na rozpor s iným zákonom, ktorý vlastn e hovorí 

o zverej ňovaní osobných údajov, kde vlastne ďalší nález 

Ústavného súdu hovorí, že bez ich súhlasu ich nemôž eme 

zverej ňova ť, čo by mohlo vies ť do zásahu osobnostných práv 

fyzických osôb, ktoré nie sú verejnými funkcionármi . Čo je 

vlastne ústavný zákon 357 z roku 2004, kde vlastne takéto 

osoby nie sú špecifikované ako, ako osoby, ktoré sú  verejní 

funkcionári a preto sme na to upozornili. Lebo poki aľ by 

sme my ako úrad dostali takúto žiados ť, nevedeli by sme čo 
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s tým máme spravi ť. Lebo pokia ľ by sme to zverejnili, tak 

by sme porušili osobnostné práva, čo by malo ďalekosiahle 

následky na súde. Čiže na toto sme my upozor ňovali.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V diskusii bude pokra čova ť pani poslanky ňa Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som len chcela upozorni ť, že každý kto sa 

uchádza o verejnú funkciu musí strpie ť. Takisto každý, kto 

sa uchádza o verejné zdroje finan čné, musí strpie ť.  

A ak to chcete ošetri ť a chráni ť sa vo všetkých 

zmluvách, alebo výzvach na obsadenie funkcie môžte napísa ť 

ten dodatok, že musí súhlasi ť so spracovaním alebo 

zverejnením svojich údajov. Musíme si to, musíme si  to 

jednoducho u ľahči ť, pretože ľudia, ktorí budú narába ť 

s verejnými zdrojmi, musia akceptova ť ten fakt, že tie veci 

sa budú zverej ňova ť,  narábajú s verejnými zdrojmi. A to 

isté sa týka aj faktúr a verejného obstarávania.  

Je na vás, na právnom oddelení, aby ste aj už pri 

verejnom obstarávaní upozornili na tých, ktorí sa u chádzajú 

o finan čné zdroje v sú ťažiach, akceptovali dodatok a je na 

vás, aby ste tento dodatok vo verejnom záujme tam d ávali.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokra čuje pán poslanec Dostál.  

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

Ďakujem za tú informáciu.  

Na úvod by som chcel opravi ť, že teda tá téma je ešte 

aktuálna. Ja som si tiež myslel, že ke ď sme to vo štvrtok 

pred dvoma týžd ňami nestihli prerokova ť, že sa  už potom 

budeme bavi ť iba ex post, že to už bude pasé, lebo v piatok 

sa konalo rozporové konanie. Ale rozporové konanie,  podobne 

ako toto zastupite ľstvo, neskon čilo a bude pokra čova ť ešte, 

ešte po sviatkoch. Ešte teda nebol zvolaný ďalší termín. 

Takže tá téma je aktuálna.  

No zhodou okolností, tie veci, na ktoré som sa chce l 

spýta ť a ktoré vyvolávajú vo mne pochybnosti sa netýkali 

toho o čom, toho o čom ste hovorili. To sa, myslím, aj na 

tom rozporovom konaní vyjasnilo a bude to riešené, bude to 

riešené v zákone tak, že bude pre všetkých verejnýc h 

funkcionárov stanovený jednotný rozsah toho, čo sa má 

o nich zverej ňova ť. Teda nebude tam nejaká špeciálna úprava 

týkajúca sa funkcionárov miest, alebo teda mestskýc h 

podnikov.  

A tie veci, ktoré m ňa tam vyrušovali viacej sa týkali 

napríklad lehôt, kde magistrát navrhoval pred ĺži ť lehotu na 

vybavenie žiadosti z osem pracovných dní na desa ť 

pracovných dní, pri čom pôvodne bolo desa ť dní. Potom sa 

s argumentom, že je lepšie da ť to na pracovné dni, to dalo, 
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to zadefinovalo osem pracovných dní. To je v poriad ku. 

Teraz magistrát navrhol pred ĺži ť to na desa ť pracovných 

dní. V návrhu je pred ĺži ť lehoty na ur čité úkony, napríklad 

na informáciu o tom, že nie je možné sprístupni ť informáciu 

žiadate ľom požadovaným spôsobom zo štyroch pracovných dní, 

to navrhuje ministerstvo, na osem pracovných dní, čiže na 

dobu, ktorú dnes má povinná osoba na to, aby vybavi la 

žiados ť, pod ľa predstavy magistrátu by to mala by ť doba, za 

ktorú povinná osoba upozorní žiadate ľa, že nemôžeme vám to 

poskytnú ť touto formou, napríklad nakopírované, ale môžme 

vám to posla ť mailom, alebo môžme vám to da ť 

k nahliadnutiu.  

Rovnako sa navrhuje zo štyroch pracovných dní na os em 

pracovných dní pred ĺži ť, lehota na vyzvanie osoby, ktorej 

buď teda osobné údaje, alebo nejaké informácie, ktoré jej 

poskytla bez právnej povinnosti, ktoré sa nemajú 

sprístup ňova ť iba so súhlasom tejto osoby. Ministerstvo 

navrhuje, že do štyroch pracovných dní má by ť takáto osoba 

vyzvaná, náš magistrát navrhuje, že do ôsmich. Čiže opä ť za 

dobu, ktorú dnes zákon stanovuje, že má by ť tá žiados ť tá 

žiados ť vybavená, tak magistrát hovorí, že to má by ť doba, 

keď vôbec za čne kona ť a spýta sa či, či vôbec taký súhlas 

dostane. 

Magistrát navrhuje vyšší rozsah, alebo vä čší rozsah 

spoplat ňovania informácií. Tie informácie sa majú 

spoplat ňova ť tak, že ak povinná osoba poskytne informáciu 

a kvôli tomu musí vyhotovi ť viac ako dvesto scanov alebo 

kópií, tak za každú ďalšiu má by ť, má by ť spoplatnená 

piatimi centami, a ak ide o obec viac ako sto. Magi strát 
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navrhuje to zníži ť na sto a na pä ťdesiat. Čiže skôr a viac 

sa má spoplat ňova ť.  

Okrem toho sa má spoplat ňova ť to, že, že nejakou 

minimálnou hodinovou mzdou každá na čatá, na čatá stovka. 

Ministerstvo navrhuje, aby sa, aby sa z spoplat ňovalo, ke ď 

nahliadnutie vyžaduje, aby sa tam tomu venoval neja ký 

pracovník povinnej osoby, ak je to nad dve hodiny, tak 

zaťaži ť to minimálnou mzdou. Magistrát navrhuje nad hodinu .  

Magistrát navrhuje, aby sa rozšírili informácie, kt oré 

sa nesprístup ňujú na dokumentáciu z územného a stavebného 

konania, čo teda myslím si, že bude ve ľmi vážny problém vo 

vz ťahu k aktívnej verejnosti, ktorá sa zaujíma o to, čo sa 

v meste deje. A nie, nie všetci ľudia, na ktorých to má 

dopad, sú ú častníkmi konania. Môžu síce zadefinova ť sa, že 

sú, ale, ale je to, je to podstatne komplikovanejši e.  

Chcem upozorni ť na to, že v novinách vychádzajú, 

vychádzajú správy ako Bratislava chce utaji ť plány 

developerov, aj platy manažérov, čo myslím, že nám nerobí 

dobré meno, a preto by som chcel navrhnú ť, aby sme sa ako 

mestské zastupite ľstvo vyjadrili k tejto veci a prijali 

uznesenie: 

Mestské zastupite ľstvo žiada riadite ľa magistrátu, 

stiahnu ť pripomienky magistrátu k návrhu novely zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám.  

Toto uznávam, že úradníci môžu ma ť svoj poh ľad, ale 

oficiálny postoj magistrátu nie je len poh ľad úradníkov, 

ale mal by zoh ľadňova ť aj politický názor. A teraz ide 
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o to, či ten zákon (gong) bude upevnený, alebo bude 

obmedzený.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej pokra čuje pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Dobrý de ň. 

Padli ve ľmi vhodné argumenty aj zo strany pani 

kolegyne Pätoprstej, aj pána Ondra Dostála. Skuto čne 

nechcem by ť, nechcem by ť poslancom v Bratislave, ktorá sa.  

Poprosím, pán doktor. Na vás sa obraciam. Pán dokto r.  

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Prepá čte, ospravedl ňujem sa.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Jasné, ja to chápem. Ale v tejto časti to chcem 

venova ť práve vám. Vy ste človek, ktorý, verím že, takisto 

by nechcel by ť autorom nejakých priškrcovacích pravidiel, 

ktorým sa práve Bratislava vzpiera. Vzpiera moderné mu 

informa čnému zákonu.  

Naozaj žiadam vedenie mesta, aby stiahlo také 

pripomienky, ktoré z nás robia akoby, akoby odporco v 

informácií. Bratislava nastúpila cestu otvorenej sa mosprávy 
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a nepocho ďme smerom dozadu, ale naopak ukážme, že v 

transparentnosti a otvorenosti vieme schopní by ť príkladom.  

Vieme všetci, že sú to citlivé veci, ale takisto 

vieme, že bratislavská verejnos ť už proste chce vedie ť, či 

sú zlaté padáky v nejakých mestských podnikoch. Bol  tu 

prípad, ke ď si predstavenstvo odsúhlasilo štrnás ťmesačný, 

štrnás ťmesačné odstupné. Bolo to na sklonku, na sklonku éry 

pána Ďurkovského. Takéto príklady sa možno diali aj neskô r, 

ale nikto z nás sa nedokázal o tom dopo čuť. Otvorme dvere. 

Mestské podniky v skuto čne hospodária s drvivou 

väčšinou našich pe ňazí. O chví ľu budeme schva ľova ť rozpo čet 

a možno sa budem handrkova ť o nejaké malé položky, ale 

v skuto čnosti, drvivá pe ňazí tohto mesta a tak isto drvivá 

väčšina pe ňazí, ktoré vynakladajú a posielajú ob čania zo 

svojich vrecák, či už na cestovné, na vodné, sto čné, na 

odpady, je neporovnate ľné s tým, čo inkasuje Bratislava, 

dajme tomu, za dane z bytov alebo nebytov. Tam sú p eniaze 

Bratislav čanov a my sme povinní ich otvára ť, pýta ť sa na ne 

a snaži ť sa by ť transparentní vo či verejnosti.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reaguje pán riadite ľ magistrátu.  
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Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ja si naozaj dovolím len kratu čko zarea, zareagova ť na 

vás, samozrejme.  

Veľmi podrobnú analýzu pripomienok magistrátu. Ke ď som 

dostal tieto pripomienky magistrátu prvý krát na st ôl 

a naozaj sa ve ľmi ospravedl ňujem, že nie je v mojej 

kapacite, aby som samozrejme tieto dokumenty dopodr obna 

študoval, tak boli asi takéto hrubé, ukazujem, naoz aj, 

možno polovicu z toho. (poznámka:  riadite ľ prstami 

nazna čil hrúbku pripomienok) 

Tieto slová, ako môj komentár bol úplne rovnaký, ak o 

bol pred chví ľočkou komentár pána poslanca Budaja. Mesto 

samozrejme v žiadnom prípade nebude, nechce a nehro zí, aby 

nejakým spôsobom obmedzovala prístup ob čanom k informáciám. 

To je, to bolo moje zadanie, ktoré dostali, samozre jme, 

odborné útvary. Na to došli, samozrejme,  odborné ú tvary s 

materiálom, ktorý bol ove ľa tenší, ktoré samozrejme tieto 

pripomienky mali rieši ť, by som povedal rôzne technické 

problémy, ktoré vznikajú úradníkom pri vybavovaní ž iadosti 

občanov  

Pokia ľ v týchto, (gong) samozrejme 

Dokončím?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dokončite, samozrejme.  
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Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Pokia ľ v týchto pripomienkach sa naozaj nachádza nie čo 

také, čo by mohlo akýmko ľvek spôsobom obmedzi ť právo 

občanov na prístup k informáciám v súlade so zákonom 2 11, 

samozrejme, mesto takéto veci tla či ť nebude.  

To znamená, sme pripravený na akúko ľvek debatu. Či už 

s pánom poslancom Dostálom, či už pani poslanky ňou 

Pätoprstovu, alebo s kýmko ľvek, ktorý z poslancov záujem 

bude ma ť. Pán riadite ľ, pán vedúci oddelenia a pán zástupca 

riadite ľa Katriak má samozrejme dvere otvorené a bude 

odpoveda ť na vaše otázky tak, aby sa pripomienky samozrejme 

magistrátu, absolútne zosúladili s tým, čo som povedal.  

Veľmi pekne ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V diskusii pokra čuje pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán riadite ľ, ja dúfam, že nie len že mesto bude stále 

otvorené informáciám ob čanov, ale bude ja proaktívne 

vystupova ť v tom, sme o tom už minule hovorili, že 

zverejni ť dozadu to, čo malo povinnos ť zverej ňova ť, ale to 

predchádzajúce vedenie neurobilo. Či sú to zápisnice 

z rokovaní, či sú to záväzné stanoviská, ale skôr, ešte 

jedno bolo, vo ľačo bolo, aha, predaj pozemkov, tak to pán 

riadite ľ Katriak vie. Ale dozadu zverej ňova ť to, čo, čo 
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malo by ť zverejnené od roku pod ľa infozákona. Ďakujem 

pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Dostál.  

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

Ja by som chcel reagova ť na pána riadite ľa magistrátu.  

Ja netvrdím, že je to koniec sveta, že ak by prešli  

tieto pripomienky, tak, tak teraz skon čí právo na 

informácie. Ale ide o to, akým spôsobom je nastaven ý ten 

prístup. Či budeme sa snaži ť lehoty predlžova ť, zvyšova ť 

cenu za, za vä čší rozsah informácií, alebo teda zvä čšova ť 

ten rozsah spoplatnenia. Alebo naopak, sa budeme sp ráva ť 

ústretovo k ob čanom, aj z h ľadiska toho, ako zadefinujeme, 

zadefinujeme to prostredie.  

Tie pripomienky, ktoré prišli z magistrátu, bohužia ľ, 

idú opa čným smerom. Ja som tam bol v piatok pred dvoma 

týžd ňami, so zástupcami iniciátorov hromadnej pripomienk y 

a, a bolo tam množstvo zástupcov ministerstiev a úr adov, 

ktorí sa snažili obmedzi ť, nie zlikvidova ť, obmedzi ť 

trošku, trošku prístup k informáciám. Alebo teda zh orši ť, 

zhorši ť to prostredie a bohužia ľ, medzi tými pripomienkami, 

ktoré išli týmto smerom, takto som vnímal aj tie 

pripomienky z nášho magistrátu. Rieši, rieši tam, o krem 

tých vecí, ktoré som spomínal, ďalšie obmedzenie prístupu 

k informáciám, že ak ide o informáciu získanú pri v ýkone 

služby alebo práce vo verejnom záujme, (poznámka:  
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odkaš ľanie), na ktorú sa vz ťahuje zákonom stanovená 

povinnos ť ml čanlivosti a argumentuje, že, že povinnos ť 

mlčanlivosti, ako sú časť služobnej etiky, najmä 

v ozbrojených silách, prokuratúre, Najvyššom kontro lnom 

úrade, Národnej banke Slovenska a podobne, chráni ť 

informácie a tak ďalej.  

Čiže ja neviem, či magistrát má nejaký dôvod rieši ť 

obmedzenie prístupu k informáciám v ozbrojených zlo žkách 

a prokuratúre. To nech si riešia ozbrojené zložky 

a prokuratúra. Čiže ja, dal som, dal som návrh uznesenia 

a myslím si, že by sme sa my ako zastupite ľstvo mali 

vyjadri ť takýmto spôsobom. Potom samozrejme, bude na vás, 

ako na, na magistráte, ako sa k tomu postavíte ďalej.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slovo odovzdávam ešte predkladate ľovi pánovi 

Katriakovi.  

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem pekne, pán viceprimátor.  

Len by som to v podstate v skratke zhrnul. Magistrá t 

nemá v žiadnom prípade záujem neumožni ť, alebo 

nesprístupni ť akoko ľvek ani jednu informáciu.  

Naozaj, pre, návrh nepredkla, nepredkladala 

samospráva, ale štátna správa, ktorá má iné, iné mo žnosti 

časového, časových odpovedí, ako magistrát, ktorý je ve ľký 
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kolos, má jednotlivé oddelenia, ktoré vlastne musia  

koordinova ť svoju činnos ť a takisto obrovskú agendu, 

napríklad územný plán má problém s takto, s takto k rátko 

stanoveným časom.  

Čo sa týka, čo sa týka tých ozbrojených síl, tak túto 

pripomienku vlastne dávala mestská polícia, čo sme vlastne 

my zapracovali, kde vlastne by mohol vzniknú ť ďalší 

problém.  

Čiže čo sa vlastne týka tých lehôt, tak my sme sa ich 

snažili pred ĺži ť len na to nutné minimum, ktoré vlastne 

úrad potrebuje, aby vedel komfortne spracova ť kompletne 

a komplexne celú informáciu a poda ť ju. V žiadnom prípade 

sme to nechceli obmedzova ť, však tak to ani nie je, teda 

nastavené tieto naše pripomienky.  

Čo sa týka vlastne k tomu stavebnému a územnému 

konaniu, kde vlastne je ten prístup k informáciám, tak tam 

vlastne na tom pripomienkovom konaní vlastne bolo p ovedané, 

že vlastne malo by sa to otvára ť v stavebnom zákone, lebo 

v podstate tam prichádzajú do interakcie aj iné zák onné 

normy, ako sú napríklad práva duševného vlastníctva , čo sa 

týka nejakých tých, nejakej tej projektovej dokumen tácie, 

alebo keby si osoba nejaká vyžiadala projektovú 

dokumentáciu k nejakému domu, bytu alebo k nie čomu, a keby 

to bol váš dom, alebo byt, mohlo by sa sta ť, že by mali 

veľmi ľahký prístup do tejto nehnute ľnosti.  

Čiže  naozaj, my sme zapracovávali celú škálu 

pripomienok od jednotlivých odborných útvarov magis trátu 
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tak, aby tie informácie mohli by ť sprístupnené čo najširšej 

a najlepšej forme.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Dostál. 

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

Ja viem, že každý vychádza z nejakého svojho poh ľadu 

a svojich skúseností a ale napríklad, čo sa týka ochrany 

duševného vlastníctva, tak samotné ministerstvo kul túry 

a ja teda pána ministra Ma ďari ča ve ľmi nemusím, ale samotné 

ministerstvo kultúry prichádza s ústretovejším rieš ením 

tohto problému, ako bratislavský magistrát, ke ď to chce 

ošetri ť cez možnos ť nahliadania do dokumentácie na základe 

infozákona. A, a bratislavský magistrát navrhuje úp lne 

vylú či ť informácie, ktoré sa týkajú územného a stavebného 

konania.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja, ja by som povedala presne to isté, čo Ondro 

Dostál, ale doplním ešte jednu vec, ktorí majú aj s amotní 

úradníci problém a nie len u vás, ale aj na in, na 

mestských častiach, že mapové podklady, ktoré vzájomne majú 

jednotlivé oddelenia, by radi videli a nemajú ich o ni medzi 

sebou k dispozícii, pretože sú tam ešte nejaké star é 

zmluvy, kde asi nejaké duševné vlastníctvo nemôže b yť 

zverej ňované, čo je komické, pretože to bolo obstarávané za 

verejné financie. 

Čiže ke ď teraz budete obstaráva ť hoci čo, čo sa bude 

týka ť možného potenciálneho zverej ňovania, týkajúce sa 

napríklad aj mapových podkladov, GISOV, vrstiev a p odobných 

vecí, tak treba sa do toho obstarávania naozaj vkla dať tú 

formulu, aby ten, ktorý bude z týchto financií pre nás 

robi ť, si potom nenárokoval nejakú ochranu duševného 

vlastníctva, ktorú naozaj sa dá aj spochybni ť, či vôbec tam 

nejaká je. Ale aby tie materiály mali aj samotní úr adníci, 

dakedy majú s tým problém, k dispozícii.  

To je všetko. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje  pán riadite ľ magistrátu Maruška.  
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Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ja to naozaj sa pokúsim len posunú ť ďalej, aby tu 

nebola polemika oh ľadne pripomienok samozrejme magistrátu. 

Ja ponúkam teda pánom poslancom, ktorí budú o to ma ť 

záujem samozrejme rokovanie u m ňa, či už zajtra, alebo 

budúci týžde ň, kde by sme si samozrejme prešli všetky 

pripomienky, s ktorými môže by ť akýko ľvek problém 

a samozrejme, že úrad magistrát si tieto pripomienk y 

uplat ňova ť, uplat ňova ť nebude.  

Pokia ľ by bolo takéto nie čo schodné z vašej strany 

realizova ť, tak samozrejme sme pripravení o tom 

komunikova ť. Jednoducho túto vec posunú ť ďalej tak, aby 

samozrejme bola všeobecná zhoda.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja som sa chcel na pána Katriaka obráti ť, že možno by 

bolo treba naozaj urobi ť písomne, nechcem tu už ďalej 

zdržiava ť, tie iste niektoré aj vecné podozrenia, že by 

mohlo prís ť k mareniu slobodnej sú ťaže podnikate ľské, alebo 

k zneužitiu informácií na neférové praktiky. Lebo 

samozrejme, aj existuje aj tento pól a ten informa čný zákon 

je vždy o tom, kam až ďaleko sa dá tá otvorenos ť dosta ť bez 
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toho, aby sa, aby sa za čalo škodi ť na, na  slobodné 

podnikate ľské prostredie, alebo aby sa za čalo, aby hrozilo 

nejaké zneužitie. 

Bolo by možné teda požiada ť, aby to nebola len vec 

vašich rokovaní s poslancami, ale aby bol predložen ý 

informa čný materiál, kde by na jeden strane bolo, že toto 

sú riziká, preto sme dajme tomu dali také a také 

stanovisko, toto je po diskusii s poslancami náš zá vere čný 

verdikt.  

Informa čný materiál, tak ako sa, ako sa na schôdze 

predkladajú, pretože to je verejný záujem a každý s o 

štyridsiatich piatich poslancov môže by ť postavený pred 

otázku: Tak nám vysvetlite a hovorím na jednej stra ne je tu 

záujem nás, aj ob čanov, aby bolo mesto transparentné. Na 

druhej strane sú tu riziká a na to môže odpoveda ť len 

odborník.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán riadite ľ magistrátu.  

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Čiže k tomuto len poznámo čka. 

Ja som ponúkol toto ústretové gesto z toho poh ľadu, že 

neviem v akom štádiu sa samozrejme nachádza proces 

pripomienkového konania, aby sme samozrejme do ďalšieho 
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zastupite ľstva nezmeškali nejakú lehotu, ktorá samozrejme 

môže plynú ť. Materiál pripravený bude, aby ste vlastne 

dostali informáciu o záveroch toho, tých pripomieno k, ktoré 

magistrát predloží. Ale ešte raz zopakujem. V prípa de, že 

máte záujem sadnú ť si k tomuto, urobi ť rokovanie. A som 

pripravený, či budúci týžde ň, alebo prípadne zajtra si to 

celé prejs ť a si to prerokova ť a samozrejme vylú či ť to čo, 

to čo považujete za, za zlé a samozrejme do ďalšieho 

zastupite ľstva vieme pripravi ť na základe iniciatív aj pána 

poslanca Budaja takúto informatívnu správu.  

Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou ešte reaguje pán poslanec Dostál.  

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

Jano, pána poslanca Budaja tie predstavy, alebo dôv ody 

sú uvedené, lebo tie návrhy sú, sú zdôvodnené, čiže 

magistrát tam vyjadril nejaký svoj názor.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja, ja teda nevidím, ako môžme sa k tomu vráti ť, ale, 

ale dovtedy už ur čite bude vyhodotené medzirezortné 

pripomienkové konanie. Predpokladám, že niekedy bud úci 

týžde ň bude, alebo ten ďalší týžde ň najneskôr bude 

pokra čovanie rozporového konania, takže to už naozaj poto m 

bude iba ex post.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Konštatujem, že do diskusie sa už nikto iný 

neprihlásil.  

Návrhovú komisiu. Máme k tomuto uznesenie?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tejto ústnej informácii, teda k tomu, k týmto úst nym 

informáciám, ktoré odzneli, pán Dostál navrhol znen ie 

uznesenia: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy, stiahnu ť pripomienky hlavného mesta SR 

Bratislavy k návrhu novely zákona o slobodnom príst upe  

k informáciám. Toto je časť Bé návrhu uznesenia.  

Najprv o tomto musíme hlasova ť a potom o tej prvej 

časti.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Budeme teda hlasova ť o uznesení časti Bé. 

Prezentujte sa, prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za. 
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Uznesenie bolo prijaté.  

 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A do časti A berieme na vedomie ústnu informáciu 

o pripomienkach hlavného mesta SR Bratislavy k návr hu 

novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prezentujte sa a hlasujme.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Prítomných tridsa ťštyri,  

za tridsa ťjedna.  
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BOD 21 INFORMÁCIA O VYKONANÝCH KROKOCH 

OHĽADNE INVESTI ČNÉHO ZÁMERU STAVBY 

PREDSTANIČNÝ PRIESTOR HLAVNEJ 

STANICE ŽSR V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania, je to bod 

dvadsa ťjedna Informácia o vykonaných krokoch oh ľadom 

investi čného zámeru stavby Predstani čný priestor hlavnej 

stanice Železnice Slovenskej republiky v Bratislave . 

Úvodné slovo odovzdávam pánovi riadite ľovi magistrátu 

Maruškovi.  

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem pekne. 

Nad rámec informácie, ktoré, ktorá bola predložená 

mestskému zastupite ľstvu na predchádzajúcom zasadnutí by 

som uviedol dve také nové veci, alebo nové aktivity , ktoré 

mesto samozrejme v tejto súvislosti robí.  

Pán primátor zhruba pred dvoma týžd ňami poveril hlavnú 

architektku, ktorá je, bohužia ľ, na dovolenke, čiže nemôže 

poveda ť viac na dnešnom zastupite ľstve, poveril ju, aby 

pripravila návrh úpravy a návrh krokov na úpravu 

predstani čného priestoru tak, aby samozrejme návštevníci 

priestoru neboli konfrontovaní so stavom, ktorý sa,  

v ktorom sa tento priestor už dlhodobo nachádza. Te nto 

materiál, alebo táto informácia, alebo tento postup , tieto 
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návrhy krokov sú v štádiu prípravy a samozrejme bud ú 

predložené vedeniu mesta a následne sa za čnú aj realizova ť.  

Ďalšia informácia je, že pred dvoma týžd ňami sa 

uskuto čnilo oficiálne rokovanie medzi zástupcami mesta za 

účasti pána primátora a odborných zástupcov jednotliv ých 

oddelení so zástupcami vrcholového vedenia Železníc  

Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt 

(ööö=oprava) výstavby a rozvo, regionálneho rozvoja . Bol 

prítomný generálny riadite ľ Železníc za Železnice 

Slovenskej republiky a štátny tajomník ministerstva  dopravy 

pán Strom ček. Na tomto pracovnom stretnutí jednak 

zástupcovia mesta, aj pracovníci Železníc, aj minis terstva 

dopravy deklarovali mestu absolútnu sú činnos ť pri riešení 

tejto situácie.  

Teraz sa uvedená spolupráca ide rozmie ňať na drobné 

v tom zmysle, že sa uskuto ční pracovné stretnutie na úrovni 

riadite ľa magistrátu s kompetentnými zástupcami 

ministerstva dopravy a Železníc Slovenskej republik y 

a ideme pripravova ť návrh ďalších krokov, ktoré mesto bude 

realizova ť v súvislosti s úpravou, alebo akýmko ľvek nejakým 

spôsobom krokmi pri zámeru stavby Predstani čného priestoru 

Hlavnej stanice.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V diskusii pokra čuje pán poslanec Kríž.  
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem, ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán 

námestník. 

Ja, mne trochu je ľúto, že dneska tu nie je prítomný 

pán primátor, lebo ja som chcel moje otázky adresov ať 

priamo na ňho. 

Myslím, že všetci si spomíname, že on bol jeden 

z hlavných kritikov zmluvy s Transprojektom. On bol  práve 

ten, ako poslanec ešte, ktorý navrhoval túto zmluvu  

vypoveda ť čím skôr. Spame, spomínam si na dlhé debaty 

o tomto probléme z minulého a predminulého roka. Vt edy ešte 

bývalý primátor Ftá čnik tieto snahy istým spôsobom tlmil 

a poukazoval na to, že investor sa v prípade vypove dania 

zmluvy bude môc ť obráti ť na súd a vyzýval na to, aby sme 

počkali do doby, ke ď už bude priekazné, že investor 

nestihne tú, tú zmluvu dodrža ť. Na ten čas, pod ľa všetkého, 

prišiel niekedy na jese ň minulého roka. 

Ja som chcel pána primátora požiada ť o vysvetlenie čo 

sa zmenilo vo vz ťahu k investorovi a k tomuto projektu, 

lebo dnes je stále a stále zrejmé, že je to,  ten i nvestor 

nestihne a že nemá to ani financie, pre čo chceme necha ť 

dobehnú ť tú zmluvu? To je moja prvá otázka.  

Pretože to, čo som si pre čítal v informa čnom materiáli 

je nie ve ľmi obsažná informácia o tom, že tie rokovania 

prebiehajú, to je samozrejme chvályhodné. To, že že leznice 

tiež deklarujú, že majú záujem, aby tá stanica neja ko 

vyzerala, je tiež chvályhodné, ale nijakým spôsobom  to 

nerieši situáciu, ktorá tam je dnes. Tiež je celkom  

pozitívne, že dostali za úlohu kompetentní vypracov ať 
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návrhy riešení, pani hlavná architektka, toho ako b y to tam 

mohlo vyzera ť, ako nejaké úpravy okolia, ale to sú len 

všetko kozmetické úpravy. To je podobné ako so stav om 

Kamenného námestia a môžme tam da ť mobilné kvetiná če, možno 

sa to tam dva, tri krát zametie, ale to je presne t o, čo 

pán primátor sú časný Nesrovnal ešte ako poslanec 

kritizoval. Čiže ja sa na to budem pýta ť aj bu ď 

v interpelácii, alebo ke ď tu bude.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Určite vám rád odpovie k tomuto. Ja ak si zalovím 

v pamäti, tak si úplne jasne spomínam, že kolega Uh ler 

vtedy v minulom volebnom odbobí navrhol spracova ť nejakého 

posudku, odborného posudku, či reálne je schopný investor 

toto spravi ť, zrealizova ť v zmysle zmluvy. Vtedy ten 

posudok vyšiel tak, že už je za hranicou niekde v š iestom 

mesiaci dvetisícom štrnástom, alebo respektíve zo s trany 

investora napáda ť samotný tento posudok, ktorý nebol 

súdnoznalecký, ale bol iba znaleckým a tým pádom ce lý tento 

proces ako keby dostal sa do roviny, do roviny, že možno 

áno, možno nie a otvoril si zadné dvierka  pre budú ce súdne 

procesy ak by sme pristúpili k tejto alternatíve 

v pred časnom období, než nastane vypršanie tejto zmluvy.  

To je len môj balík informácií z minulosti, ktoré 

k tomuto mám. Ur čite pán primátor vám k tejto veci rád 

poinformuje svoje stanovisko a zdelí vám ho.  

Neevidujem v diskusii žiadneho ďalšieho prihláseného, 

budeme teda, odovzdávam slovo návrhovej komisii.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie informácie, informáciu 

o vykonaných krokoch oh ľadne investi čného zámeru stavby 

Predstani čný priestor Hlavnej stanice.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsa ťštyri, 

za tridsa ť. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 22 INFORMÁCIA O ROKOVANIACH SO 

SPOLOČNOSŤOU HENBURY DEVELOPMENT, 

S.R.O., SO SÍDLOM HODŽOVO NÁMESTIE 

2, 811 06 BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania a to je bod 

dvadsa ťdva Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie. 

Úvodné slovo odovzdávam riadite ľovi magistrátu pánovi 

Maruškovi. 

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem pekne. 

Informácia bude ve ľmi krátka. V uvedenej veci 

samozrejme sa zatia ľ neuskuto čnili žiadne nejaké rokovania, 

ktoré by mali by nejakým spôsobom posúva ť uvedenú situáciu 

nejakým spôsobom dopredu.  

Samozrejme sme viazaní uznesením mestského 

zastupite ľstva, ktoré tak zaviazalo primátora do konca 

mája, samozrejme predloži ť informáciu o ďalšom postupe 

a všetky relevantné informácie, známe k dnešnému d ňu, 

samozrejme, sú prístupné v uvedenom materiáli.  

Ja sa ospravedl ňujem, dneska som preveroval u pána, 

u pána Katriaka informáciu. Pani poslanky ňa Šimon či čová nás 

požiadala o poskytnutie pre poslancov céde čka s nahratými 
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informáciami v súvislosti, v súvislosti s uvedeným sporom. 

Bol som uistený dnes, že sa to pripravuje, tak nevi em, či 

to bolo poslancom rozdané. V prípade, že nie, tak 

samozrejme bude tak u činené a uvedené informácie dostanete 

tak, ako sme sa dohodli s pani poslanky ňou.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prihlási ť sa do diskusie. 

Áno, pani Šimon či čová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán riadite ľ, ďakujem, že ste mi to pripomenuli. Ja 

som s ľúbila sú činnos ť pri tom. A zozbieranie všetkých 

informácií o PKO a to nie len o tých posledných súd nych 

sporoch, ale aj o tom pred tým, čo sa udialo, lebo je tu 

mnoho poslancov, ktorí jednak si to v minulo, pred štyrmi 

rokmi céde čko nepre čítali, možno nevedia, kde ho majú, ale 

kop, viacero nových, ktorí nemajú o tom vôbec žiadn e 

informácie. A ke ďže sa tento, táto kauza, alebo ako to mám 

nazva ť, proste tento problém ťahá dlhšiu dobu, tak je dobré 

a férové vo či ostatným poslancom, aby sme im to dali do, 

dohromady.  
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Takže dúfam, pán Katriak, že ste to ešte neurobili 

a že vám teda pomôžem s tým, aby sme tam doplnili v šetky 

informácie, ktoré máme aj my prípadne.  

Ale chcela som ešte k bodu PKO.  

Jednak by ma zaujímalo ako beží konanie o stavebnej  

uzávere. Mesto v októbri minulého roku požiadalo st avebný 

úrad Starého Mesta, aby za čalo konanie o stavebnej uzávere 

na Bratislavské nábrežie z dôvodu toho, že tam beží  

obstarávanie územného plánu zóny Bratislavské nábre žie. 

Jedna otázka, ako beží, alebo ako prebieha to konan ie 

o stavebnej uzávere. 

A druhá vec by ma zaujímala. Ako stojí vlastne 

obstarávanie Územného plánu zóny Bratislavské nábre žie? 

Viem, že sa to zastavilo niekde pri návrhu zadania,  kde 

teda neviem, či je to rok alebo rok a pol, alebo ko ľko 

dozadadu. Odvtedy sa s tým neurobilo ni č. Obstarané, teda 

začalo sa obstaráva ť niekedy v roku 2011, ak ma pamä ť 

neklame a už je dovtedy sú štyri roky a ešte sa ne,  sa 

nedostali ani k návrhu zadania územného plánu zóny.   

Takže potom nabudúce, keby sme mohli dosta ť takúto 

informáciu.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V diskusii pokra čuje aj pani poslanky ňa Farkašovská.  
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PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som si len možno trochu neskoro, ale predsa len 

všimla, že v pozvánke máme uvedené, že tento materi ál máme 

prerokúva ť až po šestnás ť tridsa ť. Už je to pasé. Napriek 

tomu je tam veta po Vystúpeniach ob čanov, tak sa chcem 

spýta ť, či budeme ma ť dnes opä ť Vystúpenia ob čanov, ke ďže 

už na tomto zasadnutí sme Vystúpenia ob čanov mali. Lebo 

toto zasadnutie je pokra čovaním toho, ktoré sme za čali pred 

dvoma týžd ňami? Čiže rada by som po čula odpove ď na túto 

otázku.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja rozumiem. My sme o tomto bode komunikovali spolu  na 

politickom grémiu, alebo teda poslaneckom grémiu. Z aznela 

požiadavka od pána predsedu klubu Bratislavský klub  pána 

Budaja informácia, že si žiada vždycky, ke ď mestské 

zastupite ľstvo rokuje, aby o šestnástej vystupovali 

poslanci. Takto nejak som to pochopil. Ob čania, tak. 

Samozrejme ob čania. Ak trvá na tom, samozrejme ur čite nám 

povie a ak nie, môžme o tom uvažova ť.  

Faktickou reaguje pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 
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Tiež, nevedela som teda o tej požiadavke predsedu 

nášho klubu. Ale chcela som len poveda ť k tomu to ľko, že 

bývalo aj pred tým zvykom, napriek tomu, že bolo te da 

pokra čovanie zastupite ľstva, kde už Vystúpenia ob čanov 

odznelo, vždy ke ď sme došli k šestnástej hodine, alebo 

došlo mestské zastupite ľstvo, tak sa prerušilo, dala sa 

možnosť ob čanom.  

Proste je to zvykom na každom zastupite ľstve, či je 

druhé, tretie pokra čovanie, o šestnástej hodine Vystúpenie 

občanov.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reaguje faktickou pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Vlastne netreba. Ja myslím, že je to dobrý zvyk. 

A jednoducho, už sme mali dvojdielne, dvojdenné zas adanie 

a tak isto sa opakovalo, že o šestnástej bolo Vystú penie 

občanov.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Grendel.  
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Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Pred dvoma týžd ňami sme boli svedkami celkom rigidnej 

interpretácie rokovacieho poriadku, takže ja by som  

zacitoval z tohoto dokumentu: „ V rámci popolud ňajšieho 

rokovania sa o šestnástej hodine zaradí bod Vystúpe nie 

občanov v d ĺžke trvania maximálne tridsa ť minút. Na 

vystúpenie ob čanov v tomto bode sa nevyžaduje súhlas 

mestského zastupite ľstva.“  

Nie je tu ani veta o tom, že či je to dvojd ňové, 

trojd ňové. Keby sme tu rokovali celý týžde ň, pod ľa tohto 

textu každý de ň by to tak muselo by ť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rovnako, rovnako tomu tak rozumiem.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   Budaj, poslanec MsZ: 

Ja sa vrátim k meritu diskusie o informácii o PKO a  o, 

a o Henbury.  

Chcel by som da ť aj pozme ňovací návrh tentoraz, 

pretože tá situácia sa nehýbe, ale nám tam leží. A keďže 

budeme schva ľova ť rozpo čet, tak mnohých to možno zaujme. 

Nám tam leží vysoká čiastka.  

Pred desa ťro čím sa predával pozemok s tým, že primátor 

bol zaviazaný aj rokova ť o predaji budovy. Žia ľ pri tom 
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predaji pozemku sa neuhradila celá suma, ale stotri dsa ť 

miliónov vtedajších korún zostalo v rukách kupujúce ho, toho 

kto kupoval pozemok a bolo, pod ľa mojej mienky bola obídená 

súťaž a bolo zadané zmluvou a hlasovaním zastupite ľstva, že 

tento kupec pozemku zárove ň za časť tejto ceny postaví 

v relatívne krátkej  dobe bratislavskú promenádu. N ajneskôr 

však do desa ť rokov. To uplynie budúci rok, v roku 2016.  

Je to bezúro čná pôži čka, ktorú sme poskytli tejto 

miliardárskej firme. My, superbohaté mesto sme si t o mohli 

dovoli ť. To iste chápete, že je ironické. Táto pôži čka 

vlastne neprináša nikomu osoh. Nám neprináša úroky 

a ob čania majú, ob čania majú rozbité nábrežie, ktoré by si 

naozaj zaslúžilo, a znovu pripomeniem budúci rok, k edy sa 

chystáme predseda ť Európskej únii, ktoré by si zaslúžilo 

pozdvihnú ť.  

Chcem požiada ť a poprosím vás, páni poslanci, 

o podporu, požiada ť pána primátora, aby zahájil, aby 

zahájil rokovania o, a aby predložil svoj projekt t oho, ako 

má vyzera ť, alebo aké zásady má splni ť, čo si vlastne mesto 

ide objedna ť. Preto je celá táto obskurná zmluva, je, 

predsa len má jednu poistku, a tá je, že firma Henb ury môže 

tieto peniaze nevráti ť alebo nám ich neda ť ak ich 

preinvestuje na výstavbu nábrežia pod ľa projektu ale, ktorý 

odsúhlasí mesto. Tento projekt treba dorokova ť, treba trva ť 

na tom, že tam nebudú peniaze investované do cudzie ho 

majetku, pretože taký plán som zistil, že tam bol, že sa 

mali investova ť peniaze do prekládok potrubí, ktoré nie sú 

potrebné a do protipovod ňovej ochrany, ktorá pod ľa 

odborných pracovísk, nie je potrebná.  
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To, práve tieto dve ve ľké investície asi o osemdesiat 

percent navýšili odhadovanú cenu. V skuto čnosti by sa tá 

promenáda dala vtesna ť do jedného milióna Eur aj so 

svietidlami, aj s lavi čkami, so všetkým. Mestu by sa tým 

otvorila cesta k vyše dvom, vyše trom miliónom Eur,  pretože  

tá zmenka, ktorá istí tento obchod je na štyri celé  tri 

milióna Eur.  

Poprosím vás vo vedení mesta, viem, že je toho dos ť, 

ale tento rok naozaj máme s rozpo čtom, máme napätie 

v rozpo čte, skúsme získa ť tieto prostriedky, skúsme sa 

dohodnú ť na nejakom projekte, alebo nech odstúpia od tej 

realizácie. To nech už povedia právnici. Záujmom me sta by 

nemalo by ť objednáva ť si bez sú ťaže predražené, predražené 

výstavby, alebo nech sa ten projekt uvedie do reali stického 

stavu do sumy, povedzme, jedného milióna Eur a roku je sa 

s týmto dodávate ľom aj o tom, aby zvyšnú časť zmenky 

preplatil.  

Dovolím si také uznesenie odovzda ť návrhovej komisii 

a prosím o podporu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si dovolím v tejto veci ešte da ť slovo pánovi 

Katriakovi, aby nás poinformoval o otázkach možnost í, vôbec 

v tejto veci rokova ť o zmenke.  
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Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Takže v podstate pán poslanec Budaj už povedal taký  

krátky exkurz. My pokia ľ, alebo pokia ľ Henbury nevybuduje 

promenádu do 27. 2. 2016, tak v podstate za splneni a alebo 

nesplnenia istých podmienok, mesto by mohlo vyplni ť takúto 

zmenku. Týchto možností viacej, ale ešte pred tým b y som 

rád uviedol, že podmienky výstavby promenády a jej prevod 

do majetku mesta sú podrobne upravené v článku 5, v bodoch 

5.1.5 a 5.1.16 kúpnej zmluvy a to nasledovne: Henbu ry je 

povinné realizova ť investi čný projekt výstavby nábrežnej 

promenády, ktorý zah ŕňa komplexnú architektonickú, 

inžiniersku a stavebnú činnos ť s tým, že po vybudovaní 

promenády je povinné ju mestu odovzda ť a protokolárne 

previes ť vlastnícke právo k nej na mesto.  

Čiže v podstate oni to prevedú do vlastníctva mesta,  

čiže bude sa robi ť na mestskom. Promenáda musí obsahova ť, 

toto je citácia so zmluvy, mimo iné, železobetónový  múr 

namiesto pôvodného kamenného, ktorý bude sp ĺňať  požiadavky 

protipovod ňovej ochrany, verejné osvetlenie vo forme 

osvetlenia nábrežnej hrany, nevyhnutné inžinierske siete, 

čo sa týka asi tých potrubí a mobiliár, to sú vlastn e tie 

lavi čky, odpadové koše a ostatný teda ten mobiliár.  

Dohodnutý časový harmonogram, ktorý vlastne je 

dohodnutý zmluvne je, že Henbury musí mestu predlož i ť už 

pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povoleni a, na 

preštudovanie projektovú dokumentáciu promenády, kt orú 
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mieni priloži ť k žiadosti o stavebné povolenie a komplexnú 

kalkuláciu tohto projektu.  

Mesto musí do 30 dní od doru čenia projektovej 

dokumentácie a kalkulácie vyda ť a doru či ť Henbury bu ď 

potvrdenie o správnosti, alebo potvrdenie o rozpore , 

ktorého nevyhnutnou sú časťou má by ť detailný popis dôvodov 

rozporu a navrhovaný spôsob ich odstránenia. Ak mes to do 

30-tich dní nezareaguje, respektíve vydá potvrdenie  

o rozpore bez povinných náležitostí, platí fikcia, že 

vydalo potvrdenie o správnosti.  

Potom vlastne sú tie varianty, ale pod ľa dohody 

o vyplnení bankozmenky zo d ňa 27. 2. 2006 môže hlavné mesto 

vyplni ť zmenku v nasledovných prípadoch:  

Po prvé, ak do 27. 2. 2016 nesplní Henbury developm ent 

tieto povinnosti: 

-  skolaudova ť promenádu, plus predloži ť mestu 

doklady o tom, že náklady na realizáciu 

promenády boli vynaložené, vynaložené 

minimálne v sume štyri milióny 

tristoštyridsa ťšes ťtisíc šes ťstošes ťdesiatdva 

tridsa ťosem Eur; 

-  plus odovzda ť mestu promenádu do užívania 

-  plus previes ť na neho vlastnícke právo.  

 

Druhá varianta, teda  vyplnenia tejto blankozmenky je 

ak do 27. 2. 2016 nesplní Henbury development s. r.  o. 

tieto povinnosti: 

-  skolaudova ť promenádu, 

-  plus predloži ť mestu doklady o tom, že náklady 

na realizáciu promenády boli vynaložené v sume 
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nižšej ako štyri milióny 

tristoštyridsa ťšes ťtisíc šes ťstošes ťdesiatdva 

tridsa ťosem Eur do šes ťdesiatich dní od 

právoplatnosti kolauda čného rozhodnutia 

doplati ť mestu rozdiel medzi sumou štyri 

milióny tristoštyridsa ťšes ť 

šes ťstošes ťdesiatdva tridsa ťosem Eur a výškou 

nákladov na realizáciu promenády, plus 

odovzda ť mestu promenádu do užívania 

a previes ť na ňho vlastnícke  právo. 

 

A ako tretia posledná varia, predposledná varianta  

je, ak do troch mesiacov od zmeny uznesenia mestské ho 

zastupite ľstva číslo 719 z roku 2005, ktorou bude 

schválená zmena spôsobu úhrady druhej časti kúpnej 

ceny. To sú vlastne tie štyri milióny 

tristoštyridsa ťšes ť šes ťstošes ťdesiatdva tridsa ťosem. 

Peňažným plnením neuhradí Henbury development druhú 

časť kúpnej ceny na ú čet mesta, zmenu uznesenia 

mestského zastupite ľstva je povinné iniciova ť mesto, 

ak do ôsmich mesiacov a desiatich dní od doru čenia 

nevydá takzvané potvrdenie o správnosti k adaptovan ému 

vyhodnoteniu projektovej dokumentácie a kalkulácie 

promenády, ktoré spolo čnos ť Henbury development 

predloží mestu na základe takzvaného potvrdenia 

o rozpore, vydaného mestom k pôvodnej projektovej 

dokumentácie a kalkulácie promenády.  

 

A štvrté posledné, kedyko ľvek, ak bude vo či 

spolo čnosti Henbury development vyhlásený konkurz.  
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Čiže máme tu vlastne štyri možnosti kedy vlastne môž me 

my túto blankozmenku vy, vy, vyplni ť, avšak tieto okolnosti 

ešte nenastali dneska. Lebo v podstate je tam ešte ten, ten 

čas na tú realizáciu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Budaj.  

Ján   Budaj, poslanec MsZ: 

Ďakujem za, ďakujem pekne za pre čítanie celého, to je 

celej tej pasce, ktorú nachystali na toto mesto. Vi dím, že 

na to, aby som pripravil uznesenie, by som si to mu sel 

preštudova ť. Nebudem v tejto chvíli dáva ť uznesenie 

a využijem potom prípadne bod Rôzne.  

V každom prípade záujmom mesta je, aby, aby si, aby , 

aby sa neuskuto čnila objednávka, ktorá bola do cudzieho 

majetku. Čiže napríklad do protipovod ňovej ochrany, ktorá 

nie je majetkom mesta a tak isto do plynového 

strednotlakového potrubia, ktoré je pod chodníkom, ktoré 

nie je majetkom mesta a o ktorom mi generálny riadi te ľ 

plynární dal písomné stanovisko, že je do roku 2050  

v absolútnom poriadku. Bola to ne, bolo to nezodpov edné 

nakladanie s financiami, ktoré nám brz, brzdí štyri  milióny 

Eur.  

Ja verím, že nové vedenie si uvedomuje, že (gong) 

prichádza k plytvaniu a že koná v záujmoch mesta. P okia ľ by 
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som chcel k tomu da ť nejaké uznesenie, tak by som bol rád, 

keby ste mi poskytli text, ktorý ste pre čítali.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Nepamätám presne dátum, ale bolo to niekedy v decem bri 

2014, teda už po vo ľbách, kedy už boli známi aj primátori, 

aj, aj, teda pán primátor aj pán starosta Starého M esta 

Štev čík, ale ešte nefungovali vo svojich funkciách. 

A dozvedeli sme sa, že spolo čnos ť Henbury development 

požiadala stavebný úrad Starého Mesta o vydanie úze mného 

rozhodnutia práve na túto promenádu. Ešte fungoval bývalý 

primátor pán Ftá čnik, tak som sa ho pýtala či o tom vie 

a či mesto vydalo záväzné stanovisko k tomuto, k tejto  

stavbe. Mesto nevydalo záväzné stanovisko, preto dú fam, že 

pán starosta Starého Mesta, ktorý je tu prítomný, c hcem sa 

opýta ť, že teda ako pokra čuje ďalej táto stavba, alebo toto 

územné konanie, ke ďže mesto nevydalo k tomu záväzné 

stanovisko a dúfam, že tak skoro ani nevydá.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prihlásil sa do diskusie pán starošta Štev čík.  

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Ďakujem pekne. 

Nemám vedomosť o tom, že by tam nastal nejaký posun, 

ale preverím to, ale ni č sme nepodpisovali, ni č sme zatia ľ 

nedávali v tomto smere. Takže preverím to a dám ved ie ť.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nasleduje v diskusii  pán poslanec Budaj.  

Ján   Budaj, poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem, pán predsedajúci.  

Ja využijem  možnos ť ešte raz poda ť kolegom poslan, 

poslancom, poslankyniam informáciu. 

Pred približne jeden a pol rokom skuto čne sa táto 

firma zjavila s projektom. Bol to teda tak by som p ovedal 

skôr štúdia. Ale práve preto, že na tej štúdii sa m i 

podarilo odhali ť zámer preinvestova ť naše peniaze do 

nezmyselných, do nezmyselných akcií, tak primátor F tá čnik 

už vtedy zamietol tento projekt.  
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Čiže mesto má za sebou už jedno, jedno to konanie 

v takom zmysle, v akom, o akom pán doktor hovoril. Čiže bol 

predložený projekt, ktorý mesto neschválilo.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie Informáciu o rokovaniach  so 

spolo čnos ťou Henbury a tak ďalej.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prezentujte sa, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 22A VYSTÚPENIE OBČANOV 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pristúpime teraz k obvyklému vystup, Vystúpeniu 

obyvate ľov, ob čanov. Prihlásili sa iba dvaja.  

Môžeme.  

V prvom poradí, pod ľa poradia vystúpi Stanislav Be ňo, 

predseda predstavenstva bé-ve-es. 

Ing. Stanislav   B e ň o ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, a. s. 

Príjemný dobrý de ň ešte raz.  

Vážený pán predsedajúci, poslanci, v prvom rade by som 

sa chcel ospravedlni ť za to vystúpenie v bode, ktoré nebolo 

vtedy, nemalo by ť. Je to spôsobené neznalos ťou, možno, 

takou tohto vášho rokovacieho poriadku. 

Ja vás chcem len informova ť, ako všetci viete, bude sa 

kona ť zajtra mimoriadne valné zhromaždenie Bratislavskej  

vodárenskej spolo čnosti a s jediným bodom, a to je 

odvolanie z postu predsedu predstavenstva našej 

spolo čnosti.  

Dnes som tu na základe poverenia predstavenstva 

spolo čnosti bé-ve-es, ktoré ma požiadalo, aby som 
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informoval zastupite ľstvo o tom, že v prípade, že tento akt 

nastane, spolo čnos ť bude zna čne paralyzovaná.  

Dneska sme h ľadali všetky možné právne aspekty, ako 

tomuto zabráni ť, žia ľ nejaké generálne plné moci a plné 

moci nie sú možné, či je to už na základe stanovísk práv, 

našich právnych kancelárií, ale aj na základe rozho dnutia 

Ústavného súdu Slovenskej republiky.  

Chcem vás ubezpe či ť, že nie je mojou osobnou ambíciou 

byť na ďalej predsedom predstavenstva z dôvodu toho, že to 

je nejaká osobná záležitos ť. Skuto čne tu ide o to, že ak 

nastane tento akt, spolo čnos ť bude paralyzovaná.  

Ako všetci viete, informoval som vás, že zhruba pre d 

dvomi týžd ňami prišiel zmenkový platobný príkaz zhruba na 

sedem miliónov Euro. V prípade, že by spolo čnos ť nemala 

predsedu predstavenstva a bolo potrebné reagova ť do troch 

dní, nebolo by to možné vzh ľadom na to, že stanovy našej 

spolo čnosti hovoria, že navonok prezentuje spolo čnos ť vždy 

predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.  To je 

právny úkon, ktorý je právoplatný. Všetky ostatné n ie sú 

právoplatné. To znamená, ve ľmi jednoduchý príklad. Ak by 

nebolo do troch dní podané toto odvolanie, hrozilo by to, 

že vlastne spolo čnos ť bude musie ť tie zmenky bu ď zaplati ť, 

alebo nie, príde exekútor.  

Naozaj, chcel a považujem za povinnos ť vás o tomto 

informova ť.  

Ďakujem za možnos ť tohto vystúpenia.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

K tomuto poviem iba to ľko, že takto pred desiatimi 

mesia, mesiacmi nastala v Bratislavskej vodárenskej  

identická situácia, kedy spolo čnos ť nemala predsedu 

predstavenstva a vtedy si spolo čnos ť nechala vypracova ť 

právne stanovisko, ktoré tvrdí,  že spolo čnos ť môže by ť 

zastupovaná na základe generálnych plných mocí a os oba 

predsedu predstavenstva na to nemá žiadny vplyv. Je  to 

presne opa čne ako tvrdí predstavenstvo dnes.  

To isté predstavenstvo dnes.  

Čiže ja som dnes požiadal predstavenstvo, aby 

postupovali pod ľa modelu, ktorý pripravili v júni 2014 na 

základe memoranda, ktoré si dalo predstavenstvo pri pravi ť, 

aby zastupovanie spolo čnosti bolo neohrozené. Tento pokyn 

som dnes vydal, alebo žiados ť. Mám pocit, že predstavenstvo 

odmietlo kona ť týmto spôsobom. To znamená, že zodpovednos ť, 

ak sa náhodou nie čo stane v tej spolo čnosti, spôsobom, 

ktorý sme teraz po čuli, preberá predstavenstvo spolo čnosti.  

Ďakujem. 

Ďalší je pani Necpalová.  

Nech sa pá či. 
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Občianka   Miloslava   N e c p a l o v á :  

Dobrý de ň pán primátor, dobrý de ň panie poslankyne, 

páni poslanci.  

Keď sme sem šli, pozreli sme si ešte jesenné s ľuby 

kandidátov na primátora, na poslancov. O tom ako to  budú 

všetko robi ť lepšie, ako dávajú na ob čiansku verejnos ť 

a preto mnohí kandidovali aj ako ob čianski kandidáti. Mnohí 

boli aj zvolení.  

Napríklad pán poslanec Hr čka, aj vám som dala hlas 

práve preto, že ste toto vraveli a kvôli vášmu odpo čtu.  

Teraz sa pýtame: Ako ste boli pripravení plni ť s ľuby, 

ako po čúvate tú verejnos ť?  

Pred dvoma týžd ňami sme vám dávali pripomienky, 

napríklad, k takzvanému ob čianskemu rozpo čtu, pred tým 

participatívnemu, Bratislavskému dobrovo ľníckemu centru. Čo 

z toho sa premietlo v dnešnom návrhu rozpo čtu, ktorý máte 

prerokováva ť? V týchto bodoch zostalo všetko po starom, 

alebo aj v týchto bodoch.  

To vám je ľahostajný náš názor? Presnejšie názor tých 

čo sa zapojili do prípravy, návrhu projektov, do hla sovania 

v rámci ob čianskeho rozpo čtu? Ako to, že ste nezmenili 

návrhy na projekty, ktoré boli zahrnuté do particip áku? Ako 

to, že ste nechali všetko po starom a teda tie, tie  

projekty, ktoré boli na prvom a druhom mieste ste 

vynechali, za to ste dali siedmy a ôsmy? Pre čo je v návrhu 

rozpo čtu rozhádza, teda tento návrh rozpo čtu rozhádzaný na 

rôznych miestach niekde v iných kapitolách, napríkl ad 
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Hradby, Pomoc seniorom, ale potom ešte aj v ob čianskom 

rozpo čte.  

Pre čo zasa budete dáva ť na BVC, Bratislavské 

dobrovo ľnícke centrum dvadsa ťtisíc, približne dve tretiny 

z nich idú na výplaty pre tých, ktorí majú iných u či ť robi ť 

dobrovo ľnícky, teda bezplatne.  

Všelikde vám chýbajú peniaze. Naozaj všelikde a ve ľa. 

Preto, opakujem sa, spomínané položky sú len zrnkom  maku 

v celom tom mestskom rozpo čte. Ale ke ď vezmeme napríklad 

tých dvadsa ťtisíc, nedalo sa da ť teda na iné za čo 

hlasovali dobro, tí čo sa zapojili do hlasovania v rámci 

participáku?  

Ja viem, pred dvoma týžd ňami pán primátor reagoval, že 

v budúcnosti to vezmete do úvahy. A teraz čo ste robili? 

Prepá čte, od decembra, od januára. Čo ste robili za 

posledné dva týždne? Na čo tu chodíme a hovoríme? Viem, 

vychádza to, že vám je to jedno. Vy nám budete zase  o tri 

roky hovori ť ako (gong) to s nami myslíte dobre a aby sme 

boli aktívni. Aktívni, vzdelaní, študujúci materiál y. 

Končím.  

Musím vám poveda ť, že hlasovanie, výsledky a vybraté 

projekty do takzvaného ob čianskeho rozpo čtu sú len ukážkou 

toho, ako sme vám ukradnutí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Necpalová, poprosím vás, keby ste. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 446 

Občianka   Miloslava   N e c p a l o v á :  

Ako aktívni nemá by ť. 

Ďakujeme za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme ve ľmi pekne za vystúpenie. 

(poznámka:  potlesk) 

Keďže nie sú prihlásení ďalší ob čania do tohoto bodu, 

my pokra čujeme ďalej v programe rokovania mestského 

zastupite ľstva bodom číslo dvadsa ťtri.  

 

 

BOD 23 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMLUVY 

O POSTÚPENÍ POHĽADÁVOK HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A tým je Návrh na schválenie Zmluvy o postúpení 

pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy.  

A teraz si musím spo číta ť. Raz, dva, tri, štyri, pä ť, 

šes ť, sedem osem, desa ť 
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(poznámka:  po čuť slová „tesná vä čšina) 

Tesná vä čšina.  

Tak prosím predkladate ľa o pár úvodných slov.  

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Poprosím pána, pána Katriaka. Ďakujem pekne. Poskytne 

informáciu.  

Ďakujem pekne. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ospravedl ňujem sa. Ďakujem pekne. 

Ide o návrh na schválenie Zmluvy o postúpenie 

pohľadávok hlavného mesta kde nám spolo čnos ť, spolo čnos ť 

Fal, Falcon Legal chce teda zaplati ť za poh ľadávku, ktorá 

vlastne je v konkurze na spolo čnos ť SIRIUS SLOVAKIA, ktorú 

vlastne hlavné mesto nevie vymôc ť v nominálnej hodnote 

v celkovej výške vlastne osemtisíc štyristodevä ťdesiatsedem 

osemdesiat, presne túto istú sumu. Preto žiadame 

zastupite ľstvo, aby vlastne schválilo predaj tejto 

pohľadávky, nako ľko si myslíme, že mesto sa iným spôsobom 

nevie dosta ť k tak, takejto poh ľadávke, ke ďže vlastne aj 

konkurzný správca potvrdil, že nie je dosta č, dostato č, nie 

sú dostato čné prostriedky na uspokojenie aspo ň v minimálnej 

čiastke.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

A otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Pán námestník Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , námestník primátora hlavného me sta 

SR Bratislavy: 

 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som len poprosil pána predkladate ľa, či vie svoj 

právny názor nejak verejne deklarova ť, že čo vedie tohto 

záujemca, záujemcu o to, v takejto situácie, aby od kúpil 

tento náš podiel.  

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Tak samozrejme, vedie ho ur čite k tomu nejaký zámer. 

Ja ten zámer teda neviem. On nám ho samozrejme neoz rejmil. 

Sleduje tým asi ovládnutie tohto konkurzu, aby sa d ostal k, 

teda k vä čšiemu podielu. Avšak toto je iba naša teda, teda 
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domnienka. Nášho oddelenia. Nepodarilo sa nám teda zisti ť, 

že pre čo vlastne to chce od mesta odkúpi ť, avšak pre nás je 

dostato čné to, že za poh ľadávku, ktorá nám vlastne visí 

v ú čtovníctve, nedostali by sme v podstate za ňu ni č, nám 

dneska záujemca ponúka plnú hodnotu tejto poh ľadávky.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nikto sa do diskusie nehlási. 

Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návr h 

uznesenia.  

Prosím organiza čné oddelenie, aby zabezpe čili zapnutie 

tých reflektorov hore na balkóne, lebo je tu tma.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Môžme?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Môžem číta ť uznesenie?  
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Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje Zmluvu o postúpení poh ľadávok hlavného 

mesta a tak ďalej, tak jak je uvedené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných, 

dvadsa ťpäť za, jeden sa zdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 24 INFORMÁCIA O ZMLUVNOM VZŤAHU 

S DODÁVATEĽOM ZIMNEJ ÚDRŽBY FIRMOU 

A.R.K TECHNICKÉ SLUŽBY, S.R.O., 

O OBSTARANÍ KTORÉ MU PREDCHÁDZALO 

A O MOŽNOSTIACH UKONČENIA TOHTO 

ZMLUVNÉHO VZŤAHU A JEHO NAHRADENIE 

ALTERNATÍVNYM RIEŠENÍM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu dvadsa ťštyri a tou je Informácia 

o zmluvnom vz ťahu s firmou A.R.K  a prosím pána riadite ľa 

o pár úvodných slov.  

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem pekne. 

Na základe uznesenia mestského zastupite ľstva bola 

pripravená táto informácia, ktorá obsahuje informác iu 

o zmluvnom vz ťahu zimnej údržby A.R.K a obstarávaní 

uvedenej, uvedenej služby, ktorú mesto, mestu posky tuje 

uvedená spolo čnos ť od roku 2010 a všetkému, čo tomu 

predchádzalo. Rovnako uvedený informa čný materiál obsahuje 

aj možnosti ukon čenia tohto zmluvného vz ťahu a jeho 

nahradenia alternatívnym riešením.  

V obsahu uvedeného materiálu nájdete aj, aj jednotl ivé 

body opatrenia, ktoré boli vyrokované v priebehu ja nuára 

a februára z dodávate ľom na zefektívnenie a skvalitnenie 

poskytovania zimnej údržby pre mesto Bratislava a r ovnako 
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aj informácie o zintenzívnení kontroly poskytovania  

uvedenej služby. 

Toľko asi k úvodnému slovu.  

Prípadne, že budú otázky, nech sa pá či.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za úvodné slovo a otváram k tomuto bodu 

diskusiu.  

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Chren. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keďže som autorom toho uznesenia, na základe ktorého 

bola spravená táto správa, ja by som sa chcel len t ak 

spýta ť pána primátora, teda nad rámec všetkých tých 

oficiálnych informácií, ktoré sú uvedené v tom mate riály, 

aký je teda váš poh ľad na základe  tých rokovaní, ktoré ste 

mali na to, ako pracuje firma A.R.K., ako funguje z imná 

údržba a na to, čo je teda to správne riešenie pre 

Bratislavu? Či pokra čova ť v tom zmluvnom vz ťahu alebo či sa 

ho snaži ť nahradi ť nejakým iným? 

Ďakujem. 
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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: 

Pán primátor, ja troška od veci. 

Pán primátor, niektorí poslanci, myslím, že tak zo päť 

sa chystá na sedemnástu hodinu ís ť na dvadsa ť minút na 

zhromaždenie Slovensko a Euroatlantické štruktúry, ktoré je 

protizhromaždením zase Slovensko neviem aká časť Európy. Ja 

by som bol rád, keby dvaja predstavitelia klubov od  16.50 

dajme tomu do 17.30 vyhlásili prestávku, lebo radi by sme 

sa zú častnili tohto zhromaždenia z toho dôvodu, že myslím  

si, že Slovensko patrí do Európskej, patrí do západ nej 

kultúry a bolo by dobré, keby sme sa ako zastu, 

predstavitelia mestského zastupite ľstva zú častnili. Čiže 

takú štyridsa ťminútovú prestávo čku.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja samozrejme to, tento dôvod beriem. Do západnej 

kultúry patrí aj ur čitá slovná úspornos ť. To znamená, ke ď 

sa jej budeme drža ť, to znamená, že možno stihneme ešte 

dokon či ť toto zastupite ľstvo, lebo máme už iba skuto čne 

technické body.  

Pán poslanec Borgu ľa.  

Nech sa pá či. 
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ja teda by som chcel vyhovie ť a ako predseda nášho 

poslaneckého klubu žiadam v tom čase, čo hovorí pán Mrva 

o prestávku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Samozrejme, ke ď nekon číme, tak budeme ma ť prestávku. 

Jasné.  

Čo sa týka otázky pána poslanca Chrena. Kritika 

spolo čnosti A.R.K. viedla práve minulo, minulé 

zastupite ľstvo k prijatiu tých uznesení o kontrole 

a nakoniec nás viedla k tomu, že po nástupe do funk cií sme 

veľmi zosilnili tú kontrolu a zintenzívnili taký manaž érsky 

tlak, alebo zmluvný tlak, pretože mesto má s touto 

spolo čnos ťou zmluvu. Zmluvný tlak v zmysle zlepšenia 

výkonov. Tie výkony pre mesto skuto čne sa zlepšili. Ve ď ten 

zoznam toho čo spolo čnos ť za tie isté peniaze robí naviac, 

alebo lepšie, si myslíme, ten máte.  

Zmluva je daná. Ak spolo čnos ť nebude tú zmluvu plni ť, 

tak je dôvod na výpove ď. My sme ju nevypovedávali uprostred 

zimnej údržby, pretože sa nám to zdalo trochu hlúpe  

vypovedáva ť uprostred zimy zimnú údržbu, ale ke ď nastane 

dôvod, tak ho použijeme samozrejme. Ten zatia ľ nenastal 

tento rok, pretože mám za to, že tie služby spolo čnosti sa 

zlepšili.  

Druhá časť tohto problému je zaisti ť alebo zisti ť, či 

si vieme tie služby vykonáva ť vlastnými silami. Na tom sa 
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pracuje na tej kalkulácii, pretože tiež to nie je 

jednoduché. Ja si myslím, že principiálne by to bol o aj 

lepšie, ale tie vozidlá už sú aj ú čtovne prevedené a to už 

sú zase ú čtovné operácie, obchodné operácie, také 

jednoduché to asi nebude, takže na tom sa teraz pra cuje. 

A tú informáciu dostanete.  

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Pán primátor, ďakujem ve ľmi pekne.  

Ja v tomto, čo ste povedali na záver vás chcem ve ľmi 

podpori ť a požiada ť teda o to, aby ste na tom intenzívne 

pracovali, lebo vykonáva ť zimnú, letnú údržbu a vo vlastnej 

réžii, je pod ľa mňa to najlepšie, čo Bratislava môže ma ť. 

Osvedčilo sa to dlhé roky.  

Sú mnohé veci, ktoré sú vhodné na outsourcing, ale 

možno práve táto to nie, alebo ke ď je, tak iba v obmedzenej 

miere, ale ur čite nie celovky. Ale rozumiem tomu, že by 

mohli, mohli by ť outsourcingované činnosti pravidelne, 

presne pravidelne sa opakujúce, pre čo nie. Lenže čistota 

v uliciach, rovnako ako aj starostlivos ť o zele ň a zimná 

údržba neni len pravidelne sa opakujúca činnos ť, ale 

mnohokrát je to náporová činnos ť, alebo jednorázová ve ľká 

činnos ť, tak práve preto si myslím, že by bola vhodná, 

(poznámka:  zakaš ľanie) vhodná, vhodné, keby sme to robili 

ako mesto.  

Chcem len pripomenú ť, ke ď táto firma vyhrala tú sú ťaž, 

tak tá sú ťaž bola celá ve ľmi podivná, lebo na jednej strane 
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v tej sú ťaži bola spolo čnos ť A.R.K. ako ví ťaz, na druhej 

strane to bola, to bolo konzorcium v podstate mests kých 

a mestsko častných spolo čností. To boli, jak si dobre 

pamätám, OLO a neviem či nie Bratislavská vodárenská 

a Novomestský VEPOS, proste tri mestské spolo čnosti  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

ale proti nim bolo v konzorciu spolo čnos ť dvoch 

mestských spolo čností, neviem teraz, OLO tam bolo ur čite, 

ale ktorá bola tá druhá neviem a Novomestského VEPO SU a oni 

boli vylú čení len preto, že nejaké jedno, jedno tla čivo 

nejakého technicky zdatného človeka tam, tam nedali. Čo je 

veľká škoda, lebo tie peniaze mohli by ť mí ňané v mestských 

spolo čnostiach, tak v kone čnom dôsledku, ako to aj teraz vy  

na tým rozmýš ľate a možno ten model by tu bol ove ľa lepší. 

A to, čo Bratislav čanov najviac trápi a teda čistota, zimná 

údržba a starostlivos ť o zele ň by bolo, bolo tým pádom 

vyriešené.  

Ja, ja otvorene hovorím, že ja nie som fanúšikom to ho, 

jak to teraz funguje.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Šimon či čová, faktickou poznámkou.  

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

Ďakujem pekne. Ja len dop ĺňam vystúpenie pána Borgu ľu.  
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Spolo čnos ť A.R.K.,  s ktorou podpísal primátor 

Ďurkovský zmluvu, 1. novembra, podotýkam štátny svia tok, 

ale však môže chodi ť do práce, pre čo nie, 1. novembra, 

vznikla tá spolo čnos ť A.R.K. vznikla de ň pred tým 30. 

októbra v roku neviem, dvetisícšes ť, či desa ť to bolo? Už 

neviem, v ktorom roku to bolo. No tak dvetisícdesa ť. Bola 

to spolo čnos ť teda ASA, Rakija, Kosec, ktorí samozrejme, že 

tam nie sú, lebo už teraz sú tam nejaké iné spolo čnosti, 

ktoré majú všelijakých zástupcov JUDr. a neviem aký ch. Čiže 

už to nie je tá pôvodná spolo čnos ť, ktorá sa mala stara ť 

a kosi ť a zameta ť ulice.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návr h 

uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Informáciu o zmluvnom vz ťahu s dodávate ľom 

zimnej údržby A.R.K. a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a registrujte sa  a hlasujte . 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za. 

 

 

BOD 25 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU NA NÁJOM 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - GARÁŽOVÉ 

STÁTIA NACHÁDZAJÚCE SA NA BAJZOVEJ 

8/A V BRATISLAVE, K.Ú. NIVY, 

GARÁŽOVÉ STÁTIA NA BLUMENTÁLSKEJ 10, 

K. Ú. STARÉ MESTO, GARÁŽOVÉ STÁTIA 

NA JURIGOVOM NÁM. 1 - KOTVA, K. Ú. 

KARLOVA VES, GARÁŽE NA TOMÁNKOVEJ 5, 

K. Ú. KARLOVA VES,  GARÁŽE NA  

JASOVSKEJ UL. Č. 6-8, K. Ú. 

PETRŽALKA, GARÁŽE NA  JASOVSKEJ UL. 

Č. 1-3, K. Ú. PETRŽALKA  FORMOU 

PRIAMEHO NÁJMU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu číslo dvadsa ťpäť a tým je Návrh na 

schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov a garážové 

státia a tak ďalej.  
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Je to bez úvodného slova. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Dostál. Nech sa pá či. 

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

Chcel som sa spýta ť, že aj my sme na finan čnej komisii 

sme o tom hovorili, že pre čo sa teda neuvažovalo o tom, že 

bude, bude nejakou sú ťažnou metódou. Tuto sa hovorí 

o priamom predaji a teda iba v prípade, že budú dor učené 

dve alebo viac ponúk, ví ťaz bude ur čený elektronickou 

aukciou.  

Čiže asi to nie je nemožné uskuto čni ť elektronické 

aukcie, že či by nebolo aj pre mesto výhodnejšie, pokia ľ by 

sa vo všetkých prípadoch, vo vz ťahu ku všetkým státiam 

postupovalo takýmto spôsobom, nie iba tam, kde nast ane 

rovnos ť ponúk.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máte na mysli nájom, nie predaj, lebo o nájme 

hovoríme. 

(poznámka:  je po čuť mimo mikrofón „nájom“) 

Predkladate ľ, prosím vás, keby ste zodpovedali otázku.  
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Ing. Miroslav   B i a l k o , zástupca riadite ľa magistrátu 

a vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

V prípade garážových státí sa to rieši takýmto 

spôsobom, nako ľko sa jedná o malú metráž, malé miesta. Je 

to priame ponukové konanie, zasielanie ceny v obálk ach. Na 

základe toho potom nastáva vyhodnotenie.  

Pri ostatných nájmoch, ako sú nebytové priestory, t o 

budeme všetko rieši ť v rámci verejnej obchodnej sú ťaže 

veľkej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec. 

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

No, ale, ja chápem, že je to menšie, je to nájom, t ak 

možno by to bolo nehospodárne, ale, ale ke ď je to možné 

v prípade, že prídu rovnaké ponuky uskuto čni ť elektronickú 

aukciu, že či by sme nedokázali získa ť lepšiu cenu 

v prípade, že by sme aj v tých ostatných prípadoch,  ako 

všetkým by sme dali možnos ť sa prihlási ť a, a na všetky 

ponúkané státia a priestory by sme dali, dali elekt ronickú 

aukciu.  

Ako, pýtam sa na ten dôvod, že pre čo ke ď to ide že sú 

rovnaké ponuky, nejde to aj pri všeobecne uplatni ť toto.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Grendel.  

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Myslím si, že v istej výhode sú ľudia, ktorí 

v sú časnosti majú prenajaté alebo doteraz kým nevypršali  

nájomné zmluvy mali prenajaté tieto garáže, ak to t ak bolo. 

Takže chcem sa opýta ť, akým spôsobom bude informovaná 

ostatná časť verejnosti o tom, že sa ide ponúknu ť, že sa 

idú ponúknu ť tieto garážové státia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Presne som chcela poveda ť to isté. Čiže doplním svoj 

návrh. Nebudem ho dáva ť, ale ak si ho nejak zoberiete ako 

úrad. Rozhodne by sa mali na objektoch objavi ť správy, čiže 

nie len v ako píšete v regionálnej tla či, na webovej 

stránke mesta, na úradnej tabuli, ale mali by sme s a už 

nauči ť to, čo bolo kedysi zvykom. Priamo na bránu sa 

vyvesí, ľudia si to potom šíria, čiže vedia o tom omnoho 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím spracovate ľa o zodpovedanie otázok.  

Ing. Miroslav   B i a l k o , zástupca riadite ľa magistrátu 

a vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Tak že čo sa, najprv čo sa týka informovanosti, 

samozrejme, bude to štandardným postupom. Na našej stránke, 

v regionálnej tla či a tak isto to bude aj na garážových 

bránach pri predmetných nehnute ľnostiach. Takže s týmto nie 

je problém.  

Čo sa týka priameho nájmu, je to zo zákona. Zákon ná m 

to takto definuje, pri nižších nájmoch môžeme to ri eši ť 

týmto spôsobom. Je tam alternatíva elektronickej au kcie 

kvôli tomu, ak sa stretnú dve rovnaké ponuky, aby s me 

vybrali ví ťaza.  

Ceny na jednotlivé státia na meter štvorcový sú 

definované pre každú jednu garáž pre fyzickú osobu,  pre 

právnickú osobu. Je to presne definované na eviden čné 

číslo, čiže tam nedochádza k nejakému znevýhod ňovaniu, 

respektíve k ďalšiemu prenajímaniu daného miesta. Je to 

štandardný postup v rámci zákona.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Grendel. 
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Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

No, mám predsa len dopl ňujúcu, že čo je to regionálna 

tla č? Či sú to, viete, malými písmenami  mali čký inzerát 

niekde, niekde, alebo čo, čo si mám pod tým predstavova ť? 

Aby to nebola len formalita, že niekde sa nie čo zverejní, 

len aby bolo u činené za dos ť, ale v skuto čnosti sa o tom 

široký okruh ľudí nedozvie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Pätoprstá, faktická na faktickú pod ľa 

rokovacieho poriadku nie je, ale nech sa pá či.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Sa ospravedl ňujem. 

Ja som len chcela vám vysvetli ť, v Petržalke máme 

takú, taký zvyk, že mnohé garážové stánia nám obsad zujú 

Bratislav čania mimo Petržalky. My máme záujem, aby to boli 

miestni, pretože tam je ten problém s parkovaním. P reto ma 

nenapadlo, že to vyvesíte na garážový dom, ale pria mo na 

okolité domy, alebo na tie, ktoré by potencionálne mali 

záujem tam parkova ť, lebo niekedy sa to nedozvedia a potom 

sú z toho neš ťastní, že nevedeli, že o takej veci. Čiže mne 

sa jednalo priamo o tie domy. Alebo prípadne s mest skými 

časťami sa dohodnite, aby to nejak oni vyvesili.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán kontrolór Šinály.  

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Jednu krátku číselnú otázku. Keby všetky fyzické osoby 

dali ponuku medzi dvadsa ťštyri a dvadsa ťosem Euro 

a právnické osoby by dali dvadsa ťosem Euro, kto to dostane 

priklepnuté?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rečnícka otázka.  

Prosím spracovate ľa.  

Ing. Miroslav   B i a l k o , zástupca riadite ľa magistrátu 

a vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Žia ľbohu na hypotetickú otázku vám neviem odpoveda ť.  

(poznámka: zasmiatie) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je asi normálna otázka, áno, áno. 
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Tak skúste sa zamyslie ť.  

Ing. Miroslav   B i a l k o , zástupca riadite ľa magistrátu 

a vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Samozrejme, budeme uprednost ňova ť fyzické osoby 

v daných prípadoch.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Do diskusie sa nikto nehlási.  

Uzatváram diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  zámer na nájom nebytových priestorov – garážov é 

stojiská na Bazovej 8/a a tak ďalej s podmienkami v bodoch 

jedna až devä ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nech sa pá či, prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťjedna prítomných, 

dvadsa ťštyri za, sedem sa zdržalo. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 26 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

PARC. Č. 1750/10,11,13, MAREKOVI 

MOLNÁROVI A ANDREJOVI MOLNÁROVI, AKO 

POZEMKOV POD STAVBOU RODINNÉHO DOMU 

A PRI ĽAHLÝCH POZEMKOV, PODIELOVÝM 

SPOLUVLASTNÍKOM STAVBY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu dvadsa ťšes ť a to je Návrh na predaj 

pozemkov maž, pánovi Molnárovi a Andrejovi Molnárov i. 

Materiál je bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Chcel by som da ť pozme ňovací návrh k tomuto materiálu. 

Tento materiál bol prerokovaný na finan čnej komisii 

a finan čná komisia schválila, schválila ten materiál, alebo  

odporú ča ho schváli ť v pozmenenej forme. Tá zmena by bola, 

že v celkovej kúpnej cene, ktorá pozostáva z dvoch častí, 

tak by sa  uplatnila cena pä ťsto Euro za meter štvorcový 

a s týmto odporú čaním finan čná komisia tento materiál 

schválila.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja sa pri tomto materiáli práve kvôli tomuto 

pozmeňujúcemu návrhu zdržím, lebo jednoducho nie som 

fanúšikom haus, takýchto čísel len tak z prsta vycucnutých, 

že pä ťsto Euro, sedemsto Euro. Na to sú fundovaní ľudia 

s okrúhlymi pe čiatkami, aj ke ď mali sme tu s nimi isté 

problémy v minulosti, ktorí majú da ť znalecký posudok a tým 

znaleckým posudkom máme ohodnoti ť za čo predávame. 

A jednoducho preferovanie, alebo trestanie jednotli vých 

ľudí, že tomu poviem tisíc Euro, alebo tomu zase, že  to je 

môj kamarát, navrhnem pä ťdesiat Euro, tak pre m ňa je 

neprijate ľné.  
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Ja si myslím, že je vhodné, aby k materiálu bol nej aký 

konkrétny podklad, na základe ktorého sme odborne s tanovili 

cenu a nie, aby sme sa tu predhá ňali kto komu viac ublíži, 

alebo kto komu viac pomôže. To sa mi zdá netranspar entné, 

neférové.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   Budaj, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja to nejdem komentova ť, ale chcel by som poprosi ť 

predkladate ľov predajov a iných ekonomických vecí, aby 

uvádzali stanovisko finan čnej komisie, aby to nebolo 

nevyhnutné vždy stráži ť, alebo, alebo dáva ť pozme ňováky. Ja 

si myslím, že tam tomu predchádza, myslím vo vašej re či, 

keď ide o rozpornú cenu ke ď ide o viac cien. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Grendel. 
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Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Chcem sa opýta ť pána Borgu ľu, či nechcete da ť 

alternatívny návrh. Lebo to čo hovoríte, teda má samozrejme 

rácio, ale potom ke ď si váš argument osvoja viacerí 

poslanci, tak vlastne doplatí na to ten konkrétny z áujemca. 

Čiže je to otázka na pána Borgu ľu, ktorý.  

To je všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nikto sa viacej nehlási, uzatváram diskusiu a prosí m 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali jeden pozme ňujúci návrh 

čo sa týka ceny kúpnej. Podával to pán poslanec Bull a 

a navrhuje, píše: celková kúpna cena pozostáva z dv och 

častí. Prvá časť kúpnej ceny je pä ťsto Eur na štvorcový 

meter, čo pri celkovej výmere pozemko, pozemku 

sedemdesiattri štvorcového metra, nedokon čil, zrejme mal na 

mysli výslednú sumu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím?  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Že nedokon čil vetu „pri celkovej výmere pozemku 

sedemdesiattri štvorcového metra.“ Ale zrejme to bu de tých 

tridsa ťdevä ťtisíc štyristodvadsa ť Eur.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Bulla, to je otázka na vás. Že finále 

toho pozme ňováku aké bolo? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Prvá časť kúpnej ceny je pä ťsto Eur na štvorcový 

meter, čo pri celkovej výmere pozemke, pozemku 

sedemdesiattri štvorcového metra 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

Tridsa ťšes ťtisíc pä ťsto. Čiže tak to bolo odporu čené 

na schválenie vo finan čnej komisii. A celková cena kúpna je 

tridsa ťdevä ťtisíc štyristodvadsa ť Euro, ktorá pozostáva aj 

po s čítaní druhej časti kúpnej ceny.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Rozumieme o čom hlasujeme? Áno?  
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Tak, prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

osemnásť za, štrnás ť sa zdržalo. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prosím o návrh celého uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesení s touto 

zmenou, ktorá bola odhlasovaná, mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní  materiálu schva ľuje predaj novovytvoreného 

pozemku a tak ďalej, s touto opravou, ktorá bola 

odsúhlasená.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

dvadsa ť za, jedenás ť sa zdržan, zdržalo. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 27 NÁVRH NA NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO 

PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

K  SPOLUVLASTNÍCKEMU PODIELU NA 

NEHNUTEĽNOSTI V BRATISLAVE, V K. Ú. 

STARÉ MESTO –  PANSKÁ 35 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu dvadsa ťsedem a tým je Návrh na 

neuplatnenie predkupného práva v Starom Meste, Pans ká 35. 

Tento bod sa stal už vlastne informa čným bodom, 

pretože tým, že sme nedokon čili minule zastupite ľstvo. 

Chcem poveda ť iba informáciu, aby ste to vedeli, aby 

poslanecký zbor vedel o čom to je. Týkalo sa to uplatnenia 

predkupného práva na budovu, ktorú voláme ako Lekár eň 

u Salvádora. Tam bolo treba uplatni ť to predkupné právo do 

4. 4., ale my sme nedokon čili zastupite ľstvo, takže ten bod 

sa nemohol prerokova ť. Ja vás chcem iba informova ť o tom, 

ako sme to vyriešili. Vyriešili sme to tak, že sme,  

respektíve, ako sme to riešili, pretože tá ponuka n a 

predkupné právo pod ľa názoru právneho oddelenia nebola 

platná, ke ďže obsahovala velice vágne informácie. Napríklad 

predkupné právo bolo spojené so záložným právom, kt oré 

nebolo špecifikované a takéto predkupné právo, pod ľa názoru 

našich právnikov nie je možné akceptova ť, tak sme vyzvali 

predkladate ľa, respektíve navrhovate ľa, aby dal novú platnú 

ponuku a informoval mesto aj o obsahu toho záložnéh o práva, 

ktoré s tým podielom je spojené. Takýto dopis odiši el. Toto 

som vám chcel poveda ť.  
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Nemáme o čom hlasova ť.  

 

 

BOD 28 NÁVRH NA NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO 

PRÁVA HLAVNÉHO MESTA K NEHNUTEĽNOSTI 

V BRATISLAVE,     K. Ú. DÚBRAVKA, 

STAVBE – OBCHODNEJ JEDNOTKE ČÍSLO 

14, SÚP. Č. 1889 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného me sta 

k nehnute ľnosti v Bratislave. 

Bez úvodného? 

Bez úvodného slova.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nikto sa nehlási. Uzatváram a prosím návrhovú komis iu 

o návrh uznesenia.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 474 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  neuplatnenie predkupného práva a tak ďalej.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

tridsa ťjedna za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 29 NÁVRH  

1)NA ODŇATIE SPRÁVY STAVEBNÝCH 

OBJEKTOV V DETSKOM AREÁLI VEĽKÝ 

DRAŽDIAK NA POZEMKOCH PARC. Č. 

2844/25 A 2844/26  V K.Ú. PETRŽALKA 

ZO SPRÁVY ORGANIZÁCIE SPRÁVA 

TELOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÝCH 

ZARIADENÍ HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY,  

2) NA ZVERENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV V 

DETSKOM AREÁLI VEĽKÝ DRAŽDIAK NA 

POZEMKOCH PARC. Č. 2844/25 A 2844/26  

V K.Ú. PETRŽALKA  DO SPRÁVY MESTSKEJ 

ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod dvadsa ťdevä ť je Návrh na od ňatie správy stavebných 

objektov v Detskom areáli Ve ľký Draždiak. 

Bez úvodného slova.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nikto sa nehlási, uzatváram. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  od ňatie v prvom bode a  v druhom bode zverenia 

a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťdva za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 30 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 

HUMMELOVA 8, MILETI ČOVA 48, KOCE ĽOVA 

22, 24, KVETNÁ 7, KVA ČALOVA 22, 24, 

26, 28, VELEHRADSKÁ 26, 28, 30, 

TEKOVSKÁ 7, 9, RA ČIANSKA 161, 

HUBENÉHO 4, 8, SARATOVSKÁ 5, 7, 

HROBÁKOVA 7, ROMANOVA 2, HAANOVA 48, 

50, VRANOVSKÁ 61, 63, BUDATÍNSKA 49 

VLASTNÍKOM BYTOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod tridsa ť Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu 

podľa nadpisu.  

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu a prosím návrh ovú 

komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov a tak ďalej.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťti prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 31 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 

INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO    MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod tridsa ťjedna Informácia o vybavených 

interpeláciách je informa čný. 

Otváram diskusiu, respektíve.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová, nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Jaj, informácia k vybaveným interpeláciám. To nie s ú 

nové interpelácie, že nie, pán primátor? Tak s ťahujem, 

pardon.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vybavené, to, prosím,  berieme na vedomie.  

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Informáciu o vybavených interpelác iách 

a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných za, 

tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 32 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sme v predposlednom bode a to sú Interpelácie.  

Otváram tento bod, nech sa pá či. 

Pani Šimon či čová, potom pani Tvrdá. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán primátor 21. 11. 2013 schválilo mestské 

zastupite ľstvo uznesením číslo 1331/2013 prenájom časti 

pozemkov spolo čnosti Bratislavské podhradie, s. r. o. a to 

v tej časti, práve oproti Zuckermandelu. Časť komunikácie 

a časť zelene. Nájomná zmluva bola uzavretá v decembri 

2013. V nej článok IV. bod 13 hovorí o povinnosti nájomcu 

zriadi ť novú zele ň v rozsahu zodpovedajúcom ploche zrušenej 

zelene v lehote do nadobudnutia právoplatnosti kola udačného 

rozhodnutia na stavby. Za nesplnenie povinnosti pod ľa tohto 

odseku má prenajímate ľ právo požadova ť zmluvnú pokutu vo 

výške tisíc Eur.  

Moja otázka je, dúfajúc v kladnú vašu odpove ď, moja 

otázka je: Dobre čítam, že tá pokuta je za nesplnenie 

povinností kolauda čného rozhodnutia, čiže termínu, za to 

dostane pokutu, nie za to, že vôbec nevytvorí tú ze le ň, ale 

pretože nesplní ten termín ku vydania kolauda čného 

rozhodnutia zriadenia tej novej zelene?  
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Ak je to tak, potom nájomca teda nesplnil ten termí n, 

dostane pokutu tisíc  Eur a aký bude ten ďalší termín, 

ktorý od neho bude mesto vyžadova ť, aby tú verejnú zele ň 

zriadil?  

Preto hovorím o tom teraz, pretože pred pár d ňami 

práve spolo čnos ť Bratislavské podhradie vyrúbala ve ľké 

topole, ve ľké stromy, odstránila tisy proste na časti 

zelene pri nábreží pri Dunaji. To tam proste vymydl ila celé 

a viacero ľudí nám volalo, že ako je toto možné, že čo tam 

teraz bude. Tak aspo ň by som chcela vedie ť, že či tá 

povinnos ť pre nich zriadi ť tú novú zele ň je tak, ako ja 

tomu rozumiem, že oni ju musia zriadi ť v každom prípade, 

len zaplatia tú pokutu tisíc Eur pretože nesplnia t ermín 

a potom im bude daný nový termín. Ve ľmi rýchly.  

Podávam túto moju interpeláciu aj písomne.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Odpovieme.  

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Interpelovaný: pán primátor.  
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Žiadam vás o preh ľad da ňových nedoplatkov do 31. 12. 

2014 a to celkovú sumu, ako i podrobný zoznam nedop latkov 

nad tisíc Eur.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Teraz som podpisoval výmer, informáciu na Ministers tvo 

financií. Tá informácia je čerstvá, dostanete samozrejme.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   Budaj, poslanec MsZ: 

Pán primátor, kým ste tu ešte neboli, diskutovalo s a 

PKO. Ja som h ľadal nejaké riešenie, ako sa postavi ť k tej 

známej zmenke. Je to zložitá právna situácia, ale p redsa 

len by som si dovolil vás interpelova ť v tejto veci.  

Chcel by som sa dozvedie ť ako plánujete postupova ť vo 

veci ochrany verejných prostriedkov pri realizácii zmluvy 

z 20. 2. 2006 o nefinan čnom plnení, krytom zmenkou na tri 

celé štyri milióna Eur. Bodka.  

Toto, toto sta čí. Myslím, že obaja vieme o čo ide a že 

by ste mohli posla ť, nie len mne, ale možno aj ostatným 

poslancom svoj plán, ako dosiahnu ť, aby neprišlo 

k nejakému, k nejakému poškodeniu verejného záujmu.   
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Je o čividné, toto si dovolím tvrdi ť, že objednaný 

rozsah prác je neú čelný a že uzatvorená zmluva bola 

v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore so s ľubom primátora, 

že bude chráni ť verejné financie a záujem Bratislav čanov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Samozrejme, zodpovieme.  

Od interpelácie, respektíve moje odpovede dostanú 

vždycky všetci poslanci a tohoto bodu sa týka aj uz nesenie 

zastupite ľstva, kde budeme kona ť. Takže dostanete odpove ď.  

Uzatváram bod Interpelácie.  

 

 

BOD 33 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A prechádzame do bodu tridsa ťtri a ten je bod Rôzne. 

Nech sa pá či otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Pani poslanky ňa Tvrdá.  
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor, nechcem zdržova ť, ale iba v krátkosti sa 

vrátim k téme bé-ve-es. 

Pred dvoma týžd ňami sme o tom ve ľa po čuli, dostali sme 

maily. Dneska pár minút sa tomu venovalo. 

Pán primátor, dnes ste kontaktovali predsedu 

predstavenstva a odporu čili mu, aby dal plné moci a tak 

riešil situáciu. Ste povedali, že tak to bolo roben é 

v lete. Je to pravda. Len pán predseda predstavenst va vtedy 

síce poveril ich, ale ich zaviedol, lebo nemali ved omosť 

výroku Ústavného súdu.  

A tak dnes pán predseda predstavenstva Be ňo zvolal 

predstavenstvo Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti a ani 

jeden z členov predstavenstva nie je ochotný zobra ť plnú 

moc na základe toho, že poznajú výroky Ústavného sú du 

353/2012 – 17 zo d ňa 1. 8. 2012. 

Predstavenstvo konštatovalo dnes, že berie na vedom ie 

žiados ť primátora, majoritného akcionára, o zabezpe čenie 

udelenia generálnych plných mocí, avšak na základe právnych 

stanovísk a predložených judikátuov, judikátov Ústa vného 

súdu Slovenskej republiky a súdov Českej republiky, 

predstavenstvo konštatuje, že nie je možné právne 

relevantne udeli ť generálne plnomocenstvá členom 

predstavenstva tak, aby ním boli pokryté všetky prá vne 

úkony, ktoré bude potrebné vykona ť v mene spolo čnosti.  
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Ja to nebudem rozvádza ť, len dávam návrh na uznesenie, 

a to: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy do schválenia nové ho 

kandidáta na predsedu predstavenstva Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, a. s. mestským zastupite ľstvom 

neodvoláva ť z tejto funkcie inžiniera Stanislava Be ňa. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, ako som povedal, tento názor je 

presne v opa čnom garde k názoru toho istého predstavenstva 

spred roka, kedy to predstavenstvo, to nebol jeden človek, 

ale si dali vypracova ť memorandum predstavenstvo, 

a prezentovalo názor, že postup, ktorý ja dneska ži adam, je 

ten správny, platný a ú činný a odvolávalo sa na judikáty 

najvyšších súdov a judikatúru. Presne to, čo vy hovoríte, 

že dneska nejde, tak oni vtedy tvrdili, že ide. Tak že si 

myslím, že nehovoria pravdu bu ď dnes, alebo minule. 

Pani Tv, poslanky ňa, nech sa pá či. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, už nebudem hovori ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Uhler.  
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Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja si myslím, že túto situ, že táto situácia by sa 

dala elegantne vyrieši ť takým spôsobom, že by sa predseda 

predstavenstva odvolal s ú činnos ťou k 30. 6. a dovtedy by 

sme možno problém vyriešili. Čiže bol by aj odvolaný, to 

gesto by tam bolo a zárove ň by sme neriskovali, že 

spolo čnos ť by nebola funk čná.  

Neviem, ako, zvá, zváž toto, pán primátor, či náhodou 

by takéto nie čo nepripadalo do úvahy, lebo vieme, že chceme 

rieši ť podniky. Ja predpokladám, že do 30. 6. vyriešime 

nové predstavenstvá, nové dozorné rady a bolo by to  možno 

elegantné riešenie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Grendel, faktickou na faktickú nejde, ale 

opäť, nech sa pá či. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ospravedl ňujem sa, len bola tu požiadavka, neviem, či 

splnila všetky formálne náležitosti, aby o sedemnás tej bola 

vyhlásená prestávka z dôvodu toho zhromaždenia, čiže aj ja 

osobne by som sa tam rád zú častnil.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Bola.  

Ja ešte poviem pánovi Uhlerovi, že to je dobrý nápa d, 

budem o tom rozmýš ľať nejakým procesným spôsobom.  

Čo sa týka prestávky. Týka sa to piatich poslancov. Je 

nás tu tridsa ťštyri. Ke ď piati odídu, zostane nás 

dvadsa ťdevä ť a stále môžme rokova ť. Ale ke ď dvaja 

predsedovia klubov povedia, že chcú prestávku, tak bude 

samozrejme prestávka.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre, sú traja diskutujúci, potom je koniec 

zastupite ľstva. Tak si povedzme.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Teraz je Rôzne. A Rôzne je aj v ďalšom zastupite ľstve.  

Takže môžme urobi ť prestávku.  

Pani Šimon či čová s ťahuje. Pán poslanec Chren, nech sa 

páči. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Vo vz ťahu k tomu, čo sme už hovorili k bé-ve-es, chcem 

jednak podpori ť návrh pána Uhlera. Myslím si, že je to 

veľmi dobrý kompromis. Neviem, či sa to ešte dá zmeni ť na 

tom valnom zhromaždení. Len so súhlasom tých akcion árov, 

devä ťdesiat percent možno.  
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Každopádne chcem sa opýta ť, pretože ja som vážne 

presved čený, že bé-ve-es potrebuje zásadnú a systémovú 

zmenu a že to, čo navrhujete, nemusí by ť najš ťastnejšie. 

Nehovorím, že za tým treba nie čo h ľadať, ale jednu normálnu 

konkrétnu otázku: Teraz sme sa dozvedeli o tých zme nkách, 

ktoré boli uplatnené vo či bé-ve-es. Čo sa stane, vy ste 

právnik, ja mám len dva semestre práva, som ekonóm,  čo sa 

stane, ak napríklad tí, ktorí predložili tie zmenky , teraz 

urobia spä ťvzatie toho svojho návrhu, zajtra bude odvolaný 

predseda predstavenstva a v pondelok ich predložia znova 

a už nebude toho, kto by podal odpor do troch dní a  tie 

zmenky budú uplatené, uplatnené a budú splatné, ak sa takto 

znefunk ční zajtra to predstavenstvo. Kto za to ponesie 

zodpovednos ť a ako tomu predís ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, neexistuje, čo sa stane ak. 

Predstavenstvo sa neznefunk ční, predstavenstvo je na ďalej, 

respektíve spolo čnos ť je na ďalej schopná zastupovania na 

základe svojich procesných, procesných pravidiel. A  ak by 

náhodou urobil niekto túto špekuláciu a potom namie tal 

nedostatok zastupovania, no tak sa samozrejme budem  bráni ť, 

bude to musie ť poda ť na súd a súd potom rozhodne. Ale ja 

som presved čený o to, že mám pravdu, a nie len ja, teda 

samozrejme, aj celé právne oddelenie.  

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

Pán primátor, ja za náš poslanecký klub by sme sa 

chceli od tohto dištancova ť práve preto, že ak tak, tak si 

myslím, že sa môže sta ť to, že stiahne niekto zmenkový 

platobný rozkaz, zajtra ho odvoláte, on ten pondelo k ho 

podá a sudca zase napíše teda, napíše do vodární, ž e 

vyjadrite sa do troch dní, oni sa do troch dní vyja dria, na 

tom vyjadrení bude podpísaný predseda predstavenstv a, lebo 

on zostane predseda predstavenstva a člen predstavenstva, 

následne to pôjde naspä ť na súd, sudca si to pozre, možno 

ten právnik protistrany pošepká sudcovi, lebo žia ľ, 

slovenské súdnictvo je také, však pozrite sa, ten p redseda 

predstavenstva je odvolaný, aj ke ď to možno v obchodnom 

registri ešte nie je vymazané. Priloží mu tam uznes enie 

z valnej hromady. Sudca usúdi, že aha, naozaj on je  

odvolaný, to je dôvod na to, aby som neakceptoval t o 

odvolanie bé-ve-esky vo či tomuto zmenkovému platobnému 

rozkazu. Zmenkový platobný rozkaz nadobudne právopl atnos ť. 

Zmenkový platobný rozkaz spolo čnos ť, tuším, Brnotrade sa 

volá, odovzdá exekútorovi. Zmenkový platobný rozkaz  je 

priamy exeku čný titul bez ďalšieho, žiadne súdne 

pojednávania, ni č ďalšie. Priamo zmenkovým platobným, 

priamo exekútor môže dôjs ť do vodární a doradu v hodnote 

sedem celé jedna milióna autá, po číta če, nehnute ľnosti, 

rúry, čoko ľvek nájde, môže bra ť. Žia ľbohu, taký je stav.  

A vy ste chceli urobi ť gesto, že ste chceli ukáza ť, že 

v meste, ktoré vy vediete a v podnikoch, ktoré pod vami sú 

nestrpíte takéto nie čo, ja som to minule nazval, že je to 

marketingové gesto, ale aj to je ako, pre čo nie to takto 

ukáza ť, len si myslím, že žia ľ, sme práve si vybrali ve ľmi 
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nevhodnú dobu, ke ď sa tá Bratislavská vodárenská ako 

bonitná spolo čnos ť môže sta ť ve ľmi ľahkou koris ťou. A toto 

je dôvod, pre čo ja by som, ja sa od tohto dištancujem, lebo 

myslím si, že reálne sa môže sta ť situácia taká, že zrazu 

bude, bude v ohrození celá Bratislavská vodárenská 

spolo čnos ť, a potom už bude ve ľmi ťažko sa, sa, sa bráni ť, 

lebo budeme v ťažkej defenzíve v nejakom možnom súdnom 

spore. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem.  

Pán poslanec Chren, faktickou.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Len chcem teda zareagova ť, že možno pán kolega ma 

nepočúval, lebo ak nie tak, ak áno a hovorí v podstate t o 

isté, tak aspo ň je to zdôraznenie toho, že je to naozaj 

vážna vec. A zase z toho, čo povedal pán kolega tiež pre 

záznam považujem za dôležité poveda ť, že upozornili sme na 

tento problém a že rovnako na základe toho upozorne nia, do 

záznamu, dávame ruky pre č od tohoto, pretože som 

presved čený, že tá situácia sa dá vyrieši ť. Návrh pána 

Uhlera napríklad, je dobré možné riešenie. Ale mám pocit, 

že v tomto teraz vediete mesto do ve ľkého rizika.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja som sa k tomu vyjadril. Pod ľa názoru právneho 

oddelenia magistrátu tu spolo čnos ť ohrozená nie je. A toto 

všetko sú špekulácie, ktoré je zastrašovanie, ktoré  celkom 

tak sú pritiahnuté za vlasy. Ale dobre, nemusíme o tom 

donekone čna diskutova ť. Viem, čo chcete poveda ť.  

Pán poslanec Borgu ľa ešte.  

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

Pán primátor, je to špekulácia. Áno, to, to ste 

pomenovali ve ľmi presne. To, čo ja som povedal, je 

špekulácia. Len žia ľ, tá špekulácia môže nabra ť reálne 

kontúry, ale je to špekulácia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Drozd.  

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som chcel nadviaza ť v podstate na vaše 

uznesenie, ktoré bolo prijaté v minulom volebnom od bobí 

a ktoré, ktorým ste zaviazali vtedajšieho primátora  

Ftá čnika, aby rokoval s vládou Slovenskej republiky, ab y 

rokoval o financovaní Bratislavy.  
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Ja by som na základe toho, vieme v akej situácii je  

Bratislava, chcel vás požiada ť a my sme o tom viacej 

rozprávali, aj v televízii, že proste potrebujeme s ystémové 

riešenie. Naozaj, nejaká forma dotácie, pôži čky, to nám 

nie čo rieši na ur čitú dobu, ale obidvaja sme vlastne 

súhlasili s tým, aj v tom našom rozhovore, že potre bujeme 

nejakú zmenu, nejaké nové systémové riešenie financ ovania 

Bratislavy  ako hlavného mesta. A preto by som vás chcel 

požiada ť, týmto uznesením, ja by som pre čítal: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora o predloženie 

koncepcie zmeny financovania Bratislavy  ako hlavné ho mesta 

Slovenskej republiky  zo štátneho rozpo čtu – systémové 

riešenie. Termín, môžme sa dohodnú ť, ja som dal 25. 6. 

2015, do kon, konca júna na to zastupite ľstvo. Ke ď poviete, 

že potrebujete viacej času, tak si to vydiskutujeme.  

Ale naozaj si myslím, že je tu doba na to, aby hlav né 

mesto Slovenska bolo vnímané celým, celou našou rep ublikou 

ako hlavné mesto a naozaj aby sa aj financovanie hl avného 

mesta, aby bolo adekvátne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za ten podnet.  

Ja s vami úplne súhlasím. Ja o tomto hovorím 

s stretnutiami so všetkými ústavnými činite ľmi, či to je 

prezident, predseda parlamentu, minister financií, minister 
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vnútra. Budúci týžde ň mám na programe pracovný obed s pánom 

premiérom, budem hovori ť o tom, o tom tiež.  

Koncepcia financovania je ale, nie je zodpovednos ť 

Bratislavy. Ja vám samozrejme ve ľmi rád napíšem body a moje 

názory, ktoré mám na solidaritu, na Štatistický úra d, na 

eurofondy, na proste všetky veci, ktoré vplývajú na  naše 

financovanie. 

Ale tak ten koncept predkladá vláda cez parlament. Tam 

v parlamente má sedemdesiat poslancov strana SMER, ktorej 

rá čite by ť. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ako? 

Osme, pardon, no proste vä čšinu, ktorej vy rá čite by ť 

členom, takže, takže aj tam je priestor myslím. Ja s om aj 

na to upozor ňovaný, že teda to rieši parlament takéto veci. 

Je to politická otázka. To som dostal ako odpove ď na moje, 

na moje žiadosti, že to je politická otázka dohody medzim 

vlá medzi vládou, tripartitou, ZMOSOM, Úniu miest, no 

proste všetkými hrá čmi, ktoré na poli samosprávy pracujú.  

Takže ja, mesto nemôže vypracova ť koncept financovania 

hlavného mesta, my môžme vypracova ť, alebo predloži ť to, čo 

by sme chceli a čo si predstavujeme. To samozrejme, ve ľmi 

rád spravím. Len to je potom otázka terminológie.  

Pán poslanec, nech sa pá či ešte.  
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Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ja by som ešte faktickou naozaj dodal to, že, že ch cem 

aby toto riešenie, nazývajme ho koncepcia alebo ako , toto 

riešenie, aby sme si tu prediskutovali, aby ste aj vy mali 

ako primátor silný mandát v predložení tých požiada viek 

Bratislavy. 

Hovorme to, povedzme, Požiadavky Bratislavy  smerom  

k štátnemu rozpo čtu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej, dobre, súhlasím.  

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Dobre? 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 primátor, na čúval som tým argumentom, ktoré 

zazneli aj od pani Tvrdej a chcem nie vyjadri ť stanovisko 

za klub, lebo klub o tom stanovisko nevypracoval, a le za 

seba by som si dovolil apelova ť na vás. Bolo by rozumné, 

vzh ľadom na rôzne kontexty prizna ť, že zásadná výmená v bé-

ve-eske proste pripravená by ť nemohla, to je vec o čividná. 
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Doty čný pán tam bude na ďalej vykonáva ť exekutívu. Toto 

vzdanie sa nejakých mediálnych gést by pôsobilo nao zaj skôr 

seriózne a odporú čam takisto, aby sa jednoducho vec 

odložila do okamihu ke ď bude výmeny, ke ď budú výmeny 

v podnikoch uskuto čnené naozaj, a nie iba, nie iba pro 

forma.  

Ďakujem. 

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. 

Pokúsim sa tú debatu o Bratislavskej vodárenskej 

spolo čnosti vráti ť trošku do, do tej právnej roviny.  

V intenciách logiky viacerých poslancov, ktorá tu 

zaznela, čo sa stane, páni poslanci, ke ď príde zmenkový 

platobný rozkaz do spolo čnosti ke ď predseda predstavenstva 

na dovolenke? A je na dovolenke tak, že sa nestihne  vráti ť 

do momentu pokia ľ je, pokia ľ tá spolo č, pokia ľ je možné 

voči tomu poda ť odpor alebo námietky? Jednoducho, je 

zodpovednos ťou predstavenstva v situácii, ke ď takýmto 

spôsobom zastupuje spolo čnos ť a jeden z podpisujúcich je 

predseda predstavenstva, vždy ke ď hrozí to, že v mene tej 

spolo čnosti nebude môc ť kona ť, tak udeli ť plnomocenstvo 

tak, aby tá spolo čnos ť mohla by ť ďalej zastupovaná.  
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Čo sa týka, čo sa týka nálezu Ústavného súdu 353/2012, 

teraz som si ho otvoril a pre čítal. Tak všetkým, ktorí sa 

týmto us týmto znesením, alebo týmto nálezom Ústavn ého 

súdu, sa ním, nám ho tu dávajú ako meritórny výklad  tej 

situácie, tak aby si ho teda pre čítali, pretože pointou 

toho rozhodnutia je to, že nie je jasné, kto to 

plnomocenstvo podal, či ho podala tá spolo čnos ť, alebo ho 

podal konate ľ tej spolo čnosti ako fyzická osoba. To ad 

jedna. A ad dva v konaní pred, a je tam ešte jedna výtka, 

ktorá hovorí o tom, že nebol, neboli oprávnení uzav rie 

splnomocni ť v rozsahu práv konate ľa, ale toto vie, ale toto 

vie tretiak na právnickej fakulte a preto plnomocen stvá 

oby čajne nemajú jednu stranu, ale majú tých strán viace j 

a sa tam všade uvádza v rozsahu akých právnych, par don, 

v rozsahu akých právnych predpisov je oprávnený kon ať ten 

splnomocnenec v mene splnomocnite ľa.  

A ja nepochybujem o tom, že plnomocenstvo, ktoré by  

bolo pripravené zo strany, ktoré by bolo pripravené  zo 

strany predstavenstva spolo čnosti a ktorým by dnes, dnes 

konajúce osoby splnomocnili iné osoby v tej spolo čnosti, 

takže by takéto, takýto rozsah oprávnení malo. Je t o úplne 

štandardná a bežná vec ako sa postupuje v obchodnýc h 

spolo čnostiach. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. marca 2015 s pokra čovaním 09. apríla 2015 

 497 

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

Ak som to správne pochopil, tak nikto zo spolo čnosti 

nie je ochotný prija ť plnomocenstvo, z predstavenstva 

spolo čnosti. To bola jedna vec.  

A druhá vec, ke ď je niekto na dovolenke, tak je na 

dovolenke a možno plnomocenstvo funguje. Ke ď ale nefunguje 

plnomocenstvo a funguje predseda predstavenstva a e xistuje 

papier o jeho odvolaní z predstavenstva, tak môže t oto by ť 

dôvod pre sudcu, pre čo neakceptova ť takto, takouto osobou, 

ktorá je právoplatne odvolaná, podpis, takto podpís ané 

odvolanie jednoducho nemusí akceptova ť. Toto je môj názor. 

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 ve ľmi pekne. 

Pán kolega, vy ste právnik. Neviem, možno mi poviet e, 

či je možné pod ľa našich zákonov niekoho prinúti ť, aby 

prijal plnomocenstvo, to poverenie. Ja si myslím, ž e na 

základe Ústavy to možné nie je. Ale možno máte prav du. 

Možno sa to nejak vyrieši.  

Mne na tom vadí tá neistota. Mne na tom vadí, že te n 

postup nebol úplne premyslený. A úprimne, akože ove ľa 

spokojnejší by som sa cítil, keby sme použili iný p aragraf 

osemstopä ťdesiat Ob čianskeho zákonníka a ľudia, ktorí, to  
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je verejný prís ľub, a ľudia, ktorí obhajujú tento postup, 

dali verejný prís ľub, že ak z jeho dôvodu nastanú akéko ľvek 

škody, že to zaplatia zo svojho vrecka.  

Potom by som bol úplne kludný, pretože by som vedel , 

že mestu a bé-ve-eske nehrozia žiadne škody.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa, nedá sa faktickou na faktickú 

už.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vy ste mali riadny diskusný príspevok? No, ale, no 

nech sa pá či, nedá sa faktickou, ale po ďte.  

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

Ale je to, pán Buocik, je to dobrý návod pre všetký ch 

daňových slovenských podvodníkov, aby mali spolo čnosti, aby 

sa nechali odvola ť majite ľmi z pozície konate ľa, aby 

splnomocnili, našli si nejakého mongolca, ten toho 

splnomocnili, ja ni č, ja nie som konate ľ, ja mám 

splnomocneného mongolca, mongolec nech podpisuje do  aleluje 

čoko ľvek chce, lebo pod ľa vás to takto fungova ť môže na 

základe nejakej plnej moci. Však to by tu bolo čisté 

bláznovstvo už v tejto krajine.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Kolková.  

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem mongolci. 

Tak vecne. K BRNO TRUSTU, ktorý je, ktorý je vlastn e 

držite ľom tej zmenky som sa to dozvedela z médií. Len 

neviem, či je to niekomu tá informácia užito čná, Devín, 

jeden z verite ľov Devína je BRNO TRUST. Poži čali nám kedysi 

dávno nejakých osem miliónov korún, dnes im vysíme 

tridsa ťdva miliónov korún. A celkový spor s BRNO TRUSTOM 

a vôbec plnenia doktor Čarnogurský firmu zastupuje, a viem 

že asi dva roky sme pátrali po tom, komu máme vlast ne 

plni ť, lebo na BRNO TRUST je uvalená exekúcia.  

Pokia ľ by pre niekoho boli tieto informácie zaujímavé, 

rada ich dám k dispozícii za Devín. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja by som sa tiež rád vyjadril v tej vecnej  

rovine.  
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Podľa mňa primátor má právo odvola ť predsedu 

predstavenstva, ale súhlasím s kolegami, že vzh ľadom 

k tomu, že bohužia ľ, Slovensko nie je úplne právny štát, 

tak vystavova ť akémuko ľvek riziku možností pochybení, ktoré 

tu môžu nasta ť, lebo koniec koncov, ke ď sa stane chyba, tak 

to nie že doplatí bé-ve-eska, doplatia na to ob čania. Hej? 

Koniec, koncov to zase zaplatíme my, a myslím, že n a 

Slovensku sme boli svedkami množstva situácií, kedy  sa 

pohľadávka postupovala z jednej štátnej inštitúcii bola  

pohľadávka vo či inej štátnej inštitúcii, tá sa 

sprivatizovala aj s tou poh ľadávkou a dneska myslím, že 

z toho napríklad taká babka má dos ť ve ľké problémy 

a podobne.  

Takže ur čite, aj ja som zástancom odvola ť, nech sa 

niekto iný niekto poverí predsedom predstavenstva. Ak tento 

model nastane, je to úplne čisté. Ale necháva ť tam akéko ľ, 

akúkolvek škáru právnej neistoty, môže to na Sloven sku 

naozaj. Ten výklad práva vidíme, aj Ústavný súd, je den 

senát rozhodne tak, druhý hentak, videli sme ko ľkokrát boli 

rôzne rozhodnutia oh ľadne Tiposu. Nemyslím si, že akéko ľvek 

takéto drobnosti, v úvodzovkách, necháva ť, je, je  š ťastné 

riešenie. Naozaj, radšej bu ďme trikrát poistení, ako 

jedenkrát sa spolieha ť na to, že, že to niekto nevyužije.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa.  
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Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja neviem, či to bude vo faktickej rovine, alebo 

v nejakej ľudskej, alebo akej.  

Vážení kolegovia, ja si myslím, že pán primátor sa 

proste rozhodol odvola ť pána Be ňa a nezabránime tomu, ani 

keby sme mu od ťali hlavu. Takže ho odvolá, ale potom 

naozaj, nech si zoberie zodpovednos ť za to, ke ď sa nie čo 

stane.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nikto sa nehlási.  

Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návr hy 

uznesení.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme dva návrhy uznesenia. Jeden návrh podáv al 

pán poslanec Drozd a píše v tom:  

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora o predloženie 

koncepcie financovania Bratislavou, Bratislavu ako hlavného 

mesta SR zo štátneho rozpo čtu – systémové riešenie. Termín 

25. 6. 2015. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

dvadsa ťjedna za, trinás ť sa zdržalo. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrhová komisia, ďalšie uznesenie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Druhý návrh uznesenia podávala pani poslanky ňa Tvrdá: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

Bratislavy do schválenia nového kandidáta na predse du 

predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, a. s. 

mestským zastupite ľstvom neodvoláva ť z tejto funkcie 

inžiniera Stanislava Be ňa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie bolo tiež prijaté.  

Tak ke ďže už nemáme ďalšie body, vy čerpali sme program 

dnešného zastupite ľstva, kon čím zastupite ľstvo.  

Ďakujem vám za ú časť a chcem sa s vami dohodnú ť na 

pokr, teda na tom ďalšom mimoriadnom, o šiestej?  

O šiestej. Štyridsa ťminútová prestávka. Kto tu bude 

skôr. O šiestej sa vidíme na mimoriadnom zastupite ľstve. 

Ďakujem, zatia ľ dovidenia. 

(Ukon čenie o 17.20 h) 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Martin Maruška JUDr. Ivo Nesrovnal 

 riadite ľ Magistrátu primátor 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 
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Overovatelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dana Čahojová    Ing. Slavomír Drozd 
poslanky ňa poslanec 

Mestského zastupite ľstva Mestského zastupite ľstva 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 
 
 
 
 

Koniec zápisnice 

X X 

 

 

 


