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PRVÝ DEŇ ROKOVANIA – 4. FEBRUÁRA 2016 

 

 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(08.50 h) 

Vážení poslanci, po ďme za čať rokovanie mestského 

zastupite ľstva.  

Poslancov, ktorí ešte nie sú v rokovacej sály, aby sa 

sem dostavili, aby sme mohli za čať. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, 

otváram riadne zasadnutie  Mestského  zastupite ľstva  

hlavného  mesta SR Bratislavy, na ktorom vítam posl ancov 

mestského zastupite ľstva, starostov mestských častí 

a ostatných prítomných.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, už  

včera som upriamil vašu pozornos ť na výstavu detských 

a študentských prác Základnej umeleckej školy Ľudovíta 

Rajtera inštalovanú v predsáli  Zrkadlovej sieni. A j dnes 

je Vám plne k dispozícii. 
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Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mest ské 

zastupite ľstvo je uznášaniaschopné. 

Ospravedlnil sa na celý de ň pán poslanec Hochschorner, 

pani Černá príde neskôr a potom aj skôr odíde a po čas 

rokovania skôr odíde aj pán poslanec Jambor. 

Za overovate ľov zápisnice  z  dnešného zasadnutia 

návrhám, navrhujem od zvoli ť pánov poslancov Bulla a Drozd.  

Prosím, hlasujte o návrhu Bulla a Drozd overovatelia 

zápisnice.  

Hlasujeme.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Overovatelia zápisnice Bulla a Drozd. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

dvadsa ťosem prítomných, 

dvadsa ťsedem za. 

Takže konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zvolilo 

overovate ľov pod ľa návrhu.  

Do návrhovej komisie  odporú čam zvoli ť pani poslanky ňu 

Jégh, pána poslanca Olekšáka, pani poslanky ňu Pätoprstú 

a pani poslanky ňu Feren čákovú.  

Prosím, hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Hlasujeme o návrhovej komisii. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťosem za. 

Máme návrhovú komisiu. 

Pani poslanky ňa Jégh potom o pol piatej bude musie ť 

odís ť a predsedníctvo komisie prevezme pán poslanec 

Olekšák.  

Návrhová komisia už sedí na svojich mesiac a prosím  

ich, aby spracúvala návrhy na zmenu alebo doplnení uznesení 

tak ako vždycky. A vás prosím, aby ste formulovali návrhy 

jasne, písomne a čitate ľne.  

(poznámka:  návrh programu v pozvánke: 

Voľba overovate ľov zápisnice, vo ľba návrhovej komisie 

1.  Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 20 15 
a k 31. 1. 2016 

2.  Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2016 

3.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ra ča, parc. 
č. 223/10, Veronike Prokešovej 

4.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ra ča, parc. 
č. 9379/3, Romanovi Achsovi 

5.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova V es, 
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parc. č. 2852/6, Ing. Pavlovi Fellnerovi s manželkou 
MUDr. Evou Fellnerovou 

6.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská 
Bystrica, parc. č. 346/15, Jaroslavovi Scheinerovi 
s manželkou Mgr. art. Janou Scheinerovou, Art. D. 

7.  Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zrete ľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy za 
účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych 
vz ťahov  k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec 
– Bratislava Prievoz“ Národnej dia ľni čnej spolo čnosti 
a.s., so sídlom v Bratislave  

8.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova V es, 
parc. č. 531/22, do vlastníctva Ing. Mariana Janíka 
s manželkou 

9.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa zníženia nájomného a zmeny doby nájmu  na 
dobu ur čitú na 10 rokov nebytového priestoru v stavbe 
súp. č. 1280 na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré 
Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o. so 
sídlom v Bratislave 

10.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku  v  Bratislave, 
parc. č. 21969/7, k. ú. Vinohrady, spolo čnosti CEDIC 
SK, s. r. o.   so sídlom v Bratislave 

11.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku   parc. č. 666 
a časti pozemku parc. č. 665 nachádzajúcich sa na 
Sklodowskej ulici č. 1  v Bratislave, k. ú. Petržalka 
pre spolo čnos ť DAMP, spol. s r.o. so sídlom 
v Bratislave a nájmu časti pozemku parc. č.  663/3, 
časti pozemku parc. č. 665, časti pozemku parc. č. 666 
a pozemku parc. č. 667 nachádzajúcich sa na 
Sklodowskej ulici č. 1 v Bratislave,  k. ú. Petržalka 
pre FC Petržalka akadémia, o. z. so sídlom v Trnave  

12.  Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného  
práva hlavného mesta k spoluvlastníckemu podielu 1/ 3 
nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k 
stavbe so súp. č. 2146 a k pozemkom parc. č. 8477 a 
8478, Heydukova 19   
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13.  Návrh dodatku štatútu vo veci ochrany verejného 
poriadku  

14.  Návrh VZN, ktorým sa zruší VZN č. 4/1999 o používaní 
zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta SR 
Bratislavy 

15.  Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2 015 

16.  Informácia o zabezpe čení organizácie 7. Európskeho 
summitu regiónov a miest v roku 2016  

17.  Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo d ňa 23. 
10. 2014 (Mestské lesy)  

18.  Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizác ií 
a útvarov na obdobie do roku 2018 (Mestské lesy 
v Bratislave, Mestská polícia, GIB, STaRZ, MARIANUM  – 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy, BKIS, ZOO, Galéria 
mesta Bratislavy, Mestská knižnica, Múzeum mesta 
Bratislavy, MUOP, BTB) 

19.  Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-
Schwechat  (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po  
bode vystúpenie ob čanov) 

20.  Informácia o vykonaných krokoch oh ľadne investi čného 
zámeru stavby Predstani čný priestor Hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

21.  Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave. 

22.  Informáciu o stave príprav projektov dopravnej 
infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá 
v rámci Opera čného programu Doprava 2007 – 2013 a 
Opera čného programu Doprava 2014 – 2020 

23.  Analýza dopadu poskytnutých zliav pre cestujúcich M HD 
na rozpo čet hlavného mesta SR Bratislavy – ústna 
informácia (stiahnuté z programu rokovania)  

24.  Návrh na nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. č. 3284/29 formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia obchodnej 
verejnej sú ťaže s možnos ťou využitia prvkov 
elektronickej aukcie 
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25.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlov a 
Ves, parc. č. 2299/6, parc. č. 2299/7 a parc. č. 
2320/2, Igorovi Candrákovi, podiel 1/2 a Ľubomíre 
Candrákovej, podiel 1/2 ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov pod stavbou 

26.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 
obytnom dome Továrenská 1/A, Pári čkova 7, Staré 
záhrady 2, Dvojkrížna 2, Estónska 50, U čite ľská 2, 
Veternicová 1, Damborského 4, Gallayova 10, Fedinov a 
6, Vavilovova 8, Černyševského 17, Brádá čova 5, 
Gessayova 10, Gessayova 16, Stre čnianska 7 vlastníkom 
bytov 

27.  Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

28.  Interpelácie 

29.  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 realizovaných zmenách rozpo čtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2015 vykonaných na zákla de 
splnomocnenia MsZ, uzn. č. 100/2015 zo d ňa 09.04.2015 

c)  Informa čný materiál o priebežnom plnení opatrení k 
následnej finan čnej kontrole č. 16/2014 dodržiavania 
VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/2012 o dani za 
ubytovanie 

d)  Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolór a 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpo čtovej organizácii 
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58, 
Bratislava 

e)  Informácia o  prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného  
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mesta SR Bratislavy v zmysle záverov kontroly č. 
5/2014 

f)  Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

g)  Informácia o plnení schválených uznesení o predaji 
a dlhodobom nájme nehnute ľného majetku hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2015  

h)  Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v obytnom dome Jégého 17, Mierová 12, 
Hlavá čikova 22, Gallayova 2, 6, Repašského 10, Jána 
Smreka 22, Gercenova 15, Nobelovo námestie 10, 
Šášovská 10   vlastníkom bytov   

i)  Informácia o riešených škodách a záveroch k nim 
prijatých za obdobie od 1. 1. 2015 do          31. 12. 
2015 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy 
a v organizáciách zriadených Mestským zastupite ľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 

j)  Informácia o po čte hlasovaní poslancov Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy na 
zasadnutiach Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2015 

k)  Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie 
dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, 
pozemku a technickej vybavenosti pod ľa zákona č. 
261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie 
náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 
Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

l)  Protikorup čné minimum - plnenie za rok 2015 

m) Informa čná správa o podpore zdravia vykonávanej 
hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2015 

n)  Informácia o zmene stanov obchodných spolo čností 
Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, a.s., Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spolo čnos ť a Odvoz 
a likvidácia odpadu a.s., zrealizovanej na základe 
časti A. uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 237/2015 zo d ňa 24.9.2015 

o)  Informácia o aktuálnom stave pripravenosti a 
vykonaných krokoch uvedených v koncepcii rozvoja 
mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 201 3-
2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej 
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infraštruktúry dopravnej siete elektri čkových 
a trolejbusových tratí 

p)  Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlav né 
mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v 
trestnom konaní v období od 1.1.2015 do 31.12.2015.  

q)  Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za obdobie od  
18. 11. 2015 do 31. 12. 2015 

 
koniec poznámky) 
 
 

 

Dámy a páni, dovo ľte mi, aby som vás informoval, že 

materiál, s ťahujem materiál pod bodom dvadsa ťtri, to sú tie 

zľavy, pretože sme sa o tom rozprávali v čera.  

Potom Informácia o podaných žiadostiach o poskytnut í 

dotácie bol zaradený pod bodom ká v informa čných 

materiáloch a dostali ste to aj v elektronickej pod obe.  

Ďalej máme materiály, kde nie sú stanoviská, pretože  

sa aktualizovali. Ide o bod číslo jedna Informáciu o plnení 

uznesení.  

Tak prosím, hlasujte o zaradení tohoto bodu do prog , 

do programu. Bod číslo jedna.  

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

tridsa ťjedna za. 
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Uznesenie zara, materiál zaradený. 

Pod bodom číslo devätnás ť máme Informáciu o stave 

príprav ropovodu Bratislava – Schwechat, kde nie je  ni č 

nového, ale zara ďme si to, aby sme si to povedali v riadnom 

programe.  

Čiže hlasujte, prosím, o zaradení bodu devätnás ť, 

Schwechat.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťdva za. 

Bod je zaradený. 

Obdobne prosím zaradi ť Informáciu o stave príprav 

projektov dopravnej infraštruktúry kde máme najnovš ie 

informácie, Opera čný program doprava 2014-2020 ako bod 

číslo dvadsa ťdva. 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie prijaté. 

A posledné z našej strany je bod číslo dvadsa ťsedem 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

zastupite ľstva.  
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Prosím, hlasujte o zaradení bodu číslo dvadsa ťsedem.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie prijaté. 

Tak.  

Pred tým než dám slovo ešte poslancom, dovo ľte pár 

procesných informácií.  

Vedľa mňa sedí pán inžinier Kasander, zastupuje pána 

riadite ľa, ktorý je na magistráte, ale je hlasovo 

indisponovaný, takže pán riadite ľ ho, pán Kasander ho bude 

dneska zastupova ť.  

Po ďalšie. V čera tu zaznela otázka oh ľadne parkovacej 

politiky. Ja by som bol býval odpovedal, keby sme t o 

dokon čili. Chcem vás informova ť, že na jedenás ť tridsa ť som 

dnes zvolal všetkých starostov mestských častí na 

slávnostný podpis Memoranda o zavedení, o spolo čnom postupe 

pri zavedení parkovacej politiky v roku 2016 v tomt o roku. 

Chceme sa touto politickou deklaráciou iba zaviaza ť 

a ob čanom da ť signál, že tento rok tú politiku spustíme. 

Bude to o pol dvanástej v salóniku ved ľa.  

Potom dovo ľte ešte dve informácie.  

Na stole som našiel materiál pána poslanca Grendela  

návrh na uko na verejnú sú ťaž v tej jeho veci tej ochranky.  
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Pán poslanec, ve ľmi pekne vám ďakujem, že ste 

upozornili na tento problém, ale my už sme ne čakali na vaše 

uznesenie, návrh uznesenia, za čali sme kona ť sami. To 

znamená, že ja som magistrátu zadal príkaz, aby pri pravili 

obšírnu správu pre poslancov ako ten, ako tá zmluva  vôbec 

vznikla, aké má plnenie, aké má ekonomické parametr e 

a pripravíme vám návrh postupu.  

Čiže, ďakujem vám za to, že ste na to upozornili, ale 

my na tom už pracujeme a nepotrebujem k tomu váš, 

nepotrebujeme k tomu uznesenie zastupite ľstva. Dostanete 

to. Mestské zastupite ľstvo to dostane na ďalšie mestské 

zastupite ľstvo túto správu.  

Čiže ďakujem, ale to už robíme.  

A potom vám chcem poveda ť ešte jednu procesnú 

informáciu oh ľadne tej diskusie, ktorá tu vznikla v čera 

a to je údajný, údajný nejaký ví ťazný postup mesta vo 

veciach PKO, pretože to vôbec nie je pravda.  

Najvyšší súd rozhodol v procesnej veci, vrátil 

krajskému súdu rozsudok pretože tento nesprávne vym edzil 

dovolaciu otázku z procesného h ľadiska. To znamená, že 

nesprávne formuloval dôvody a spôsob vymedzenia zo strany 

krajského súdu. To je všetko. Žiadne meritórne rozh odnutie, 

ktoré sa týka postavenie mesta. Bola to procesná ve c.  

My mesto sa sme sa to dozvedeli od docenta Fogaša 

telefonicky 7. januára a písomne sme to dostali 8. januára. 

Toto samozrejme všetko ukážeme novinárom. Máme to 

zdokladované s doru čenkami.  
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Čiže, prosím vás, presta ňme stava ť vzdušné zámky, zase 

vyvoláva ť nejaké vzdušné nádeje, že nie čo by sa bolo bývalo 

dalo spravi ť. Nedalo. Tá vec je jasná. Tu ide o to, či 

mesto sa chce donekone čna procesova ť a krváca ť a tu 

eventuálne hrozi ť nejakými finan čnými stratmi, alebo chceme 

tu nie čo robi ť, tak ako sa rozhodlo mestské zastupite ľstvo. 

Ni č toto rozhodnutie, alebo ni č tento postup nemení na 

procestnom, na meritórnom postavení mesta a ni č nemení na 

tom, že tú vec treba rieši ť a ukon či ť tak, ako sa ukon čila 

a ukon čil sa jeden desa ť rokov trvajúci nezmyselný spor, 

ktorý frustroval ľudí.  

Všetko ostatné je proste vyt ĺkanie politického 

kapitálu, ma ľovanie vzdušných zámkov a zavádzanie ľudí 

a znovu, a znovu a znovu.  

To je z mojej strany všetko k pozvánke.  

Takže, nech sa pá či, dve faktické pripomienky.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Á, tým pádom asi nebudete ma ť problém, aby ste teraz 

dali pokyn právnemu oddeleniu, aby nám teda preposl alo to 

rozhodnutie, lebo naozaj, to je keby sme ho mali pr ed 

sebou, tak asi by nebol problém da ť za pravdu tomu, čo ste 

povedali. Len z toho čo som si ja zis ťoval, tak tá textácia 

tam je iná. A teraz vzh ľadom k tomu, že ju momentálne ešte 
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nemám pred sebou, tak ke ď to dáte, tak myslím, že celý 

tento problém môže by ť vyriešený. A asi je to záležitos ť 

pár minút na to, aby sa takéto nie čo poslalo, ke ďže mesto 

týmto rozhodnutím disponuje.  

Tak by som vás požiadal o to, aby ste teda dali pok yn 

pánovi Katriakovi, alebo niekomu, aby nám to bu ď do mailu, 

alebo nakopíroval. Dá sa to urobi ť ve ľmi rýchlo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tá informácia, samozrejme, bude v príhodnej dobe 

prístupná.  

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 

Vážený pán primátor, chcem reagova ť na parkovaciu 

politiku a memorandum, ktoré ste hovoril.  

My sme o tom trošku rozprávali. Reagujem na to 

z h ľadiska Ružinova. My sme mali komisiu, na ktorej sme  sa 

vyslovene chceli venova ť parkovacej politike v Ružinove, aj 

sme sa jej venovali, ale žia ľ, neprišiel na pozvanie ani 

starosta, ani nikoho nepozval, ako neposlal za seba  ako 

zástupcu a potom sa v priebehu týžd ňa dozvieme, že ide 

podpisova ť memorandum.  
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Ja si myslím, že najskôr musí ma ť mandát od poslancov, 

musí to prebra ť s nimi a potom môže pod, podpisova ť nejaké 

memorandum, ktoré. My o ňom nevieme.  

A vyslovene sme ho pozývali na komisiu, môže to 

dosved či ť aj kolegy ňa Šimon či čová, ktorá je so mnou v tej 

istej komisii.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, to že chcem navrhnú ť podpis politickej 

deklarácie je známe už nieko ľko mesiacov. Ak máte 

v Ružinove interné komunika čné problémy, vyriešte si to, 

prosím, tam, ale neprenášajte to sem do mestského 

zastupite ľstva. To nehovorím vám, osobne, ale proste 

Ružinov čanom.  

Je to politická deklarácia, nezáväzná, ale je to 

proste záväzok politického charakteru tú vec už kon ečne 

vyrieši ť, lebo sa nevieme pohnú ť dopredu.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Nechcem to komentova ť, ale nezáväzná záväzná 

deklarácia, budeme všetci zvedaví.  

Ale chcem navrhnú ť do programu, pán primátor. 

A kolegov poprosi ť, aby podporili, aby ste mohli teda 
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poskytnú ť informáciu o PKO, navrhujem tento tradi čný bod, 

ktorý sme z vašej iniciatívy zaviedli pred štyrmi r okmi, 

aby sme si ho dnes vypo čuli ako prvý bod po obed ňajšej 

prestávke. 

A ako ďalší bod po obed ňajšej prestávke navrhujem 

zaradi ť bod Plnenie protikorup čného minima. Nie je vhodné, 

aby takýto zásadný, zásadná správa skon čila iba ako 

informácia, o ktorej sa nebude rokova ť. Preto navrhujem 

zaradenie bodu Plnenie protikorup čného minima ako 

osobitného bodu.  

Pokia ľ ide o bod osemnás ť, kde sa má naplni ť to, čo 

navrhli poslanci asi pred štvr ť rokom, aby sa predstavili 

riaditelia organizácií aj so svojimi koncep čnými 

predstavami o tom ako chcú riadi ť naše organizácie, je tu 

dvanás ť materiálov. Preto, ale vy ste ich dali do jedného 

jediného bodu a neumož ňujete, aby sa predstavili riaditelia 

organizácií so svojimi koncep čnými materiálmi.  

Mám za to, že to je asi nedorozumenie a preto by so m 

navrhol kolegom poslancom, aby sme bod osemnás ť roz členili 

a aby sa roz členil na osemnás ť A, Bé, Cé, Dé až po eN, tak 

aby riaditelia organizácií Mestské lesy, Mestská po lícia, 

STARZ, MARIANUM, BKIS, Zoologická záhrada, Galéria mesta 

Bratislavy, Mestská knižnica, Múzeum mesta Bratisla vy, 

Mestský ústav pamiatok a BTB mali títo riaditelia k aždý 

možnosť predstúpi ť, aby sme kone čne videli tváre ľudí, 

ktorých mestské zastupite ľstvo pred pol rokom zvolilo bez 

toho, že by sa predstavili. A aby uviedli aspo ň nieko ľkými 

vetami každý svoj koncep čný materiál poslancom.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 23 

Čiže ten pozme ňovací návrh je roz členenie bodu 

osemnásť na dvanás ť podbodov, v ktorom sa budú môc ť 

predstavi ť riaditelia príspevkových organizácií mesta 

Bratislavy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Neviem o čom hovoríte, že som neumožnil nie čo. Tie 

možnosti boli na všetkých komisiách na, tam boli tí  

riaditelia, na mestskej rade a tak isto dnes tu bud ú a budú 

sa môc ť predstavi ť. To je iba formálna vec, že tie 

materiály v jednom bode a nie v dvanástich, ale vše tci tu 

samozrejme budú. Takže môžete sa ich pýta ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak prepá čte, ja u, dobre.  

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

V programe, teda to nie je ešte zaradené, je to tam  

uvedené ako bod 31A, je to konanie pod ľa ústavného zákona 

o ochrane verejného záujmu. 
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Jeden, žia ľ, jeden z bývalých poslancov mestského 

zastupite ľstva nesplnil povinnosti, ktoré vyplývajú z tohto 

zákona.  

My sme sa tým zaoberali na komisii mestského 

zastupite ľstva. Tam  bolo jednomyse ľne, jednomyse ľne 

odsúhlasené, aby mestské zastupite ľstvo za čalo konanie. 

Poverila ma táto komisia, aby som to predložil na m estské 

zastupite ľstvo, pretože mestské zastupite ľstvo je orgánom, 

ktorý o tom môže rozhodnú ť, preto by som vás chcel 

požiada ť, aby ten bod 31A bol zaradený úplne  na záver pred  

interpelácie ako bod 26A do dnešného programu mests kého 

zastupite ľstva a prosím vás o podporu pri zara ďovaní tohto 

materiálu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ja by som iba z toho nezáväzného memoranda pre čítal 

článok jedna: Hlavné mesto SR Bratislava, ďalej len hlavné 

mesto a jednotlivé mestské časti hlavného mesta sa zaväzujú 

prija ť prija ť právny rámec. Čiže nezáväzne sa zaväzujú 

prija ť právny rámec.  
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Článok jedna bod štyri: Mestské časti hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava, ďalej iba mestské časti, 

sa zaväzujú prija ť výhradné kroky vedúce k spolo čnej 

jednotnej parkovacej politike. Čiže nezáväzne sa záväzne 

zaväzujú, pri čom starostovia rozhodujú o nie čom, čo je 

v kompetencii zastupite ľstva, tak ako povedal pán Drozd.  

Čiže nezáväzné memorandum o záväznom sa zaviazaní 

starostov nie čím, o čom vlastne nebudú môc ť rozhodnú ť 

a budú rozhodova ť ich poslanci, je také typické, nazval by 

som to Nesrovnalovské, lebo asi neviem si  to inak potom 

vysvetli ť.  

Vrátil by som sa ale ešte naspä ť k téme PKO a stavím 

sa, že tu kolega pán Buocik bude vehementne, teda r ovnako 

ako ja, žiada ť, aby sme sa dostali k tomu rozhodnutiu, lebo 

potom bude vyzera ť tak, sprepá čením, ako hlupák, ke ďže on 

tu proste hovoril o tom, že máme rozhodnutie druhos tup ňové 

právoplatné  a môže by ť exekuovaný mestský majetok. Čo de 

facto sa preukázalo, že jednozna čne pravda nebola.  

A či teda to bolo procesné, alebo to bolo meritórne 

rozhodnutie, tak predpokladám, že jeho právna hrdos ť a tie 

argumenty, ktoré tu proste nasto ľoval, nenechá len tak 

leža ť ľadom a bude sa domáha ť toho rozhodnutia, aby si ho 

mohol pre číta ť a zisti ť teda ako to bolo. 

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: 

Ja k dvom veciam by som chcel.  

K memorandu. Tiež by som chcel pre číta ť štyri a pä ť 

bod, kde (poznámka: nezrozumite ľné slovo) memorandum 

a podpisoval som také už, tak tam sa volia také vo ľné 

slová, nie že vzletné, ale že vyvinieme úsilie smer om 

k tomu, že budeme tak a tak a tak, ale tu sa v bode  štyri 

a pä ť sa tiež zaväzujeme my starostovia urobi ť výhradné 

kroky.  

V pä ťke zaväzujeme sa úzko spolupracova ť navzájom 

s odbornými subjektami. Ja by som to slovo, zdá sa mi to 

veľmi ostré ten záväzok, lebo memorandum je nezáväzné,  

vymenil a myslím, že výhrady majú aj starostovia, l ebo 

nemôžeme my na zastupite ľstvá naše urobi ť nejaký záväzok. 

My môžeme akurát tak ako starostovia vyvinú ť úsilie, že to 

predložíme do našich zastupite ľstiev, budeme sa snaži ť 

presvied čať o výhodnosti tejto parkovacej politiky, kde 

a diskutova ť o tom. Ale zaviaza ť sa, to slovo zaviaza ť sa.  

Preto si myslím, že bude treba zvola ť urýchlene pred 

tým podpisom Regionálne združenie kratu čké (gong) a da ť 

nejaký návrh na zmenu tohto memoranda v zmysle vyvi núť 

úsilie v tom, aby sa parkovacia politika v Bratisla ve 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. Rozumiem.  

Nikto nemôže samozrejme prija ť viac záväzok práv ako 

môže splni ť, tomu rozumiem aj ja. Ani žiadny starosta 

nemôže nahradi ť vô ľou miestne zastupite ľstvo, to nikto ani 

nechce.  

Toto je politická deklarácia, politický záväzok, 

politikou. A ke ď niekto chce, môže to spravi ť, ke ď niekto 

nechce sa pripoji ť, tak samozrejme h ľadá všetky možné 

dôvody ako sa tomu vyhnú ť. Ale tá problematika je tak 

závažná, že proste my musíme za čať kona ť.  

Pán poslanec Kríž.  

 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja chcem len upozorni ť vážených kolegov, že sme v bode 

kde sa schva ľujem program dnešného zasadnutia. By som ich 

poprosil, aby sme tu necitovali a nerozprávali o ne jakých 

meritách veci a o parkovacej politike a čo môže a nemôže. 

Teraz ideme schva ľova ť program. Ak chceme rozpráva ť o tejto 

problematike, tak ho zara ďme do programu.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Tak isto som len chcel teda, aby sme sa vyjadrovali  

k tomu, čo bolo povedané. 

Ale tam ke ď máte úplnú pravdu, kto chce, h ľadá ako sa 

to dá, kto chce h ľadá tak ako sa to nedá. Čiže napríklad, 

keď chceme rozhodnutie Najvyššieho súdu, tak dostaneme  

odpove ď, že ho dostaneme v príhodnej chvíli. Čiže 

nedostaneme ho teraz, aby sme ho náhodou nemali 

k dispozícii, ale v príhodnej chvíli. Čiže kto, to je 

absolútne presné vyjadrenie. Kto chce, h ľadá dôvody, kto 

chce, h ľadá spôsoby ako sa im vyhnú ť.  

Ďakujem. 

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: 

Na základe viacerých poslancov aj z iných klubov by  

som navrhla, aby sme Informáciu o interpeláciách po slancov 
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mestského zastupite ľstva dávali hne ď za Informáciu o plnení 

uznesenia.  

Čiže teraz navrhujem, aby bod 27 bol ako 1A. 

A bola by som rada keby sa to už nabudúce stalo 

nejakým pravidlom, aby sme Informáciu o vybavených 

interpeláciách mali podobne ako je to na VUC-ke hne ď za 

informáciou o plnení. Ak by to bolo možné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Pán poslanec Grendel. 

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

Ďakujem za slovo. 

Na základe vášho ubezpe čenia, pán primátor, teda nedám 

zaradi ť do programu dnešného rokovania ten  materiál. Chce m 

vás však poprosi ť, aby tá správa sa zameriavala teda najmä 

na dve oblasti a to je plnenie, za ktoré mesto plat í a na 

predlžovanie dodatkami čo sa týka doby trvania tejto 

zmluvy.  

A na záver by som sa chcel ospravedlni ť organiza čnému 

oddeleniu za zmätky, ktoré boli spôsobené na časovaním 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Poznačili sme si tie dva, tie dva fokusy a a budeme, 

zameriame sa na to. 

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

K programu. 

Po bode dva Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta by 

som navrhol asi bod 2A by sa to mohlo vola ť Uznesenie 

mestského zastupite ľstva o podpore bratislavských 

štrajkujúcich zdravotných sestier a bratislavských 

štrajkujúcich u čite ľov bratislavských škôl. 

Text uznesenia by som pripravil.  

Ale však uvidíme, že či teda bude bod 2A zaradený do 

programu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Takže ke ď nie sú ďalšie, kon čím k tomuto diskusiu 

a ideme, prosím, hlasova ť.  
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Najprv o návrhoch pána poslanca Budaja, to znamená,  

zaradi ť bod Informácia o PKO ako prvý po obede.  

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

trinás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

Druhý návrh pána poslanca Budaja zaradi ť hne ď poobede 

plnenie Protikorup čného minima.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

štrnás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Ďalší návrh pána poslanca rozdeli ť bod osemnás ť na 

dvanás ť bodov. 

Prosím, hlasujte o tomto. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťpäť prítomných, 

trinás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Hlasujeme o návrhu pána poslanca Vetráka predradi ť bod 

o disciplinárnom konaní bývalého poslanca ako bod 

dvadsa ťšes ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nejakého bývalého poslanca. Neviem kto, koho sa to 

týka.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dvadsa ťšes ť A, áno, nejakého bývalého poslanca 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

dvadsa ťšes ť za. 

Takže bod 26A. 

 

 

Ďalej hlasujeme o návrhu pani poslankyni Pätoprstej,  

aby interpelácie boli nie v závere, ale bod 1A. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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O informácii o vybavených interpeláciách boli bod a ko 

1A. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

pätnás ť za. 

Uznesenie neprijaté. 

 

 

A napokon hlasujeme o návrhu pána poslanca, aby bod  2A 

bola podpora štrajkujúcim u čite ľom a sestrám mestského 

zastupite ľstva. 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťpäť za. 

Uznesenie prijaté. 

Čiže máme bod 2A. 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 34 

A teraz, prosím, hlasujme o programu a návrhu progr amu 

ako celku. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

dvadsa ťšes ť prítomných, 

dvadsa ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. To znamená, že máme program 

rokovania dnešného mestského zastupite ľstva. 

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 31. 

12. 2015 A K 31. 1. 2016  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A prechádzame do bodu číslo jedna a tým je Informácia 

o plnení uznesení mestského zastupite ľstva.  

A a poprosím zástupcu riadite ľa pána Kasandra o slovo.  
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Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Dobrý de ň, ako prvý bod predkladáme Informáciu 

o plnení uznesení mestského zastupite ľstva splatných k 31. 

12. 2015 a k 31. 1. 2016. 

V informácia o uzneseniach v stru čnosti splnených 

v po čte 32,  priebežne plnenie uznesení v po čte trinás ť, 

nesplnené jedno, ale s návrhom na pred ĺženie termínu 

na splnenie.  

Nové kontrolné termíny pri uzneseniach v po čte 

štrnás ť.  

Zrušenie uznesenia číslo 5.1 C 343/2015 zo d ňa 9. 12. 

2015. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prosím, otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Chcem k bodu 1.5 a to je Správa o plnení uznesenia 

uznesenia mestského zastupite ľstva, plnite ľ úlohy pán 

Bialko, vyhodnocova ť plnenie schválených uznesení predaji 

a nájmu majetku hlavného mesta raz ro čne. 
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Som vám presne pred rokom, pán primátor, písala o t om, 

že už rok, desa ť rokov existuje povinnos ť obce po predaji 

a po zavedení do katastra, zverej ňova ť na webe mesta všetky 

predané pozemky alebo nehnute ľnosti, čo sa samozrejme, 

doteraz neudialo.  

Tak ja by som prosila, keby to sme nemali ako 

informa čný materiál raz ro čne, ale pravide ľne po každom 

jednom predaji a zavedení do katastra sa to objavil o na 

webe mesta tak, aby to videli všetci.  

Má to by ť hromadne prístupné ako hovorí zákon číslo 

211/2000 v paragrafe 5 a v paragrafe 6 informácie s a 

zverej ňujú spôsobom umož ňujúcim hromadný prístup a nie iba 

ako informa čný materiál raz do roka.  

A potom mám ešte k bodu, k bodu 1.12 a tam je, to j e 

o Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja . 

Dovolím si upozorni ť, volá sa to program hospodárskeho. 

a sociálneho a nie hospodárskeho rozvoja a sociálne ho 

rozvoja.  Je to PHSR, skratka, a žiada primátora hl avného 

mesta predklada ť každoro čne mestskému zastupite ľstvu ro čnú 

správu o realizovaní programu. Odpove ď: uznesenie splnené, 

materiál bol predložený na rokovanie mestského 

zastupite ľstva 10. 12. medzi informa čnými stranami pod 

písmenom e). 

Ak sa pozriete na ten informa čný materiál pod písmenom 

e) zistíte, že tam je iba prvá strana a žiadna iná 

informácia o plnení PHSR nie je. Tak ja by som si p rosila, 

keby to bolo na najbližšie zastupite ľstvo doplnené. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne za upozornenie.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcem upozorni ť, že k tomuto uzneseniu sme dostali 

nové, nový návrh uznesenia. O tomto budeme hlasova ť teraz. 

Bolo nám to rozdané teraz ráno. 

Takže hlasujeme o návrhu uznesenia: mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu v časti A berie na 

vedomie splnené uznesenia, v časti Bé schva ľuje nové 

kontrolné termíny a ostatné v časti Cé žiada primátora 

vypracova ť dokument rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 

a tak ďalej, ako je písomne uvedené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Dvadsa ťpäť prítomných, 

dvadsa ťštyri za. 

Uznesenie prijaté. 

 

 

BOD 2 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame k bodu číslo dva a tým je Návrh na zmenu 

rozpo čtu hlavného mesta. 

Chcel by som požiada ť pánov poslancov z klubu pána 

Budaja, aby sa vrátili do rokovacej sály. Toto je j eden zo 

zásadných dokumentov, ktorý pred sebou máme. A nevi em pre čo 

opustili rokovaciu sálu. Či ich nezaujíma ako sa Bratislava 

bude vyvíja ť, či ich nezaujíma aké majú financie 

Bratislav čania k dispozícii.  

Takže pán Budaj, prosím vás, vrá ťte sa. 

Tomu nerozumiem, tomuto. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

(gong) 
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(poznámka: stále sa čaká na príchod poslancov do 

rokovacej sály) 

Dobre, ja za čnem aj bez poslancov  pána Budaja. Som 

z toho sklamaný, z tohoto postoja. Ale dobre. 

Dámy a páni, pred je pred nami návrh na zmenu 

rozpo čtu. Je to pomerne dôležitý dokument, pretože 

odzrkad ľuje aj úsilie vedenia mesta o to, aby sa téma 

Bratislavy stala politickou témou, aby sa kone čne dostala 

aj do najvyššej, do najvyššieho poschodia politiky ako 

téma, ktorú treba vyrieši ť, pretože Bratislava bola 

zanedbaná z nieko ľkých h ľadísk a politické h ľadisko bolo 

jednou z nich.  

Ja ke ď som sa stretával s najvyššími politickými 

činite ľmi, tak som na moje prekvapenie zistil, že nepoznaj ú 

hĺbku ter, problémov, ktorými je naše mesto trápené. 

Nerozumejú tomu pre čo je Bratislava v takom zlom stave 

a boli prekvapení, ke ď zistili, že po finálnom sú čte 

financií vlastne Bratislava má na hlave o polovicu menej 

ako krajské mesto Brno.  

Usilovným stretávaním a argumentáciou pre 

presved čovaním a hlavne odbornými, ale aj zápalom pre vec 

sa nám podarilo myslím to, že všetkým je už jasné, že túto 

tému treba vyrieši ť, že to takto ďalej nemôže zosta ť, 

pretože ak má Bratislava plni ť funkciu hlavného mesta, tak 

musí sa zmeni ť jej finan čný a právny rámec.  

Napokon, ilustráciou toho je aj celodenná návšteva 

prezidenta Slovenskej republiky v meste, ktorú veno val 
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hlavnému mestu, podpora parlamentu národnej rady pr i 

prijímaní k ľúčového zákona, ktorý systémovo pomôže 

Bratislave, a to je návrh zákona o rozvojovom popla tku 

a podpora vlády, aj premiéra osobne hlavnému mestu pri 

podpore bratislavských infraštruktúrnych projektov,  aj 

podpore postavenia Bratislavy  ako hlavného mesta 

a organizátora, respektíve javiska, kde sa bude odo hráva ť 

Predsedníctvo Rady Európy.  

Čiže, tá situácia sa za čína obraca ť a Bratislava, téma 

Bratislavy  je politickou témou na najvyššej politi ckej 

úrovni a myslím, že je jasné, že sa musí  vyrieši ť.  

Materiál, ktorý máme pred sebou je výsledkom dlhej 

spolupráce, jednak mesta, ale aj politickej spolupr áce 

Bratislavy a vlády.  

Materiál a zoznam ulíc, ktoré a zoznam objektov, kt oré 

v ňom sú obsiahnuté, sa pripravoval viac ako pol až 

trištvrte roka, prácou komisie, komisie mesta a kom isií 

ministerstva financií a ministerstva zahrani čných vecí.  

Ten zoznam objektov, ktoré je v prílohe uvedený, bo l 

veľmi prísne skontrolovaný. Objekty boli vyberané pod ľa 

dôležitosti pod ľa vz ťahu k predsedníctvu, respektíve pod ľa 

stup ňa projektovej pripravenosti tak, aby bolo reálne, ž e 

ich budeme vedie ť spravi ť. Ostatne, reálnos ť bola jedným 

z hlavných požiadaviek vlády a my sme deklarovali, že 

Bratislava je pripravená, pretože máme rámcové zmlu vy 

s dodávate ľmi, ktoré umožnia tieto objemy preinvestova ť do 

tých želaných oblastí.  
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Zoznam objektov, ktorý vidíte bol odsúhlasený vládo u, 

to znamená, že uznesenie vlády, ke ď vláda prijímala 

uznesenie, ja som tam bol prítomný, uznesenie vlády  

obsahuje presne tieto objekty a tým pádom  je to zá väzné, 

ani mesto sa nemôže z toho, ani samozrejme nechce, 

odchy ľova ť.  

Tak isto, kontrolné mechanizmy sú nastavené ve ľmi 

prísne, obidvoje ministerstvá a samozrejme, aj vlád a  budú 

prísne kontrolova ť ako sa vynakladajú tieto finan čné 

prostriedky. Takže si myslím, že táto stránka je 

zabezpe čená ve ľmi dobre.  

Chcem tu ešte raz, chcem po ďakova ť všetkým pracovníkom 

magistrátu, finan čnému oddeleniu, ktorí pripravovali, ale 

aj oddeleniu správy komunikácií, ktorí ve ľmi dlho 

a usilovnou prácou pripravovali tento zoznam, pripr avovali 

tieto projekty a v spolupráci so štátnymi orgánmi s me sa 

dostali tak ďaleko, že môžeme poveda ť, že Bratislava 

dostala obrovskú finan čnú dotáciu pätnás ť miliónov Eur, 

z ktorej jeden milión teda pôjde do Starého Mesta p riamo 

a štrnás ť zostane v Bratislave. 

 Sú to veci, ktoré sú dlhodobé, ktoré tu zostanú, 

ktoré proste nikto odtia ľ, nikto odtia ľto neodnesie 

a Bratislave zostanú.  

Čiže si myslím, že je to ve ľký úspech a ja vás chcem  

poprosi ť, aby sme urobili tento krok, aj tento, tento 

signál, zmenili rozpo čet a tie prostriedky do rozpo čtu 

dostali, aby sme ich mohli použi ť v prospech 

Bratislav čanov.  
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Tie ďalšie veci, ktoré sú v rozpo čte, (gong) vám potom 

budeme vedie ť vysvetli ť. Sú to zmeny týkajúce sa prenosu, 

teda pardon, kompetencií v oblasti školstva a tak ďalej, 

tak ako sa to, tak ako to v tom materiáli je vysvet lené.  

Ale to gro je, tak ako hovorím, sú to pre Bratislav u, 

pre obnovu infraštruktúry, pre. Osemdesiat percent pôjde do 

ciest, verejných priestranstiev, pamiatok, zelených  plôch 

a tak ďalej, a tak ďalej.  

Takže, prosím vás o podporu tohoto materiálu.  

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Kolek faktickou. 

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

Ďakujem za slovo.  

Ja by som mal jednu faktickú poznámku k materiálu. 

Teda neviem či medzitým došlo k zmene. Pokia ľ si ale 

pre čítame návrh uznesenia, tak schva ľujeme: 

za prvé, zvýšenie  bežných príjmov o dvanás ť miliónov 

osemstodevätnás ťtisíc, 

zníženie bežných výdavkov o trinás ť miliónov.  

To by znamenalo, že vytvárame prebytok v rozpo čte 

dvadsa ťpäť miliónov. Čiže tu došlo k chybe. Takisto, jako 

je teda zvýšenie bežných príjmov, dochádza aj k zvý šeniu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem za upozornenie.  

Ešte som zabudol podotknú ť, že obidva grémia, aj 

mestská rada, aj finan čná komisia to podporili.  

Tak len poprosím odborníkov, aby si to ozrejmili a ak 

je to chyba, aby to opravili.  

Ďakujem za upozornenie.  

Pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

No, k tomu, že dostane mesto štrnás ť miliónov Eur 

hovorím super, ale sú časne hovoríme, že kone čne.  

Aj druhú vec, ktorú, na ktorú by som chcel upozorni ť. 

Ten zoznam ulíc, ktorý je tam uvedený priamo v tom 

uznesení, ja som si vyžiadal na dopravnú komisiu aj  

harmonogram, kedy sa to bude opravova ť.  

Chcem požiada ť, aby sa použili všetky dostupné 

prostriedky na to, aby boli ľudia o tom dostato čne dopredu 

informovaní, lebo sú to ve ľké úseky, bude to trva ť dlho, 

tak aby sme z dobrej veci nemali nakoniec zlý pocit , že 

strávime ten čas v zápchach, aj ke ď asi sa tomu nebude da ť 

vyhnú ť.  
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pres, správna poznámka.  

Budeme ve ľmi dôkladne informova ť verejnos ť. A už sa to 

pripravuje, komunika čná stratégia.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Pán primátor, jednak nemôžem necha ť celkom bokom to, 

že vy sa vyjadrujete ku mne ako k osobe ke ď som neprítomný. 

Robíte to ve ľmi rád. A toto ale robia, pán primátor, 

zbabelci.  

Vy ste sa dnes ukázali ako ve ľký zbabelec ke ď nemáte 

odvahu podporova ť, aby sa o PKO hovorilo.  

To, že poslanci až do dnes mali možnos ť tvári ť sa, že 

predsa len boli iba užito ční idioti, tak potom ako ste 

dnes, kolegovia, neumožnili, aby sa tu hovorila pra vda 

o PKO, potom čo sa primátor priznal, že pred hlasovaním 

vedel o rozhodnutí Najvyššieho súdu, tak ste sa už stali, 

naozaj, aktívnymi zat ĺkačmi pravdy pred verejnos ťou.  

Vy zak zakrývate, neumož ňujete, aby sa tu povedala 

pravda o tom, ako sa skamuflovalo zni čenie mestského 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, sme v bode,  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Chcel by som sa vyjadri ť aj k tomu, čo ste povedali 

a pán poslanec (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Uplynul vám čas, uplynul vám čas, finan čné. 

Uplynul vám čas. Prosím dodržujete rokovací poriadok. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ako predseda klubu som vás požiadal, aby ste dali 

informáciu  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím vás, prepá čte, uplynul vám čas faktickej 

poznámky. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

o tom, aká komisia rozhodla o rozdelení 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Odoberám vám slovo, pán poslanec. Prepá čte, uplynul 

vám čas. Prihláste sa do diskusie.  

Prihláste sa riadne do diskusie a máte slovo.  

Ja som. Klamete. Ja som ni č nepovedal, že som vedel. 

Dostali sme to 7. januára a teraz sme v bode dva Ná vrh na 

zmenu rozpo čtu. 

Pán poslanec Jen čík, faktickou.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja som ťa chcel len, pán primátor, poprosi ť, ve ď túto 

schôdzu a nech sa poslanci vyjadrujú vecne  k bodu 

programu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj, máte slovo, nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Jasné, pán Jen čík, takéto slová váš škrú. 

Ale vyjadrím sa k programu.  
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Pán primátor, upozor ňoval som vás na porade pred 

zasadnutím mestského zastupite ľstva, že poslanci chcú po čuť 

pravdu o tom kto tie ulice vyberal a pre čo práve tie 

a pre čo nie iné. Vy ste si to zapísali a povedali ste, že  

takú informáciu podáte, ale nepodali ste.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Počúval som. Ni č som nepo čul. Len že bolo prísne 

vyberané. No to sú, to sú ta ľafatky, prepá čte.  

Pre čo ani dopravná komisia o tom nemohla rokova ť?  

Pre čo by o tom nemalo rokova ť mestské zastupite ľstvo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pre čo by o tom nemohlo, nemohli sme o tom vedie ť 

vopred? Pre čo to máme teraz schváli ť ex post?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán Budaj, ja robím len presne to isté. Tak aj, 

takisto ako vy napomínate m ňa na komisii, aby som viedol 
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schôdzu tak, ako sa patrí a ako to máme v rokovacom  

poriadku.  

Ja som to len pripomenul predsedajúcemu.  

Ďakujem. 

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 Budaj, máte pravdu. Bolo by úplne super keby sm e 

si my úplne mohli rozhodnú ť o tom, ktoré komunikácie budeme 

opravova ť, lenže vláda nás ú čelovo zaviazala. Je to aj na 

ich webstránke. Celý materiál sa dá nájs ť. Ú čelovo nám, nás 

zaviazali, na ktoré komunikácie nám poskytnú peniaz e. My 

môžeme poveda ť áno, alebo nie.   

A ja ve ľmi rád poviem áno, pretože opravi ť komunikácie 

za štrnás ť miliónov, to sme tu už fakt dávno nemali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 49 

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

Ďakujem pekne. 

Nerozumiem tomu, pre čo sme tento materiál nemali 

v komisiách a teraz tuto budeme mí ňať čas na to, aby sme 

kládli otázky, ktoré sme mohli ma ť zodpovedané na komisii. 

Napríklad v komisii územného plánovania a životného  

prostredia. Viaceré položky sa týkajú práve životné ho 

prostredia a teraz sa vás budem pýta ť rad radom a neviem 

pre čo sme to nemohli ma ť na komisii.  

Na a tak isto aj na komisii kultúry.  

Komisie za. Ja neviem, či to bol príkaz magistrátu, 

alebo čo to bolo, sa museli za čať kona ť a zvoli ť si 

programy zasadnutí tak, aby boli ešte pred mestskou  radou. 

Tento materiál išiel do mestskej rady, lenže neviem  pre čo 

sme to nemohli ma ť na komisiách, aby sa mestská rada mohla 

zaobera ť potom už aj priamo uznesením komisií.  

Tak teraz priamo otázky.  

Na zelené plochy pre oddelenie správy komunikácií j e 

navrhnutých šes ťdesiatdvatisíc pä ťsto a na oddelenie 

životného prostredia štyristojedenás ťtisíc. Netuším čo je 

za tým. Chcela by som sa opýta ť: stromy na Františkánskom 

námestí, tie ke ď sa rúbu, tak sú cestnou zele ňou, ale 

pravdepodobne z týchto pe ňazí na to asi nepôjde na výsadbu 

a ke ď sa má sadi ť, tak sú potom normálnou zele ňou verejnou, 

pravdepodobne oddelenie životného prostredia. Je to  

nesystémové a nie je to dobré. Bu ď to patrí jednému, alebo 

druhému oddeleniu.  
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Toľko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Podotýkam, že materiál bol v tom riadnom kole čku. Bol 

v mestskej rade a bol vo vecne príslušnej komisii m ajetku. 

Tam proste bol, pani poslanky ňa. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja by som sa chcel vyjadri ť k diskusii k pánovi 

Uhlerovi.  

Pán Uhler, žiadna informácia o tom, že tento zoznam  

ulíc vyrobila výlu čne vláda tu nepadla a ani nie je 

pravdivá, pán Uhler. Neurobila ho výlu čne vláda.  

Ja som upozor ňoval primátora nech nám vysvetlí na 

základe čoho, aká komisia za mesto rokovala, pre čo sa 

k tomu nemohli vyjadri ť poslanci odbornej komisie, ktorá 

zodpovedá za dopravu. To je všetko.  

Vy ste dlhé roky viedli, alebo boli poslancom 

v dopravnej oblasti, viedli ste dozornú radu v Dopr avnom 

podniku, do čerta, práve vám by malo záleža ť na tom, aby to 

nebol nejaký diktát, aby sa tam nedostali papalášsk e cesty, 

aby neostali na chvoste nejaké skuto čne verejné, verejné 

komunikácie, ktoré ľudia, ktoré aj vám osobne, ľudia 

upozor ňu, na ktoré vás upozor ňujú, že sú v katastrofálnom 

stave. (gong) O ni č iné nešlo. 
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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: 

(poznámka:  je po čuť mimo mikrofón „ale na jakú sú ťaž, 

nechcem) 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, ja mám také z viacerých strán 

požiadavku. Jasné, že sa vie o tom, že Bratislava d ostala 

túto doda dotáciu a týka sa to opravy ciest. Čiže, aj 

zvonku, ale teda aj ľudí, ktorí sa vyznajú. 

Je teda taká požiadavka, aby pri oprave ciest boli,  

keď sa bude nanovo asfaltova ť, aby boli použité najnovšie 

technológie, tiché asfalty. To je jedna vec. 

A druhá vec, aby tam kde už sú naplánované nejaké 

cyklotrasy, ak je to možné, aby sa sú časne pri oprave ciest 

začali budova ť aj tie cyklotrasy. Ja nehovorím, že asi sa 

to všade dá, ale tam kde je to možné, aby sa myslel o aj na 

toto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne za pripomienku. Pozna číme si to a bude 

sa mesto snaži ť riadi ť týmito pokynmi. 
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Ďakujem. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Najskôr treba naozaj objektívne poveda ť, že ur čite 

všetci sme privítali s rados ťou, že vláda v súvislosti 

s predsedníctvom Slovenska, teda najmä Bratislavy  v rámci, 

v rámci zasadania Európskej únie bude tým, čo sa nejakým 

spôsobom chce zhosti ť aj vizuálne, objektívne aj teda 

mestá, najmä tých komunikácií, ktoré budú v tomto, v tejto 

súvislosti viac a viac využívané.  

Poprosím však o to, aby mi bolo povedané, do akej 

miery mesto mohlo v rámci tých opráv komunikácií za sa, 

zasiahnu ť, alebo to bolo jednozna čne ur čené cez vládu. 

Viem, že sa to jedná najmä o stred mesta, historick ú časť, 

z toho zoznamu to vychádza. Avšak pokia ľ si spomenieme, že 

sme mali návštevu anglickej krá ľovnej, tak pokia ľ v meste 

v Bratislave strávila sedem hodín, tak na Devíne to  bolo 

dva celé aj, cez dve hodiny. Hej?  

V súvislosti s návštevou japonskej princeznej, taki sto 

jej kroky smerovali do Devína. 

A pri tomto prípade si ur čite viem po, predstavi ť, že 

tá návšteva Devína bude ďaleko vä čšia aj v tom polroku ke ď 

budeme predseda ť Európskej únie.  
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Kto pozná situáciu komunikácii v Devíne, je 

jednozna čné, že treba opravi ť Kreme ľskú cestu, pretože to 

je jedn, jedna jediná komunika čná ťažná ulica, aby bolo 

v súvislosti s možnou haváriou na tejto ceste zabez peči ť 

komunikáciu k hradu. Je tam jediná ďalšia cesta a to je 

Hradná cesta. Obidve sú v majetku a v správe mesta.   

Takže ja by som poprosil zmenou uznesenia, samozrej me, 

nedotýka sa to tej, tých finan čných prostriedkov, ktoré sú 

vládou ur čené, tých devä ť miliónov šes ťstopä ťdesiattisíc, 

ale h ľadám zdroje v rozpo čte na rok 2016.  

Dovolím si pre číta ť návrh uznesenia. Nemá dopad na 

uznesenie, čiže tie sumy, ktoré sú v uznesení sa nemenia, 

avšak v rámci, v rámci presunov bežných výdavkov by  som 

poprosil o akceptovania a podporu tohto návrhu.  

Na Kreme ľskú ulicu potre, je vy číslený predbežný odhad 

na tristotisíc Euro a na opravu Hradnej ulice 

sedemdesiattisíc. Čiže v celkovej sume tridsa 

tristosedemdesiattisíc by som poprosil o schválenie  

uvo ľnenia finan čnej čiastky z bodu 7.4.11 Dlhová služba, 

kde na rok 2016 je rozpo čtovaná suma milión 

šes ťstopä ťdesiattisíc, tým by sa znížila táto suma na 

milión dvestoosemdesiattisíc.  

Pre čo by malo a je možné, aby došlo k takejto zmene? 

Z informácií, ktoré mám z magistrátu, dlhová služba  za rok 

2015 a teraz dobre po čúvajte, nás stála necelých 

sedemstopä ťdesiattisíc Euro.  

Necelých sedemstopä ťdesiattisíc Euro. Pri schva ľovaní 

rozpo čtu som s týmto bodom vyšiel, ale bolo to v balíku 
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viacerých zmien, tak to odznelo nejak tak bez povši mnutia. 

Dnes, ke ď hovoríme o tom, že finan čný trh je stabilný 

a skôr teda úroková miera sa znižuje, nie je opodst atnený 

dôvod domnieva ť sa, že táto suma, ktorá v roku 2015 bola 

rozpo čtovaná na milión dvesto, postupne sa znižovala až n a 

milión, myslím, nula pä ťdesiat, bude navýšená do takej 

miery, aby, aby bolo treba uvažova ť so sumou milión 

šes ťsto, milión šes ťsto Euro.  

Čiže finan čne je táto položka ur čite zvládnute ľná. 

Dokonca si myslím,  že pokia ľ sa otvorí rozpo čet v priebehu 

roka, ur čite sa z tejto položky bude na ďalej môc ť čerpa ť.  

Takže zopakujem. Ten návrh uznesenia je len na zmen u 

textu, strana jedna bod dva, navrhovaná zmena v pol ožke 

bežných výdavkov prvok 2.2.1 z devä ť miliónov 

šes ťstopä ťdesiattisíc na desa ť miliónov nula dvadsa ťtisíc 

Euro. zdôvodnenie, navýšenie sumy o tristosedemdesi attisíc. 

Je to položka tristotisíc na opravu Kreme ľskej ulice, 

sedemdesiattisíc na opravu Hradnej ulice. Zdroj 

financovania, položka 7.4.1.1 Dlhová služba so sumy  milión 

šes ťstopä ťdesiattisíc na milión dvestoosemdesiattisíc.  

Ďakujem za podporu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, (gong) materiál bol vo finan čnej 

komisii. Na to tá komisia je. Ni č ste tam nepovedali 

a teraz zase sa ideme zásadne zaobera ť presunmi. Skuto čne, 
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nehnevajte sa, skuto čne to je  absolútne neprofesionálne. 

Ale je to vaše právo dobré právo, ja ho rešpektujem .  

Pani starostka Kolková.  

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ja len rýchlo by som chcela popro, podpori ť návrh 

Ignáca Koleka, za ktorý mu ve ľmi pekne ďakujem.  

A upozorni ť, hej, tiež neviem ako vznikol tento zoznam 

a tento materiál, ale pokaždé, pokia ľ príde do Devína 

významná návšteva, doslova maturujú logistiku dopra vy 

týchto významných osobností k hradu. Tam niet kadia ľ ís ť.  

Ja neviem, či teda pristúpia k využívaniu zopár 

súkromných heliportov, to máme, alebo ako budeme ti eto 

významné návštevy vozi ť, ale za chví ľu  cez ten tankodrom, 

ktorý je na Kreme ľskej a na ktorý ja opakovane upozor ňujem, 

nie len v súvislosti s touto významnou, teda predse dníctvom 

Európskej únie, ale opakovane upozor ňujem, že tá cesta je 

v katastrofálnom stave, je magistrátna, my s ňou nespravíme 

ni č, tak sa budeme na ďalej musie ť hanbi ť pri všetkých 

týchto návštevách, kadia ľ ich to vezieme na tak krásne 

a významné miesto.  

Prosím, akceptujte (gong) návrh Ignáca Koleka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Pán kolega, pani starostka, ja som pripravený na 

tento, za tento návrh zahlasova ť, ale až potom ke ď zmeníte 

názov tej ulice z Kreme ľskej na nejakú iné, lebo teda sa mi 

zdá, že Kreme ľská ulica je také neadekvátne.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nerozumiem tomu, prosím vás, kolegovia ostatní, pán  

Dostál a pán Budaj sa prihlásili  neskoro, toto je materiál 

schválený vládou a my nemáme kompetenciu meni ť vládne 

materiály. Môžeme to, samozrejme, spravi ť, ale nedá sa to.  

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor.  

V podstate som chcel poveda ť nie čo podobné, ako ty. My 

buďme radi, že nám vôbec vláda štrnás ť miliónov priklepla. 
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Môžeme sa tu stava ť na zadné, poveda ť že nechceme, ale tak 

potom akurát nahneváme Bratislav čanov, lebo takto môžeme za 

peniaze z vlády štrnás ť miliónov zrekonštruova ť cesty.  

Ja chápem, že vláda v podstate kvôli tomu nášmu 

predsedníctvu potrebuje hlavne zrekonštruova ť cesty 

v Starom Meste a v centre mesta, lebo rekonštruova ť cestu 

asi, aby sa ma nikto teda nenahneval z Devína, ale asi 

v Devíne ani vo Vrakuni u m ňa, alebo Biskupiciach, asi neni 

cie ľom kvôli predsedníctvu rekonštruova ť.  

Ja by som len chcel  požiada ť, pán primátor, tak ako 

som to spomínal už na komisii finan čnej, že teda ja ve ľmi 

teda držím palce a ďakujem teda vláde a a teda poslancom 

Starého Mesta, že oni budú ma ť zrekonštruované cesty. My 

ostatných šestnás ť mestských častí cesty nebudeme ma ť 

zrekonštruovaných a teda dúfam, že tie finan čné 

prostriedky, ktoré má v rozpo čte hlavné mesto potom minie 

hlavne na rekonštrukciu ciest v tých ostatných mest ských 

častiach a už v najbližšie tri roky v Starom Meste m oc teda 

tých ciest opravova ť nebude. Lebo naozaj, štrnás ť miliónová 

injekcia do Starého Mesta, si myslím, že je dostato čne 

veľká.  

Takže ja, samozrejme, ďakujem za tie peniaze. Som rád, 

že sa bude rekonštruova ť. Držím palce poslancom v Starom 

Meste nech to neberú osobne, ja som rád, že sa v St arom 

Meste všetky cesty zrekonštruujú, ale dúfam, že do budúcna 

sa bude myslie ť aj na iné mestské časti, lebo, napríklad, 

teda aj mestská časť Bratislava-Vraku ňa má v dezolátnom 

stave cesty.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ja myslím, že návrh rozpo čtu, ktorý sme schválili, 

myslí aj na ostatné mestské časti, pán starosta. Alebo na 

Vraku ňu, dostato čne.  

Pán poslanec Kolek.  

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

Ja sa prehlásim. Ja som chcel reagova ť na všetky 

faktické pripomienky.  

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. 

Tiež len ve ľmi rýchlo.  

Predpokladám, že uznáte všetci, že je absurdné mysl ie ť 

si, že žiadna z tých návštev, ktoré budú chodi ť do 

Bratislavy, nepôjdu na Devín.  
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Ja sa priznám, že nerozumiem, ako zabudli na Devín.  

Ale všetky významné návštevy do Devína chodia.  

Takže tak, ako sa budú zdržiava ť v centre mesta, na 

ten Devín tá frekvencia pohybu týchto významných činite ľov 

ur čite bude.  

Čiže, to je len na margo toho, že pre čo Vraku ňa, si 

myslím, že trošku predsa v inej pozícii ako ten Dev ín, kam 

všetci chodia.  

Na margo Kreme ľskej. Tieto debaty už máme za sebou, je 

to, musela by si polovica obyvate ľov Devína meni ť adresy 

a všetky tie adresné súvislosti a zárove ň chudák Kreme ľ za 

to čím bol kedysi nemôže. Je to staroslovanský objekt, 

názov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som v prvom rade povedal, že mali by sme by ť 

naozaj, ako to tu zaznelo, v ďační, že vôbec ideme opravova ť 

nejaké cesty. A je samozrejmé, že Staré Mesto je as i tá 

časť, kde aj my z Dúbravky zvykneme dos ť často zavíta ť.  
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Ale poviem vám, krá ľovská rodina navštívila možno raz 

Devín, ale krá ľovská rodina navštevuje ve ľmi často 

Dúbravku, kde je blízka škola, kde je princ Andrew má 

záštitu nad touto školou, tak si myslím, že sme ďaleko 

dôležitejší a ďaleko na prvom mieste pri tom výbere ďalších 

ciest.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Grendel.  

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

Možno sa na Devín nezabudlo, len možno to vláda 

myslela tak, že na Devín sa bude chodi ť kompou. Majú jednu 

vytendrovanú.  

A druhá vec. Áno, vláda je super a všetko uznávam, ale 

nezabúdajme, že sú to peniaze da ňových poplatníkov, takže 

tá v ďaka patrí najmä ob čanom.  

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: 

No ja by som odporu čila pánu primátorovi, aby sa 

postaral, alebo pris ľúbil Devín čanom, že sa postará o ich 

cestu, alebo prístup na hrad, ktorý je národná kult úrna 

pamiatka, z ostatných kapitálových zdrojov nášho ro zpo čtu, 

pretože tým pádom, že dostaneme od vlády nejaké mil ióny na 

úpravu, povedzme, vä čšinu Starého Mesta, ešte neznamená, že 

všetko ostatné, ktoré máme v rozpo čte naplánované 

vynulujeme.  

Takže z tých ostatných prostriedkov, ke ďže s týmto sa 

už nedá hnú ť, aj ke ď vládny zoznam bol zostavený na základe 

podkladov z magistrátu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec. 

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

Ďakujem. 

Ja by som teda rád zareagoval za to, čo tu odznelo. 

Pán Buocik, naozaj, my sme s v Devíne o to pokúšali , 

avšak pretože ťažisková ulica Kreme ľská zasahuje zmenami 

názvu do možno štyridsa ť percent obyvate ľov, tak to 

neprešlo.  
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Čiže ja by som vás poprosil, aby ste zmenili názor, že 

to nie je chybou mo mojou a teda ani pani starostky , že 

nedošlo k premenovaniu ulice Kreme ľskej na možno Moskovskú.  

Zoznam cie ľ, zoznam ciest bol daný v súvislosti, 

v súvislosti s podkladmi, ktoré odišli z magistrátu . Tak to 

čítam. Čiže v tomto smere sa zabudlo na Devín ako na 

ťažiskový, možno, v súvislosti s predsedníctvom Brat islavy, 

hej, ťažiskový bod. Hej?  

Takže tak jak je opodstatnený ten zoznam, ktorý tam  je 

a ja zatia ľ nepripomienkujem žiadnu z tých ulíc a som 

vďačný, že dochádza k tomuto, tak si myslím, že tam mal i 

(gong) tieto dve naše ulice dosta ť, hej.  

A týmto by som naozaj len opätovne, opätovne žiadal , 

aj z titulu časového, aby táto zmena bola zahrnutá do tohto 

rozpo čtu tak, aby sa, vieme že termínovanie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, časový, časový limit. 

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

úpravy hradných, hradného kopca je, tak aby bolo do  1. 

7. ukon čená, čiže tá intenzita návštev 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Časový limit, pán poslanec.  
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Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ja by som len chcel reagova ť na tie faktické.  

Áno, však o tom v podstate bol ten môj príspevok. Ž e 

finan čné prostriedky, ktoré sú ur čené tento rok v rozpo čte, 

v budúcich rokov v rozpo čtoch, aby boli teda prioritne 

riešené tie mestské časti, ktoré neboli riešené z tejto 

dotácie z vlády.  

Čiže aj Devín, samozrejme.  Kolegy ňa z Devína, alebo 

pani kolegy ňa Kimerlingová ide. Možno vláda uvažuje, že na 

Devín sa bude chodi ť vrtulníkom.  

Ale na druhú stranu, len teda k tej Vrakuni. Vo 

Vrakuni je letisko. A ur čite všetci priletia na letisko. 

Čiže aj tá Vraku ňa by si zaslúžila. Ale to len na margo 

toho.  

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 po ďakova ť vláde, že z našich daní 

nám vy členila na opravu katastrofálneho stavu našich ciest . 
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Ale, nechcem by ť ironická, ale je mi strašne ľúto, že 

dos ť dôležité veci, presne, ako Devín, alebo Most SNP, kde 

chodí obrovské množstvo ľudí, alebo návštevníkov, na to sa 

nemyslelo. Zrejme nikto z vlády nebýva, alebo nikto  

z papalášov nebýva v Petržalke, ale Most SNP je 

v katastrofálnom stave. Je to presne to isté čo povedal pán 

Kolek, je to dráha, ktorá sa musí obieha ť.  

Ja som si pozerala tú ulicu Prokopa Ve ľkého. Porovnala 

som si Kreme ľskú. Ke ď si pozriete google street, tak si 

môžete porovna ť kvalitu týchto ciest. Naozaj neviem, pre čo 

práve Prokopa Ve ľkého musí by ť opravená na úkor, napríklad 

Devína, alebo Most SNP.  

Ja chcem ma ť len túto pripomienku, inak by som ur čite 

vstúpila do toho materiálu a by som vymenila túto u licu, 

napríklad za Most SNP alebo Kreme ľskú.  

To je len moja pripomienka. Dos ť som z toho smutná, že 

sa na tieto veci nemyslelo. Ale je to naozaj asi pr eliatie 

financií našich na opravu ciest, ktoré nie celkom s ú vo 

verejnom záujme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, ja nebudem ironický, prosím vás ale, 

pre čítajte si tie materiály. Prvý krát po štyridsiatich  

piatich rokoch sa bude opravova ť Most SNP.  

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

Ďakujem pekne. 

Samozrejme, mohli by sme (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) v každej mestskej časti, že čo by sme tam mali. 

nebudem hovori ť o tom, že predpokladám, že spústu ľudí bude 

chodi ť z Viedenského letiska, ale, ale toto sme si všetko  

mohli. Lebo odpove ďou mi bude, že ani na našu mestskú časť 

sa nezabudlo, samozrejme, na každú kto sa prihlási.  Len 

chcem poveda ť, že toto sme si mohli odpusti ť keby sme to 

Finan čná komisia  o materiáli nerokovala možno v dopravne j 

komisii prerokova ť, bol by pokoj.  

Len toto možno pre budúcnos ť by mohlo plati ť. Vyhnime 

sa takýmto diskusiám, len z titulu toho, že poslanc i naozaj 

nemajú všetky informácie, ktoré by mali, respektíve  mohli 

mať.  

Všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja vítam teda to, že sa vláda nakoniec rozhodla da ť 

nejaké peniaze mestu, lebo sme tu minulý rok, v pod state 
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skoro celý, po čúvali, že, že asi nedá ni č a že sa o to asi 

nezaujíma.  

Ja ale by som sa pridal k ostatným predre čníkom, ktorí 

hovoria, je fajn, že sa to v tej komisii takej tej 

gestorskej prerokovalo, len ide o dos ť, taký by som povedal 

viacsektorový materiál, ktorý sa týka skoro každej komisie.  

A ešte tu bola vytvorená taká pracovná skupina pre 

predsedníctvo. Ja som sa pýtal členov za nás tej skupiny, 

oni my hovoria, že to tam prerokované nebolo. Pýtal  som sa 

niektorých predsedov komisií, ktorých sa to tu týka , je tu 

cestovný ruch, je tu kultúra a mohli by sme sa naoz aj 

vyhnú ť tým diskusiám, ako teraz pán Bajan spomínal. Tak b y 

som len do budúcna požiadal, že nech, nech sa to dá  do 

viacerých komisií. 

Chcem sa spýta ť. Všimol som si tam tú sumu stotisíc na 

to BKIS, to už zah ŕňa aj to, čo sme tu diskutovali minulý 

rok, ten ako keby navýšenie na to otvorenie toho 

predsedníctva, alebo to je nejaká iná suma? Lebo ak  si bude 

pamäta ť aj pani viceprimátorka Plšeková, tak sme sa bavili , 

že niekedy v marci sme príde nejaký materiál, kde s a bude, 

budeme diskutova ť o tom otvorení toho predsedníctva zo 

strany BKIS.  

Čiže to bude samostatný materiál a ďalšia suma, alebo 

toto už je v tej sume?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Neviem. zapíšeme si. Povieme.  

Pán poslanec Dostál.  

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

Doplnil by som kolegu Vetráka.  

Vo finan čnej komisii síce tento materiál bol 

prerokovaný. Viacerí poslanci, členovia finan čnej komisie 

sa však k nemu dostali až po čas zasadania finan čnej 

komisie, alebo ani tak nie.  

Nebol zverejnený na webe tak ako ostatné materiály,  

bol zverejnený v neverejnej časti systému, ktorý síce je 

prítom, prístupný poslancom, ale finan čná komisia si 

schválila rokovací poriadok, že sa zverej ňujú aj návrhy 

materiálov. Všetky ostatné materiály zverejnené bol i, 

zrovna tento zverejnený nebol.  

Takže aj tá výhrada vo či pánovi poslancovi Kolekovi sa 

mi zdá nekorektná, že sa mal ozva ť na komisii, ke ď sa o tom 

zozname a o celom materiáli dozvedel až priamo na r okovaní 

komisie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem pekne. 

Dobre rozumiem tomu, pán primátor, že všetky tie 

návrhy kde sa čo má urobi ť nám rovno nadiktovala vláda? 

Vláda povedala, že majú sa odstra ňova ť betónové nádoby na 

Kamennom námestí? Možno vláda nevie, že tie betónov é nádoby 

sa tam dávali pred rokom a pol za ve ľké peniaze. Mám obavu, 

že išli na to peniaze z finan čných náhrad, ktoré mali ís ť 

na ošetrovanie stromov? Ale to nie som si istá, leb o 

doteraz som takúto informáciu nedostala.  

Ale vítam, že vláda sa rozhodla, že na Námestí 

Ľudovíta Štúra vysadí zele ň. Neviem síce čo myslí pod 

slovom zele ň, možno že sú to aj stromy, alebo, mohli by to 

byť stromy, ke ďže tam je celá, skoro celá plocha Námestia 

Ľudovíta Štúra vybetónovaná, tak ve ľmi vítam toto 

rozhodnutie vlády, že nám odstráni betón a urobí ná m tam 

parkovú úpravu na Námestí Ľudovíta Štúra.  

Znovu opakujem. Keby sme to boli mali v komisii 

životného prostredia, týka sa to dos ť zelene, tak by sme sa 

boli o tom bavili a a nie teraz sme nemuseli zdržia vať na 

zasadnutí mestského zastupite ľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Ni č nám vláda nediktovala.  
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Len pripomínam, že predsedníctvo je záležitos ť vlády 

a zodpovednos ť štátu, takže samozrejme, v tej komisii, 

ktoré spracovala mesiace, ja som vás tu o tom infor moval, 

samozrejme, hlas vlády je rozhodujúci.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja len dokon čím ten môj predchádzajúci príspevok.  

Ja som nechcela by ť nejaká kritická. Viem, že ste sa 

ur čite s tým natrápili.  

Mne je len trochu ľúto. Európska únia sa dlhodobo 

zapodieva vecami ako je, sú cyklotrasy, alebo 

berbariérovos ť a ja som úplne frustrovaná z toho, že mnohé 

križovatky v Bratislave ešte stále nie sú priechodn é 

bezbariérovo.  

Ak sem prídu teda zastupitelia Európskej únie, mysl ím, 

že ne nebudú tolerova ť to, čo sa tu vlastne dlhé roky nere, 

oni si to nebudú vedie ť vysvetli ť. Ve ď my sme európske 

mesto, hlavné mesto Slovenska. Ja vás chcem poprosi ť. Ak sa 

budú robi ť vlastne úpravy v tých vybratých cestách, aby sa 

na to myslelo tak, ako pani Štasselová vravela na 

cyklotrasy, tak ur čite aj na križovatky, ktoré ešte nie sú 

doriešené bezbariérovo, ak sa budú križova ť trebárs 

s týmito opravami, aby sa na to myslelo. Aspo ň teda v tom 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Ja si dovolím teda doplni ť ten môj návrh na 

odporú čanie organiza čného oddelenia, aby sa nerobil, pokia ľ 

teda dúfam, že bude schválený nejaký problém. Čiže to tak 

ako som doteraz hovoril len o zmene textácie, tak t eraz 

dopĺňam, alebo dávam návrh aj na doplnenie uznesenia.  

Existujúce uznesenie v časti schva ľuje, teda predradi ť 

mu bod A a doplni ť časť Bé, ktoré by malo znenie:  

žiada pána primátora zapracova ť schválené zmeny do 

rozpo čtu hlavného mesta Bratislava na rok 2016. 

A čiže tie zmeny sú tie, ktoré boli už predtým 

pre čítané.  

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: 

Pán primátor, kolegovia, k zmene rozpo čtu.  
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Ja som bol na komisii, tak jako všetci ostatní, aj ty, 

pán primátor, a tam sme vlastne sa dozvedeli, že do stali, 

o tom, že sme dostali štrnás ť miliónov sme vedeli z médií, 

ale že v uznesení vlády je zoznam ulíc, ktoré sa ma jú 

opravova ť, to som sa dozvedel na tej komisii.  Takto bolo 

aj reálne.  

Čiže my sme do toho nemohli zasahova ť.  

Ale bolo tam nie čo také povedané, že ten zoznam ulíc, 

ktoré sa majú opravova ť, bol pripravovaný odbornými 

pracovníkmi magistrátu v spoluprácu s Úradom vlády.  A tam 

už vidím problém, že ke ď to pripravovali na magistráte 

spolu s Úradom vlády, mala do toho zasiahnu ť, pod ľa mňa, 

dopravná komisia zvolených zastupite ľov tuná poslancov.  

A my sme sa dostali ex post k tomu, že teda máme 

nejaký zoznam.  

Moja otázka ale je. Z tých štrnás ť miliónov reálne na 

opravu ciest tu vidím, je devä ť a pol milióna. Ostatok sa 

roztopil na rôzne iné veci, nehovorím, že nepodstat né, ale 

údržba, čistota, komunika čné, ďalej, ďalej je to množstvo 

položiek, ako sa to rozložilo.  

A ja by som sa chcel pripoji ť k požiadavke pani 

poslankyne Štasselovej. V položke rutinná štandardn á údržba 

parky, zele ň a tak ďalej, je štyristojedenás ťtisíc. To je 

bývalých dvanás ť a pol milióna korún, ktoré budeme  

používa ť na údržbu zelene. Ja si myslím, že by bolo dobré 

a navrhnem to v uznesení, že z toho zobra ť stotisíc 

a použi ť ich na opravu existujúcich cyklotrás, ktoré sa pri  

tej oprave znehodnotia na to, aby boli už urobené z  toho 
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asfaltu, ktorý spomínala a aby boli použité vodorov né 

zna čenia, ktoré nie sú šmyk ľavé. Čiže už moderné.  

Čiže ja by som navrhol z položky 2.4.1 640, pre 

presunú ť do položky 2.2.3, to je cyklotrasy, stotisíc Euro.  

Čiže to by bolo tristojedenás ť Euro a tam by bolo stotisíc 

Euro na opravu cyklotrás súvisiacich s opravou, kto ré sa 

budú robi ť kvôli predsedaniu Rady Európy. Jedna vec. 

A druhá vec. Obchodná ulica je rarita, ako každé me sto 

má raritu v meste Londýn, Brusel, Viede ň, tak Obchodná 

ulica je u nás rarita a tam je ob čianske združenie, ktoré 

by potrebovalo dvadsa ťtisíc Euro na vyriešenie nejakých 

vecí súvisiacich s Obchodnou ulicou. To by sme poto m vedeli 

pripravi ť na 3. 3. úplne presne.  

Vy viete, pán primátor, lebo ste boli na tom 

prezentovaní tej Obchodnej ulice a to je, myslím, ž e taká 

zaujímavá vec, ktorou by sme sa mohli v Bratislave okrem 

mostu, Dunaja, hradu, Devína, že máme takú peknú Ob chodnú 

ulicu.  

Čiže návrh uznesenia dám návrhovej komisii na 

presunutie na tých stotisíc na opravu cyklotrás mod ernými 

metódami a vodorovného zna čenie, ktoré bude nešmyk ľavé.  

A teda ešte by som znova zopakoval. Z Úradu vlády m áme 

tých zoznam ulíc, ale my sme sa k tomu nevyjadroval i ako 

komisia.  

To sa asi už sú ťaží, predpokladám. A ešte ke ď zostanú 

peniažky, pri prelínaní ulíc, ktoré sú v bežnom roz počte 
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ur čené na opravu, ako napríklad Šancova, bola v minulo m 

rozpo čte odsúhlasená na opravu, teraz dostali sme peniaze  

z Úradu vlády, tak budú peniaze, ktoré sa ušetria, ty si 

sám povedal, že z tých prelínaní, ke ď také sa objavia, tak 

ušetrené peniaze sa dajú potom v ďal, ďalej v rozpo čte 

použi ť na opravu ciest v iných mestských častiach.  

Čiže by som bol rád vedel, že či už takéto nie čo máme, 

ktoré ulice sa prelínajú s tým, ktoré v rozpo čte sú 

schválené a na ktoré vláda dala peniažky a či to je tvorí 

jeden, alebo dva milióny Eur, aby sme vedeli ako po žiadavky 

mestských častí na opravu ďalších ulíc dáva ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím vás, čo sa týka Obchodnej a cyklotrás, tieto 

veci riešime normálne v bežnom postupe v riadnom ro zpo čte.  

Tak, prosím vás, nerozoberajme materiál, ktorý máme  

pred sebou takouto tvorbou. To je nezmysel. Je to 

rozhodnutie vlády.  

Je to, sú to peniaze, ktoré ona dala vláda 

v spolupráci s mestom. Trvalo to dlhé mesiace. Ja s om o tom 

toto zastupite ľstvo informoval o tej spolupráci, ale proste 

teraz to takto rozobera ť a tam dáme a tam dáme a tam dáme, 

sa proste nedá.  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán primátor, ja si myslím, že všetko sa dá, ke ď sa 

chce. To je ako po prvé.  

Urobili ste z nás paná čikov. Vy nás potrebujete na to, 

aby sme zdvihli ruky, alebo stla čili gombík.  

Na finan čnej komisii sme to dostali na stôl, čiže sme 

si to nemohli pripravi ť, čiže preto dnes tu padajú návrhy, 

preto že v komisiách to nie je pripravené. A v ges čnej 

komisii dopravnej sme to ani nemali. 

Ak sa magistrát vyjadroval k danému návrhu vlády, 

alebo dal podklady, tak prvý sú tí, ktorí majú do t oho 

zasiahnu ť sú poslanci, ktorí to potom majú schváli ť. Nie že 

vy sa čudujete, že my sa tu teraz nestotož ňujeme. Ve ď my 

sme tí, ktorí máme by ť pri tvorbe.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Bolo to v mestskej rade a vo finan čnej komisii. To, že 

ste to nemali na stole, bohužia ľ, nie je naša vina. Vy máte 

svojho tajomníka, ktorý pracuje s vami a to je vec 

finan čnej komisie. 

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

Ďakujem. 

Ja mám taký pocit, že my sa tvárime, že nechceme ti e 

peniaze. Tak mi to pripadá. Tak čakám, že niekto dá návrh, 

že odmietnime to. Naozaj mi to tak pripadá.  

Janko, ja len na teba. Vieš, je také staré príslovi e, 

že darovanému ko ňovi sa na zuby nepozerá. Ke ď nám proste 

raz niekto povie, tu ti dám tieto peniaze na toto, tak 

buďme radi, že nám to dal. A né že mu poveda ť, dobre, chcem 

ich, ale chcem ich na nie čo iné, ako ty chceš. To je ako 

keby som ti ja chcel darova ť auto a ty povieš, fajn, ale né 

to čo mi ty kupuješ, kúp mi né červené, ale modré, nechcem 

také ale hentaké. Bu ďme radi, že vôbec nie čo máme, lebo 

naozaj to môže dopadnú ť tak, že nebudeme ma ť vôbec ni č.  

Ďakujem. 

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. 

Pán poslanec Kuruc, nie je to celkom tak. My my len  

hovoríme, že za tie peniaze, keby sa to bolo lepšie  

prerokovalo, tak sa mohli urobi ť rozumnejšie veci. 
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Mňa napríklad zaujíma naozaj to, že ke ď sa tie 

betónové nádoby, ktoré sa tam dávali na Kamenné nám estie 

pred rokom a pol sa majú odstráni ť, či potom ke ď Európa 

odíde, tak tá mobilná zele ň tiež odíde, alebo čo sa s ňou 

urobí?  

A ešte ma zaujíma taký výraz, ako že vyplievanie 

nových stromov. Mám tomu rozumie ť tak, že sa vysadia nové 

stromy a potom sa vytiahnu zo zeme ako burina? To j e 

vyplievanie nových stromov?  

Kto toto zostavoval? Pre čo sme to nemali na komisii 

životného prostredia? Znovu opakujem. Mohli sme sa vyhnú ť 

takýmto nejasnostiam a nerozumným návrhom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kaliský.  

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

Ďakujem pekne.  

Ja ur čite podporujem všetky tieto návrhy, ktoré tu 

kolegovia majú, aj v budúcnosti ich podporím, ale v  tomto 

prípade si myslím, že sa skuto čne rozhodujeme či chceme 

pätnás ť miliónov, alebo nechceme pätnás ť miliónov. Si 

myslím, že to treba tie peniaze zobra ť, aby sme sa 

nehanbili pred tými návštevníkmi z Únie. A aby sa a spo ň 

nie čo v tomto meste spravilo.  
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Čiže ja neviem, či to patrí do tohto bodu, všetky tie 

ďalšie návrhy, po ďme sa tým zaobera ť v budúcnosti, ale 

teraz sa bavíme či zobra ť peniaze, alebo nie.  

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: 

No ďakujem. 

Pán Kuruc, myslím si, že už je ďaleko obdobie, aby sme 

šúchali nohami a boli v poklone a v predklone pred vládou, 

že nám dala peniaze na to, aby sa zrealizovalo 

predsedníctvo EÚ v Bratislave.  

Ja by som chcela. Súhlasím teda s Bra ňom Kaliským, ale 

súčasne navrhujem nové uznesenie, aby sa štruktúra tej to 

celej sumy, ktorú Bratislava dostane, dostala aj do  ďalších 

komisií. Vidíme to prvýkrát. Naozaj, myslím si, že môžeme 

mať názor ako poslanci na to, ako sa tie peniaze dajú 

rozdeli ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

No, myslím, že si stále nerozumieme a dokazuje to a j 

reakcia pána primátora na pani poslanky ňu Tvrdú. My tu 

nehovoríme iba o tom čo bolo a nebolo na finan čnej komisii 

keď už o tom bolo dávno rozhodnuté. Tu predsa viacerí 

poslanci namietajú, že do do tvorby toho materiálu v čase 

keď sa rokovalo s vládou, mali by ť zahrnutí aj poslanci 

a najmä teda odborné komisie. Napríklad ke ď sa hovorilo 

o cestách, tak sa k tomu mala vyjadri ť dopravná komisia.  

To, že finan čná komisia to dostala ke ď už to bolo 

schválené vládou a ke ď už sme mohli poveda ť iba áno alebo 

nie, nemohli sme zasahova ť do zoznamu a áno, bolo by 

lepšie, keby sme to mali štyri dni vopred a nie nie  až 

v de ň rokovania.  

Ale to nie je podstatný problém. Podstatný problém je, 

že poslanci boli vynechaní z procesu prípravy a že boli 

vynechané odborné komisie, ktoré do toho mali čo hovori ť, 

ako je dopravná komisia, komisia životného prostred ia, 

alebo komisia kultúry. 

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.  
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Však možno by sta čilo, pán primátor, keby ste 

informovali, že či niekto prikázal, že ste ten zoznam ulíc 

proste nemohli da ť do komisií tých príslušných a dokonca, 

že ste ho ani nepublikovali verejne pred rokovaním mestskej 

rady. Ak to bolo prikázané vládou, tak nebudeme sa ďalej 

pýta ť.  

Naozaj, tu nezaznieva  ni č iné než to, čo vám 

pripomenuli aj niektorí poslanci z vášho tábora, že  sta čilo 

informova ť. Nikto predsa nemá ni č proti tomu, že vláda 

prispeje na opravy ciest. Ide o to, že ktorých.  

Za druhé, vy teraz nám tvrdíte, že už nie je možné ni č 

meni ť na tom, čo nám predkladáte. To ur čite tak nie je. To 

ur čite tak nie je. Vy sám viete meni ť aj to, čo toto 

zastupite ľstvo odhlasuje. Čo je právoplatne odhlasované. 

Presne tak ste zmenili dohodu o mimosúdnom vyrovnan í 

s Henbury o PKO. Poslanci sa mohli dnes o tom možno  o tom 

dozvedie ť, ale vy nemáte odvahu hovori ť o PKO, takže o tom 

sa dozvedia inde a ina, odinakia ľ. Lebo samozrejme tým, že 

tu sa bojíte hovori ť o PKO, nezabránite nám, aby sme o tom 

hovorili s bratislavskou verejnos ťou. 

Čiže, presne tak, jak ste vo ve ľmi významných 

položkách dodato čne zmenili prijaté uznesenie o PKO, tak sa 

ešte ove ľa lepšie dá diskutova ť o tom, ktoré cesty si 

Bratislava opraví, alebo nie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja len pri tomto materiáli, myslím, že sme ve ľmi 

vďační vláde aj za tých trinás ť miliónov a naozaj by sme 

mali by ť radi a takpovediac nerýpa ť do toho, že nám ich 

dávajú. Len aby sme to zvládli všetko do toho 

predsedníctva.  

Len sa chcem opýta ť v tejto súvislosti, nemáme 

v podstate riadite ľa, alebo riadite ľku sekcie dopravy 

a pokia ľ viem, je poverená zamestnanky ňa magistrátu. Že či 

by nebolo treba nejak tú situáciu možno urýchlene r ieši ť, 

práve v súvislosti s tým, aby nebodaj táto situácia  nejak 

neblokovala tú opravu ciest v časnú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nebojte sa, všetko je pripravené a mesto je ve ľmi 

zodpovedné.  

Ale ďakujem za to upozornenie.  

Pani poslanky ňa Hanulíková.  

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

Je jasné, že všetci chceme čo najviac pe ňazí pre svoje 

mestské časti, ale zárove ň sme poslancami mesta a ur čite je 
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treba tento materiál  podpori ť a po ďakova ť sa za tieto 

peniaze, ktoré prišli pre mesto. Bodaj by takýchto peňazí 

bolo čo najviac.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja len ve ľmi krátko.  

Stotož ňujem sa s tým, čo povedala pani poslanky ňa 

Hanulíková. Áno, samozrejme, treba po ďakova ť a snaži ť sa 

tie peniaze využi ť rozumne a tak, aby ostali v Bratislave 

zrekonštruované cesty. 

Na druhej strane, celá táto debata odzrkad ľuje, 

odzrkad ľuje to, akým spôsobom je hlavné mesto 

podfinancované. To, že momentálne bude Slovensko 

predsedníckou krajinou EÚ nám len ukázalo tie slabi ny, 

ktoré Bratislava má. Ak by nastavenie financovania hlavného 

mesta bolo také ako v iných európskych krajinách, t ak tá 

suma, ktorá jednorázovo musí prís ť pred takouto udalos ťou, 

by mohla by ť k ľudne menšia, alebo mohla by ís ť na nejaké 

iné veci, nie na kapitálové výdaje, ale povedzme na  

kvetiná če, no nové, nové nejaké okrasy, alebo kvetiny 

v centre mesta a tak ďalej a tak ďalej.  A nemuseli by sme 
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rieši ť kapitálky, ktoré by sme si vedeli z vlastného 

rozpo čtu dlhodobo plánova ť a dlhodobo opravova ť.  

To je jednorázové opatrenie, za ktoré sme samozrejm e 

vďační, ale otvára to priestor na diskusiu o tom, akým 

spôsobom ďalej sa postavi ť k financovaniu hlavného mesta 

Bratislavy  z dlhodobého h ľadiska.  

My sme tú iniciatívu, ktorú minulý rok som vyvinul aj 

spolu s Mladou Bratislavou sme presunuli aj na všet ky 

politické, kandidujúce politické strany, ktoré sme oslovili 

listom a sme sa ich pýtali, že v prípade úspechu v vo 

voľbách do národnej rady, akým spôsobom sa postavia 

v prípade nejakej ú časti na nejakej vládnej moci k tejto 

otázke. Lebo toto je z môjho poh ľadu, poh ľadu Bratislav čana 

a z poh ľadu mestského poslanca jedna z k ľúčových vecí, akým 

spôsobom sa jednotliví aktéri politického boja chcú  chova ť 

k hlavnému mestu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu a ešte pred tým dovo ľte závere čné 

slovo.  

Priatelia, toto nie je materiál pre m ňa. Pani 

poslanky ňa, ani ja vás nepotrebujem, toto je materiál pre 

Bratislavu, pre ľudí, ktorých zastupujeme.  

Je to výsledok dlhej politickej práce vedenia mesta . 

A to, že sa to podarilo, je ve ľkým úspechom.  
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Ja plne chápem, že každý z nás má desiatky ďalších 

nápadov a dobrých nápadov, na čo by sa tie peniaze dali 

použi ť, ktoré všetky cesty potrebujú upravi ť. Ja tomu 

rozumiem. Ja sám mám takéto nápady. Ale berme to ta k, že 

predsedníctvo je zodpovednos ťou štátu a vlády a vláda 

trochu stanovuje podmienky, za akých toto predsední ctvo 

urobí. A tie podmienky sú aj finan čné. 

Nie je to žiadny diktát. Je to spolupráca, ale pros te 

tá, to nastavenie takéto. 

Takže prosím, nerozkladajme tento materiál. My všet ky 

tie veci, o ktorých sme spolu rozprávali, o ktorých  

poslanci rozprávali, či cyklotrasy, ob čianske komunity, iné 

cesty riešime, riešime ich na báze normálneho rozpo čtu 

a budeme ich rieši ť v normálnej spolupráci. Ale žiadam vás 

menom Bratislavy  a Bratislav čanov, ktorým tieto investície 

zostanú. Toto zostane v našom meste. Nikto to neodn esie. To 

tu zostane.  

Žiadam vás o podporu tohoto materiálu.  

Ďakujem ve ľmi pekne a prosím návrhovú komisiu o návrhy 

uznesení. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme dva návrhy.  

Prvý návrh prišiel od pána poslanca Koleka, navrhuj e 

doplni ť do pôvodného uznesenia do časti Bé: mestské 
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zastupite ľstvo žiada primátora zapracova ť schválené zmeny 

do rozpo čtu hlavného mesta 2016. Týka sa to strany jeden 

bod dva, navrhované zmeny v položke bežných výdavko v prvok 

2.2.1 z devä ť miliónov šes ťstopä ťdesiattisíc na desa ť 

miliónov dvadsa ťtisíc Euro. Zdôvodnenie, navýšenie sumy 

o tristosedemdesiattisíc Eur je: 

tristotisíc na opravu Kreme ľskej ulice 

sedemdesiattisíc na opravu Hradnej ulice. 

Zdroj financovania, prvok 7.4.11 Dlhová služba 

z milión šes ťstopä ťdesiattisíc Eur na milión 

dvestoosemdesiattisíc eur.  

To je návrh pána Koleka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujete o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

šestnás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh v poslednej minúte sem doniesol pán Mrva , 

pokúsim sa pre číta ť.  

(poznámka:  po čuť poslanca Mrvu  „dobre“) 

Dovolíte, aby som to robila?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A bol pre čítaný v riadnom diskusnom príspevku?  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak, nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pán Mrva navrhuje: Navrhujem, aby sa položka 2.4 pr vku 

2.4.1 klasifikácia 0620 Rutinná a štandardná údržba  plus 

štyristojedenás ťtisíc  Eur zrušila, či znížila o stotisíc 

Eur na tristojedenás ťtisíc Eur a o stotisíc Eur a navýšila 

sa položka 2.2.3, výstavba a oprava cyklotrás v častiach 

opravovaných komunikácií formou týchto, tichých asf altov 

a protišmykových vodorovných cyklozna čení.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

dvanás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Do tretice prišiel návrh na zmenu rozpo čtu hlavného 

mesta na rok 2016 od pani Štasselovej: mestské 

zastupite ľstvo žiada primátora predklada ť akúko ľvek 

materiál, akýko ľvek materiál týkajúci sa rozpo čtu do 

všetkých komisií mesta vrátane aktuálneho bodu dva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujte, prosím.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

dvadsa ť za. 
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Uznesenie prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ostane nám hlasova ť o návrhu uznesenia v časti 

A mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje 

zmenu rozpo čtu aj s tým, že vo dvojke je zvýšenie bežných 

výdavkov, na čo bolo upozornené na za čiatku a bolo prijaté 

autoremedúrou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

štyridsa ť za. 

Uznesenie prijaté. 

Priatelia, ve ľmi pekne vám ďakujem, bolo to 

jednomyse ľné rozhodnutie. Je to ve ľmi silný signál podpory 

aj zastupite ľstva k spolupráci s najvyššími orgánmi v snahe 

zlepši ť financovanie Bratislavy  a zárove ň je to aj ve ľmi 
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silný signál zodpovednosti poslancov vo či Bratislav čanom za 

efektívne a dobré využívanie pe ňazí, ktoré máme.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

BOD 2A PODPORA ŠTRAJKUJÚCICH UČITE ĽOV 

A ZDRAVOTNÝCH SESTIER 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu 2A a tým je poslanecký návrh pá na 

poslanca Mrvu.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ten, ten. 

Pani predsední čke návrhovej komisie uznesenie som 

odovzdal. Je v zmysle ve ľmi jednoduchom. Ja to 

parafrázujem. Má to pani Jégh.  

Že v plnom rozsahu. Mestské zastupite ľstvo Bratislavy 

podporuje v plnom rozsahu požiadavky bratislavských  

štrajkujúcich u čite ľov a zdravotných sestier. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To bolo úvodné slovo, hej?  
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

To bolo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Otváram k tomuto diskusiu. 

Pán poslanec Kaliský.  

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

Ja že či teda už ke ď podporujeme u čite ľov a sestry, či 

nepodporíme všetkých Bratislav čanov, lebo sa mi to zdá 

akože. Každý si zaslúži podporu. 

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: 

Myslím si, že ako zria ďovatelia aj ke ď nie škôl, ktoré 

majú až taký vážny deficit, ale vä čšinou školské 

zariadenia, ktoré sú v našej pôsobnosti, ale ostatn ých 

učite ľov, ktorých nie sme zria ďovatelia, ktorí majú naozaj 

veľmi vážne a zlé podmienky pre vzdelávanie našich det í 

a nie ho, nie sú hodní takého ohodnotenia v rámci E urópskej 

únie.  
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Máme naozaj stav školstva v katastrofálnom stave ke ď 

si popo porovnáme s inými európskymi mestami a štát mi, je 

to naozaj hanba.  

Tá podpora požiadaviek u čite ľov je dlhodobá a mala by 

byť znakom toho, že si toto, toto povolanie vážime. Či už 

sestier, alebo u čite ľov.  

Ja som to chcela v čera navrhnú ť v bode Rôzne, že sme 

dostali také dar čeky, ktoré sú neni celkom v súlade 

s Etickým kódexom, ktorý sme prijali, alebo teda vy  ste 

veľa z vás to prijalo ešte na minulom zastupite ľstve a keby 

ste boli takí láskaví a tí, ktorí cítite a podoporí te tento 

návrh, alebo si to len v duchu myslíte, že by ste c hceli 

podpori ť u čite ľov, tak si nájdite nejakého štrajkujúceho 

učite ľa, ktorý žije možno z štyristo, alebo tristo Euro 

mesačne a živý rodinu. Mnohé z týchto žien u čiteliek sa 

starajú o deti a sú samoživitelia a nemohli vstúpi ť do 

tohto štrajku práve preto, že majú takéto minimálne  

podmienky pre život a keby ste im venovali ten dar ček, 

ktorý sme v čera dostali, aj ke ď neviem či budú, budú ma ť na 

to mobily vhodné, lebo budú ma ť asi nejaké zastaralejšie, 

ale urobi ť aspo ň takéto vyus, gesto. Ja som toto urobila 

včera svojim dar čekom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem pekne, pán primátor.  

Ja ten návrh pána poslanca Mrvu podporím práve pret o, 

pretože ten rozdiel medzi nákladmi na život a príjm ami a to 

najmä u čite ľov v Bratislave je úplne, úplne najvyšší. Takže 

preto si myslím, že je možno  namieste, aby sa k to mu 

vyjadrilo aj mestské zastupite ľstvo. 

Myslím, že je naozaj čas na to, aby sa postavenie 

učite ľa proste zlepšilo.  

Ďakujem pekne. 

A detto sestry, zdravotné sestry.  

. 

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: 

Ja, žia ľ, nemôžem nasledova ť poslanky ňu Pätoprstú, 

nemôžem darova ť ten v čerajší dar ček, lebo mi ho v čera 

niekto ukradol. Takže je mi ľúto, druhýkrát, ke ď dostanem 

druhý dar ček, tak možno. Ale v čera, aj s mojim menom 

napísané, mi zmizlo.  
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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. 

Ja by som sa chcel vyjadri ť ako syn matky, ktorá 

štyridsa ť rokov u čila na základnej škole, ale tak isto ako 

otec dvoch synov, ktorí navštevujú školy.  

Ja si myslím, že ur čite nie len u čitelia a zdravotné 

sestry, ako povedal kolega Kaliský, si zaslúžia pod poru, 

nie je to iba o nich. Ale ur čite si zaslúžia aj materiálne 

zabezpe čenie kvalitnejšie, ako si zaslúžia aj iní ľudia, 

pracujúci.  

Ja naozaj tieto veci podporím a rád podporujem aj 

vzh ľadom na svoje deti, aj na svoju matku, ale takto me siac 

pred vo ľbami tieto veci deklarova ť a potom, potom na to 

kašlat, to sa mi nepá či. Ja si myslím, že u čitelia si 

zaslúžia nie len materiálne ohodnotenie a lepšie po dmienky, 

ale aj rešpekt, rešpekt, ktorý vo ľakedy mali a ktorý ktorý 

strácajú. A tu by sme sa mali zamyslie ť. Nie len nad 

materiálnymi podmienkami, ale jaj rešpektom, ktoré tieto 

povolania vo ľakedy mali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Veľmi krátko, tri vety. 

Ja som tiež z pedagogickej rodiny a tú situáciu 

v školstve vo všeobecnosti vnímam ve ľmi kriticky. Ale ten 

príspevok, ktorý sme po čuli teraz, ako môj predre čník 

uviedol, pán poslanec Drozd, uznesenie, ktoré bolo 

navrhnuté nemusí, nemusí ma ť celo celopodporu, celého 

zastupite ľstva, čo by bola škoda, možnože by sme mohli 

porozmýš ľať, teda predkladate ľ Janko Mrva, keby to 

uznesenie neznelo tak, že my podporujeme štrajk u čite ľov, 

zdravotných sestier, lebo to je naozaj téma, o ktor ej by 

sme sa mohli rozpráva ť dlho či je to to na časovanie 

najš ťastnejšie, ale každopádne všetci podporujeme tie 

nároky. Či už to bude rieši ť sú časná vláda nejakým spôsobom 

pod tlakom, alebo vláda, ktorá vznikne po parlament ných 

voľbách v marci. 

Tak postavenie ekonomické, ale aj spolo čenské u čite ľov 

a povedzme aj zdravotných sestier, by ur čite si zaslúžilo 

úplný iné postavenie ako je tomu dnes.  

Čiže ja prosím aj kolegu Mrvu, aby na to, aby za jeh o 

uznesenie bez akýchko ľvek problémov zahlasovali, dúfam 

teda, všetci poslanci, mohlo by by ť preformulované: nie, 

podporujeme štrajkových, štrajkujúcich u čite ľov, ale 

podporujeme nároky, ktoré dlhodobo u čite ľská, pedagogická 
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obec dáva na stôl a s týmto, myslím, že nebude ma ť nikto 

problém.  

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: 

Áno, ďakujem za túto pripomienku. Ve ľmi dobrý návrh. 

Vystihol to pán kolega Kríž.  

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: 

Tak to druhýkrát zopakujem.  

My nepodporujeme, v návrhu sa nepodporuje štrajk. 

Mestské zastupite ľstvo v plnej miere podporuje požiadavky 

štrajkujúcich bratislavských u čite ľov a zdravotných 

sestier.  

Samozrejme, som si vedomý toho, aj vy všetci, že 

v tejto republike nie sú docenené aj iné profesie, ale 

momentálne sú toto najvypuklejšie témy. Ale je nám úplne 
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jasné, že by bolo treba preda ť, prida ť rôznym iným a možno 

ubra ť zase iným.  

Čiže, Oliver, podporujú sa požiadavky u čite ľov 

a sestier.  

Ďakujem. 

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: 

Ja len krátko.  

Oliver to, pod ľa mňa, ve ľmi dobre naformuloval. Chcem 

sa k tomu prida ť.  

Faktom je, že tá téma školstva je aj v našom 

zastupite ľstve málo venované. Chcela by som možno vyzva ť 

predsedu komisie, môjho kolegu, aby sme sa téme ško lstva 

naozaj viac venovali, možno aj viac podnetov dávali  na 

mestské zastupite ľstvo.  

Ale faktom je, že ve ľká práca je aj u starostov 

v jednotlivých mestských častiach kam základné školy, 

materské školy patria. My riešime viacmenej kompete ncie 

súvisiace s základným umeleckým školstvom a centram i 

voľného času.  
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Takže ja sa snažím, aby sme naozaj s tými cetrami 

a našimi zuškami komunikovali čo najviac, aby čo najviac 

ich potrieb sme v tomto štvorro čnom období dokázali pomôc ť 

rieši ť. Ide hlavne o často technické podmienky 

a materiálne, v ktorých pôsobia tieto naše základné  

umelecké školy. A s rôznymi legislatívnymi a inými 

problémami, s ktorými s boria.  

Ja chcem poveda ť, že naozaj venujeme tejto oblasti 

pozornos ť a zvýšenú pozornos ť. Ale budem rada ak aj 

z mestských častí zídu podnety, ktoré z vašej strany vidíte 

lepšie ako starostovia či miestni poslanci mies, 

v mestských častiach. K ľudne sa na nás obracajte, k ľudne 

prichádzajte do komisie školstva za Ras ťom Žitným, za 

predsedom komisie a myslím si, že na pôde mesta môž eme téme 

školstva sa venova ť viac ako v minulosti.  

Takisto chcem vyjadri ť podporu našim u čite ľom, ale aj 

zdravotným sestrám, ktorých situácia nie je vôbec ľahká. 

A treba si poveda ť, že naozaj, môže sa nám sta ť čochví ľa, 

v doh ľadnej dobe, že nebudeme ma ť nových mladých u čite ľov, 

nové mladé sestry zdravotné, že budeme ma ť problém obsadi ť 

kuchárky, upratova čky v našich školských zariadeniach, 

pretože pri platových triedach a hodnotení aké majú , nechce 

ís ť do tých škôl, škôlok a našich zariadení, 

i zdravotníckych robi ť už skoro nikto. 

A no ja poviem už len taký bonmot, ke ď sme tu svojho 

času preberali tú neš ťastnú nemocnicu, ktorá by mala 

z iniciatívy vlády vzniknú ť. V tom materiáli o tej 

nemocnici je jeden taký, jedna taká poznámka, že po číta sa 

s tým, že v nej do budúcna budú pracova ť rumunskí, 
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bulharskí a iní lekári. No, ke ď s týmto chceme po číta ť aj 

v školstve a zdravotníctve všeobecne, tak naozaj my slím si, 

že tejto spolo čnosti hrozí vážny problém v oblastiach tak 

dôležitých ako je zdravotníctvo a školstvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Feren čáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Myslím, že pani námestní čka to povedala presne čo tu 

hrozí, ale ja by som chcela len jednu malú pripomie nku.  

Ak ke ď sme zástupcovia obyvate ľov Bratislavy  a teda 

bratislavských u čite ľov a sestri čiek, ale myslím, že návrh 

uznesenia by nemal by ť, že podporujeme len požiadavky 

bratislavských u čite ľov a sestier, ale skôr, že 

podporujeme, teda nie, všetkých. To znamená, že u čite ľov 

a sestier. Ja by som to slovo bratislavských teda z  toho 

uznesenia vyhodila.  

Navrhujem teda túto  

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: 

Beriem spä ť, ke ďže ma predbehla pani poslanky ňa 

Feren čáková.  

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 krátko.  

Súhlasím s tým, čo povedala pani Plšeková, aj pán 

Kríž, že asi by to bolo priechodnejšie, keby sa to 

preformulovalo, ale osobne nevidím v tom problém an i tak 

ako je to teraz naformulované, lebo pán Mrva tuná z dôraznil 

práve to, že ide o požiadavky, o podporu požiadavie k 

štrajkujúcich. Ja k tomu doplním, lebo viete, je to  

troši čku, pod ľa mňa aj, také ako ocenenie tej ob čianskej 

odvahy tých, ktorí sa rozhodli až štrajkova ť. A ja presne 

neviem čo chcú tí, ktorí nech, neštrajkujú, lebo možnože 

niektorí z nich sú aj spokojní.  

Ale skuto čne, treba, treba oceni ť aj ob čiansku odvahu, 

lebo potom sa, potom sa skôr po posi ľňuje tá apatia, ktorá 

tu  je v celej spolo čnosti, že proste drža ť hubu a krok, 

ako sa hovorí.  

Čiže, ja nemám vôbec žiadny problém s tým, aby som 

podporil práve tých, ktorí štrajkujú, pretože tí da li svoje 
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požiadavky na stôl. Tí ostatní mi zatia ľ nepovedali čo 

chcú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva sa prihlásil neskoro s faktickou,  

lebo sa nedá na. 

Takže pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Keď budeme hlasova ť o tých požiadavkách ja len 

v stru čnosti pre tých, ktorí ich nepoznajú. Vä čšina tých 

požiadaviek sa vôbec netýka platov u čite ľov, aj ke ď mnohí 

z nich neštrajkujú práve preto, že z tej sumy za ka ždý de ň 

štrajku sa im ešte odoberia. Čiže ak za ten mesiac 

dostanete nejakých štyristo alebo pä ťsto Euro, tak sa vám 

ešte z toho zoberie. Mnohí sú samoživitelia, takže mnohí 

neštrajkujú z tohto dôvodu.  

Čiže okrem toho, že chcú o tých stoštyridsa ť Euro 

navýšenie platu, tak sú tam mnohé opatrenia, ktoré sa vôbec 

netýkajú ich, zvýšenia ich životnej úrovne, ale zvý šenia 

kvality školstva.  

Druhá z tých podmienok je štyristo miliónov pre 

školstvo, tretia je aby sa zrušili kredi, teda aby sa 

obnovili kredity, to znamená, aby si mohli dop ĺňať 

vzdelávanie, aby sa mohli vzdeláva ť. A posledná, to je 
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absolútne nefinan čná, a to je vytvorenie na úrovni ministra 

školstva, vedy a výskumu, športu vytvori ť komisiu za ú časti 

stavovských organizácií, ktorá by riešila práve sta v, 

zhoršený stav školstva a porovnala ho s najlepšou p raxou 

v zahrani čí.  

Toto sú ich požiadavky, ktoré ideme teraz schva ľova ť 

a podporova ť.  

Čiže ja sa tiež prihováram, aby to boli všetkých 

učite ľov, nie iba bratislavskí.  

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: 

Teraz v riadnom príspevku.  

Chcem si osvoji ť tie pripomienky kolegov, ale aj 

poveda ť dôvod pre čo tam bolo napísané bratislavských 

štrajkujúcich.  

Sme zastupite ľstvo Bratislavy, preto som to bral tak 

lokálpatrioticky, že bratislavských môžeme.  

A navrhnem teda zmeni ť to uznesenie na mestské 

zastupite ľstvo v plnej miere podporuje požiadavky u čite ľov 

a zdravotných sestier. Vypadli slová štrajkujúcich,  

bratislavských.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 101 

A ja doplním pani Pätoprstú. Tie požiadavky u čite ľov, 

keďže ja som podporil štrajk aj vajnorskej cirkevnej š koly, 

tak som sa s nimi oboznámil. To nie sú len peniaze,  tam sú 

materiálno-technické zaria, vybavenie tých škôl, u čebnice 

chýbajúce, ktoré nie sú, reforma školstva, ktorá ni e je 

urobená za dvadsa ť rokov po revolúcii.  

Ďalej oni chcú návrat, to čo hovoril Slavo Drozd, 

k spolo čenskému uznaniu u čite ľa ako takého, ako autority 

v dedine, v meste, v mestskej časti, v spolo čnosti.  

Čiže, čiže to nie sú len finan čné náklady, ale to je 

normálne, v neposlednom rade aj ocenenie spolo čenskej 

odvahy vyjadri ť nespokojnos ť s týmto spolo čenským šta 

statusom, ktorý dneska v spolo čnosti je.  

A tak isto k tým sestrám, ktorých požiadavky úplne 

presne nepoznám, ale sú nedocenené, tak ako sú nedo cenené 

iné povolania v Slovenskej republike.  

A, to by bola už politika, keby som hovoril ďalej ako 

sa hospodári a kde sa tie peniaze mí ňajú.  

Čiže zmena toho uznesenia je taká, ako ste si teda 

želali viacerí, bez štrajkujúcich bratislavských. V šeobecne 

podporujeme u čite ľov a zdravotné sestry.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Feren čáková faktickou.  
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Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Faktuc, faktickú, že skuto čne či teda chceš Janko 

vyhodi ť aj štrajkujúcich?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Či to má potom význam teda?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Alebo len u čite ľov?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže k týmto ústnym informáciách sme obdržali návr h 

na uznesenie od pána Mrvu a pani Štasselovej: 

Mestské zastupite ľstvo v plnej miere podporuje 

požiadavky u čite ľov a zdravotných sestier.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Prosím vás, môžete obnovi ť. Ešte raz. Môžeme opakova ť 

hlasovanie?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak ešte raz hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťdva za. 

Uznesenie prijaté. 

 

 

PROCEDURÁLNY NÁVRH K PRIEBEHU ROKOVANIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Priatelia, teraz prechádzame k nieko ľkými bo bodom 

osobitného zrete ľa. Ja sa chcem dohodnú ť s vami, že by sme 

si spravili prestávku ke ď ich skon číme. To znamená, môžeme 

postupova ť takto, predsedovia klubov?  

Je tam nieko ľko bodov bez úvodného slova, to znamená, 

že by tam nemusela by ť diskusia a po čítam, že za takú pol 

hodinu by sme to mohli ma ť spracované tieto osobitné 

zretele.  
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Môžeme takto postupova ť, pán poslanec Budaj?  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nemám výhrady, ale chcem vás upozorni ť, pán primátor, 

že my telefonujú ľudia, respektíve posielajú esemesky, že 

z tohto zasadania nešiel prenos. Viacerí vás podozr ievajú, 

že sa bojíte hovori ť kvôli informáciám o PKO. Tak si to 

vyriešte, pretože ako ma informoval pracovník, ktor ý tu 

zabezpe čuje prenos, problém nie je v jeho technike, ale 

niekto obmedzil internet na magistráte. Respektíve ,proste 

z dôvodu spadnutia internetu a magistráte ne nejde 

zastupite ľstvo von.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Môžete to vysvetli ť, prosím vás?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A 4Gé internet je kto, čo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže sprisahanie je niekde inde teda, nie na 

magistráte. Dobre teda, dobre.  

Neni diskusia k ni čomu, prosím vás, iba som povedal, 

že ideme do prípadov osobitného zrete ľa.  
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BOD 3 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RA ČA, 

PARC. Č. 223/10, VERONIKE PROKEŠOVEJ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Takže prechádzame k bodu tri. 

Pán zástupca riadite ľa, nech sa pá či. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Predkladáme návrh na predaj ako prípadu hodného 

osobitného zrete ľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave 

katastrálny Ra ča, parcela číslo 223/10 Veronike Prokešovej. 

Dôvodom a ú čelom žiadosti je odkúpenie pozemku za ú čelom 

jeho pri členenia k pozemku, ktoré sa nachádzajú 

v bezprostrednej blízkosti predmetu predaja.  

Návrh uznesenia je v znení: Odporú ča schváli ť predaj 

za kúpnu cenu celkom devä ťtisíc devä ťstotridsa ťosem Eur 

dvadsa ťosem centov pri cene sedemdesiatpä ť celá 

dvadsa ťdevä ť Eur za meter štvorcový, plus náhrada za 

užívanie pozemku dvanás ť Eur na meter štvorcový na rok.  

Finan čná komisia  a mestská rada navrhujú schváli ť  

iné uznesenie v rovnakom, v rovnakej podobe a to je : 

odporú ča  schváli ť  predaj za kúpnu cenu devätnás ťtisíc 

osemsto Eur pri cene stopä ťdesiat Eur na meter štvorcový, 
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plus náhrada za užívanie pozemku dvanás ť Eur na meter 

štvorcový na rok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Predseda finan čnej komisie. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Navrhujem, aby sme predali tento pozemok nie za 

sedemdesiatpä ť Eur, ale za dvesto Eur na meter štvorcový. 

Ide o komer čný pozemok v centre Ra či, ako vidíte aj na 

fotografii.  

K tomu pri výmere stotridsa ťdva metrov štvorcových  

bude zo zodpoveda ť suma dvestošes ťdesiatštyritisíc, 

dvadsa ťšes ťtisíc. Dvadsa ť, ko ľko to je?   

Dvadsa ťšes ťštyritisíc štyristo Eur.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme.  

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

Okrem tej ceny, na ktorú upozornil pán predseda 

finan čnej komisie by som chcel poukáza ť na to, že je tu 

veľmi vágne a pod ľa mňa nedostato čne zadefinovaný osobitný 

zrete ľ.  

Prípad hodný osobitného zrete ľa pod ľa toho materiálu 

spo číva v tom, že bezprostredne súvisí s pozemkom nejak ý 

iným a je oplotený. Toto samé o sebe je je pod ľa môjho 

názoru divný dôvod na to, aby sme predávali osobitn ým 

zrete ľom. Ale ešte chápem, že ke ď niekto má záhradku, alebo 

pozemok pri dome a nejaký flia čik alebo predzáhradka sa mu, 

sa mu dá, tak je to, je to možno v poriadku, ale to to je 

priestor ved ľa verejnej komunikácie, nejde o fyzickú osobu, 

ktorá by to odkupovala na nejaké súkromné ú čely, ale 

evidentne tam má stánok, teda bude to využíva ť na obchodné 

účely, a preto okrem toho, že tú cenu, ktorú ur čil znalec 

považujem za nízku, tak mám pochybnos ť, že toto je osobitný 

zrete ľ. A toto je dôvod, aby sme nie čo predávali formou 

osobitného zrete ľa.  

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, po vypo čutí si upozornenia pána kolegu 

Dostála si vybavujem aj svoje pochybnosti a s ťahujem návrh 

na dvesto Eur za meter štvorcový, nebudem podporova ť 

osobitný zrete ľ v tomto prípade.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nero, vy ste to nemali na finan čnej komisii toto? 

Nerozhodlo sa. Ve ď ste to podporili, schválili. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Mali sme . 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A zvýši, dali ste cenu. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Nemali sme fotografie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A teraz, teraz zase sa otvára diskusia, ktorá mala byť 

niekde inde.  

Pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

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 predaj pozemku a tak ďalej, tak ako nám bolo 

písomne predložené.  

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.) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Trojpätinová vä čšina. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tridsa ťtri prítomných, 

trinás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté.  
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Opäť, prosím vás, sú tu poslanci, ktorí tu majú 

sedie ť. Poslanci pána predsedu Borgu ľu a nie sú tu. Myslím, 

že toto si ob čania nezaslúžia takýto postup, tak sa, 

prosím, vrá ťte, za chví ľu bude prestávka.  

 

 

BOD 4 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RA ČA, 

PARC. Č. 9379/3, ROMANOVI ACHSOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame k bodu štyri. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Predkladáme Návrh na predaj ako prípadu hodného 

osobitného zrete ľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno. Prosím.  
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Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Pán primátor, odpustite si politické poznámky 

k hlasovaniam poslancov.  

Tu prebehla diskusia, na základe diskusie poslanci 

usúdili, že poslanec Dostál má pravdu, videli fotog rafie, 

vy máte nejaký lobistický záujem, že nás kárate za to?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Vy máte asi nejakú paranoju, pán poslanec. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Čo sa vám deje? Jak to, že znovu  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Mne sa nepá či, že tu nesedia poslanci. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

opakujete, že porušujete rokovací poriadok. Prihlás te 

sa do diskusie a potom si to môžeme rozda ť.  

Nezneužívajte ten mikrofón.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Mne sa nepá či, že tu nesedia poslanci. 
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Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Nezneužívajte ten mikrofón na neustále ohováranie 

a pripomienkovanie práce poslancov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Majú tu sedie ť.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Jaj, že tu poslanci nesedia, to to si iste s nimi 

vybavíte na vašich interných stretnutiach.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To sa týkalo aj vás ráno. 

Takže, návrhová komisia. 

Pardon, ešte úvodné slovo, alebo jak, jak, kde sme 

teraz procesne?  

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Dokončím.  

Týkajúceho sa pozemku v Bratislave katastrálne územ ie 

Rača, parcelné číslo 9379/3, Romanovi Achsovi. 

Dôvodom je odkúpenie pozemku za ú čelom jeho 

pri členenia k pozemku vo vlastníctve Ing. Romana Achsa,  
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ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pred metu 

predaja.  

Návrh uznesenia je odporú ča schváli ť predaj za kúpnu 

cenu celkom štrnás ťtisíc štyristoštyridsa ťjeden Eur desa ť 

centov.  

Vo finan čnej komisii materiál nezískal dostato čný 

počet hlasov na prijatie uznesenia a mestskom, v mests kej 

rade uznesenie bolo prijaté.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa ešte vrátim k tomu kto tu o osem tridsa ť ráno 

bol. A m ňa naozaj udivuje, že to kritizujete vy. Boli sme 

tu traja, alebo štyria poslanci. Vy ste prišli osem  

päťdesiatpä ť, tak neviem akým právom tu proste do niekoho 

sa navážate, že tu nebol osem tridsa ť, ke ď vy ste tu neboli 

osem tridsa ť. Tak, akože, príde mi to naozaj ve ľmi 

pokrytecké, kritizova ť niekoho za dochádzku, ke ď nejdete 

sám príkladom. Ke ď už potom, tak by som bol aspo ň na vašom 

mieste ticho a neupozor ňoval na takéto chyby.  
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A takisto, v čera ke ď z dôvodu obštrukcie samozrejme, 

keďže ste nevedeli za pä ť hodín spravi ť prestávku, sme my 

síce boli prítomní, ale odišli sme pre č, tak ste tu mali 

vehementné vyjadrenia, že ako si poslanci neplnia s voje 

povinnosti, ale ráno osem pä ťdesiatpä ť, ke ď sme za čínali 

o tridsa ť minút neskôr a naozaj na čas tu boli štyria 

poslanci, tak to ste si tu žiadnu pripomienku nedal i, lebo 

opätovne vám to vtedy nešlo moc do vášho kšeftu, 

pravdepodobne. Takže si to už naozaj ujasnite a za čnite sa 

správa ť ako normálny človek a nie ako nejaký úplne uletený 

narcis.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Dúfam, že pán pos poslanec Budaj budete napomína ť 

teraz, že za urážky ako to rád robíte.  

Máte slovo. Nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Chcem len upozorni ť, že k tomuto bodu všetci členovia 

finan čnej komisie hlasovali proti, nie že nezískalo 

dostato čný, ako to kulantne povedal pán Bielik, ale 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán sa volá Kasander. Pán Bielik sa volá Kasander.  

Pán poslanec Grendel. 

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

Pán Kasander, dobre som po čul, že ste povedali, že na 

mestskej rade uznesenie bolo prijaté?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Lebo nebolo. Tak, také ja mám poznámky. Nebolo. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kaliský.  

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

Ďakujem pekne. 

Toto je znovu jeden z tých osobitných zrete ľov, kde 

teda nechcel by som ublíži ť budúcemu kupujúcemu, ale vyzerá 

to z výkresov tak, že by to mohlo za zabráni ť budúcemu 

rozvoju daného územia.  
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Chcem poprosi ť, ak by si to teda predkladate ľ osvojil 

tento návrh stiahnu ť a da ť ho na budúce zastupite ľstvo, aby 

sme si to mohli prebra ť v komisiách.  

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 by som doplnil tie dôvody, pre čo sme na finan čnej 

komisii nepodporili. Tento materiál, aj ke ď ako pán 

poslanec Budaj povedal, je to také slabé vyjadrenie , že 

nepodporili. Bolo prítomných trinás ť poslancov, za 

hlasovalo nula poslancov, proti bolo sedem poslanco v a šes ť 

poslancov sa zdržalo.  

Zazneli tam pochybnosti o tom, že aký to má význam pre 

mesto, že sa tam od čle ňuje nejaká, ne nejaký, nejaký 

pozemok a zdôvodnené to bolo iba tým, že došla žiad osť 

a oddelenia to posúdili a a bude sa teda od čle ňova ť. 

Keby sa tam možno predával celý ten pozemok, tak 

príjem z toho by bol, by bol vä čší, ale nebola nám jasná 

ani, ani logika toho, že pre čo by sa to takto malo 

predáva ť.  

Takže ja sa tiež pripájam k tej výzve, aby, aby ten  

materiál bol radšej stiahnutý.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ale ve ď sa každý môže vyjadri ť hlasovaním.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

A ja by som ešte chcel zdôvodnenie vzh ľadom k tomu, že 

to nemalo podporu rady, pre čo to nešlo samostatným 

hlasovaním do zaradenie tohto zastupite ľstva. Pretože, 

pokia ľ sa nemýlim, pod ľa platného rokovacieho poriadku, 

materiál, ktorý nezíska podporu v rade, tak sa o je ho 

zaradení na zastupite ľstvo hlasuje samostatne. A ak si 

dobre spomínam, tak sa o tomto bode nehlasovalo sam ostatne. 

Takže by ma zaujímalo pre čo. Že či sú teda nejaké body 

nejakým spôsobom výnimo čné, ktoré majú trošku iné pravidlá, 

ako tie ostatné body.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ako obvykle sa mýlite, pán poslanec, takéto pravidl o 

nie je. V mestskej rade neprijalo uzne, nebolo prij até 

uznesenie, ale bol prerokovaný a to sta čí.  

Pán posla, 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 by som chcela poprosi ť keby sme mohli ma ť niektoré, 

alebo možno nie niektoré, ale asi všetky predaje po zemkov 

aj na komisii územného plánovania, aby sme vedeli p ráve 

vychyta ť muchy a nemuseli diskutova ť tu a s ťahova ť ten 

materiál, pretože niektoré veci sa naozaj týkajú st ratégie 

mesta.  

Ja, ja si pamätám ešte ako aktivista jaké boli 

materiály na zastupite ľstvo. To boli materiály kde sme 

nemali ani mapky, kde sme nemali ani fotografie, kd e sme my 

obyvatelia Bratislavy  ani nemali materiály k dispo zícii na 

internete, sme to museli pracne dolova ť od od poslancov.  

Čiže teraz máme dos ť ve ľký komfort, ale aby sme 

pokro čili ešte v tej kultivovanosti a kultúrnosti politic , 

teda komunálnej politiky, bolo by fajn, keby sa tie to veci 

dostávali na tie komisie, aby sme potom nemuseli tu  dlho 

diskutova ť. Pretože niektoré veci sa naozaj týkajú 

strategických plôch a území. Možno sa zdajú mali čké tie 

plochy, ale niekedy naozaj sú problematické. Potom sa tu 

zbyto čne zdržujeme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 119 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nedostali sme žiadny návrh na zmenu uznesenia, takž e 

hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené: mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  

materiálu schva ľuje predaj pozemku a tak ďalej ako je to 

napísané.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Diskusia je ukon čená, takže ak má procedurálnu tak sa 

faktickou prihláste.  

Tak nech sa pá či.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ak si otvoríte, vážení kolegovia, rokovací poriadok  

nášho zastupite ľstva, tak sa do čítate v článku tri odsek 

tri, že materiály ur čené na zasadnutie mestského 

zastupite ľstva obsahujú názov materiálu, návrh uznesenia, 

dôvodovú správu, meno predkladate ľa, zodpovedného 

zamestnanca, spracovate ľa, stanovisko mestskej rady. Tento 

materiál neobsahuje stanovisko mestskej rady a ako bod 

štyri článku tri hovorí, materiál, ktorý nebol spracovaný 

a predložený pod ľa odseku tri môže by ť predmetom rokovania 

mestského zastupite ľstva len na návrh primátora alebo 

poslanca, ak o jeho zaradení na rokovanie rozhodne mestské 
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zastupite ľstvo v rámci schva ľovania programu osobitným 

hlasovaním.  

Čiže aj dnes aj v čera sa stalo, že do programu sme 

dostali body, ktoré neprešli, ne nemali stanovisko mestskej 

rady a napriek tomu boli do rokovania zaradené.  

Ja si myslím, že nemôžme hlasova ť o tomto materiáli 

práve pre porušenie tohto článku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, tak pani poslanky ňa vysvetlite, ako môžem, aké 

stanovisko je teda ke ď mestská rada nehlasuje ani za, ani 

proti. Aké to je stanovisko? Ako, ako sa dá získa ť 

stanovisko?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Žiadne. To znamená, že tým pádom sa materiál nikdy 

nedostane do zastupite ľstva. 

Mestská, mestská rada to prerokovala a jej stanovis ko 

je také, že neprijala k tomu uznesenie.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím vás, organiza čné oddelenie, vysvetlite to.  
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Materiál obsahuje stanovisko mestskej rady a to, že  

materiál bol prerokovaný na rade, kde uznesenie neb olo 

prijaté. Čiže vlastne ako mestská rada sa nevyjadrila, ale 

v materiáli je to uvedené.  

Je to ako keby sa zdržala, proste sa nevyjadrila, b ol 

prerokovaný ten materiál.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To je stanovisko.  

Sme v hlasovaní, prosím. Vyjadrite sa hlasovaním. 

Každý má možnos ť použi ť svoj názor.  

Takže hlasujeme.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

dva za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 5 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA 

VES, PARC. Č. 2852/6, ING. PAVLOVI 

FELLNEROVI S MANŽELKOU MUDR. EVOU 

FELLNEROVOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu pä ť.  

Pán zástupca, prosím úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Návrh na predaj ako prípad hodného osobitného zrete ľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, katastrálne úze mie 

Karlova Ves, parcela číslo  2852/6, Pavlovi Fellnerovi 

s manželkou Evou Fellnerovou. 

Dôvodom je žiados ť o majetkoprávne usporiadanie 

vlastníckeho vz ťahu k tomuto pozemku.  

Návrh uznesenia: odporú ča  schváli ť  predaj za kúpnu 

cenu šes ťtisíc štyristopä ťdesiatosem Eur dvadsa ťsedem 

centov pri cene stotridsa ťsedem celá štyri (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) na meter štvorcový, plus náhrada za 

užívanie pozemku šes ť Eur na meter štvorcový za rok.  

Mes meská, finan čná komisia  a mestská rada  má, má 

iné odporú čanie a to schváli ť predaj za kúpnu cenu šes ť, 

devä ťtisíc štyristo Eur pri cene dvesto Eur na meter 
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štvorcový, plus náhrada za užívanie pozemku šes ť Eur na 

meter štvorcový na rok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Predseda finan čnej komisie. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Prednášam ot, osvojujem si návrh finan čnej komisie, 

aby prvá časť kúpnej ceny bola stanovená na výšku dvesto 

Eur za meter štvorcový , čo pri výmere spolu 47 metrov 

štvorcových  predstaví sumu devä ťtisíc štyristo Eur. zvyšné 

sumy zostávajú tak ako boli pre čítané.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne.  

Budeme potom hlasova ť o ňom ako o prvom tomto návrhu.  

Pán poslanec Greksa.  
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Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja sa možno vrátim ešte trošku k tomu predošlému bo du, 

ale ktorý má súvis aj s týmto.  

Mňa v tom celom zaujalo to, že vlastne mestská rada m á 

väčšiu silu ako poslanci, lebo ke ď nie čo neprejde cez 

mestskú radu, tak sa to nedostane k poslancom, čo sa mi zdá 

veľmi scestné, pretože v mestskej rade sú zastúpení ok rem 

poslancov aj neposlanci, to znamená niektorí staros tovia 

a preto sa teším na poslanecký návrh pána Vetráka, ktorý 

túto vec chce zmeni ť. Proste, aby, aby, aby nebolo možné 

likvidova ť niektoré návrhy iba pomocou mestskej rady.  

Iba to ľko.  

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: 

Rád by som uviedol veci na pravú mieru.  

Pán poslanec Greksa sa mýli. Ak nie je stanovisko 

mestskej rady, tak to neznamená, že sa to nemôže do sta ť na 

rokovanie mestského zastupite ľstva, znamená to iba to, že 

o zaradení do programu sa musí hlasova ť osobitne.  
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To je všetko.  

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: 

Nebudem sa opakova ť, ale presne, možnos ť tu je, jediné 

čo je, že o tom musia poslanci rozhodnú ť samostatne, nemôže 

to by ť ako sú časť celého programu. To je jediný, jediný 

rozdiel.  

Čiže poprosil by som, keby sa naozaj niekto si aj 

pre čítal ten rokovací poriadok, ke ď už tu pod ľa neho šes ť 

rokov rokuje. Bolo by dobré keby ho ovládal, lebo p otom 

naozaj, takéto deziformácie vznikajú a nepôsobí to 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: 

Predre čníci už povedali a vysvetlili, že nik, mestská 

rada nemôže zabráni ť nášmu rokovaniu. Iba primátor 

nedodržuje rokovací poriadok a nedáva hlasova ť o bodoch ku 

ktorým nemá stanovisko mestskej rady osobitne.  
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Obvykle to robieva, ale na týchto zastupite ľstvách 

včera a dnes to neurobil.  

A čo ma mrzí, ja spo čiatku sme brali aj primátorové 

nezrovnalosti ako proste vec, da ň za neskúsenos ť, hoci tu 

štyri roky sedel, tak nebol predsa primátorom. Tera z už je 

to niekedy naozaj sa zdá, že je to prejav skôr 

nepozornosti, alebo arogancie a to nie je dobré.  

Takže ide, re č je o dodržiavaní pravidiel, pán Greksa. 

O ni čom inom. Aby sa dodržiavali pravidlá. Ak sa zmenia,  

budú sa dodržiava ť tie zmenené.  

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: 

A ja k tomu už iba doplním, že keby sme teraz spätn e 

pozreli schva ľovanie programov predchádzajúcich 

zastupite ľstiev, tak by sme našli možno až desiatky 

takýchto prípadov, o ktorých sme osobitne hlasovali  len 

preto, lebo neprešli na mestskej rade a boli nakoni ec 

zaradené do programu a normálne sme o nich rokovali .  

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.  

Vieš Janko, a ostatní, máte absolútnu pravdu. Ja so m 

len vychádzal proste, možno som sa zle vyjadril, al e škoda, 

že tu nie je pán Vetrák, ktorý by vlastne vedel pov edať 

svoj návrh. Však je to človek z vášho klubu. Dúfam, že ho 

podporíte. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže sme nedostali žiaden iný návrh, budeme hlasova ť 

o pôvodnom návrhu uznesenia tak ako nám bolo písomn e 

predložené: mestské zastupite ľstvo  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dostali sme od finan čnej komisie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Jaj, pardon. Omlúvam sa. 
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Dobre. Zvýšenie ceny na dvesto  z týchto tridsa ťsedem 

štyridsa ťjedna a výsledná suma bude devä ťtisíc štyristo 

Eur. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu finan čnej komisie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťosem za. 

Uznesenie schválené. 

 

 

Ďalšie sú všetky bez úvodného slova. To znamená 
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BOD 6 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. ZÁHORSKÁ 

BYSTRICA, PARC. Č. 346/15, 

JAROSLAVOVI SCHEINEROVI S MANŽELKOU 

MGR. ART. JANOU SCHEINEROVOU, ART. D 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Šesť, osobitný zrete ľ, Záhorská Bystrica, bez úvodného 

slova, súhlasné stanoviská.  

Otváram diskusiu. 

Končím 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 schva ľuje ako prípad 

hodný osobitného zrete ľa predaj pozemku a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 
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tridsa ťšes ť za. 

Uznesenie prijaté. 

 

 

BOD 7 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPAD HODNÝ 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K.Ú. NIVY ZA 

ÚČELOM MAJETKOVOPRÁVNEHO 

USPORIADANIA VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV  

K POZEMKU POD STAVBOU „R7 BRATISLAVA 

KETELEC – BRATISLAVA PRIEVOZ“ 

NÁRODNEJ DIAĽNI ČNEJ SPOLOČNOSTI 

A.S., SO SÍDLOM V BRATISLAVE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Bod sedem, osobitný zrete ľ Ružinov, súhlasné 

stanoviská, bez úvodného slova. 

Diskusia. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Nechcem spochyb ňova ť tento materiál, len by som rád 

podotkol, že v tomto prípade ustupujeme vydieraniu,  pretože 

ak by sme to nepredali, tak nám to bude vyvlastnené .  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Končím 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 schva ľuje ako prípad 

hodný osobitného zrete ľa predaj pozemkov pod ľa predpisu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťsedem za. 

Uznesenie prijaté. 
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BOD 8 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA 

VES, PARC. Č. 531/22, DO VLASTNÍCTVA 

ING. MARIANA JANÍKA S MANŽELKOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu číslo osem, ktorý bol pôvodne tiež 

bez úvodného slova, ale ke ďže k tomuto vznikla v pos, na 

poslednú chví ľu nejaká diskusia, tak poprosím ešte pána 

riadite ľa sekcie nehnute ľností, aby ozrejmil o čo ide.  

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľností: 

Čo sa týka predkladaného materiálu, je tam 

nieko ľkoro čný spor o odkúpenie pozemkov medzi ľuďmi, ktorí 

využívajú daný pozemok dlhodobo, majú ho oplotení 

a majite ľom pri ľahlých pozemkov oh ľadne vlastníctva 

a nadobudnutia týchto pozemkov.  

Takže ur čite ste dostali maily z jednej strany aj 

z druhej strany. Samozrejme, rozhodnutie je na vás.  

Z h ľadiska pozície mesta my sa ani s jednou, ani 

z druhou, ani s tre ťou stranou nesúdime. Všetky stanoviská 

sú súhlasné.  

Rozhodnutie je samozrejme na vás. Prípadne nejaké 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Chce vystúpi ť pán Janík v diskusii, tak prosím, 

zdvihnite ruku či môže. Hlasujte, či môže vystúpi ť pán 

Janík.  

(Hlasovanie.) 

Pán Janík, nech sa pá či. 

Občan   Ing. Marián    J a n í k :  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

zúčastnil som sa, aby som mohol prípadne odpoveda ť na vaše 

otázky.  

Mail som poslal, v ktorom jednozna čne vysvet ľujem ako 

sa veci majú.  

No,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Som myslel, že chcete nie čo poveda ť, vysvetli ť 

poslancom.  

Občan   Ing. Marián    J a n í k :  

Jediné čo môžem vysvetli ť, čo som bol napadnutý, že 

užívam neoprávnene. To nie je pravda. Mám uzavretú riadnu 
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zmluvu s mestskou časťou Karlova Ves. Od roku 2004 o tento 

pozemok sa jednozna čne starám a pán Varhaník jeho konanie 

v mestskej časti je zdokumentované, zaslané. Okrem toho, že 

čo som videl, že zni čil parkovisko na svojom pozemku 

jednozna čne poškodil aj pozemok a parkovisko zvyšné tým 

svojim správaním a konaním neodborným zásahom a bez  

stavebného povolenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme ve ľmi pekne. Ďakujeme pekne. 

Pán poslanec Kaliský.  

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

Ďakujem za slovo.  

Je to zase jeden z materiálov, (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo)  som chcel poprosi ť, aby ho 

predkladate ľ stiahol, lebo je to trošku ve ľa nezrovnalostí. 

Napríklad fotografie, ktoré máme v materiáli sú úpl ne iné 

ako tie, čo sa premietajú.  

Je tu parkovisko, v katastrálnej mape nie je vyzna čený 

pozemok. Je tu spor medzi susedmi. Keby sme to vede li si 

normálne prebra ť na komisiách a zaradi ť to na nasledujúce 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani, pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

V podstate som chcel poprosi ť pani starostku Čahojovú, 

nech to ešte vysvetlí nejak (poznámka: nezrozumite ľné 

slová) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Teraz sa prihlásila.  

Nech sa pá či. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja by som poprosila, vás, vážení kolegovia, aby ste  

podporili tento predaj. Pán Janík, pán inžinier Jan ík 

z lokality kde sú rodinné domy dlhodobo žiada o pre daj 

tohoto pozemku, za ktorý riadne platí nájomné a má 

usporiadané vz ťahy s mestom.  

Je to oblas ť kde sú rodinné domy. Pán Janík je pôvodný 

obyvate ľ Líš čieho údolia.  
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Pán Baránik, ktorý robí problémy v Líš čom údolí je 

niekto, kto za čal skupova ť pozemky v lokalite v roku 2012, 

2014. Robí problémy miestnym obyvate ľom. A spor, na ktorý 

sa odvoláva pán Baránik v liste, ktorý vám všetkým zaslal 

sa týka úplne iného miesta, parkoviska na blízko 

Karloveskej cesty hlavnej, ktorá nemá nijaký súvis s týmto 

pozemkom a mestská časť je majite ľom stavby parkoviska, ale 

pán Baránik získal, zakúpil pozemky pod komunikácia mi, pod 

spojovacím chodníkom, pod parkoviskom, pod obytným súborom 

a neviem pod čím všetkým ešte. O jeho zámeroch sa môžeme 

domnieva ť, ale žiados ť pána Janíka je v poriadku. vyhovel, 

odčlenil parcelu, geometrický plán, je vytvorená nová 

parcela na zachovanie spojovacieho chodníka medzi d vomi 

komunikáciami, je otvorený spolupráci s mestskou časťou.  

A naozaj si myslím, že toto by sme mali podpori ť. 

Takýchto žiadostí tu máme stovky. Nikdy sme nerobil i 

problémy. Myslím si, že susedia, alebo obyvatelia L íš čieho 

údolia majú nie problémy s pánom inžinierom Janíkom , ale 

práve s pánom doktorom Baránikom.  

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: 

Znovu to hovorí za, za zváženie nejakého nového mod elu 

pride ľovania materiálov do komisií. Skuto čne toto je 

územno, územný spor, je ve ľmi problematické, aby finan čná 

komisia, ktorá má všetky ostatné plochy, ktorá prer okúva 
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proste všetky body, ktoré idú do zastupite ľstva, aby sa 

detailne zaoberala územno-plánovacími konfliktmi, a lebo 

detailami.  

Takže ve ľmi odporú čam, ako spomenul aj kolega Kaliský, 

aby sa úplne prehodnotil spôsob. A ke ď je, ke ď niekde 

vznikne spor, tak nech sa tým zaoberá naozaj komisi a k tomu 

ur čená.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani starostka.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Dovoľte, aby som opravila pána predsedu Budaja nášho.  

Tuná sa nejedná o žiaden územný spor. Právo pána 

Janíka je legitímne, také isté ako mnoho iných, kto rí tu 

žiadajú o odpredaj pozemkov, ktoré majú v užívaní a  ktoré, 

o ktoré sa starajú a za ktoré dokonca oni platia aj  

nájomné.  

Tento spor sa netýka tohoto pozemku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Iba doda ť, že tento predaj tohto pozemku bol už 

viackrát daný a požiadaný na mesto. Teda doteraz k tomu 

neprišlo. A už ja ke ď bolo za mojej éry táto žiados ť daná, 

je ve ľmi dôležité len aby ten prechodový chodník, ktorý 

obyvatelia používajú, bol zachovaný.  

Čiže ono tam bolo, niekedy sa hovorilo, aby sa preda lo 

aj to, ale v žiadnom prípade. Čiže ke ď som teraz po čula, že 

teda chodník je zachovaný, tak myslím si, že sa to dá 

odsúhlasi ť.  

Ale v materiáloch sú trošku iné fotky, takže, takže  

ozaj, to sa stal asi nejaký omyl. Takže, myslím si,  že 

s týmto predajom sa dá súhlasi ť.  

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: 

Tiež si myslím, že sa jedná o záhradu za domom 

a parkovisko, ktoré sú oplotené. Dokonca v areáli t oho 

objektu rodinného domu, nevidím tam žiaden konflikt , či už 

verejný, alebo nejakého súkromníka, ktorý by mal ne jaké 

požiadavky na ich vlastnú záhradu, ktorú majú v náj me.  

Keďže chodník zostáva vo verejnom užívaní, taktiež 

nevidím tam žiaden problém.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Koniec diskusie. 

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 predaj novovytvoreného pozemku a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Priatelia, ke ďže sme sa trochu zasekli v tej diskusii, 

tak vyhlásim prestávku teraz.  

Vyhlasujem polhodinovú, alebo štyridsa ťminútovú 

prestávku do trištvrte na dvanás ť.  
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Ohľadne podpisu memoranda, informujem tých, ktorých to  

zaujíma, že sme to memorandum upravili formula čne tak, aby 

nebolo najmenších pochýb o tom, že nikto, kto sa k nemu 

prihlási a kto podpisuje, neporušuje nejaké práva n iekoho 

iného. To znamená, že tie záväzky sú naformulované tak, aby 

bolo jasné, že ide o politické vyhlásenie a prejav 

najlepšej vôle.  

Toto sa uskuto ční o pol dvanástej vo ved ľajších 

salónikoch a my sa tu vidíme o trištvrte.  

Ďakujem. 

 

(prestávka od 11.10 h do 12.00 h) 

 

(po prestávke) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prestávka skon čila.  

...do rokovacej sály, prestávka skon čila, budeme 

pokra čova ť v osobitných zrete ľoch.  

(poznámka:  čakanie na poslancov kým sa vrátia do 

rokovacej sály) 
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...vrátili do rokovacej sály, pokra čujeme v rokovaní 

mestského zastupite ľstva. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Poslancov, aby sme mohli pokra čova ť v osobitných 

zrete ľoch.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Tak, aby sme mohli pokra čova ť v osobitných zrete ľoch?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Spočítajte ko ľko nás je.  

(poznámka:  pracovníci organiza čného oddelenia 

spo čítavajú prítomných poslancov) 

... klubov. Prosím vás, môžeme pokra čova ť v rokovaní 

o osobitných zrete ľoch? Máte tu dostato čný po čet poslancov, 

pán Budaj? Pán predseda Budaj?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Máte tam?  

Vidím, že jeden, dva, štyria chýbajú. Piati. Pán 

poslanec Borgu ľa, pán poslanec Ká čer.  
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(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Organiza čné, prosím, nové číslo. Urobíme prezen čné 

hlasovanie? Dá sa to, aby sme neboli.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prezen čné hlasovanie, prosím, po ďte. 

Hlasujte, prosím, prezen čne. 

Prezen čné hlasovanie, prosím.  

(Hlasovanie.) 

Dobre, takže môžeme pokra čova ť.  

Prichádzajú ďalší poslanci.  
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BOD 9 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

ZNÍŽENIA NÁJOMNÉHO A ZMENY DOBY 

NÁJMU NA DOBU URČITÚ NA 10 ROKOV 

NEBYTOVÉHO PRIESTORU V STAVBE SÚP. 

Č. 1280 NA POZEMKU PARC. Č. 345, K. 

Ú. STARÉ MESTO, NA SEDLÁRSKEJ 2, PRE 

GRIFF PHARMA S.R.O. SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame k bodu číslo devä ť a tým je Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa Staré Mesto, 

Sedlárska ulica.  

Pán zástupca riadite ľa, nech sa pá či, úvodné slovo.  

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Takže Návrh na schválenie prípadu hodného osobitnéh o 

zrete ľa týkajúceho sa zníženia nájomného a zmeny doby náj mu 

na dobu ur čitú na 10 rokov nebytového priestoru v stavbe 

súpisné číslo 1280 na pozemku parcelné  číslo 345, 

katastrálne územie Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pr e Griff 

Pharma s.r.o. so sídlom v Bratislave. 

Účelom je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia 

lekárne a vykonávanie úkonov súvisiacich s výkonom 

lekárenstva.  
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Vo finan čnej komisii materiál nezískal dostato čný 

počet hlasov na prijatie uznesenia.  

Mestská rada uznesenie nebolo prijaté.  

Návrh unesenia sa predkladá v dvoch hlasovaniach a to 

je: 

prvé, zmena doby nájmu na doby ur čitú na desa ť rokov,  

a druhé hlasovanie, zníženie nájomného v alternatív e 

číslo jedna je zníženie nájomného na pä ťdesiat Eur celá 

nula šes ť Eur na de ň, čo predstavuje sumu osemnás ťtisíc 

dvestosedemdesiattri celá nula pä ť Eur na rok,  

alebo druhá alternatíva, zníženie nájomného na 

štyridsa ťpäť celá štyridsa ťjedna Eur na de ň, čo predstavuje 

sumu šestnás ťtisíc pä ťstosedemdesiatštyri celá 

štyridsa ťosem Eur na rok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

K tomu treba poveda ť ešte názor mesta, je ten, že toto 

je dôležitá budova a my máme záujem na flexibilnom režime 

nájomcov, aby sme v prípade potreby ke ď sa dohodneme nejak 

naklada ť s tou budovou, vedeli naklada ť, čo nájom na dobu 

ur čitú nie je. Ale viacej hovori ť k tomu nebudem, je to 

vaše rozhodnutie. 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 
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Presne, aj z týchto dôvodov na finan čnej komisii 

prevažoval názor zamietnu ť tento návrh a ponecha ť tam nájom 

na dobu neur čitú za tých istých finan čných podmienok aké 

boli doteraz.  

Na nejaké znižovanie ja naozaj nevidím najmenší dôv od. 

Je to najbohatšie centrum mesta. Jedna z najluxusne jších 

historicky cenných budov.  

O to viac  je dôležité, aby si vedenie mesta urobil o 

názor na to, ako chce budovu v budúcnosti využíva, ť a preto 

desa ťro čné zablokovanie jedného nájomcu by bolo pre vedenie  

mesta nevýhodné.  

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: 

Som rád, že v tejto veci je zhoda, že ani predklada te ľ 

návrhu, ani schva ľovatelia návrhu ho nechcú podpori ť.  

Tiež si myslím, že tých desa ť rokov je zdôvodne, 

nezdôvodnených. Navyše v tom materiáli je ve ľmi divne 

zdôvodnený nejakými, nejakou ú časťou vo verejnom 

obstarávaní a teda problémom, ktorý, ktorý má lekár eň, 

ktorý teda neviem, či je preukázaný a či bolo overené, že 

je to naozaj tak. Ale, aj keby to naozaj tak bolo, tak je 

to problém lekárne a nie dôvod na desa ť rokov za ťažova ť 
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tento priestor nevypovedate ľnou zmluvou na dobu ur čitú, na 

desa ť rokov.  

A aj to zdôvodnenie, že je je ten priestor prenajat ý 

za ú čelom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia lekár ne, 

a vykonávania úkonov súvisiacich s výkonom lekárens tva, 

nebytový priestor udržiava a plní si svoje povinnos ti 

vyplývajúce zo zmluvy a má záujem o prevádzkovanie lekárne 

aj na ďalej a udržiavanie nebytového priestoru za týmto 

účelom. No tak, ak je toto osobitný zrete ľ, na ktorý by sme 

mali prihliada ť, tak potom naozaj je osobitným zrete ľom 

úplne, úplne čoko ľvek.  

A príde mi to také trochu zvláštne, že, že ten 

žiadate ľ akoby nariekal nad tým, že, a to sa tiež v tom 

materiáli uvádza, že v leká, v lekárni nie je vo ľná 

cenotvorba, ale striktná kategorizácia a cenotvorba  je 

riadená ministerstvom financií, z toho by človek mohol 

nadobudnú ť dojem, že lekárne nie sú bohvieaký biznis, ale 

že to vlastne sú nejaké verejnoprospešné zariadenia , na 

ktoré ich majitelia doplácajú. A prevádzkova ť lekáre ň 

v centre mesta je je teda tiež vec, ktorá sa nejako  

neoplatí.  

Takže ja sa tiež všetkými desiatimi prihováram za t o, 

aby sme tento návrh odmietli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem za slovo. 

K tomu čo tu odznelo ja len doplním, že my sme 

schválili 22. 10. 2015 tento nájom.  

Ja by som si vedel predstavi ť, že z ekonomických 

výsledkov prevádzkovania týchto priestorov po roku,  po 

dvoch naozaj dôjde ten prenájomca k tomu, že bu ď - alebo, 

že sa bude musie ť rozhodnú ť. Ale on túto finan čnú analýzu 

doteraz nemôže predloži ť k tomu, aby sme preschválili 

nájomnú sum, sumu.  

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: 

Ja by som sa chcel pána Kasandra spýta ť, že všimnite 

si, pán Kasander, že si pamätám vaše meno teraz oso bitne. 

Viete, my tu máme menovky, ja si to tuná držím. 

Odporú čal by som, pán primátor, tiež da ť menovky. Vy 

vymie ňate pracovníkov v takom tempe, že niekedy sa neopla tí 

človeku zapamäta ť si na ekonomickom, ja držím pánovi 

Kasandrovi palce, aby vydržal dlhšie než jeho dvaja  

predchocovia, ale kým sa poslanec nau čí jak sa volá, tak 

vám ute čie pracovník. Tak jak dopravná inžinierka a ďalší.  
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Takže, ospravedl ňujem sa pánovi Kasandrovi a chcem sa 

ho spýta ť, že či teda naozaj to nebolo v mestskej rade 

prijaté žiadnym uznesením, lebo tam máme znovu ten istý 

problém a znovu musím upozorni ť a poprosi ť, aby pán 

primátor dával hlasova ť v zmysle rokovacieho poriadku 

o takých, ktoré nemajú žiadne uznesenie mestskej ra dy 

osobitným hlasovaním o zaradení do programu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. Tento problém vyriešime. To vyrieši 

legislatívne oddelenie ako to teda správne má by ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, pán Kasander chodí už rok na finan čnú komisiu, 

ktorej ste vy predsedom, pán, pán poslanec Budaj, a le 

chápem, že tam sa striedajú tak často vo vašej komisii 

ľudia, tak že prichádzajú, odchádzajú, že nemáte pri estor 

si to zapamäta ť. 

Ale neporušujme rokovací poriadok. Dávajme slo, daj me 

slovo fi, nie finan čnej, návrhovej komisii.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť vo viacerých častiach. Budeme hlasova ť 

o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje zmeny nájmu nebytových priestorov 
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v bode jeden na zmenu doby nájmu na doby, na dobu u r čitú na 

desa ť rokov.  

Najprv o tomto by sme mali hlasova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujte, prosím, o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

nikto za. 

Uznesenie nebolo prijaté sa zdá. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ostáva pôvodný návrh potom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Takže hlasujeme. 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz budeme hlasova ť o alternatíve číslo jeden, 

zníženie nájomného na pä ťdesiat celých nula šes ť Eur za 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 150 

deň, čo predstavuje sumu osemnás ťtisíc dvestosedemdesiattri 

celé nula pä ť Eur za rok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

traja za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Môžeme tým pádom hlasova ť o alternatíve dva, zníženie 

nájomného na štyridsa ťpäť celých štyridsa ťjeden Eur za de ň, 

čo predstavuje sumu šestnás ťtisíc pä ťstosedemdesiatštyri 

celých štyridsa ťosem Eur za rok. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 
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nikto za. 

Uznesenie nebolo prijaté, čiže zostáva ten pôvodný 

režim.  

 

 

 

BOD 10 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU  V  BRATISLAVE, 

PARC. Č. 21969/7, K. Ú. VINOHRADY, 

SPOLOČNOSTI CEDIC SK, S. R. O.   SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu desa ť a tým je nájom v katastri 

Vinohrady. 

Je to bez úvodného slova, súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 
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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 

dodané, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje nájom pozemku a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťsedem za. 

Uznesenie prijaté. 
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BOD 11 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU   PARC. Č. 666 

A ČASTI POZEMKU PARC. Č. 665 

NACHÁDZAJÚCICH SA NA SKLODOWSKEJ 

ULICI Č. 1  V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA PRE SPOLOČNOSŤ DAMP, SPOL. 

S R.O. SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

A NÁJMU ČASTI POZEMKU PARC. Č.  

663/3, ČASTI POZEMKU PARC. Č. 665, 

ČASTI POZEMKU PARC. Č. 666 A POZEMKU 

PARC. Č. 667 NACHÁDZAJÚCICH SA NA 

SKLODOWSKEJ ULICI Č. 1 V BRATISLAVE,  

K. Ú. PETRŽALKA PRE FC PETRŽALKA 

AKADÉMIA, O. Z. SO SÍDLOM V TRNAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu jedenás ť, osobitný zrete ľ, 

Slodowská ulica, Petržalka. 

Opäť bez úvodného slova, súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesia, uznesenia tak, ako nám 

bolo predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje nájom časti pozemku a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie prijaté. 
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BOD 12 NÁVRH NA UPLATNENIE, ALEBO 

NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 

HLAVNÉHO MESTA K SPOLUVLASTNÍCKEMU 

PODIELU 1/3 NEHNUTE ĽNOSTÍ 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

A TO K STAVBE SO SÚP. Č. 2146 A K 

POZEMKOM PARC. Č. 8477 A 8478, 

HEYDUKOVA 19 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvanás ť a tým je Návrh na 

uplatnenie, neuplatnenie predkupného práva hlavného  mesta 

na Heydukovej ulici.  

Nech sa pá či, úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Jedná sa o spoluvlastnícky podiel jednej tretiny 

nehnute ľnosti v Bratislave, katastrálny úrad Staré Mesto 

a k stavbe so súpisným číslom 2146 a k pozemkom parcela 

číslo 8477 a 8478, Heydukova 19. 

Návrh uznesenia je v dvoch alternatívach, a to je: 

alternatíva schváli ť uplatnenie predkupného práva 

k spoluvlastníckemu podielu jedna tretinu nehnute ľnosti za 

kúpnu cenu tristotisíc Eur, 

druhá alternatíva schváli ť neuplatnenie predkupného práva 

k spoluvlastníckemu podielu jednu tretinu nehnute ľnosti za 

kúpnu cenu tristotisíc Eur. 
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Finan čná komisia a mestská rada odporú ča schváli ť 

alternatívu jedna uplatnenie predkupného práva za c enu 

tristotisíc Eur.  

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: 

Ja sa chcem opýta ť, že či tu už, či vôbec toto je 

hlasova ť o tomto materiáli, lebo pod ľa mojich informácií, 

bolo požiadané o to niekedy v novembri, mala uplynú ť 

šes ťdesiatd ňová lehota, tá už uplynula.  

Čiže, či vôbec, aj ke ď my schválime predkupné právo, 

tak to bude funk čné?  

A potom ma zaujíma, že na čo ideme schva ľova ť 

predkupné právo do nehnute ľsti, z ktora, kde si budeme ma ť 

kúpením toho podielu, neviem či menšinový podiel, alebo že 

to ma celkom prekvapilo čo ste povedali, že schváli ť.  

Využitie predkupného práva lebo, ja nerozumiem, 

nechápem čo s tým ďalej, čo s tým, čo s tým podielom v tej 

nehnute ľnosti budeme ďalej robi ť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 
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Tú otázku, prosím vás, právnici, vy odpove, 

odpovedzte, že či sme neprešvihli lehotu. 

To čo tu prezentoval pán Kasander, je názor mestskej 

rady a finan čnej komisie. Ja si myslím presne to čo vy, že 

mestu nie je potrebný podiel v nejakej budove, ke ď nevie čo 

s ním bude robi ť. Ale zase rozhodnutie je na mestskej rade.  

Ale, prosím vás, odpovedzte na tú otázku, že či ešte 

je aktuálne hlasova ť o predkupnom práve v čase februárovom, 

či náhodou už to nie je neskoro.  

Pán poslanec Kolek.  

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

Doplnil to, čo pán Borgu ľa povedal. 

Naozaj, ten problém či áno, či nie, neriešime teraz, 

či to kúpime dnes, len stanovisko je, aby sme si upl atnili.  

Čiže samotná, samotná kúpna zmluva bude schva ľovaná 

ešte raz pokia ľ k tomu dôjde.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

No, to už by malo nasta ť automaticky.  

Pán poslanec, ešte máš riadny diskusný príspevok.  
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Možno že je to už bezpedmetné vzh ľadom na ten termín, 

ktorý uplynul.  

Ale naozaj si tu uvedomujeme, že momentálne by sa d o 

mestského podnik, bytového fondu dostali ďalšie možnosti 

uplat ňovania si a teraz nechcem hovori ť o reštitu čných 

nárokoch, ale naozaj, takýmto spôsobom by sa dalo z achráni ť 

z toho čo tu momentálne je k dispozícii je, aj na tento 

účel.  

Druhá vec je otázka finan čná. Náš rozpo čet na rok 2016 

má bohaté rezervy na to, aby tristotisíc nejakým sp ôsobom 

sme nevideli ako neprekonate ľnú prekážku k tomu, že by sme 

si tento nárok uplatnili, hej. 

Hovoril som už pri schva ľovaní rozpo čtu, že tá rezerva 

tam ur čite v tomto duchu sa dá ur č, bez problémov nájs ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Vidím, že sa prihlásil  pán inžinier Bialko, takže 

vysvetlí otázky oh ľadne spoluvlastníckeho podielu. 

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

K tomu termínu by som mal otázku, ak je teda pravda , 

že sme po termíne, tak sa chcem spýta ť, pre čo to máme až na 

februárovom zastupite ľstve? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Lebo sedíme v decembrovom zastupite ľstve, respek. 

Vlastne nie, toto už bolo v čera. Vidíte, ja už som 

domotaný, aj ja. 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Tá istá otázka.  

Už ju pán Grendel vyslovil. Ako je možné, že 

premeškáme, premeškáme lehotu, ak sme ju teda preme škali. 

Ja čakám, že pán Bialko nám to objasní. Že premeškáme 

lehotu, ktorá nám plynie zo zákona? 

Potom je až iróniou, ak to predložíte, pán primátor , 

poslancom. O čomže majú hlasova ť ke ď ke ďby predložená 

otázka už bola irelevantná. Za to som vám na porade  

odporu čil na porade politického grémia to preskúma ť 

a pokia ľ je irelevantná, radšej si tu nerobi ť hanbu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán inžinier Bialko, nech sa pá či. 
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Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľností: 

Čo sa týka uplatnenia, neuplatnenia predkupného práv a 

tým, že žiadate ľ to zaslal na mestskú časť Staré Mesto, 

nezaslal to na majite ľa podielu, bola cesta z mestskej 

časti na magistrát trošku dlhšia a tým pádom my sme to 

prijali 7.1. Takže máme čas na vyjadrenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Okej, 7.1. 

A tá otázka, že 

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľností: 

Sú tam dva mesiace. Je to hlavné mesto je zapísané ako 

jednotretinový vlastník. Táto jedna tretina je zver ená 

mestskej časti do správy.  

Sú tam ďalší dvaja vlastníci, každý z nich má jednu 

tretinu. Jeden z tých vlastníkov pod ľa zákona musí ponúknu ť 

tým ďalším spoluvlastníkom svoj podiel. Ak oni neuplatni a, 

môže preda ť ďalšej strane.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán kontrolór. 
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Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľností: 

Je to zverené mestskej časti.  

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

SR Bratislavy: 

Rád by som položil ešte pánovi Bialkovi dopl ňujúcu 

otázku oh ľadne ďalšieho spoluvlastníka. Či sa overila 

skuto čnos ť, že aj ten ďalší spoluvlastník podal žiados ť, 

alebo záujem o odkúpenie tohto podielu a že či je pravda, 

že v takom prípade potom by sme vlastne si rozdelil i do 

spoluvlastníctva jednu polovicu a jednu polovicu, k de by sa 

potom možno dalo odpoveda ť pánu Borgu ľovi, ale to by 

právnici mali poveda ť, že by sa mohlo rieši ť ideálne,  

rozdeli ť ideálne na na reálne? Ale to už je otázka ďalšej 

hypotézy a tomu by sa mali naozaj naši právnici ven ova ť.  

Isté je, že tá cena je výborná. Takže za tú sa to 

celkom ur čite oplatí kúpi ť.  

Keď, ke ď to nebudeme ma ť komu inému preda ť, tak sa 

prihlásim. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem. 

Ja sa chcem spýta ť pána Bialka. Teda,  ke ď prišla 

žiados ť na Staré Mesto, či je to procesne dobré, ke ď tú 

žiados ť nepodal majite ľovi toho podielu, ale poslal to na 

Staré Mesto, ktoré nie je ten spolumajite ľ?  

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: 

Ja teda by som mal dve otázky.  

Prvá je, čo budeme robi ť s tretinovým podielom, lebo 

asi aj majetkové oddelenie by do toho malo k tomu čosi 

poveda ť.  

Kúpime tretinový podiel v nehnute ľnosti kde druhú 

tretinu vlastní Š časný Ľubomír, tretiu tretinu vlastní 

Fehér Andráš a my budeme vlastni ť teda tretinu 

nehnute ľnosti. Že či je nejaký ďalší plán? Lebo v prípade, 

že je plán, že ideme odpreda ť tie budovy, teda tie byty 

ľuďom, tak, tak by som len chcel vedie ť čo to stojí, či 

o tom tí ľudia vedia? Však zase týmto ľuďom z týchto 

reštituovaných domov treba pomáha ť.  

A potom mám na stole papier od agentúr, od advokáts kej 

kancelárie Dvo řák, Hagér & partners z prezen čnou pe čiatkou 
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18. 11., ktorá bola na miestny úrad podaná, ponúka na 

uplatnenie predkupného práva a zárove ň teda ešte jeden, tu 

mi ešte jeden papier, kde 30. 11. to bolo podané na , na 

magistrát.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Bialko.  

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

Ale teda po čujem, že ste (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Aha, pardon. 

Pán Bialko.  

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľností: 

Čo sa týka tých z jednej tretiny sme vlastník. 

V prípade ak si uplatníme predkupné právo, budeme 

dvojtretinový vlastník.  

Kupujeme to od pána Fehera.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Opäť diskusia priatelia, z finan čnej komisie. Všetci 

ste členovia finan čnej komisie. Vydiskutovalo sa to, 

komisia navrhla kúpi ť.  

Teda to bol výsledok tej diskusie.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Borgu ľa, ešte máte faktickú, či?  

Nie, dobre.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som to teda iba zopakoval, že či chápem správne. 

Sú traja tretinoví podielníci, z toho jeden tretino vý 

podielník predáva, čiže musí ponúknu ť obidvom. Ak si 

obidvaja uplatnia, tak si rozdelia jeho tretinu na polovicu 

a stane sa každý z nich polovi čným vlastníkom, čiže 

nebudeme v menšine, budeme ma ť presne polovicu tak ako 

druhá strana a budeme de fakto v rovnocennom postav ení.  

Rozumiem tomu správne? Je to takto? Sme v termíne, 

môžeme to uplatni ť.  

Tak ako sa vyjadril kontrolór, je to za dobrú cenu.   

Čiže, zhrnul som to tak, ako ste to, takto to 

prezentujete? 
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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: 

Áno, ja len musím poveda ť, že som sa pomýlil, že ja 

som vychádzal z toho listu vlastníctva existujúceho . 

Čiže fakt je ten, že ke ď kúpime tretinový podiel, tak 

budeme dvojtretinový vlastníkom.  

Čiže sa ospravedl ňujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak to mení situáciu.  

Dobre.  

Končím diskusiu. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je nám 

písomne predložené. A najprv hlasujeme o alternatív e číslo 
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jeden, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje uplatnenie predkupného práva.  

To je alternatíva jeden.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujeme o schválení predkupného práva, ab y 

mesto nadobudlo. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 13 NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU VO VECI 

OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu číslo trinás ť, to je Dodatok 

štatútu. 

A je to bez úvodného slova, lebo sú tam súhlasné 

stanoviská.  
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Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Končím diskusiu. 

Prosím  návrhovú ko 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 Dodatok k štatútu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Trojpätinová vä čšina prítomných.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 14 NÁVRH VZN, KTORÝM SA ZRUŠÍ VZN Č. 

4/1999 O POUŽÍVANÍ ZÁBAVNEJ 

PYROTECHNIKY NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu štrnás ť.  

Tiež bez úvodného slova. 

Je to protest prokurátora, ktorému sme vyhoveli už 

fakticky, takže toto už je iba procesné vykonanie t oho 

vyhoveniu prot prokurátora, čo už sme spravili.  

Takže bez úvodného slova. 

Pán poslanec Dostál, nech sa pá či. 

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

No, ja som za to vyhovenie nehlasoval, takže si 

dovolím vyslovi ť pochybnos ť o tom, že postupujeme správnym 

spôsobom, pretože áno, došlo k zmene v zákon v záko ne, 

ktorá odoberala obciam právomoc všeobecne záväzným 

nariadením obmedzi ť, alebo zakáza ť používanie 

pyrotechnických výrobkov ur čených na zábavné a oslavné 

účely na území obce. V tom čase dával prokurátor protest 

a a boli aj zrušené nejaké všeobecne záväzné nariad enia 

v iných mestách, ale následne bol novelizovaný iný zákon 

a dostalo sa do neho, že obec môže z dôvodu ochrany  

verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením ob medzi ť 
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alebo zakáza ť používanie pyrotechnických výrobkov kategórie 

F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach.  

Ja si uvedomujem, že tá formulácia nie je identická , 

že asi by to naše vézeten potrebovalo nejake nejaké  zmeny, 

ale z h ľadiska obsahu, ale teda hlavne zmyslu tohoto 

zákonného splnomocnenia, si myslím, že, že nie je p otrebné 

zruši ť, ale je potrebné zmeni ť to existujúce vézeten. Alebo 

teda ak prija ť nové, ktoré by reagovalo na tú zmenenú 

legislatívnu situáciu, tak spôsobom, že tým, že k o kamihu 

keď schválime nové, tak zárove ň zrušíme to staré.  

Čiže ja ten návrh nepodporím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja som už v decembri uvádzal tie dôvody, pre ktoré som 

sa vtedy zdržal hlasovania pri tomto bode.  

My sme to dos ť podrobne preberali na aj na kultúrnej 

komisii s tým, že aj v tom decembri zaznelo, že sa čo 

najrýchlejšie pripraví nové vézetenko, pretože ten zákon 

bol naposledy upravený tak, že to mesto si môže upr avi ť to 

používanie tej zábavnej pyrotechniky.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 170 

A nazdávam sa, že by to v tomto uznesení malo by ť 

uvedené. Teda nie len to, že to rušíme to staré, le bo to je 

len to vyhovenie tomu protestu, ktorý je už aj tak 

neaktuálny, ale aj to, že sa príjme do nejakého ter mínu to 

nové.  

Ako tým, že tu bol prís ľub, že sa to urobí čo najskôr, 

tak ja si myslím, že by sa to dalo stihnú ť do konca marca. 

To sú v podstate ešte asi dve zastupite ľstvá. Preto chcem 

aj navrhnú ť doplnenie toho uznesenia v tomto zmysle. Ja ho 

pre čítam: 

Čiže doterajší text uznesenia sa ozna čuje ako bod 

A uznesenia za čínajúc slovom schva ľuje a dop ĺňa sa bod Bé 

uznesenia, ktorý znie: 

Po Bé, žiada primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy, aby na rokovanie mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy  predložil do 31. marca 2016 návrh vézet en 

o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného  mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy. 

Čiže, toto dávam ako pozme ňovák. Ja som pochopil tak, 

že s tým nebude problém technicky to do konca marca  

spravi ť. Myslím si, že sa to dalo spravi ť aj sú časne, ale 

asi z nejakých dôvodov sa to nepodarilo. A teda ver ím, že 

toto problém nebude, ale pre istotu sa spýtam pána 

primátora či si, či sa domnievam správne? 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(poznámka:  zasmiatie) Neviem, nepoznám vaše 

domnienky, pán poslanec. Tak čo chcete odo m ňa po čuť teraz?  

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

V materiáli nie je celé uznesenie komisie kultúry 

a ochrany historických pamiatok. Je tam len ten, tá  prvá 

časť a druhú časť pre čítam: 

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 

odporú ča zastupite ľstvu požiada ť primátora predloži ť na 

najbližšie zasadnutie mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta nie len návrh všeobecne záväzného nariadenia,  ktorým 

sa zruší vézetenko číslo 4/99 o použití zábavnej 

pyrotechniky na území hlavného mesta, ale aj nové v ézeten 

podľa novej legislatívy s tým, že príprava tohto vézete n 

bude skráteným postupom.  

My sme to vtedy na komisii 2. decembra predpokladaj úc, 

že tá úprava toho nového vézeten bude minimálne tec hnicky 

neproblémová, tak sme to tam navrhli, aby to bolo n araz. Aj 

sa zruší, aj sa príjme nové. Lenže (gong) 

Dobre.  
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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: 

Vlastne tiež chcem podpori ť, aby ste to, pán primátor, 

zaradili s tým, že bude, bude aj priložené nové véz etem, 

ktoré nebude napadnute ľné prokurátorom, ale ktoré uchová 

primeranú mieru regulácie.  

Aj z tohoto Silvestra som zistil, na vlastné 

prekvapenie, že napríklad v tej mestskej časti kde žijem, 

tak už vlastne súkromníci už dlho pred Silvestrom, a ešte 

nieko ľko dní po ňom poriadajú také drahé oh ňostroje 

a proste tú zábavnú pyrotechniku, že že miestny oh ňostroj 

vlastne bol menší, než vä čšina, alebo než časť  z nich.  

Skuto čne, viem si predstavi ť, že tí predajcovia 

pyrotechniky majú, majú žatvu v Bratislave, že ob čania na 

to vyhadzujú ve ľa pe ňazí, ale asi je rovnako ve ľa ob čanov, 

ktorých to ob ťažuje, ľudí, ktorí majú doma psíkov, ktorí 

z toho dostávajú hrôzu a rozmohlo sa už aj to, že n ie len 

že pred vianocmi, pred štedrým d ňom, po štedrom dni, na 

Silvestra, na Nový rok, ale aj cez týžde ň, teda cez rok, 

najmä teda cez víkendy, ke ď sa poriadajú napríklad rodinné 

oslavy, svadby, tak je to sprevádzané dos ť hojnou zábavnou 

pyrotechnikou.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 173 

Preto aj ja osobne som dostal ve ľa alebo nieko ľko 

takých upozornení, aby sme, aby sme to ešte viac ob medzili. 

Prijatím tej výhrady prokurátora bez riešenia by sm e 

vyslali ob čanom informáciu, že sme to úplne vynechali zo 

svojho zorného po ľa a že v podstate ich prenechávame na 

pospas týmto, týmto bojovníkom s pyrotechnikou, a t o by som 

nechcel.  

Takže chápem, že dávate, dávate zruši ť vézemko, 

chcejúc vyhovie ť pochopite ľne, stanovisku prokurátora, ale 

navrhujem vám, aby ste stiahli tento bod, aby ste h o 

predložili ke ď budete ma ť opravenú, opravené vézetem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, tomu protestu už ste vyhoveli, toto 

zastupite ľstvo už vyhovelo tomu protestu. Toto je iba je 

o sprocesovaní. A samozrejme, mesto sa bude zaobera ť novým 

vézetenkom, ale toto je proste, vy už ste vyhoveli tomu 

protestu.  

Pán poslanec Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Samozrejme, ja tiež súhlasím s tým, že to používani e 

v úvodzovkách zábavnej pyrotechniky vä čšinou ve čne teda 

Bratislav čanov moc zábavne nepripadá, ale bohužia ľ, tá 
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legislatíva, ktorá bola prijatá, myslím, že ešte vi ac tam 

vnáša do toho chaosu a oklieštenie kompetencií samo správy.  

A to čo spomenul aj kolega Janko Budaj. Na súkromných 

pozemkoch, to znamená na ohradených plochách, myslí m si, že 

to vézeten ani takúto vec rieši ť nemôže.  

Takže, je to skuto čne deravá legislatíva, ni č nové pod 

slnkom na Slovensku v Bratislave. Je to len ďalší dôkaz 

toho, ako častokrát teda sa obyvatelia dotazujú na 

samosprávu, aby veci riešila, ale tá legislatíva vô bec nie 

je nastavená tak, aby sme skuto čne v tom mohli nie čo rázne 

urobi ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Čahojová sa prihlásila neskoro.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá, máte slovo.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa chcela spýta ť spracovate ľa, ke ď vidím, že 

tu sedí, viem že tá zábavná pyrotechnika a oh ňostroj majú 

možno trošku rozdielnu legislatívu, že čo sa vlastne stane 

v tom období kedy nebude prijatý žiaden zákon. Nebu de to 

nijak ošetrené kým prijmeme nové. Či tam je nejaké riziko? 

Len toto ma zaujíma, ni č viac.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

V medziobobí platí zákon, samozrejme.  

Pani poslanky ňa Štasselová.  

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

Ďakujem. 

Ja by som chcela nas navrhnú ť, že či by sme nemohli my 

ako mesto deklarova ť, že okej, že toto je zákon, ale na 

druhej strane my ako inšpirátor nebudeme organizova ť koncom 

roka oslavy s použitím pyrotechniky a budeme robi ť 

napríklad laserovú šou, ktorá, ktorú sme si vyskúša li 

v bielej noci a nebude to ma ť takýto dosah. 

To je teda len môj návrh.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To znamená, že chcete poveda ť Bratislav čanom, že 

nebude oh ňostroj na  Nový rok? 

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

Ale dobre to preda ť. Ako, ve ď toto je presne ten 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja som si overil skuto čne 10. decembra sme o vézeemku 

hlasovali. O to viac ale ste mali, pán primátor, te da 

o stanovisku prokurátora sme hlasovali, teraz formá lne 

ideme zruši ť aj vézeem, o to viac ste mali ale, pán 

primátor, vyše mesiaca čas, aby ste predložili opravené 

vézeem. Je to, je to zanedbanie.  

Tak chápem, že ste Silvestrovali, robili ste aj vy 

ohňostroje. Plne sa stotož ňujem s tým čo hovorí pani 

Štasselová, že Bratislava naozaj nemusí vychádza ť v ústrety 

každému populizmu. A ja viem, že vy sa zrejme bojít e 

poveda ť ob čanom, že niektorú zo zábaviek, na ktoré sa 

vyhadzuje peniaze, vy neusporiadate. Ale skúste si to 

premyslie ť. Možno by to bol pre mnohých ľudí tiež dobrý 

signál.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Ja by len, aby som vám len uviedla na pravú mieru, 

pretože v mestskej časti Karlova Ves sme o tejto otázke 

nedávno diskutovali v súvislosti s pripravovaným 

referendom. Momentálne novela zákona, takzvaného ba nského, 

presne si nepamätám, ako sa volá, nijakým spôsobom 

nereguluje užívanie zábavnej pyrotechniky. To zname ná, 

voľne dostupnej, ktorú si kúpi každý dospe, môže zakúp i ť 

každý dospelý človek.  

Zákon, za ktorého bolo prijaté všeobecne záväzné 

nariadenie, alebo teda pred tým platilo v zákone, ž e do 

dvesto metrov v okolí budov verejných, napríklad ko stolov, 

nemocníc, škôl, bolo zakázané používanie zábavnej 

pyrotechniky. Toto vypadlo. Ale zárove ň zákon, novela 

zákona umožnila, aby si obce, alebo mestské časti 

upravovali pravidlá používania zábavnej pyrotechnik y na 

vlastnom území. Čiže práve vys vyšlo v ústrety k tomu, aby 

sme si v tejto oblasti verejného poriadku prijali v lastné 

pravidlá.  

Takže len na upresnenie.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Pilinský.  

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

Ďakujem. 
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Ja by som sa len možno spýtal, teda ke ď pred tým tá 

legislatíva bola, či už na úrovni mesta, alebo mestských 

častí, či máme nejakú evidenciu ko ľko bolo uložených 

priestupkov a ko ľko bolo šetrení tých, ktorí ju evidentne 

porušovali? 

A myslím, že to bude odpove ď aj na to, že vše, 

hocijaká legislatíva, či už je to samosprávna, alebo aj 

celoštátna sa prijme, pokia ľ nie sú páky na to, aby sa 

kontrolovala a dodržovala, tak je proste len ďalší zdrap 

papiera, ktorý bohužia ľ, ne nemáme ako, ako kontrolova ť 

a ako vykonáva ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pozrieme sa na tú štatistiku. Ak budeme ma ť, tak sa 

o ňu podelíme. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len dokon čím čo som nestihla vo faktickej.  

Čiže na našej komisii sme teda hovorili o tom a to 

schválilo všetkých devä ť prítomných členov, že nie je dobré 

mať hluché obdobie. Ale ak sa legislatívne, alebo proc esne 

nestihne to naraz pripravi ť jak sme to navrhovali, tak 
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ur čite sa treba snaži ť o to, aby to obdobie hluché bez 

predpisu bolo čo najkratšie.  

A preto sa pýtam, či musíme dnes zruši ť to vézetenko 

napriek tomu, že sme teda protestu prokurátora vyho veli 

a aká je tam doba do kedy musíme teda zruši ť a do kedy 

prija ť nové? Či sú na to predpisy nejaké termínové a či 

nemôžeme radšej teda neskôr zruši ť a ve ľmi rýchlo prija ť 

nové, aby tá, tá doba bez všeobecne záväzného naria denia 

bola čo najkratšia? Pretože neviem si predstavi ť, že teraz 

keď sa zistí a to sa zistí, že nemáme žiadne predpisy,  tak 

tu bude vybuchova ť, že nebudeme môc ť chodi ť po uliciach. Už 

čo ja viem, kdekade v lesoch, na ulici, kdekade na 

verejných priestranstvách sa bude môc ť používa ť, lebo 

žiaden predpis to zakazova ť nebude.  

Takže ja by som poprosila, keby sme ten návrh pána 

Vetráka schválili a mesto by sa snažilo, ak by to n ebolo 

možné pani doktorka Halmová, že vy vysvetlíte možno , aby 

sme sa snažili, aby to hluché obdobie bolo čo najkratšie.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Opäť zdôraz ňujem, že hluché obdobie nenastane, pretože 

platí zákon, platia iné predpisy na ochranu verejné ho 

poriadku, takže tu nenastane nejaká právne vákuum, alebo 

právna diera.  
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Znovu to zopakujem ešte aj piatykrát.  

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, možno navrhnem takéto, nie možno, 

navrhnem takéto riešenie. Ja som sa s s pani vedúco u teraz 

rozprával, ona hovorila, že oni reálne to stihnú až  do 

konca septembra, že skorej asi to nestihnú.  

Ono síce tam je lehota na to, aby, aby sme vyhoveli  

protestu prokurátora, ale zase na druhej strane, ke ď by sme 

to aj v tej lehote nespravili, tak ten prokurátor s i ešte 

zvažuje či to dá na súd. Ak chce, ak to vôbec dá na súd, 

tam to tiež nejakú dobu trvá.  

Čiže dalo by sa to spravi ť aj tak, že my ho síce 

zrušíme, ale zrušíme ho s ú činnos ťou až od konca septembra 

a plus prijmeme ten môj dopl ňujúci návrh, že do konca 

septembra sa prijme aj nové a v podstate by sme vyh oveli 

asi úplne všetkým, ktorí sa okolo toho teraz budú p roste 

motať.  

Takže, chcem sa spýta ť, či takéto nie čo by pre vás 

bolo prijate ľné a potom by sme to mohli tuná aj odsúhlasi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Neviem, to sa musia vedie ť právnici k tomu.  

My sme tomu protestu už vyhoveli, to znamená, že to  

vézeeten proste de facto je zrušené. Ale hovorím, n ie de 

fac, nie de, de jure ur čite nie, ale to musia poveda ť 

právnici. Neviem sa k tomu vyjadri ť a neviem v čom je 

problém teda postupova ť pod ľa zákona. Zruši ť uznesenie, 

ktoré my sme už vlastne schválili, že ho chceme zru ši ť. 

Teraz povieme, že ho vlastne nechceme zruši ť. Vôbec tomu 

nerozumiem.  

Ale, nech sa pá či. Navrhnite. Je to vaša kompetencia.  

Pán poslanec Dostál.  

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

Samozrejme, že môžeme ho aj nezruši ť. Bude to potom 

trošku nekonzistentné zo strany tých poslancov, kto rí 

v decembri hlasovali za to, aby sme vyhoveli protes tu 

prokurátora a dnes by nehlasovali za zrušenie. Lebo  ak, ak 

zastupite ľstvo vyhovie, tak by malo zruši ť.  

Ja som si dovolil ten iný názor dovolil vyslovi ť 

z dôvodu, že som v decembri nehlasoval za vyhovenie  

protestu prokurátora. Čiže ke ď dnes nebudem hlasova ť za 

zrušenie toho všeobecne záväzného  nariadenia, tak sa 

nebudem správa ť nekonzistentne, ale iba potvrdím to svoje, 

to svoje predchádzajúce hlasovanie.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 182 

Z praktického h ľadiska, samozrejme, že je možné 

nevyhovie ť a je ve ľmi málo pravdepodobné, že do doby kedy 

mi pripravíme a prijmeme nové všeobecne záväzné nar iadenie, 

ktorým nahradíme toto, či už to bude v máji,  alebo 

v septembri, sa prokurátor rozhodne, že dá to na sú d a ten 

súd právoplatne rozhodne o tom,  že naše všeobecne záväzné 

nariadenie je v rozpore so zákonom.  

Čiže prakticky problém tam nie je. Je tam problém to ho 

charakteru, že ak je vä čšina poslancov presved čená, že to 

všeobecne záväzné nariadenie  je naozaj v rozpore s o 

zákonom, tak potom by malo by ť zrušené.  

Ja o tom nie som o tom nijako pevne presved čený, pre 

toto nebudem hlasova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák, faktickou. 

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

Áno, ja v nadväznosti na to čo bolo povedané teraz aj 

pánom poslancom, návrhovú komisiu prosím, aby ten t ermín, 

ja to opravím aj písomne, sa posunul na 30. septemb ra 2016, 

s tým, že ostatných poslancov prosím, aby teda taký to návrh 

podporili, nech máme zafixovaný nejaký termín, do k edy 

budeme mať nové vézetenko.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Končím diskusiu. 

Prosím  návrhovú komisiu o návrhy uznesení.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže dostali sme k tomuto bodu dopl ňujúci návrh 

uznesenia od pána poslanca Vetráka.  

Žiada do bodu Bé zaradi ť: žiada, mestské 

zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy, aby na rokovanie mestského zastupite ľstva do 

tridsia, najneskôr do 30. 9. 2016 predložil návrh v ézeten 

o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného  mesta 

SR Bratislavy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ostala nám prvá časť tohto uznesenia: mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu schva ľuje 

všeobecne záväzné nariadenie  a tak ďalej čo je tu písané.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Podľa textu uznesenia.  

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. Vec je vyriešená.  

Ďakujem. 
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BOD 15 SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI 

MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU ZA ROK 

2015 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Bod pätnás ť, Správa o kontrolnej činnosti.  

Nech sa pá či, pán kontrolór, máte slovo.  

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

SR Bratislavy: 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni, predkladám  

vám správu, ktorá je v tomto prípade správa za rok 2015. 

Nieko ľko slov k jej štruktúre, ktorá je trošku zmenená 

oproti minulosti. Napriek tomu, že na ďalej je interaktívne 

používate ľná z poh ľadu prekliku z obsahu, ktorý je uvedený 

na strane štyridsa ťdva na jednotlivé časti, kapitoly 

a subkapitoly, tak v rámci šetrenia priestorom som zaviedol 

ešte takú časť, kde je u kontrol, ktoré už boli raz vám 

predložené, ale napriek tomu mám povinnos ť v ro čnej správe 

sa o nich zmieni ť, som použil nie čo, čo sa volá zrejme 

hyperlink, alebo odvolávka na na webové úložisko, n a ktorom 

si viete operatívne v ďaka tejto správe nájs ť čoko ľvek čo do 

budúcnosti budete chcie ť o vykonaných kontrolách v danom 

roku si overi ť.  
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Z h ľadiska štruktúry sa v nej nachádza dvanás ť správ, 

ktoré už predložené boli a šes ť takých, ktoré ešte 

predložené neboli. Tie sú úplne v úvode. Tie majú v äčšinu 

teda tohoto priestoru. Okolo tridsa ť strán.  

Z tých šiestich, jeden je záznam. Je to ve ľmi 

pozitívne, že aj v tomto dnešnom materiály vám môže m 

predloži ť umeleckú školu Hálkova, ktorá obstála na výbornú 

a po kontrole opatrení sa nenašli ďalšie pochybenia a dbali 

na to, aby dodržiavali zákony, rozpo čet, všetky predpisy. 

Trošku horšie to vyzerá v tých súkromných školách, 

ktoré popisujem. Sú to opä ť súkromné umelecké školy. Tam 

dochádza k zjavnému porušeniu zákona z poh ľadu disponovania 

našimi zdrojmi v prospech tých škôl, ktoré u čia 

zjednodušenie povedané, sa tvária, že u čia na adresách 

sídla školy, kde tú školu majú, ale v skuto čnosti sme 

overili, že u čia na takzvaných bývalých elokovaných 

pracoviskách, ktoré v sú časnosti už nemôžu by ť elokovanými 

pracoviskami preto, lebo v zmysle zákona museli pre js ť 

schva ľovacím konaním, ktorým neprešli.  

A my sme teda na základe rozvrhu a osobnej ú časti na 

hodinách a kontrolou priamej činnosti aj za ve ľmi ú činnej 

spolupráce sekcie školstva vedenej pani Polákovou a  v ďaka 

teda spolupráci s jej pracovníkmi, sme overili, že dochádza 

teda k porušeniu zákona, ktoré som už za čal komunikova ť aj 

s ministerstvom školstva. Ale samozrejme, z h ľadiska 

exekutívy doriešenie tejto otázky bude prináleža ť potom 

magistrátu hlavného mesta. Lebo tým, že vás informu jem 

o výsledkoch, ktoré boli zistené, moje kompetencie kon čia.  
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Myslím si, že v tom asi ani netreba žiadne zaväzujú ce 

uznesenie vo či magistrátu prijíma ť preto, lebo komunikácia 

s útvarom, s úsekom vedeným pani riadite ľkou Polákovou je 

veľmi ak aktívna a verím, že teda veci budú doriešené 

v nejakej písomnej komunikácii medzi mestom a minis terstvom 

školstva.  

Na záver ešte nieko ľko slov ku kontrole sociálneho 

zariadenia v Lama či.  

Žia ľ, tu dopadla situácia ešte o nie čo horšie ako to 

čo som vám v čera rozprával, že sa vracali peniaze v dvoch 

rokoch, v roku trinás ť a štrnás ť ministerstvu, štátu, tu 

došlo k situácii, že peniaze, ktoré v danom čase, teda 

neprebiehala žiadna dotácia smerom od mesta vo či tomuto 

zariadeniu, naopak, peniaze ktoré boli vybraté od k lientov 

sociálneho zariadenia nakoniec neboli použité, vrát ili sa 

do rozpo čtu mesta a boli použité v zmysle rozpo čtu rôznym 

iným spôsobom, čo bezpochyby nie je dobrá správa.  

A s týmto sa mesto bude musie ť vysporiada ť. To 

znamená, tu magistrát bude ma ť čo urobi ť, aby sa takéto 

nie čo v budúcnosti nemohlo opakova ť.  

Na úvod z mojej strany všetko. Nech sa pá či, ak máte 

nejaké otázky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem za úvodné slovo.  
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Otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá, faktickou pripomienkou.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja mám otázku na vás.  

Chcem sa spýta ť, vy ste vraveli, že je tam rozpor 

zákona, že ZUŠ-ky vyu čujú na elokovaných pracoviskách. Ja 

sa chcem čisto len z prakticky spýta ť, aby sme nevyliali 

s vani čkou aj die ťa. Viem si predstavi ť, že to je možno nie 

v súlade so zákonom, ale čo to v praxi znamená? Je to 

zhoršenie toho procesu, alebo je to čisto len formálna 

záležitos ť? Aby sme tým školám nepoškodili. Toto ma 

zaujíma.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

V prvom rade chcem teda po ďakova ť za materiál, tak jak 

sme zvyknutý od pána hlavného kontrolóra, ten mater iál býva 

robený dobre, zrozumite ľne. Je častokrát na nás, že si 

možno nevšimneme tie možnosti, ktoré zo zistení vyp lývajú, 

že by sme vedeli uplatni ť.  
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V tomto materiály ja by som sa chcel dotknú ť jedine 

jednej veci a to je bod tri: Neukon čené kontroly z roku 

2015. Aj to len po takej formálnej stránke.  

Celkove je konštatované, že v piatich subjektoch, 

alebo v piatich odvetviach tá kontrola nebola ukon čená 

a zrozumite ľne je písané, pri tej jednej vybranej neštátnej 

školy, že kontrola prebieha, bude predložená na naj bližšie 

rokovanie po ukon čení.  

Bod dva: magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, 

výdavky na poistné a náhrady od pois ťovní a tu je takisto 

konštatované z titulu práceneschopnosti kontrolovan ých 

osôb, respektívne osôb, ktoré robili kontrolu. Chýb a mi tu 

len ten dovetok, že po ukon čení bude tento materiál 

predložený. Lebo takisto potom MARIANUM po jej ukon čení 

bude predložené. Takisto po číta, teda zis ťovanie 

a odstra ňovanie palubných po číta čov, tak isto po jej 

ukon če, tam je termín daný 31. marec 2016. A takisto aj 

nakladanie s opadmi, návrh bude, je presunutý do po l roku 

2016. 

Takže jedine v tom jednom bode mi chýba ten dovetok , 

poprosil by som pána hlavného kontrolóra, keby si t o 

osvojil a takýmto spôsobom potom po ukon čení kontroly aj 

následne predložil materiál.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán kontrolór ešte faktickou. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za túto pripomienku. Naozaj to tam ušlo. Bud e 

to predložené na najbližšie rokovanie mestského 

zastupite ľstva.  

Čiže osvojujem si to v takomto duchu a pani kolegyni  

potom odpoviem na záver.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem.  

Končím diskusiu a ešte pán predkladate ľ, pán 

kontrolór, chcete reagova ť v závere čnej re či.  

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

SR Bratislavy: 

Už to ide. Ďakujem. 

Pani kolegyni chcem poveda ť, že rozumiem jej otázke 

a preto si myslím, že sa tým bude musie ť zaobera ť magistrát 

a možno aj osobne pán primátor. Lebo jedna je vec, že sa 

porušujú zákony, však sa porušujú v rôznych oblasti ach, 
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zvä čša konštatujem porušovanie zákona, lebo preto tu se dím 

ako kontrolór.  

V tejto situácii je to o to ťažšie, že tá, tá výuka 

prebehla. Čiže v žiadnom prípade nemáme kritické 

pripomienky k tomu ako, akým spôsobom prebehla tá v ýuka. 

Vyzeralo to celkom, celkom korektne a ani neni koni ec 

koncov našou úlohou toto posudzova ť, alebo našou 

kompetenciou. Ale preto tam boli kolegovia školáci 

z magistrátu. Čiže v tom problém nebol.  

Problém je, bohužia ľ, naozaj len v nedodržaní zákona. 

A ja nemám inú možnos ť ako konštatova ť porušenie zákona, 

preto lebo ke ď zákon jednozna čne definuje akým spôsobom má 

prebehnú ť akreditácia nejakého školského pracoviska, tak 

potom čoko ľvek iné čo funguje, nie je školské pracovisko.  

Ale to je, to je jednoduchý výklad, ktorý sme si aj  

s ministerstvom školstva, práve v tej diskusii, kto rú som 

vám v rýchlosti zmienil, vydiskutovali, ale aj oni sú si 

vedomí, že asi je dos ť ťažko pýta ť spä ť neoprávnene 

vynaložené peniaze, ktoré boli použité na nejaké 

v skuto čnosti neelokované pracovisko, ke ď tá práca tam 

evidentne odvedená bola.  

A ja by som ani nebol rád, aby sme išli touto cesto u, 

lebo to by znamenalo bezpochyby rozvírenie vlny nev ôle nie 

len pedagógov, ale aj u čite, teda u rodi čov žiakov, pre 

ktorých tá práca asi že bola kvalitne odvedená. 
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Napriek tomu ten zákon nejakým spôsobom bu ď treba 

zmeni ť, alebo treba nájs ť cestu, akým spôsobom ho 

dodržiava ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

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 berie na vedomie Správu 

o kontrolnej činnosti a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

tridsa ťpäť za. 

Uznesenie prijaté. 
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BOD 16 INFORMÁCIA O ZABEZPE ČENÍ ORGANIZÁCIE 

7. EURÓPSKEHO SUMMITU REGIÓNOV 

A MIEST V ROKU 2016  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu šestnás ť a tým je Informácia 

o zabezpe čení organizácií summitu miest a  regiónov v roku 

2016. 

Dámy a páni, vraciam sa opä ť k bodu, o ktorom sme už 

mnohokrát hovorili na tomto zastupite ľstve. Nakoniec 

podpora zastupite ľstva sa prejavila aj v zakomponovaní 

podpory finan čnej v rozpo čte na rok 2016. 

V rámci Predsedníctva Slovenska Rady Európy ide 

o ďalšie z prestížnych vysoko profilových podujatí na území 

Bratislavy, kedy bude plati ť, že naše mesto bude skuto čne 

hlavným mestom Európy v roku 2016.  

Toto podujatie sa uskuto ční v lete v Bratislave, tie 

detaily vám nebudem opakova ť. Sú nakoniec všetky v tom 

materiáli. Uskuto ční sa to na pozvanie pána predsedu župy 

a mňa. A hovorím, že chceme Bratislavu prezentova ť v tom 

najlepšom svetle. Ale nie len Bratislavu, ale predo všetkým  

aj európske štruktúry našim obyvate ľom a preto je sú časťou 

tohoto stretnutia, alebo týchto stretnutí aj formát  

verejnej diskusie, to znamená kedy sa budú kona ť verejné 

diskusie na tému vz ťahu Slovenska, Bratislavy  k Európskej 

únii a tak ďalej, a tak ďalej.  Všetko veci, ktoré sú 

veľmi, ve ľmi naliehavé a otvorené.  
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Účasť pris ľúbili mnohí ľudia. Predpokladám, že sa sem 

dostaví aj primátor Londýna, ktorého zvolia v máji.  Máme 

predbežný súhlas pani primátorky Prahy Krná čovej, 

samozrejme šéf Výboru regiónov pán Markkula. Budú t o všetko 

prestížne podujatia a my urobíme všetko pre to, aby  sme aj 

Bratislav čanom vysvetlili v čom je to dôležité a v čom to 

mesto z toho bude ma ť prospech.  

Takže to je informácia, ktorú pre vás máme, aby ste  

vedeli, aby ste boli oboznámení s tým postupom.  

Pripravuje to, samozrejme, pracovná komisia, ktorá sa 

pravidelne stretáva s ministerstvom zahrani čných vecí 

a všetkými zodpovednými, s televíziou, všetkými 

zodpovednými, ktorí sa toho súhlasia, toho týkajú.  

Nebudem opakova ť ten materiál, je to tam podrobne 

napísané.  

Takže to je ako úvodné slovo všetko.  

Ďakujem a otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Aj ke ď viem, že vy to nezvyknete robi ť, ale naozaj vám 

v dobrom odporú čam poradi ť sa s pánom Ftá čnikom, ktorý sa 

týchto konferencií zú častnil.  
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Musím úprimne poveda ť, že mi povedal, že sú to 

viacmenej trpené akcie a nie sú ktovieako navštevov ané. Tie 

veľké mestá sa často tomu vyhýbajú, ale verím, že vám sa to 

podarí urobi ť v Bratislave kvalitne a odporú čal by som tie 

skúsenosti si vypo čuť.  

Takisto chcem využi ť, že mám slovo a chcem vás 

poprosi ť, aby sme po tomto bode už zaradili obednú 

prestávku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno, chcel som sa s vami o tom poradi ť. Že by sme 

prevzali možnože ešte tie Mestské lesy a potom urob ili 

prestávku. Poradíme sa.  

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem. 

Pán primátor, ten materiál je zrozumite ľný a viacmenej 

informácie dostato čné.  

Čo mne tam chýba osobne, stránka financovania. Nevie m 

či som to tam nenašiel, či to tam je. Do akej miery teda 

participujú iní organizátori tý týchtoch týchto str etnutí, 

alebo tohto jedného stretnutia.  

Čiže to by bolo možno dobré, lebo my sme do rozpo čtu 

dali tristotisíc teraz z prostriedkov vlády, plus s me na to 
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mali aj v našom rozpo čte uvažovanú sumu takisto 

tristotisíc, čiže nevieme, či sa táto suma dup ľuje. Teda či 

na to mesto má šes ťstotisíc a ako župa, respektívne iní 

účastníci sa spolupodie ľajú na financovaní.  

Ale všetkých kolegov by som rád upozornil na stranu  

dva materiálu predloženého, je jedná sa o štvrtok 7 . júla 

18.00 ve čera pre členov byra Výboru regiónov, 20.00 – 20.30 

presun na Hrad Devín, 21.00 až 22.30 koncert pre členov 

byra na verejnos ť a verejnos ť na Hrade Devín.  

V súvislosti práve s tým bodom ke ď som mal požiadavku, 

aby sa rozpo čet mesta upravil s týmto dopadom na tú 

prezentáciu mesta. Žia ľ, nebolo to vypo čuté, respektívne 

pochopené v dobrom, takže, takže. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hej.  

Devín organizuje bratislavská župa a ja verím tomu,  že 

ten, tá pomoc bratislavskej župy sa prejaví aj tu.  

Čo sa týka infor, otázok a financií, ja opä ť proste 

musím poveda ť: Prosím vás, čítajte dôvodové správy. Je 

napísané vy členilo hlavné mesto tristotisíc, Výbor regiónov 

prispieva devä ťsto tisícami a BSK približne rovnakou sumou 

ako Bratislava tristotisíc. Je to tu napísané. Štvr tý 

odstavec. Nemárnime čas.  
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Pani poslanky ňa Ferenáková.  

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ja ďakujem. 

Ja som vlastne len chcela len pripomenú ť to, čo 

hovoril pán Kolek,  ale verím že sa nájde vô ľa a ur čite sa 

toto dá do poriadku, pretože fakt teda Devín reprez entuje 

aj teda tento summit alebo summit, dotkne sa Devín teda aj 

tohoto podujatia. Čiže bolo by dobré, keby fakt teda tam 

nejaký tanko, tankodromom sa nepresúvali tieto dele gácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Končím 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 

v časti A berie na vedomie Informáciu o zabezpe čení 

organizácie 7. Európskeho summitu a v časti B odporú ča 

primátorovi podpísa ť memorandum o porozumení.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťdva za. 

Uznesenie prijaté. 

 

 

BOD 17 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA Č. 1798/2014 ZO D ŇA 

23. 10. 2014 (MESTSKÉ LESY) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Mal som za to, že by sme mohli ešte prejs ť bod 

sedemnás ť Informácia o plnení uznesenia a potom si da ť ten 

ťažší bod poobede.  

Predsedovia klubov, súhlasíte s takýmto postupom?  

Pretože tá sedemnástka je pomerne rýchla. Je to 

uznesenie, ktoré sme predkladali spolu s poslancami  ešte 

v minulom volebnom období týkajúce sa regulácie pos tupu 

v mestských lesoch, ktoré sú ve ľmi dôležitou bratislavskou 

rekrea čnou oblas ťou. Máme za to, že to uznesenie sa plus – 

mínus plní. Je to naša politická vô ľa ho plni ť.  
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Stretávame sa so všetkými aktivistami a ľuďmi, ktorí 

sa hlásia k tomuto problému.  

Praktický problém máme vytvorený z Rady pre mestské  

lesy, pretože tie komunity, ktoré sa stretávajú sa navzájom 

vylu čujú. Hovoria mi, že ke ď tam budú títo, tak tam nebudem 

ja a tí druhí mi zase hovoria, ke ď tam budú tí prví, tak 

tam nebudeme my. To je, ťažko sa pracuje s touto komunitou, 

ale ve ľmi sa o to snažíme.  

Registrujem názor, aby Mestské lesy žiadali prevod do 

správy všetkých lesov na území Bratislavy do svojho , do 

svojho, do svojho portfólia, tak ako sme si to v čera 

povedali, budem sa o to snaži ť. Urobím tie  právne kroky. 

Ale toto je informácia o plnení uznesenia, ktorú, k torá je 

proste, ktorú berieme na vedomie.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Mali sme stretnutie na pôde Mestských lesov, ja som  

bola za, aj za Bratislavu, aj za VUCku, aj za ochra nárov 

paradoxne, takže ja som tam nevidela vôbec žiadne 

konflikty. Bola to normálna pracovná diskusia. Samo zrejme, 

že máme rozdielne názory na niektoré veci, najmä tý kajúce 

sa po ľovníctva v častiach, ktoré sú využívané aj na 

rekreáciu v niektorých, možno formálnych postupoch,  alebo 

opatreniach. Ale tam nie sú žiadne nejaké také, tak éto 
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konflikty ako ste vravel, že by sa niekto nezú častnil len 

preto, že sa zú častnil niekto iný. Ur čite nie. Bola tam 

celá škála organizácií, takže nebol tam žiaden konf likt.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja už som o tom hovorila na minulom zastupite ľstve, 

tuším to bolo 9. decembra, o tom kontrolnom termíne , pán 

primátor. Tuto máme pri tomto uznesení kontrolný te rmín raz 

do roka a je to dos ť neš ťastné kontrolova ť raz do roka, ke ď 

po roku zistíte, že sa nie čo neudialo, máte zase termín až 

rok na to, aby ste to napravili. A mala som pocit, že 

súhlasíte s tým, aby tam bol predložený termín na p lnenie 

tohto uznesenia polro čný. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nemám s tým problém. Toto je taká komunita za tým, 

ktorá plnenie to kontroluje mesa čne, priebežne. Čiže 

čoko ľvek sa tam deje, ja to okamžite viem.  
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Takže toto nie je uznesenie, ktoré by sme raz do ro ka 

riešili. 

Aha, prepá čte. Ja som myslel, že ste dokon čili.  

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

Nie, nie len.  

Však som myslela, že budeme komunikova ť po čas tých 

mojich piatich minút.  

Ale to vy možno komunikujete, ale poslanci o tom 

nevedia a bolo by dobré, keby dostali informáciu ra z 

polro čne. Čiže ja potom dám návrh uznesenia, alebo to si 

osvojíte vy, pán primátor, ke ď ste s tým minule súhlasili, 

že kontrolný termín raz polro čne? Môžeme to da ť k tomuto. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Súhlasím s tým, osvojujem si to (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo).  

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

Dobre, ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 
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Končím diskusiu. 

Návrhová komisia.  

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 hlavného mesta 

po prerokovaní  materiálu berie na vedomie Informác iu 

Mestských lesov s termínom polro čne raz. Kontrolova ť 

polro čne raz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťjedna za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Vyhlasujem hodinovú prestávku na obed, stretneme sa  

o štrnástej hodine a poobed ňajšie rokovanie zastupite ľstva 

bude vies ť pán I. námestník Černý. 

 

(prestávka  od 12.58 h 14.05 h) 
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PROCEDURÁLNY NÁVRH – DOVOLENIE ČLENA 

NÁVRHOVEJ KOMISIE 

 

(po prestávke) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

(po prestávke) 

Prosím všetkých kolegov, ktorí sa venujú ešte disku sii 

a obedu v mezaníne Primaciálneho paláca, aby zaujal i svoje 

miesta v rokovacej sále.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

...sály, budeme pokra čova ť druhým kolom  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Evidujem, že nás je už nadpolovi čná vä čšina, 

pristúpime teda ako v rámci schváleného rokovacieho  

programu k ďalšiemu bodu.  

Na za čiatok si dovolím a  evidujem  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Jeden procedurálny návrh a to je doplnenie členov 

návrhovej komisie,  ke ďže pani poslanky ňa Jégh, predsedky ňa 

komisie avizovala, že o šestnástej musí odís ť.  

Dovolíme tam jedného člena komisie tak, aby sa nám 

v priebehu rokovania nestalo, že by tam ostalo pod 

schválený po čet, alebo minimálny po čet členov a poslancov. 

Padol návrh ke ďže, padol návrh, že to dovolíme pána 

poslanca Kaliského. Ak má niekto iný návrh, môžeme.   

Ak nie, tak budeme o tom hlasova ť. Teda najprv. 

Á, pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ja som dneska upozor ňovala. My sme zvolili pána 

Olekšáka, ktorý tu dnes vôbec nie je. Tak neviem, či aj 

zaňho netreba dovoli ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Netreba?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Aha. 

On tu nie je a my sme ho zvolili, takže. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, po čúvam. V prípade, že to bude vä čšinová vô ľa 

zastupite ľstva, môžeme aj jeho nahradi ť. 

Ak existuje návrh z poslaneckých, z poslaneckých, 

poslanecký návrh na iné obsadenie, tak čakám na vaše 

návrhy. 

V opa čnom prípade za čneme hlasova ť v tom, tak ako sme 

povedali a uviedli pán poslanec Kaliský.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tam je, vzadu.  

Tak, po ďme na to.  

Spustíme hlasovanie k procedurálnemu návrhu, pán 

poslanec Kaliský člen návrhovej komisie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie prijaté. 

dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za. 

Pán poslanec Kaliský je členom návrhovej komisie.  
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BOD 18 KONCEPCIE ROZVOJA MESTSKÝCH 

PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A ÚTVAROV 

NA OBDOBIE DO ROKU 2018 (MESTSKÉ 

LESY V BRATISLAVE, MESTSKÁ POLÍCIA, 

GIB, STARZ, 

MARIANUM – POHREBNÍCTVO MESTA 

BRATISLAVY, BKIS, ZOO, GALÉRIA MESTA 

BRATISLAVY, MESTSKÁ KNIŽNICA, MÚZEUM 

MESTA BRATISLAVY, MUOP, BTB) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, budeme pokra čova ť v zmysle schváleného programu 

a otváram rokovanie k bodu číslo. 

Dobre, skúsme ešte procedurálny pani poslanky ňa 

Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

My sme mali ako komisia zvoleného pána Olekšáka ako  

náhradníka za pani Jégh, teraz by som navrhla pani 

Feren čákovú, ak by to bolo možné.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Predsedu komisie si navrhujú samotná návrhová komis ia. 

To už je potom na vás štyroch. K tomu sa my nevyjad rujeme.  
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Dobre. 

Takže pristupujeme k bodu číslo osemnás ť a to je 

Koncepcia rozvoja mestských príspevkových organizác ií.  

Krátke úvodné slovo poviem. Mestské zastupite ľstvo 

hlavného mesta na konci jedenásteho mesiaca roku 20 15 

požiadalo riadite ľov mestských príspevkových organizácií 

a útvarov pripravi ť koncepciu rozvoja, ktorú vám 

predkladáme v písomnom znení.  

Vítame v tomto prípade aj všetkých riadite ľov 

dotknutých organizácií, v tomto prípade asi ke ďže sa jedná 

a všetky tieto, alebo tieto. Materiál obsahuje konc epcie 

všetkých podnikov. 

Asi by sme otvorili diskusiu, na ktorej budú pada ť 

jednotlivé otázky a riaditelia samozrejme budú ma ť možnos ť 

následne na ne odpoveda ť. 

Otváram teda diskusiu.  

Faktickou sa hlási pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja by som sa, Katka Augustini č tu tuším nie je. Je?  

Takže kolegov z klubu by som sa chcela spýta ť čo bolo 

cie ľom toho navrhnutého uznesenia, aby sme sa pod ľa toho 

odrazili.  
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Lebo mám vedomos ť, že riaditelia vlastne mali ťažké 

Vianoce, lebo do 4. januára mali odovzda ť koncepciu a teraz 

som o čakávala, že v jednotlivých komisiách sa tieto 

koncepcie objavia. 

Ja som teda členkou troch významných komisií 

a z týchto troch komisií sme mali predstavený iba 

príspevkovú organizáciu MARIANUM.  

Čiže pýtam sa, vo finan čnej komisii sme nemali nikoho, 

predpokladám, že každá príspevková organizácia je p re nás 

dôležitá. Finan čne, aby sme vedeli čo zamýš ľajú, s čím sa 

máme potýka ť, čo máme pre nich pre pripravi ť a ni č.  

Preto aj ja som o čakávala, že dnes sa každá táto 

koncepcia (gong) v krátkom čase pä ť minút objaví.  

Takže, chcem sa spýta ť, aký je proces? Čo bolo cie ľom 

a čo nám dneska tento bod osemnás ť má pripravi ť? 

Ďakujem. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja možno predbieham, ale aby sa náhodou nestalo, že  

nakoniec nevystúpia riaditelia a nebudem ma ť možnos ť da ť 

uznesenie.  

My sme mali vlastne také predstavenie riadite ľa 

Mestských lesov a jeho koncepcie na komisii územnéh o plánu, 

životného prostredia. Tam sme mali viaceré pripomie nky 

a dohodli sme sa, že teda k tomu kon, k tomu koncep , k tej 

Koncepcii rozvoja mestských lesov v Bratislave na r oky 2016 

až 18.  

Mali sme tam také uznesenie, ktoré ho žiadalo, aby 

zosúladil tú svoju koncepciu s uznesením poslancov z roku 

2014, ktorí prijali a schválili poslanci tohto 

zastupite ľstva. Ale ke ďže sme sa dohodli, že to už sa 

nestihne opravi ť, alebo upravi ť tú koncepciu do tohto 

zastupite ľstva kvôli formálnym veciam ako je zverej ňovanie 

materiálov, tak sme sa dohodli, že dáme ako viacerí  

poslanci aj také uznesenie, ktoré mu umožní zmeni ť tú 

koncepciu. 

Predkladajú to poslanci Pätoprstá, Jen čík, Marta 

Černá, Branislav Ka Kaliský ku Koncepcii rozvoja mes tských 

lesov v Bratislave 2016 – 2018: Uloži ť riadite ľovi mestskej 

príspevkovej organizácie Mestských lesov v Bratisla ve 

dopracova ť Koncepciu rozvoja mestských lesov a to v zmysle 

návrhov odbornej ob čianskej verejnosti a v ko v súlade 

s koncepciou rozvoja rekrea čnej funcie mestských lesov 

Bratislava do roku 2025 schválenou uznesením mestsk ého 

zastupite ľstva číslo 1798 z roku 2014 z októbra 2014. 
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Aj ho predložím to uznesenie. 

Ďakujem za jeho podporu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V diskusii nasleduje pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel len odpoveda ť pani kolegyni Tvrdej. 

Cie ľom nášho uznesenia bolo práve po tej takej pomerne 

živej diskusii, aby poslanci mali možnos ť vypo čuť si ich 

koncepcie a diskutova ť so šéfmi jednotlivých príspevkových 

organizácií a aby sme vedeli čo s v nich vlastne chystá 

a aké sú predstavy na tie najbližšie štyri roky. A kde 

prinajmenšom teda by mali tieto organizácie vies ť. 

Myslím si, že je to ve ľmi dobré môc ť takto diskutova ť. 

Myslím si, že by to mohlo by ť aj pravidelným bodom programu 

prinajmenšom raz do roka. Preto sme presadili aj in é 

uznesenie, aby šéfovia podnikov s majetkovou ú časťou mesta 

a sa museli riadi ť tými plnením k ľúčových ukazovate ľov 

White & Case. Dúfam, že o tom budeme debatova ť niekedy 

v marci alebo v apríli, o ich schválení, že aj ich odmeny 

budú na to naviazané.  
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A teda musím poveda ť, že predpokladal som, že práve 

vám, našim kolegom, na tomto bude záleža ť a že sa budete na 

túto debatu naozaj teši ť.  

Bohužia ľ, neviem ako je to s finá, s jednotlivými 

komisiami a s tým vystúpením šéfov príspevkových 

organizácií na nich, predpokladám, že to je vždy 

zodpovednos ť predsedov komisií, aby pristupovali ku svojej 

práci zodpovedne a zabezpe čili požiadali ich o ú časť na 

týchto komisiách.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Presne tak. 

Ďakujem. 

Faktickou reaguje pani poslanky ňa Kimerlingová.  

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

Takže mám tomu rozumie ť tak, pán kolega Chren, že 

vyzývate riadite ľov, aby v rámci povedzme piatich minút 

predstavili svoje koncepcie a potom, aby sme sa ich  mohli 

pýta ť.  

Tak tomu mám rozumie ť?  

Ak nie, tak potom ja sama navrhujem, aby naozaj nám  

predstavili jednotliví jednotliví riaditelia svoje 

koncepcie a dali miesto na diskusiu.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje a pokra čuje pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne kolegovi Chrenovi.  

Ja som to tiež tak vnímala. Takže priklá ňam sa ku 

kolegyni Kimerlingovej, dajme priestor pánom riadit eľom, 

aby sa, aj pani riadite ľke, myslím, že jednu máme, aby sa 

mohli predstavi ť, prezentova ť, aby sme sa ich mohli pýta ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne.  

Ja by som chcela tiež reagova ť na pána poslanca Chrena 

a poveda ť mu. My sme aktívne predsedovia komisií žiadali, 

niektoré koncepcie, ktoré vždy patrili do príslušne j ko 

komisii, napríklad do komisii kultúry a ochrany 

historických pamiatok ur čite patrí MARIANUM, pretože 
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spravuje viaceré národné kultúrne pamiatky. A nedos tali 

sme. Darmo sme žiadali. Odpove ď bola z magistrátu, že 

niekto na magistráte ur čil príslušné komisie, bez oh ľadu na 

to čomu sa tá príspevková organizácia venuje.  

Čiže MARIANUM iba pochováva a možnože ten riad pán 

riadite ľ ani nevie, že má sa stara ť aj o kultúrne pamiatky 

a tak isto o historickú zele ň ako sme žiadali aj v komisii 

životného prostredia, pretože má, zdedil po PAMING- u 

historickú zele ň, napríklad na Námestí SNP a v tomto ani 

nemal ani zmienku o v tej svojej koncepcii. (gong) 

Prihováram sa, aby sa nám predstavili oni.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec  Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Pán Chren, ve ď vy ste poslanec národnej rady, vy ve ľmi 

dobre viete o čo sa tu hrá.  

Som ve ľmi prekvapený, musím poveda ť, ešte pán 

námestník, že že pán primátor zmizol, pretože toto je téma, 

ktorú by si mal vypo čuť.  

Pán Chren, vy viete o čo sa tu hrá. Jednoducho, toto 

sú riaditelia inštitúcií, ktorí poskytujú k ľúčové služby 

mesta Bratislava  od pochovávania, Zoologickej záhr ady až 

po kultúru a zábavu.  
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Múzeum, galéria, ochrana pamiatok. Tieto inštitúcie  

neslúžia poslancom, oni si ich majú po čúva ť na komisiách 

odkia ľ nie je prenos?  

V nejakom utajení?  

Toto je predsa fórum, kde tí ľudia sa majú predstavi ť, 

predstavi ť Bratislav čanom.  

Už pol roka opakujeme: Ukážte nám ich tváre a nech sa 

predstavia, nech obhajujú, čo tam vlastne idú robi ť.  

Čudujem sa vám,  pán Chren, (gong) že sa tu tvárite,  

že neviete o čom je re č.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na svoj diskusný príspevok spätne reaguje pán posla nec 

Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

No, priznám sa, že ja nie som ve ľkým fanúšikom hier 

a hrania sa v politike.  

Ako, myslím si, že chápem o čo sa tu hrá, aj celé 

zastupite ľstvo. Myslím si, že parlamentné vo ľby sa blížia. 

Napriek tomu, že tiež kandidujem, nedovolím si zneu žíva ť 

toto zastupite ľstvo, aby som sa nejakým spôsobom 
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zvidite ľňoval a snažil vyt ĺkať politické body aj na úkor 

občanov mesta.  

Každopádne, naozaj, je v kompetencii jednotlivých 

komisií, či chcú zodpovedne pristupova ť ku svojej práci 

a vypo čuť jednotlivých šéfov mestských podnikov. Ja by som 

sa, a teda príspevkových organizácií. Ja by som sa za to 

prihováral.  

A možno len dodám, že tie jednotlivé koncepcie a pl ány 

a boli predložené aj písomne. Je už teda na rozhodn utí 

zastupite ľstva či sa, a jednotlivých poslancov, či sa 

rozhodnú, že štúdium písomne predložených koncepcií  je pre 

nich dostato čné, alebo či chcú teda klás ť aj otázky 

a po čúva ť to isté, čo už raz pre čítali aj vo verejnej 

debate.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskusuje, diskutuje pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

V septembri ste zvolili napriek našim varovaniam ľudí, 

páni kolegovia, aj vy pán Chren, aj vy ostatní, kto rí ste 

poslúžili v tomto pánovi primátorovi. Zvolili ste ľudí, 

ktorých on vybral a ktorých ste mnohí nikdy nevidel i. Nikdy 

nevideli.  
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Upozor ňovali sme vás na to, že je to smiešne. 

Tu predsa nemôže panova ť nejaký me čiarizmus  

z minulého storo čia.  

Žiadna transparentnos ť, žiadne férové výberové 

konania. 

Urobili ste to, hlasovali ste o ľudí, ktorí sa 

i neprišli predstavi ť, o ich koncepciách nebola vôbec re č.  

Porušili ste tým etické aj protikorup čné zásady, ktoré 

ste si predtým vy sami odhlasovali. Mnohí ste samoz rejme 

porušili aj svoje volebné s ľuby, nejeden ste podpísali 

rôzne antikorup čné a transparentné zásady, na tie ste sa 

vykaš ľali, vysmiali ste sa zo samých seba.  

Potom sme požiadavku, aby aspom dodato čne títo ľudia 

predložili svoje koncepcie a predstúpili každý jede n za 

tento pult a ich obhajovali, predkladali na každom jednom 

zastupite ľstve. Hovorili sme, nech prídu teda v októbri. 

Nech prídu v novembri.  

Napokon sa ukázalo v čom je problém. Jedna 

z poslanký ň, pani Augustini č vyšla s tým, že nech prídu 

radšej až o pol roka vo februári, pretože oni nie s ú 

zorientovaní. Oni ešte nevedia poriadne čo tam vlastne budú 

robi ť.  

No tak takýto výber, že vy ste vyberali ľudí, ktorých 

ste nevideli a o ktorých dokonca sa aj priznávate, že 
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viete, že ve ľmi nevedia pre čo tam sú, tak to teda je ve ľké 

vysved čenie. To je ve ľká hanba.  

Jeden z tých dobrých ľudí bol nedávno na mojej 

komisii. Ja som sa ho pýtal: Jak ste sa vy ocitol, prosím 

vás, že ste riadite ľom tejto organizácie? A on hovorí: No 

ja som bol prekvapený. Ja som sa to dozvedel až pot om. Až 

po tom hlasovaní. Hovorím: A s vami nikto nehovoril ? No 

nie, nie. Ja som pracoval na magistráte a ja to mám , 

v podstate ja som sa tam netla čil, nebu ďte na m ňa zlí, ja 

proste som celý prekvapený. No a snažím sa zoriento vať.  

No tak ja netvrdím, že tam boli ideálni pracovníci.  No 

ale takýto výsledok, to je komické.  

Dnes sme znovu dali návrh, aby sa bod osemnás ť 

roz členil, aby mohli riaditelia a ja viem, že mnohí 

kvalifikovaní sú, mnohí by to hádam zvládli, aby mo hli 

predstúpi ť nie predo m ňa, nie pred náš Bratislavský klub, 

pred Bratislav čanov.  

Vy nás odkazujete na komisie? Však opakujem. Na 

komisie nechodí televízia. Na komisiách to nikto ne vidí.  

Aby pred Bratislav čanmi vysvetlili ako sa teda ocitli, 

že sa dvanás ť riadite ľov predstaví, predstaví Bratislavy  

a predstaví čo tam chcú robi ť.  

Znovu ste využili vašu vä čšinu a jednoducho ste túto 

totálne logickú požiadavku zamietli. Ešte aj teraz,  po  pol 

roku.  
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Bojíte sa aj teraz po pol roku, že tam sú takí pabl bi, 

že by nevedeli vystúpi ť, do čerta, pred poslancami? Naozaj 

tam takí sú? Ja ich nepoznám všetkých.  

A ani ich nemienim poznáva ť nejak súkromne. Ja nemám 

záujem sa zoznámi ť s niekým, aby som si nie čo vybavil. Ja 

mám záujem, aby sem prišiel a hovoril Bratislav čanom. Nie 

Budajovi, nie poslancom. Bratislav čanom. Pre čo chce vies ť 

tú, alebo onú príspevkovú a rozpo čtovú organizáciu.  

Dvanás ť organizácií predstavuje v rozpo čte Bratislavy 

obrovskú sumu. Obrovskú sumu, ktoré prispievame mes iac čo 

mesiac na ich prácu.  

A vy ste, vy nechcete po čuť či či tam sú kvalifikovaní 

ľudia? Ja viem, že ste si tie fleky delili. Čiže každý toho 

svojho ste si tam namontovali bez výberového konani a. Tak 

aby to náš klub nevidel.  

Tak ale už ste ho za pol roka mohli zaškoli ť. To už aj 

opicu naškolím, aby vystúpil pred poslancami a obhá jil to, 

čo písomne predložil. Ni č viac od vás sme dnes nežiadali. 

Aj tohoto ste sa z ľakli?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou bude pokra čova ť pán poslanec Kríž.  
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja akoko ľvek by som chcel by ť odosobnený, tak naozaj, 

toto, Janko, čo teraz tu predvádzaš, je do istej miery 

predvolebná kampa ň, pretože myslím si, že takto by sme sa 

k tomu nemali stava ť a o čier ňova ť tu všetkých ostatných 

poslancov, ktorí, ktorí, ktorí hlasovali, z nejakej  

nekalosti alebo z nejakého klientelizmu.  

Tí  ľudia prešli nejakým výberovým konaním, ktoré tu 

bolo zorganizované. Čiže nejakým spôsobom sa tam dostali. 

A to, že tú koncepciu mali predloži ť teraz, pol roka 

potom ako nastúpili, nie kvôli tomu, že by ni č o tej 

organizácii nevedeli. Ja som to aj vtedy obhajoval.  Oni 

mali teraz prvýkrát možnos ť si to vyskúša ť v praxi, ako to 

tam reálne je. Pretože ke ď sa prihlásili do výberového 

konania, vychádzali z čísel, ktoré mohli ma ť niekde z vo ľne 

dostupných zdrojov. Dnes už sú v tej organizácii, či si 

vedia, čiže si vedia urobi ť normálny obraz.  

Nerozprávajme o tých ľuďoch dehonestujúco, lebo oni tu 

všetci sedia.  

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec  Chren. 
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Tiež by som sa chcel ospravedlni ť všetkým zástupcom 

jednotlivých príspevkových organizácií.  

Á, pán kolega, ja naozaj nemám rád šarvátky a nerád  sa 

do takéhoto predvolebného hašterenia niekedy zapája m, ale  

dobre, tak sa si povedzme pravdu.  

Veď vy ste boli viceprimátorom tohto mesta.  

V čase ke ď ste boli viceprimátorom tohto mesta 

a podporovali ste vládu. Aké boli výberové konania na šéfov 

podnikov, na šéfov príspevkových organizácií? Ke ď ste mali 

tú moc, všetko ovplyvni ť a zmeni ť? Pokia ľ ja viem, tak 

žiadne.  

Zatia ľ čo teraz výberové konania boli. Boli riadne 

zverejnené. Boli zverejnené v súlade s požiadavkami  

Iniciatívy Správni kandidáti, ktoré som podpísal, t ie 

výberové konania prebehli.  

Ja tak trošku, ke ď vidím ako sa to teraz pred vo ľbami 

vy ťahuje a zneužíva, už aj ľutujem tú snahu práve o tú 

transparentnos ť a zavola ť jednotlivých šéfov príspevkových 

organizácií, aby nám prezentovali svoje koncepcie, čo tiež 

nebývalo nikdy zvykom. (gong) Tiež je to obvovský p okrok. 

Keď vidím, ako to zneužívate a politizujete miesto toh o, 

aby ste robili pre ob čana. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Kolegovia, vidím, s hrôzou pozerám na to, ko ľkí ste sa 

prihlásili. Ja som medzi vami, takisto.  

Vrátim sa, nebudem tu ani politizova ť, ani ni č. Ale 

keď hovoríme o tom, že chceme, aby diváci cez kamery 

videli, videli všetkých riadite ľov, tak ja keby som bol 

divák a videl som takýto nezmyselný dlhý úvod, tak to už 

vypnem.  

Čiže ja by som poprosil, keby ste sa všetci zrušili 

a nechali sme rozpráva ť už kone čne pánov riadite ľov a pani 

riadite ľku.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Prosím vás, ja by som tu len kolegovi Budajovi chce l 

poveda ť, že bolo výberové konanie. Naozaj. Za neho, alebo 

za tej, ke ď bol on, alebo pred tým nikdy nebolo.  

Čiže bolo výberové.  

Po druhé. Mali tam svojich zástupcov. Presne pod ľa 

toho, ko ľko majú v klube, to ľko tam mali zástupcov.  

A ďalšia vec, nepá či sa mi to, že uráža, že tu uráža 

tých ľudí. Sú to riaditelia príspevkových org organizácií , 

sú to riaditelia tohto mesta a boli tam zvolení odb ornou 

komisiou. Takže je to ve ľmi neslušné.  

Ďakujem. 

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 v zásade súhlasím s predre čníkmi, že by sme nemali 

uráža ť pánov riadite ľov, ale mali by sme im da ť priestor, 

aby tu vystúpili. A možnože aj tá debata je taká vz rušená, 

že mnohých z nich sme ešte ani na vlastné o či nevideli.  

Tak neviem, či to mám da ť ako procedurálny návrh, aby 

sme prerušili debatu poslancov a najprv si vypo čuli, 

vypo čuli riadite ľov. 
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Pre prípad, že by náhodou nebola vô ľa, tak ja mám 

otázku, mám tri otázky na každého s tu prítomných 

riadite ľov.  

Jednak sa chcem spýta ť, že čo vás motivovalo, aby ste 

sa prihlásili do transparentných výberových konaní?   

Druhá otázka. Čo považujete za svoju hlavnú prednos ť 

na základe, ktorej ste v rámci transparentných výbe rových 

konaní, pod ľa vášho názoru, uspeli a ktorá bude takým 

hlavným vašim prínosom pre vami riadený podnik? 

A po tretie. Že čo považujete za svoje najdô, za svoj 

najdôležitejší cie ľ, alebo najdôležitejšie (gong) 

predsavzatie?  

Takže poprosil by som zodpoveda ť každého tieto tri 

otázky.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Posledný diskutujúci faktickou poznámkou je pán Bud aj.  

Len pripomínam, pre ďalšie dve kolegyne.  

Nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja chcem reagova ť potom na záver, pán predsedajúci.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz máte možnos ť.  

Už ste faktickou. Vy, idete, pán Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ste skon čili, hej? S s faktickými? 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, nie, nie. Vy faktickou teraz reagujete sám na 

seba.  

Vy ste mali diskusný príspevok, na základe neho 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Či skon čili faktické, sa pýtam? 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie. Ja som len upozornil pani poslanky ňu Kimerlingovú 

a pani poslanky ňu Štasselovú, ktoré sa prihlásili po vašom 

vystúpení, že už nebudú diskutova ť.  

Vy kon číte svoj, svoje kole čko faktickou.  

Minútu nad. 
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Nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Jasné, tak prosím vás, tú minútu mi za čnite ráta ť, 

pretože už pol minútu to vysvet ľujeme si.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Smelo do toho. Po ďte.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Áno?  

Ďakujem pekne. 

Tak ve ľmi stru čne.  

Pán Kríž, ani slovom som zlého nepovedal 

o riadite ľoch, ktorí tu sú. Naopak, som povedal, že verím, 

že medzi nimi je ve ľa absolútne kvalifikovaných ľudí, ktorí 

nemajú strach tu vystúpi ť.  

Vy máte strach. Vy ste neodhlasovali ich vystúpenie . 

(gong) 

Pokia ľ ide o pána Chrena, výberové konania prebehli za 

bývalého volebného obdobia, ale klub SDKÚ na čele s pánom 

Nesrovnalom potom skre čoval výmenu riadite ľov a všetci 

zostali ako boli. Nevraviac, že ja som vtedy nebol ani 

žiadnym námestníkom.  
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Takže hovoríte úplne od misy a ospravedl ňuje vás, že 

hádam neklamete vedome, iba to, že ste naozaj vtedy  tu 

neboli a zrejme neviete o čom hovoríte.  

K pánovi Greksovi len poznámku, že vy ste tiež 

nehlasovali za roz členenie tohoto programu a obávam sa, že 

to bolo tu myslené tak, že žiadni riaditelia vystup ova ť 

nebudú. Ak budú, tak som rovnakého názoru, pán Grek sa, ako 

vy. Nediskutujme a vypo čujme si a potom budeme ma ť iné 

témy.  

K pánovi Hanulíkovi iba to ľko, že vy jednak klamete, 

pán Hanulík, lebo vy ste tu sedeli a ohovárate ešte  aj 

svojho nominanta Ftá čnika. (gong) (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) nie je nepríjemné. Však ste dopletený. Tie k omisie 

(gong), ktoré boli, tie neboli o týchto riadite ľov, pán 

Hanulík, o úplne iných.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Riadnym príspevkom pán poslanec Grendel. 

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

Ďakujem za slovo. 

Kolegyne, kolegovia, na ostatnom, ostatnej komisii pre 

verejný poriadok sme prerokovali koncepciu mestskej  polície 

pána ná čelníka nového a jeho nové predstavy o riadení 
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a rozvoji mestskej polície a asi o dva alebo tri dn i na to 

som si v médiách pre čítal vyjadrenia pána primátora, že tu 

existuje akási predbežná dohoda o zrušení mestskej polície 

a o zavedení akejsi metropolitnej polície za ú časti 

štátnych policajtov.  

Takže chcel by som nejakým spôsobom odstráni ť rozpor 

medzi, medzi týmito dvomi predstavami a koncepciami , 

pretože v koncepcii pána ná čelníka sa o žiadnej 

metropolitnej polícii neuvažovalo. A mám pocit, že tieto 

dve predstavy sa zásadne bijú.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie?  

Tak potom pán poslanec  Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja tak isto ako kolegovia najprv chcem teda si nech ať 

vypo, ak teda majú dosta ť slovo riaditelia miestnych 

organizácií a potom by som išiel s riadnym príspevk om 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora 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: 

Ja tiež čakám kým riaditelia nám predstavia svoju 

koncepcie.  

Ale musím predsa len poznamena ť  a pripomenú ť 

poslancom, že naozaj, teda poslancom z minulého vol ebného 

obdobia, ktorí teraz tu sú, že naozaj boli výberové  konania 

na riadite ľov aj príspevkových organizácií, ja sama som 

bola predsední čkou tej komisie pre MARIANUM a dokonca tam 

boli aj zástupcovia verejnosti.  

Tak nezavádzajme tu tých poslancov, ktorí v minulos ti 

neboli poslancami, ako napríklad pán Chren a povedz me im 

pravdu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej. 

Neevidujem žiadne ďalších diskutujúcich prihlásených 

do diskusie. 

Padli tu jasné tri otázky. Budeme pristupova ť tým 

pádom k jednotlivým, jednotlivým riadite ľom, aby 

zodpovedali na tieto tri otázky, ktorí získali čas na to, 

aby si mohli pripravi ť odpovede.  
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V prípade, že vy im budete samozrejme klás ť iné 

otázky, iné otázky, tá možnos ť vám bude umožnená, 

samozrejme, však o to nejde.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Určite. Však to je v poriadku.  

Dobre.  

Takže ideme pod ľa predpísaného zoznamu. Prvé Mestské 

lesy.  

Päť minút na krátky úvod vrátane odpovede na otázky. 

Máme tu pána riadite ľa?  

Nech sa pá či, po ďte sem dopredu.  

Môžete položi ť.  

(poznámka:  riadite ľ Mestských lesov v Bratislave 

prichádza za re čnícky pult) 

Tak, nech sa pá či. 

V krátkosti vás poprosím o predstavenie pár viet 

o vašej koncepcii a potom zodpove ď na tri otázky, ktoré 

položil pán Dostál a eventuálne budeme v tom časovom úseku 

päť minút pokra čova ť inými otázkami.  
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Ing. Juraj   Z i k m u n d ,  riadite ľ Mestských lesov 

v Bratislave 

Ďakujem. 

Vážené dámy, vážení páni, moje meno je Zikmund. Jak  

bolo spomenuté, som bol menovaný za riadite ľa Mestských 

lesov, alebo respektíve ako to mnohí poznáme, lesop arku, 

bratislavského lesoparku.  

Hlavným cie ľom lesoparku, alebo Mestských lesov je 

kultúrne, je to vlastne kultúrny, spolo čenský a športový 

areál pre všetkých ob čanov a návštevníkov hlavného mesta 

Bratislavy. 

Hlavnej činnosti sa venujeme, je to zber smetí, 

kosenie, starostlivos ť o lúky, o altánky a o ostatné 

zariadenia, ktoré vplývajú pre pohodu, pre oddych, pre 

občanov, ktorí chodia a navštevujú mestské lesy.  

V tejto časti je hlavne turistika, cykloturistika, 

oddychové a rôzne kultúrne akcie, ktoré sú. Či už na 

Kolibe, či už na Partizánskej lúke.  

To je hlavná činnos ť. 

Popri tom je ešte hospodárska činnos ť kde sa staráme 

o lesy, o cesty, o rybníky, asi tak by som v tom hr ubom 

povedal.  

Čo sa týka tých najdôležitejších vecí, ktoré nás 

momentálne čakajú, je to zabezpe či ť rekonštrukciu alebo 

opravu rybníkov nako ľko všetky rybníky, jedna, dva, tri, 
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štyri sú v havarijnom stave. To hovoríme o prívode vody 

a o odvode vody. Nevieme to regulova ť. Pre toto v tomto 

štádiu zabezpe čujeme projekty. 

Čo sa týka rybníku tri, štyri a podali, podarilo sa 

nám v spolupráci s hlavným mestom riešime Nórske fo ndy 

a verím a dúfam teda, že sa nám to podarí jak proje ktovo, 

tak realiza čne tohto roku ešte zrealizova ť.  

Na druhom mieste tiež riešime cesty, kde sa podaril o, 

jak som ešte nastúpil v októbri, ke ďže termín bol posledný 

do 23. októbra, požiada ť Platobnú agentúru zhruba vo výske 

stodvadsa ťtišíc, stodvadsa ťtisíc Euro na opravu a údržbu, 

teda na opravu lesných ciest.  

Čiže z tej. 

Musíme vidie ť, že náš rozpo čet je ozaj ve ľmi napätý, 

preto h ľadáme nejaké možnosti zdrojov, ako som spomínal tie  

Nórske fondy a eurofondy.  

To, čo nám bolo, čo sa týka rozpo čtu schválené, máme 

mzdy, zväz smetí (gong) opravu  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dokončite, k ľudne. Do piatich minút.  
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Ing. Juraj   Z i k m u n d ,  riadite ľ Mestských lesov 

v Bratislave 

Ešte môžem pokra čova ť? Jaj, (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) som vedel (so smiechom) 

Pardon.  

Čiže sme dos ť silne finan čne podhodnotení.  

Z poh ľadu finan čného to čo dostaneme, nám prispeje 

mesto, zabezpe čujeme opravy altánkov, zvez smetí, mzdy a tú 

bežnú údržbu, ktoré sú, ktorá je.  

Z mesto nám ešte prispieva ú čelové peniaze na 

kapitálky, z čoho plánujeme tohto roku vybudova ť, aj ke ď si 

nemyslím, že celkovo, ale aspo ň čiasto čne altánok, alebo 

oddychovú zónu na Červenom kríži.  

To sú asi tie hlavné ciele by som povedal na tohto 

roku. 

Požiadali sme, alebo by som poprosil, ak by sa niek de, 

alebo ste mi vedeli poradi ť jak zohna ť ešte zdroje na 

rybníky číslo jedna, dva, nako ľko sú ozaj v havarijnom 

stave a v prípade postupného možností vzniknutia pr emokanie 

hrádzí, sa môže táto hrádza roztrhnú ť a bola by to ozaj 

katastrofa nako ľko nevieme regulova ť prítok a od odvod 

vody.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej. 

Priestor pre vaše otázky pani poslankyne a poslanci .  

Faktickou pani Tvrdá.  

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

Neodpovedal na tri otázky pána Dostála, to je ako p o 

prvé.  

A po druhé, ke ď už mám slovo, tak sa spýtam. Ja som 

nepočula žiadne čísla. Vzh ľadom na to, že ste neboli vo 

finan čnej komisii, rada by som vedela ko ľko bude stá ť 

oprava tých štyroch rybníkov, ktoré časovo ste hovorili, že 

by sa eventuálne mohli stihnú ť v tomto roku. To je prvé 

číslo.  

A druhé, oprava lesných ciest, ktoré máte naplánova né. 

Koľko predpokladáte pe ňazí? Či to máte v rozpo čte? Či to 

potrebujete a tak ďalej.  Tie finan čné veci ma zaujímajú.  

Ďakujem. 

Ing. Juraj   Z i k m u n d ,  riadite ľ Mestských lesov 

v Bratislave 

Ďakujem. 

Čo sa týka rybníkov.  
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V tomto štádiu sme dokon čili spracovanie dokumentácie, 

teda hovorím o rybníkoch tri, štyri, kde musíme voj sť 

v sume dvestotisíc Euro vrátane DPH, nako ľko prostriedky, 

ktoré boli v predchádzajúcom období žiadané z mesta  sme 

nedostali a Nórske fondy sú obmedzené výškou.  

Čiže musíme h ľadať riešenie také, že dostaneme týchto, 

teda dostaneme, alebo pevne verím, že sa nám podarí  

spracova ť projekty tak, aby sme týchto dvestotisíc Euro 

dostali, z čoho sa urobí hrádze a stavebné práce.  

Mnohé práce, ako vyberanie bahna, už ke ď tie rybníky 

budú vybrané, či vyberanie živo číchov z tohoto budú musie ť 

ís ť na naše triko, z čoho musíme zasa h ľadať nejaké vlastné 

prostriedky.  

Čo sa týka rybníkov jedna, dva, projektová 

dokumentácia nie je spracovaná. Okamžite po skon čení ke ď 

bude dokon čená táto etapa rybníkov teda projektovej 

dokumentácie rybníkov tri, štyri, za čne sa spracováva ť 

projektová dokumentácia rybníkov jedna, dva.  

Odhadované predpoklady sú zhruba dvestopä ťdesiattisíc 

Euro. Ale je to hrubá suma, ktorá je v tomto štádiu  ako 

predpokladaná.  

Čo sa týka ciest, cesty bolo ich spracované vo výške  

stodvadsa ťtisíc Euro a takto to bolo aj tento projekt 

predložený na Platobnú agentúru v Tren číne.  
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V piatok som bol v Tren číne na Platobnej agentúre 

minulý týžde ň dop ĺňať ešte materiály, ktoré sme, ktoré ešte 

od nás požadovali.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pán poslanec Dostál.  

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

Ja by som poprosil o zodpovedanie tých troch otázok ,  

ktoré som položil. zopakujem ich a teda poprosil by  som aj 

ďalších pánov riadite ľov a pani riadite ľku´.  

Prvá. Čo vás motivovalo, aby ste sa prihlásili do 

transparentného výberového konania? 

Po druhé. Čo považujete za svoju hlavnú prednos ť, na 

základe ktorej ste v rámci transparentného výberové ho 

konania uspeli a ktorá bude prínosom pre vami riade ný 

podnik? 

A po tretie. Čo považujete za svoj najdôležitejší cie ľ 

vo vašej, vo vašej funkcii? 

Pýtam sa to preto, že témou nie je iba to, aby sme sa 

dozvedeli nie čo o tom ako vnímate teraz situáciu pár 

mesiacov po nástupe do funkcie, ale pre mnohých pos lancov 

je toto prvá príležitos ť sa oboznámi ť s ľuďmi, ktorí sa 

stali šéfmi mestských podnikov, a teda chceme vedie ť aj 

nie čo o vás na základe toho ako sa, ako sa prezentujeme .  
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Takže poprosím vás, aj, aj ďalších vystupujúcich 

o odpove ď na tieto tri otázky.  

Ing. Juraj   Z i k m u n d ,  riadite ľ Mestských lesov 

v Bratislave 

Ďakujem. 

Bod jedna. Motivovalo ma to, že som Bratislav čan. Od 

mala som behal po Železnej studni čke, po Kolibe od 

sánkovania, kor čuľovania, všetkých týchto aktivít 

a v posledných pätnás ť rokov som sa zaoberal s lesom, 

starostlivos ťou o les, zales ňovanie, s lesnými cestami, 

zabezpe čoval som a pomáhal som zabezpe čova ť eurofondy 

nieko ľko projektov s tým, že mám s týmto skúsenosti a mal  

som by som povedal záujem ako v Bratislave stara ť sa o les.  

Tak to by bola asi tá prvá otázka. Motivácie. 

V čom vidím svoje prednosti? 

Svoje prednosti vidím v tom, že som nieko ľkokrát 

robil, alebo nieko ľkokrát, áno, nieko ľkokrát vo funkciách 

riadiacich, kde mám skúsenosti s ekonomikou a s cel ou 

analýzou podniku.  

Čiže viem sa pozera ť do papierov, viem rozozna ť ľavú 

stranu, pripravova ť podklady a materiály.  

Tretia bola cie ľ.  

Cie ľ bolo ďalej rozvíja ť mestské lesy, aj ke ď treba, 

teda ani by som nepovedal, že mestské lesy, tú hlav nú 

činnos ť čo sa týka športu, altánkov, častejšie som robil na 
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investíciách, čiže mám skúsenosti zase s prípravou 

projektov a investovaním.  

Ale treba poveda ť, že aj ke ď je toto rozhodne tá 

zaujímavejšia časť pripravova ť a budova ť, či už stánky, 

oddychové zóny, ale v prvom rade, žia ľ, ani nepoviem, že 

žia ľ, ale v prvom rade treba vidie ť bezpe čnos ť ľudí 

a zabezpe či ť havarijný stav rybníkov. Ten stav je vážny. 

A zabezpe či ť cesty.  

Čiže jak som spomínal, riešil som eurofondy a cie ľ, 

cie ľ by bol, ľahšie by sa hovorilo, keby neboli niektoré 

skuto čnosti, ktoré sú vážnejšie a musíme postavi ť niekedy 

tie priority pre tie ciele, jako ktoré by sa radšej , aby 

bolo všetko pripravené a pokosené.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Faktickou pán Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Ja som mal na ten príspevok pána riadite ľa, ten jeho 

prvý, jak spomínal teda, že , že budú musie ť aj nejaké 

vlastné finan čné zdroje investova ť do do odchytu, alebo do 

zberu chránených živo číchov, pri, teda pri prípadnej 

realizácii projektu, tak ur čite aby bolo zahodno oslovi ť 
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Slovenský rybársky zväz, alebo Slovens, teda alebo členov 

Poľovného združenia, ktorí využívajú mestské lesy, pre tože 

jak jedna, tak aj druhá organizácia má ako jednu zo  svojich 

hlavných činností ochrana prírody, tak verím, že sa im 

podarí aj takýmto spôsobom plni ť aj tieto funkcie.  

A ja si myslím, že ur čite aj to bude možná s nimi 

dohoda nejako bezodbaldne, bezodplatne sa podie ľať na tom, 

aby tie vodné živo číchy, predpokladám, že sa tam hlavne 

jedná o raky, ktoré tam žijú v týchto rybníkoch. On i tí 

členovia Slovenského rybárskeho zväzu majú zárove ň aj tie 

oprávnenia, alebo čle členovia rybárskej stráže. 

Takže ur čite (gong) aj takýmto spôsobom by sme mohli 

ušetri ť nejaké finan čné zdroje.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora 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 sa vám chcem aj po ďakova ť, pán riadite ľ, že ste 

teda zahájil takú vä čšiu komunikáciu s ochranármi 

a s odbornou verejnos ťou.  

Trošku nám chýbala v tej vašej koncepcii tá hlavná 

nosná časť, ktorá je v štatúte zriadenia mestských lesov, 
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že to je vlastne rekrea čná funkcia hne ď druhá, za ňou je 

ochrana prírody.  

Čiže s týmto vás trochu budeme nahá ňať a trápi ť. Ale 

myslím si, že ten za čiatok bol  celkom dobrý a sme sa 

zhodli na mnohých veciach a teším sa na spoluprácu.  

A dúfam, že teda poslanci podporia aj to, že sa vla stne do 

tej koncepcie dostane aj to uznesenie zastupite ľstva, ktoré 

dorieši tie veci, ktoré v tej koncepcii vašej chýba li.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora 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. 

Ja sa, som sa prihlásila do diskusie, pretože na 

komisii sme mali len prezentáciu pána riadite ľa z Mestských 

lesov.  

Takisto vítam to, že Mestské lesy spolupracujú 

s odbornou verejnos ťou. Bolo by fajn, viem o tom, že sa 

dohodli na výške ťažby, keby sa Mestské lesy dohodli aj na 

nejakej lokalizácii ťažby. 

Ale všeobecne by som potom, ke ď budú prezentácie 

všetkých riadite ľov za nami chcela prija ť uznesenie, alebo 

navrhnú ť uznesenie, aby všetky mestské podniky 

spolupracovali s odbornou verejnos ťou. To je prvá vec.  
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Takže kvitujem túto pozíciu Mestských lesov, ale má m 

otázku na pána riadite ľa, alebo aspo ň informáciu. My sme 

včera prijali uznesenie, v ktorom navrhujeme, aby sa mesto 

pokúsilo získa ť pod hlavi čku Mestských lesov Pe čniansky les 

a celé, celú tú tú ten tú oblas ť. A aby mesto vstúpilo do 

rokovania so Štátnymi lesmi, tak by som možno chcel a 

požiada ť, aby aj Mestské lesy boli aktívne v tomto. Aby sa 

Mestské lesy rozširovali a nie nezmenšovali.  

Takže takýto návrh v čera sme prijali. Tak keby ste 

mohli to zapracova ť do vašich plánov nejakým spôsobom. 

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: 

Ďakujem pekne. 

Mám nieko ľko otázok keby ste si to písali.  

Aké je vaše stanovisko k úplnému zastaveniu tažby 

v lesoparku, ktoré tu presadzoval v minulom volebno m období 

poslanec Nesrovnal?  

Druhá otázka je: Aké je vaše stanovisko k jazdám 

cudzích nákladných vozidiel cez cesty bratislavskéh o 

lesoparku a aké sú tie cesty a ktoré, ktoré spolo čnosti 

využívajú naše cesty a čo za to dostávame?  
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Za ďalšie sa chcem spýta ť ako sa pozeráte na ten fakt, 

že práve v týchto chví ľach prebieha plá, príprava nového 

plánu starostlivosti o les, čo na dlhé roky predur čí spôsob 

hospodárenia v mestských lesoch, ale primátor nevym enoval 

komisiu, ktorá mala by ť hlavným poradným orgánom práve 

kvôli príprave využívania, hospodárskeho využívania  lesa 

a vybalansovania medzi rekrea čným hospodárnym, hospodárskym 

a po ľovným, po ľovnou stránkou využívania bratislavského 

lesného parku.  

Zatia ľ tieto, tieto otázky.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Kimerlingová, svoje otázky.  

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

Áno, ja by som chcela upozorni ť pána riadite ľa, že má 

tu ako jeden smer rozvoja lesoparku po ľovníctvo a tu sa 

uvádza, že na území lesoparku je po ľovný revír a že je 

potrebný lebo je tam po četná po ľovná zver a preniká do 

mesta a ohrozuje seba a obyvate ľov.  

Lenže my máme z minulosti skúsenosti, aj s tým, že 

poľovníci ohrozovali obyvate ľov. A preto chcem vedie ť čo 

urobíte, ako zabezpe číte, aby sa po ľovalo len v takých 

časoch a v takých d ňoch ke ď to nebude ohrozova ť obyvate ľov, 
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ktorí prídu do lesoparku za rekrea čnou funkciou, za 

rekrea čným ú čelom. 

A potom na komisii sme po čuli, že pán Šíbl vám 

vy čítal, že v tejto koncepcii alebo materiály sa nenac hádza 

ni č o tom, ako chcete podporova ť životné prostredie, ako 

chcete pôsobi ť na zlepšenie životného prostredia.  

Ja viem, že jednotlivé tie sú časti sú vlastne podporou 

životného prostredia, ale nie je to tu tak jasne po vedané.  

To je všetko.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestní čka Farkašovská.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo.  

Ja vám chcem pán riadite ľ poveda ť, že vám držím palce 

a všetkým kolegom, ktorí to možno nevedia pripomenú ť, že 

bratislavský lesopark sa myslím, minulý týžde ň dostal 

v britskom Telegraphe do rebrí čka desiatky najkrajších 

lesných dovoleniek na svete.  

Na deviatom mieste a až za ním skon čilo slávny 

Sherwoodskom lese Robina Hooda. 
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Takže naozaj, pán riadite ľ, držím vám palce, aby ste 

tento klenot dokázali rozvíja ť a možno ho dostali na ešte 

lepšie miesta.  

Ing. Juraj   Z i k m u n d ,  riadite ľ Mestských lesov 

v Bratislave 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Fak, faktickou reaguje pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Presne tak, ja som to tiež čítala na internete. 

Čiže treba jasne po ďakova ť pánovi riadite ľovi Kutkovi 

za to, že to tak vybudoval. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pripomínal by som, že aj s tou ťažbou pätnás ťtisíc 

metrov kubických ro čne.  

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

Tiež som chcel reagova ť na pani námestní čku, že za to 

treba po ďakova ť najmä bývalému ve vedeniu a už spomenutému 

pánovi riadite ľovi Kutkovi. 

Ja teda dúfam, že aj nové vedenie bude v tomto tren de 

pokra čova ť a že o ďalších osem rokov znovu sa dostane, že 

teda, alebo v tých ďalších rokoch o toto prestížne oce 

ocenenie naše mestské lesy neprídu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Šramko. 

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Ďakujem pekne. 

Pánovi riadite ľovi by som chcel takisto po ďakova ť. Už 

sme mali konkrétne nejaké stretnutie oh ľadom lesoparku, čo 

je pri Lama či.  

Ale poprosil by som pri riešení tých otázok po ľovného 

revíru nezabúda ť na to, že na prvom mieste sú ľudia. 

A povedal som to aj na mestskej rade. Neviete si pr edstavi ť  

ten strach rodi ča, ktorý mi zavolá: Pán starosta, moje 

decko pred chví ľou odišlo do školy a ja vidím na ulici 

diviaka.  
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Takže, aby bol na prvom mieste človek a samozrejme ja 

držím palce zvieratkám, lesu a tak ďalej, ale na prvom rade 

musíme myslie ť na túto bezpe čnos ť. To znamená, ke ď je 

premnožený diviak, tak nebudeme pozera ť na to, že a tak 

ďalej.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pani Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Pán Šramko, pod ľa štatistík smrte ľných úrazov je 

viacej na po ľova čke ako z kontaktu s diviakom, alebo 

medveďom.  

Na Slovensku je to, bohužia ľ, tak. Máme asi 

päťdesiattisíc po ľovníkov a možno nejakých pä ťdesiat 

medveďov.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pán poslanec  Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Prepá čte, kolegovia, kam sme sa dostali?  
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Deti, diviaky a ja neviem.  

Čiže sa bavme, tuto je pán riadite ľ, čo to rozprávame?  

Okrem toho čo sa týka diviakov, sú tak premnožené, že 

sú po záhradách, po cintorínoch, hocikde. To znamen á, 

naozaj by sa zišlo vystrie ľať polovicu tých diviakov možno. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Len na úvod, že pánovi bývalému riadite ľovi sme sa 

pekne po ďakovali za to, že bratislavský lesopark dostal do 

takého vysokého štádia medzinárodného ocenenia. Tak  sme ho 

za to odvolali. Ale to len na okraj. 

Ja by som sa chcela, naozaj tiež zažela ť pánovi 

riadite ľovi, aby sa mu darilo.  

Chcela by som sa ho len spýta ť, pýtala som sa to aj na 

mestskej rade, dostali sme pred pár hodinami, alebo  pred 

nejakou tou hodinkou informáciu o plnení uznesenia číslo 

1798 z roku 2014 kde v bode 7 bolo potrebné, alebo bolo 

uložené Mestským lesom požiada ť Okresný úrad v Bratislave 

o vyhlásenie pozemkov v Bratislavskom lesnom parku vo 
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vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky  Br atislavy  

za nepolovné nepo ľovné plochy.  

A chcem sa spýta ť kedy budú splnené požiadavky tohto 

uznesenia? 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktic 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

A či sa plnia?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou bude pokra čova ť pán poslanec  Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja som už položil otázky, čiže vidím, že som posledný, 

tak len pána Greksu skromnú reakciu.  

Ja zas dostávam strašne ve ľa mailov, že v Bratislave 

sú premnožení poslanci. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej.  

Pán pán starosta Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Môžem?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, po ď. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Vidím, že tu je taká neformálna diskusia. Mala by z a 

zakro či ť pani Izabella a umravni ť poslancov.  

Pán riadite ľ, k Železnej studni čke, chcem sa spýta ť. 

Ja som rekrea čný bežec, chodíme tade beháva ť, tam stovky, 

možnože až tisíce rekrea čných bežcov k Železnej studni čke.  

My sme tam prijali uznesenie o zákaze vjazdu, 

pokra čovaní zákazu vjazdu. Aký je váš názor na to? Aj 

k možnej výstavbe na Železnej studni čke? Tam je ten možná 

zástavba toho areálu sanatória, toho kúpaliska.  

My by sme, teda aspo ň ja hovorím za tú skupinu 

rekrea čných bežcov, neboli radi ak by sa zákaz vjazdu 
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zrušil a ak by tam nejaká výstavba prebehla, lebo p otom 

samozrejme, k nej je možná doprava nutná.  

Čiže to je taká perla rekreácie v Bratislave, ktorá by 

bola potrebné zachova ť.  

A váš názor na to. Budúcnos ť Železnej studni čky.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som zárove ň a myslím, že môžeme pokra čova ť 

všetci, za Dúbrav čanov, že my takisto chceme, aby ten ten 

vstup tam nebol tým motorovým vozidlám dovolený.  

A myslím si, že si to myslí každý, ale môžete to po  

mne všetci zopakova ť, aby každá mestská časť potvrdila, že 

nechce, aby autá chodili na Železnú studni čku. A nielen 

rekrea čný bežci, aj rekrea ční chodci ako ja.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

A tu kolega by aj za jeho dom v Petržalke chcel tút o 

istú požiadavku ma ť ako ja.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za pripomienku.  

Na  záver pán riadite ľ Mestských lesov odpovie 

a zodpovie otázky.  

Máte slovo. 

Ing. Juraj   Z i k m u n d ,  riadite ľ Mestských lesov 

v Bratislave 

Ďakujem. 

Idem. Písal som si poznámky, idem po rade.  

Raky. Čo sa týka výberu rakov, je to predjednané 

s rybármi, že oni zabezpe čia výber rýb, čo sa týka rakov, 

treba ma ť na to špeciálne oprávnenie, ktoré v sú časnosti 

vybavujeme my na ministerstve, pokia ľ viem, predpokladám, 

že bude v doh ľadnej dobe, nako ľko také o, takéto oprávnenie 

majú ešte Češi. 
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A dokonca by som povedal, že na za čiatku ani na 

ministerstve nevedeli ako pokra čova ť týmto smerom.  

Čo sa týka ochrany prírody. Príroda, je to jeden 

kolobeh, o ktorý sa treba aj stara ť, zve ľaďova ť ju.  

Tak jak bolo spomenuté, nie je to, je to jeden 

kolobeh, kde, kde stromy vznikajú, zanikajú a treba  

poveda ť, že mestské lesy, hovoríme aj o lesoparku, je to 

súbeh, nie sú to len lesy, sú to aj rybníky, potô čiky, 

cesty, čiže o všetko sa treba stara ť.  

A ve ľkos ťou, ktorý je tento lesopark, tritisíc 

hektárov, musíme vidie ť, že je sú susedí so zastavanými 

plochami od Ra če cez Nové Mesto Kolibu, Kramáre až dookola 

a je tam množstvo návštevníkov a turistov, ktorí ta m 

chodia. Sú tam cyklotrasy.  

Čiže je sa o čo stara ť, lebo ko ľkorazy aj všetci 

návštevníci nie sú úplne disciplinovaní, a odvážame  odtia ľ 

ozaj množstvo ne čistôt, fliaš, ktoré sú len tak v prírode 

dané.  

Že k tej ochrane v tých hrubých číslach lebo to 

ochrana prírody, to môže by ť diskusia ozaj na dlhšie 

večery.  

Výška a ťažba lokalizácie. Čo sa týka ťažby. 

V podstate Lesný hospodársky plán. Za vytvorenie Le sného 

hospodárskeho plánu je zodpovedný Lesný úrad a Lesn ý úrad 

aj vyberá spracovate ľa, ktorý spracuje tento projekt.  
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My sme vlastníci. Na za čiatku ako vlastníci, ja som 

pri tom nebol, boli predložené požiadavky ako má vy zera ť 

Lesný hospodársky plán, že žiadame, aby bolo zabezp ečené 

päťtisíc ro čne v priemere, čiže za decénium pä ťdesiattisíc 

metrov kubických úmyselnej ťažby. Toto bolo odovzdané a ja 

sa musím riadi ť zákonmi a uznesením zastupite ľstva. 

Čiže v tomto štádiu to bolo predložené. Na tom 

v podstate robí firma, ktorá to spracovala tak, ja to bolo 

zadané.  

Čo sa týka lokalizácie. Neviem poveda ť stanovsko. 

Treba si vypo čuť ur čite stanoviská odborníkov jako aj 

viacerých.  

Úplné zastavenie ťažby. Nepo čul som tento názor ešte 

nikdy, po čujem ho prvý raz. Neviem da ť k tomu stanovisko.  

Cudzie autá. Cudzie autá jedine, že tam chodia neja ko 

na čierno, čo sa môže sta ť. Pravidelne tam je stojí či 

mestská polícia, či štátna polícia, máme s nimi styky 

a kontrolujú vozidlá, ktoré sú. 

Do tohoto treba poveda ť, že sú povolenia, ktoré vydáva 

magistrát, nie je ich ve ľa, ale do územia sem-tam sa vojde 

nejaké auto.  

Plán starostlivosti o les. Komisia, teraz. Pardon. To 

mi vypadlo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, nie, dobre.  

Pokra čujem ďalej.  

Poľovníctvo. Po ľovníctvo, neviem da ť krk, ale 

pochybujem, že to bol niekto z po ľovníkov, ktorý by mohol 

ohrozi ť jako človeka.  

Vytvorenie toho čo sa týka, že bola odovzdaná na 

životné prostredie žiados ť o vytvorenie nepo ľovných 

pozemkov vo ve ľkosti 820 hektárov, pokia ľ si pamätám. 

Nepoľovné pozemky, lebo to boli žiados ť (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo), táto žiados ť bola odovzdaná. Túto 

Lesný úrad nás vyžiadal z dôvo, teda pokia ľ ja mám 

informácie, bolo to v predchádzajúcom období, vyžia dal 

zdôvodnenie pre čo sme žiadali vytvorenie takmer na tretine 

územia nepo ľovné pozemky a následne by malo dôjs ť ešte, 

teda ak by to uznal k vyzna čenie, ozna čenie. (gong) 

Vzhľadom k tomu, že tieto veci neboli doložené, my sme 

pokia ľ ja, v predchádzajúcom období, bolo to niekedy v má ji 

minulého roku, alebo v júni, bol kto to predkladal,  

predložený, táto požiadavka odôvodnenia a nebola sp ätná 

väzba, Lesný úrad pozastavil konanie.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej. 
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Ing. Juraj   Z i k m u n d ,  riadite ľ Mestských lesov 

v Bratislave 

Toľko ja mám k tomuto asi. Čo ja mám informácie.  

Plnenie uznesenia. Neviem, čo tam bolo. To bolo 

vlastne k tým nepo ľovným pozemkom. 

Zákaz vjazdu. Plne sa s tým stotož ňujem a súhlasím. 

O výstavbe ďalej neviem o nejakej, (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) nemám.  

Budúcnos ť. V prvom ja, v prvom rade a ur čite Mestské 

lesy, respektíve už samotný názov ke ď to hovorí Lesopark, 

malo by to zosta ť kultúrnym, spolo čenským a športovým 

areálom pre všetkých ob čanov a návštevníkov hlavného mesta. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej.  

Ja si myslím, že túto prvú etapu uzatvárame.  

Pripomínam len, že to trvalo cirka jednu hodinu, al e  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ing. Juraj   Z i k m u n d ,  riadite ľ Mestských lesov 

v Bratislave 

Ale, prepá čte, teraz neviem na ktorú. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Verím tomu 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Práve teraz sa o tom venoval, práve to povedal  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Moment, moment.  

Hodinu sme venovali jednému podniku a predložili sm e 

ich dvanás ť na toto rokovanie, lebo požiadavka bola 

dvanás ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak. To ur čite asi neskon číme. Každopádne každý z vás 

mal požiadavku, aby pánov jednotlivých generálnych,  alebo 

riadite ľov príspevkových organizácií poznal. Sú poznaní. 

Pre m ňa, máte možnos ť dohodnú ť si akéko ľvek 

stretnutia, bližšie špecifikova ť svoje otázky vrátane 

odpovedí. Je prekvapujúce to, že na mestskej rade n ezaznela 

ani k jednému ani jedna otázka. To je, to si myslím , že je 

prekvapujúce.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Boli tam nastúpení všetci dvanásti. To nehovorte, p án 

Budaj.  
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Z tohto vyplýva, že po ďakujem pánovi riadite ľovi 

Mestských lesov a prejdeme k ďalšiemu pánovi riadite ľovi 

a to je Mestskej polície.  

Ďakujem. 

Mestská polícia.  

(poznámka:  ná čelník Mestskej polície prichádza 

k re čníckemu pultu) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ste vy čerpali, aj tak ste prihlásený, pán Budaj, 

tretíkrát. Trikrát, ste už vy čerpali.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Otváraš diskusiu. 

Pán Pilinský, prihlás. 

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

Ďakujem. 

Dávam návrh na ukon čenie diskusie.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  potlesk) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

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

Hlasujeme o tom. Hlasujeme.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Máme tu procedurálny návrh, o ktorom sa automaticky  

hlasuje, ak mám takúto záležitos ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ukončil práve diskusiu.  

Moment. Moment.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Máme tu návrh na ukon čenie diskusie k bodu číslo 

osemnásť. Budeme o tomto hlasova ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

K bodu číslo osemnás ť máme návrh na ukon čenie 

diskusie. Budeme hlasova ť.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Budeme hlasova ť, spustite hlasovanie.  

Návrhová komisia.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja som chcela podotknú ť, že bod osemnás ť zah ŕňa 

dvanás ť mestských podnikov, ktorých si chceme vypo čuť.  

Ak dovolíte, tak to dokon čím, kolegovia a kolegyne.  

A tým pádom čo teraz bolo dané ten návrh, že návrh na 

ukon čenie diskusie, to sa týka celého bodu osemnás ť.  

Takže pozor s tým.  

A návrh na ukon čenie diskusie k jednému bodu, to nie 

je možné, lebo diskusia ešte pokra čuje.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ale bolo povedané, že teda Mestské lesy sa 

predstavili, poslanci mali čas položi ť svoje otázky a potom 

bolo povedané závere čnou re čou odpovie doty čný riadite ľ.  

Takže, prosím, držme sa toho. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Súhlasím.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A teraz dajme miesto pre Mestskú políciu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Moment. Moment.  

Návrhová komisia má v tomto prípade navrhnú ť 

a reagova ť tak, ako bolo predstavené pánom poslancom 

Pilinským. Čo povedal pán poslanec Pilinský a k tomu ideme 

hlasova ť.  

Je tak? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Je tu návrh, procedurálny návrh na ukon čenie diskusie.  

Ideme teda hlasova ť o procedurálnom návrhu na 

ukon čenie diskusie k bodu číslo osemnás ť.  

(Hlasovanie.) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Pokra čuje pán riadite ľ Mestských lesov. Krátke 

predstavenie, následne otázky.  

Mestskej polície, pardon. 

Mgr. Peter   K r a j í č e k , ná čelník mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý de ň prajem, vážené dámy, vážení páni.  

Na základe uznesenia mestského zastupite ľstva 

predkladám koncepciu rozvoja Mestskej polície hlavn ého 

mesta Slovenskej republiky. 

Koncepciu Mestskej polície som spracoval po oboznám ení 

sa so stavom a podmienkami, v ktorých pracujú prísl ušníci 

mestskej polície. 

Tvoril som ju aj na základe spolo čnej komunikácie 

s riadiacimi pracovníkmi mestskej polície, ktorých 

požiadavky a návrhy na zlepšenie práce a skvalitnen ie práce 

vychádzajú z ich skúseností a potrieb priameho výko nu 

služby.  
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Koncepcia je rozdelená do najdôležitejších oblastí 

činností mestskej polície a zoh ľadňuje potreby jej ďalšieho 

a kvalitnejšieho fungovania.  

Mojim hlavným cie ľom je, aby Mestská polícia hlavného 

mesta bola vidite ľná dobre fungujúca organizácia, ktorá si 

plní všetky úlohy, pre ktoré je zriadená.  

Pre skvalitnenie svojej činnosti však bude v ďalších 

rokoch potrebova ť výrazné finan čné investície. A to nie len 

do materiálno-technického vybavenia, skvalitnenia 

pracovných podmienok, ale najmä investície v person álnej 

oblasti, oblasti vzdelávania, výcviku a najmä zlepš enia 

platových podmienok príslušníkov mestskej polície.  

Týmto zlepšením pracovných podmienok chcem urobi ť 

prácu v mestskej polícii aktrak, atraktívnu pre mla dých 

ľudí, najmä z hlavného mesta.  

K otázkam pána poslanca čo ma motivovalo prihlási ť sa 

do výberového konania.  

Som Bratislav čan, narodil som sa tu, žijem tu. Mnoho, 

mnoho rokov som bol príslušníkom policajného zboru a pri 

rôznych diskusiách neformálnych aj formálnych sa mo ji 

priatelia s ťažovali na fungovanie, na činnos ť mestskej 

polície, takže pri možnosti ke ď bolo vyhlásené výberové 

konanie, do tohto som sa prihlásil, aby som aj ja t eda 

nejakým spôsobom sa snažil skvalitni ť prácu mestskej 

polície na meste Bratislava. 
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Aké, aké sú prednosti na základe, ktorých som bol 

vybraný, no to je ťažká otázka na m ňa, to je skôr na 

komisiu, ktorá rozhodla, že som bol vybratý ako naj lepší.  

Najdôležitejším cie ľom, ten som aj povedal. Že mojim 

hlavným cie ľom je, aby mestská polícia bola vidite ľná dobre 

fungujúca organizácia a ktorá by si mala plni ť všetky tie 

úlohy k spokojnosti ob čanov Bratislavy . 

Toľko na úvod.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S faktickou bude pokra čova ť, predpokladám, že je 

záujem, samozrejme a všetkých prihlásených ešte pla tí, pán 

poslanec  Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja ešte možno  k tomu predchádzajúcemu, že naozaj, 

vzh ľadom k tomu, že ich je tu ve ľa, ja chápem návrh pána 

Pilinského, aby sa to zrýchlilo, lenže bohužia ľ, dalo sa to 

všetko do jedného bodu, nie do viacerých a naozaj, keď 

budeme robi ť jednu, jednu hodinu jedného, tak to bude dlho 

trva ť.  

Čiže, súhlasím s tým, že by sa to malo zrýchli ť. Túto, 

túto jeho požiadavku, jej rozumiem, len naozaj si t reba 
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uvedomi ť, že ke ď sa zruší diskusia, tak sa nebude da ť pýta ť 

všetkých ostatných. Tak len na margo toho.  

Ďakujem, že to neodsúhlasili.  

A naozaj, poprosím o konštruktívne otázky a da ť 

priestor aj ostatným. 

Ďakujem. 

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: 

Pán Krají ček, vy ste a samozrejme máte pravdu, chceli, 

aby sme otázky na to, že na základe čoho ste boli vybraní, 

adresovali výberovej komisii, ale my ju nepoznáme. Tá 

výberová komisia nebola zverejnená, poslanci do nej , pokia ľ 

viem, nemali prístup a nám bolo povedané, že to bol o 

politicky rozdelené.  

Chcem sa vás opýta ť vecnú. 

Toto sú pre vás nepríjemné správy a viem si 

predstavi ť, že každý slušný človek sa cíti trápne ke ď sa 

dopočuje, že bol objektom takejto maškarády a mrzí ma to , 

že sa poznávame takouto formou. Ale my sme tu na to , aby 

sme hájili verejný záujem a hovorili ob čanom pravdu o tom, 

čo sa tu deje.  
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Chcem sa vás spýta ť pri tejto príležitosti, verím, že 

nie poslednej, lebo ako námestník som mal na staros ti 

políciu a trochu som sa o tom nie čo dozvedel, že jednak ako 

to je s tou metropolitnou políciou?  Ako si predsta vujete 

potom (gong) financovanie?  

A za druhé, čo s tým parkovaním. Vy tam máte 

o parkovaní dve položky, odrážky, ktoré nerieši ni č hlbšie. 

Sú to len frázy.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne.  

Mňa zaujalo, že ste povedali, že chcete zlepši ť 

platové podmienky pracovníkom mestskej polície. Ja držím 

palce. Len sa chcem spýta ť, že asi ko ľko to ro čne 

predstavuje aký, aké zvýšenie objemu pre mestskú po líciu 

práve tento prvok?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora 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: 

Pán, pán  velite ľ, ja mám tiež otázku na tú parkovaciu 

politiku, pretože sa vás musím spýta ť či máte dostatok 

pracovníkov na to, aby ste kontrolovali celé mestsk é časti 

tak, ako sa to plánuje zavies ť.  

A konkrétne ko ľko, v ktorých mestských častiach, máte 

hliadok? Lebo viem z minulosti, že v Petržalke boli  len dve 

hliadky. Či sa to zlepšilo? A v iných mestských častiach 

ako na tom ste personálne?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pripomínam, že tí čo sa všetci prihlásili k faktickým 

otázkam, tak sa chystajú kvázi ako keby na diskutuj úceho. 

A posledný diskutujúci, alebo na posledného diskutu júceho 

sa prihlásil pán poslanec Borgu ľa.  

Takže bude pokra čova ť pán poslanec Vetrák. Faktickou.  

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

No áno, ďakujem.  

Pani Kimerlingová ma troška predbehla. Ja len 

zdôrazním, že ke ď sa v Petržalke diskutovalo o parkovacej 

politike, tak tam bol ten pôvodný odhad, že bude le n 

päťdesiatpercentná, akože by som povedal pä ťdesiat per, na 

päťdesiat percent budú tí ľudia dodržiava ť tie zavedené 

pravidlá. Tam je nieko ľko desiatok tisíc parkovacích miest. 
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A teda nadväzujem na to, čo pani Kimerlingová 

hovorila: Že ako ste na takéto nie čo pripravení? Lebo my 

hovoríme o tom, že to je aj zakladanie tých takzvan ých 

papúč, to je kontrola tých miest. že teda akým spôsobom je 

na to mestská polícia pripravená a hlavne teda, pok ia ľ ide 

o Petržalku? 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja som sa s pánom riadite ľom stretol na obede. My sme 

s pani Farkašovskou za náš klub dostali poverenie, nech sa 

s ním stretneme, nech mu povieme naše požiadavky na  mestskú 

políciu, ako aj pripomienky k predošlému fungovaniu . A m ňa 

ste teda na tom obede ke ď sme sa spolu o tom rozprávali, 

keď ste aj si vy vypo čuli naše problémy, ste ma presved čili 

vašim prístupom o tom, že budete dobrý riadite ľ, držím vám 

palce, aby vám to naozaj aj tak dobre, dobre, dobre  

fungovalo. 

A ja sa snažím spolu so svojimi kolegami z nášho 

poslaneckého klubu intenzívne komunikova ť so všetkými 

riadite ľmi podnikov a príspevkových organizácií a ja som 

zatia ľ ve ľmi spokojný s tým, že naozaj sú ochotní 
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a u každého mám dvere otvorené bez toho či som ho pred tým 

poznal, nepoznal.  

Keď ho raz vybrala výberová komisia, ja ho tam 

akceptujem. A v prípade, že by som bol nejak nespok ojný, 

tak ur čite by som to tuto verejne povedal. Zatia ľ musím 

poveda ť, že so všetkými, s ktorými som sa doteraz stretol,  

tak som bol spokojný, vrátane vás, pán ná čelník.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Mikulec.  

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja teda s pánom ná čelníkom prichádzam do kontaktu v 

komisii na ochranu verejného poriadku.  

Myslím, že to je človek, ktorý má záujem robi ť pre 

mesto. 

A tak isto by som chcel kolegov vyzva ť, aby mu 

nedávali otázky čo bude s parkovacou politikou, lebo to je 

otázka, ktorá tu už štyri roky sa rieši na meste a to máme 

vyrieši ť my ako poslanci. Takže by som poprosil, aby sme to  

riešili my, lebo, lebo, lebo je ve ľký problém to, že tuto 
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sa len presúvajú témy z roka na rok a ni č sa tu nerobí a už 

dávno sme toto mohli ma ť za sebou.  

A čo sa týka fungovania mestskej polície. No, pokia ľ 

tam nebudú peniaze, tak tá polícia bude presne tak 

fungova ť, ko ľko tam pe ňazí bude. Pokia ľ tam nenate čú tie 

peniaze a nejakým spôsobom to nebude fungova ť, to znamená, 

že aj tá parkovacia politika bude fungova ť potia ľ tá 

polícia bude fungova ť presne tak, jak funguje za tie 

peniaze, ktoré tam sú.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora 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. 

Ja som sa chcela opýta ť pána riadite ľa, že či plánuje  

posilni ť pochôdzkárov? Túto otázku mám vlastne zo skupiny 

Iniciatívnych ob čanov a prevádzkarov okolí, Obchodnej 

a okolí.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ja som sa prihlásil faktickou, pán námestník, aby s om 

to urýchlil. Preto som si nedal normálne, tak myslí m, že 

všetci to tak urobili.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pochopil som.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán riadite ľ, či ná čelník sa bol u m ňa predstavi ť. Som 

veľmi rád. Presved čil ma. Pod ľa mňa inteligentný človek, 

ktorý je vo fachu. Je tam krátko a vyzná sa v tom.  

Ja sa chcem takto spýta ť na tie kamerové systémy 

a budúcnos ť kamerových systémov.  

Vieme, že tento rok asi už rozpo čet (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo), ale na roky sedemnás ť, osemnás ť. Aká 

je vaša predstava oh ľadom zlepšenia teda te dostupnosti 

tých kamerových systémov alebo možno nejakej rekonš trukcie, 

alebo vízie budúcnosti? 

No, skon čil som.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem pekne. 

Ja čo mám skúsenos ť, že minulý pán riadite ľ, 

jednoducho to, čo nevedel, sa tomu vyhol, tak chcel by som 

veri ť, že pán ná čelník to nezopakuje.  

V meste je desa ťtisíce parkovacích miest. Toto 

poslanci nevyriešia. Viete ko ľko ich je? Ko ľko vás čaká 

ochrany vézeemka ak ho prijmeme?  

A druhá otázka. Viete ko ľko máte papú č?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V každom, dobre.  

Poprosím o odpovede.  

(poznámka:  po čuť poslanca Budaja „nena nenašepkáva ť“) 

Mgr. Peter   K r a j í č e k , ná čelník mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Začnem teda pod ľa tých bodov ako ste, ako ste 

pokladali tie otázky, že možno na niektoré body zod poviem 

naraz.  

Čo sa týka parkovacej politiky.  
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Súčasný personálny stav mestskej polície nedokáže 

zabezpe či ť ani základný výkon služby. To znamená z tých 

stretnutí, ktoré mám zo starostami mestských častí je 

jasné, že sú nespokojní, pretože gro celého výkonu mestskej 

polície sa vždy sústre ďuje do tých najvä čších mestských 

častí. To znamená Ružinov, Nové Mesto, Petržalka, St aré 

Mesto, Dúbravka.  

Čiže tie okrajové mestské časti, ktoré sú aj rozlohou 

v podstate vä čšie ako, ako niektoré iné, tak tam sa dostane 

hliadka mestskej polície iba ve ľmi, ve ľmi zriedkavo, 

prípadne ke ď tam ide robi ť nejaký zákrok, alebo ide na 

zásah na PCO.  

Vzhľadom k tomu, že tie hliadky, ktoré sú  po čas d ňa 

vo výkone služby musia, musia plni ť tieto dôležité úlohy. 

To znamená, ke ď sú dve hliadky po čas d ňa v službe, tak 

ur čite sa nedostanú do všetkých lokalít. Musia reagova ť na, 

na podnety ob čanov, na parkovanie, na všetky možné 

informácie, ktoré musia preveri ť. Čiže, samotný výkon, 

výkon služby v týchto lokalitách im nezostáva čas. 

Tým som sa dotkol rovno aj personálneho obsadenia. 

Čiže pokia ľ mestská polícia sa nevráti do stavov, ktoré tu 

boli v rokoch predchádzajúcich, čiže hovoríme okolo 

nejakého čísla pä ťsto, tak jednoducho tá mestská polícia 

nebude vôbec funk čná na to, na čo bola zriadená.  

Pokia ľ teda aj mestská polícia má plni ť úlohy na úseku 

na (poznámka: nezrozumite ľné slovo)teritóriu mesta 

Bratislavy, to znamená, že by mala plni ť úlohy aj vo 

všetkých mestských častiach, nie len teda v tých hlavných.  
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Čiže, mojim cie ľom samozrejme bude, bude požiada ť 

o navýšenie stavov. Ale to je druhá vec, na čo bude mestský 

rozpo čet. Čiže pokia ľ bude mestský rozpo čet v takom stave, 

že budeme ma ť možnos ť dosta ť tie zdroje na mestskú políciu, 

tak ur čite budeme, budeme radi ke ď tie peniaze dostaneme.  

Druhá vec je, že nie sme v policajnom zbore kde ja si 

mám možnosť tých ľudí ve ľmi rýchlo odniekia ľ presunú ť. To 

znamená, že aj keby som dostal okamžite teraz desa ť 

miliónov na nové tabu ľkové miesta príslušníkov mestskej 

polície, tak ich nedokážem využi ť, pretože na to nemám 

pripravených ľudí. Lebo nie všetci, samozrejme, sp ĺňajú 

odbornú spôsobilos ť. Túto musia získa ť v trojmesa čnom 

kurze, takže je to ve ľký problém.  

Čiže musíme myslie ť strategicky dopredu, to znamená, 

že v tomto roku pokia ľ budeme chcie ť nie čo, nie čo urobi ť aj 

s parkovacou politikou a tá parkovacia politika by mala 

začať fungova ť od budúceho roka, to znamená, že tento rok 

potrebujeme nalia ť finan čné prostriedky do mestskej 

polície, aby sme si mohli za čať robi ť výber nových 

príslušníkov pre mestskú políciu, ktorí budú zabezp ečova ť 

tieto úlohy týkajúce sa parkovacej politiky.  

Mojim cie ľom je, aby sme odbremenili jednotlivé 

okrskové stanice od týchto ostatných činností, ktoré 

momentálne vykonávajú a čiste, čiste sa špecializovali iba 

na to, na čo sa majú.  

To znamená, že žiadnu parkovaciu politiku. To chcem  

aby robilo samostatné oddelenie, ktoré by mohlo ma ť zhruba, 

zhruba okolo šes ťdesiat policajtov. Tým pádom, tým pádom sa 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 273 

uvo ľnia, uvo ľnia ruky okrskovým staniciam na tú činnos ť, na 

ktorú sú tam oni zasa zriadení.  

Platové podmienky no sú, musím poveda ť ve ľmi, ve ľmi, 

veľmi biedne. Základný plat, ktorý dosiahne príslušník  

mestskej polície pri nástupe bez toho, aby sme mu m ohli 

zapo číta ť nejakú prax, je hrubá pä ťstoštyridsa ť Euro 

v hrubom. Takže v čistom dostane na ruku zhruba okolo 

štyristodevä ťdesiat Euro.  

Čiže tým pádom je to absolútne nezaujímavé povolanie  

pre kohoko ľvek z Bratislavy, čiže ja sem nedostanem 

žiadneho, žiadneho záujemcu z Bratislavy. Hlásia sa  mi 

o zamestnanie ľudia z mimobratislavy, pre ktorých sú tieto, 

tieto peniaze celkom ešte zaujímavé.  

Pokia ľ teda nenájdeme zdroje na navýšenie, navýšenie 

platov. Bude to ve ľký problém.  

Koľko to robí. No otázne je zase, musím to oto či ť na 

opačnú stranu. To ľko, ko ľko pe ňazí bude ma ť mesto a vy člení 

ich na navýšenie, navýšenie (gong) platov, tak o to  budeme 

platy zvyšova ť. Ke ď mesto peniaze nebude ma ť, žia ľ, platy 

nemáme z čoho zvýši ť.  

Pracujeme momentálne s magistrátom na tom, aby sme,  

aby sme našli nejaké zdroje aj vnútorné, ale to bud e len 

taká kozmetická úprava.  

Posilnenie tých obchôdzkárov, alebo teda tých územá rov 

v mestských častiach zase je to všetko, všetko závislé od 

finan čných zdrojov. To čo máme dnes v rozpo čte je maximum 
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čo môžem, to znamená, ja nemám z čoho ja navýši ť po čty 

obchôdzkárov.  

Kamerové systémy. Je to tu uvedené aj v mojej strak é, 

stratégii. Cie ľom je zjednoti ť kamerové systémy, ktoré sú 

v rámci mesta. Dnes využíva kamerový systém Dopravn ý 

podnik, využíva kamerový systém policajný zbor, mes tská 

polícia, budeme sa snaži ť o to nejakým spôsobom to celé 

zcentralizova ť tak, aby sme zbyto čne nebudovali nie čo, čo 

už je vybudované. Aby sme sa nestretli na jednom st ĺpe 

verejného osvetlenia s tromi kamerami tri rôzne org anizácie 

mesta.  

Čiže máme, máme pripravenú nejakú, nejakú stratégiu 

s pani námestní čkou a s vedúcim referátu PCO, ktorý má pod 

palcom kamerové systémy. Chystáme materiál pre roky  2016 – 

2018 o nejakom ďalšom rozvoji kamerového systému. 

Samozrejme, k tomu kamerovému systému treba poveda ť, že 

kamerový systém by mal by ť podporou výkonu služby. To 

znamená, podporou policajtov v uliciach.  

Čiže pokia ľ tí policajti ich bude dostatok v uliciach, 

tak o to menej bude musie ť by ť tých kamier. Ale, ale kamery 

nám nena, nebudú, nemôžu nahrádza ť tých policajtov 

v uliciach.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Však ja som sa to obával, že vy sa vyhnete tým 

odpovediam. To ma mrzí.  

Ja som vám položil úplne konkrétne otázky, tak nevi em 

pre čo máte po pol roku problém vedie ť ko ľko máte papu čí.  

Tu je primátor, ktorý dneska chcel podpisova ť ve ľké 

memorandum o tom, že všetky mestské časti už za čnú zo 

parkovacou politikou.  A vy predsa musíte rozumie ť, že 

pokia ľ polícia nebude vynucova ť dodržiavanie tohoto 

vézeemka, tak to je úplný nezmysel. Odtia ľ sa musí za čať. 

Ja som to dva roky upozor ňoval aj primátora Ftá čnika. 

Ak polícia nemá dostato čne technické prostriedky a nemá 

legislatívne podmienky, v živote tu žiadnu parkovac iu 

politiku nikto dodržiava ť nebude.  

A len pre vašu informáciu, lebo vidím, že možno ste  

dostali, ani za toho pol roka nie všetky informácie , no tak 

priemerný príjem mestskej polície je až do tisíc Eu r. 

pretože je tam ešte aj trinásty plat. Neviem či nie ešte 

ďalší. (gong) Sú tam rôzne výhody, sú tam príplatky.  Čiže 

mňa informovala ná čelní čka polície o príjme okolo tisíc 

Eur. Iná vec je, že dobrý policajt by si zaslúžil a j viac.  

Ide o, ide dnes o to, či tam dobrých policajtov máte, 

ako ich udržíte a hlavne či ste pripravený čeli ť všetkým 

tým úlohám, ktoré primátor od mestskej polície žiad a.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Mikulec.  

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja by som zareagoval na kolegu. 

Ono sa za to zas pán ná čelník nemôže, že sú neni 

mestské časti pripravené na parkovaciu politiku, za to môžu 

jednotlivé mestské časti. 

A týmto len upozor ňujem na to, že tú parkovaciu 

politiku teda treba nie nejakým s ve ľkým hurhajom spusti ť 

a teda ve ľa mestských častí, lebo každá tá mestská časť je 

jednotlivo na to pripravená. Niektoré sú ešte rok a  pol, 

dva roky dozadu. Čiže nikdy sa to nespustí naraz.  

A treba to spúš ťať ve ľmi opatrne, lebo tie prostriedky 

na tú mestskú políciu a na tú kontrolu sú ve ľmi slabé. Čiže 

aj tá kontrola musí ís ť úplne pomaly, aby sa aj nejaké tie 

peniaze, ktoré z toho budú na čerpali do tej mestskej 

polície. A aby sa aj zatraktívnila tá práca tých me stských 

policajtov a aby aj ten regres bol taký, že že to b olo 

vidno na tých uliciach, lebo momentálne na tých uli ciach 

je, poviem, v našom Novom Meste, to je úplná katast rofa 

a ľudia nás už prosia, aby sme to vyriešili.  

Čiže v túto, týmto prosím aj kolegov v zastupite ľstve, 

aby nám už (gong) teda uvo ľnili cestu, aby sme to mohli 

začať robi ť už kone čne.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora 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 z toho čo ste nám vlastne povedal,  

Tu som, halo! 

Je mi úplne jasné, že tie financie sú k ľúčové 

k nejakým systémovým zmenám, nie kozmetickým úpravá m. 

Ja možno len taká inšpirácia.  

Cítim to zúfalstvo aj ostatných kolegov. Tak isto 

v Petržalke máme asi dvadsa ť papu čí. To je absolútne 

nezvládnute ľné to, čo sme chystali, tú parkovaciu politiku.  

Tam firma vyžadovala, že bude proste denne chodi ť a ja 

neviem asi pä ťsto od ťahov robi ť. To je absolútne nezvlá, 

nedalo by sa to zvládnu ť s tou, s tou zostavou polície.  

Čiže ak nechceme robi ť len kozmetické úpravy a chceme 

robi ť systémové zmeny, tak pod ľa môjho názoru tam  

potrebujeme či už cez predsedníctvo, ktoré sa tu bude 

realizova ť, tla či ť na vládu, aby prispela financiami 

hlavnému mestu, pretože z vnútorných zdrojov mesta ni č asi 

normálne nevybudujeme. (gong)  

Ak vás môžem poprosi ť a môžete pomôc ť v tejto veci 

pánovi primátorovi, aby ste cez to predsedníctvo do stali 
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aspo ň nejaké, nejaký, nejakú finan čnú injekciu na vaše 

predstavy o polícii. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

K tomu čo tu odznelo ja by som mal len pár svojich 

poznámok takisto, lebo tak jak kolega Budaj hovoril , bol 

svojho času námestníkom, ktorý mal vo svojej pracovnej 

náplni, ak sa to dá tak poveda ť, mestskú políciu, ja som 

pol roka mal takú istú funk čnos ť ako námestník. 

Takže, najskôr vám chcem popria ť hodne síl, aby sa vám 

podarilo to, čo si nejakým spôsobom v rámci tej svojej 

vízie predstavujete, že budete úspešný. To je jedna  vec. 

Druhá vec. Nedá mi, aby som nepovedal, že bývalá pa ni 

námest, ná čelní čka mestskej polície odviedla kus roboty. 

Môžu by ť poh ľady rôzne, avšak ke ď v kontexte toho, čo ste 

povedali, je nevyhnutnos ť navýši ť mzdové prostriedky, 

navýši ť prostriedky finan čné na technické a mobilné 

zabezpe čenie polície, navýši ť systém, ktorý si vyžaduje tak 

jak pred siedmimi rokmi, myslím, bol konštituovaný 

päťstotridsa ť členov mestskej polície, aby sa zabezpe čila 

funk čnos ť, bez tohoto to nepôjde.  
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Takže takú malú radu, ak dovolíte. Pokia ľ nebudete na 

tomto trva ť, aby sa tieto veci pohli k lepšiemu, budete 

čeli ť negatívnym, alebo skôr teda nepriaznivým poh ľadom či 

z mesta od  obyvate ľov, ale aj od nás poslancov. Lebo pani 

náčel, ná čelní čka stroskotala na tom, že nedokázala cez 

vedenie mesta presadi ť tieto požiadavky.  

V prvom rozpo čte, v ktorom som tu bol, išla požiadavka 

od mestskej polície aj s prís ľubom, že do rozpo čtu sa to 

dostane, stoosemdesiattisíc na desa ť nových členov 

mestského zboru posla policajného, bola nula, hej?  

Požiadavka na tri autá nové bola nula, hej?  

A samozrejme, to čo ste vy povedali, bez toho to 

nejde. No ani nemohla robi ť zázraky. 

Čiže na základe tohoto by som sa, dovolíte, po ďakoval 

bývalej ná čelní čke za to čo odviedla v prospech mesta vo 

svojej funk čnej, funk čnom,  hej,  zaradení v rámci polície.  

Druhá vec je to čo tu už aj pán kolega Budaj povedal, 

že tých tisíc priemerný zárobok sa hovorilo, dnešný  

rozpo čet hovorí o pä ť a pol milióna mzdových prostriedkov, 

pri sú časnom stave tristopä ťdesiat, to vychádza. 

Samozrejme, to je aj s odvodmi, to vychádza cez tis íc. Či 

to je len otázka funk čných platov, alebo sú to nad časy, to 

je samozrejme zahrnuté v tomto. Takže aby sme zase až takú 

finan čnú stránku mzdovú nevideli len v tej rovine, že to je 

niekde úplne podhodnotené, tak takto, až takto to n ie je. 
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Treba si uvedomi ť, že jeden nový člen mestskej polície 

len v rámci toho trojmesa čného prípravného kurzu  stojí 

približne s ošatením a a testovaním a prípravou 

osemnásťtisíc Euro. čiže to je jeho príprava.  

Čiže pokia ľ by sme predpokladali, že chceme navýši ť 

o sto ľudí sú časný zbor mestskej polície treba naozaj na to 

tých jedna celá osem až dva milióny nájs ť v rozpo čte mesta.  

Čiže hovori ť tu len o tom, že to treba je jedna dobrá 

vec, druhá skuto čnos ť je, že pri tvorbe rozpo čtu aj pri 

zmenách rozpo čtu už v tomto roku by bolo treba zabezpe či ť, 

aby sa tie čísla, ktoré boli v decembri minulého roku 

odsúhlasené, menili v prospech toho, aby tá polícia  mohla 

byť funk čná.  

Želám hodne, hodne síl a ve ľa úspechov.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán ná čelník, ja nechcem zdržiava ť, preto mám iba 

faktickú.  

S pani vašou predchochy predchodky ňou, pani 

náčelní čkou, sme boli dohodnutí, ako má mestská polícia 

postupova ť pri možno nelegálnych výruboch.  
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Tak ja chcem navrhnú ť takýto postup, ak pani 

predsední čka komisie na ochranu verejného záujmu  s tým 

bude súhlasi ť, že by som niekedy prišla na vašu komisiu, 

kedy tam budete a tam by sme sa dohodli o možnostia ch 

mestskej polície, lebo už som mala teraz v januári 

negatívne zážitky s nimi ako by sa tam vymenili, ho ci to 

pred tým fungovalo. Takže preberieme to potom na ko misii, 

aby som nezdržiavala.  

Ale ak by ste mali záujem prís ť aj na komisiu 

životného prostredia, tam to poveda ť, ale myslím, že 

začneme u pani Farkašovskej v tej komisii, kam chodíte  

stále. Dobre?  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Pilinský.  

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

Ďakujem, pán predsedajúci. 

V prvom rade by som ťa chcel požiada ť, aby si 

dodržiaval rokovací poriadok a v súvislosti aj teda  

s kolegami, ktorí sú takí striktní vyklada či rokovacieho 

poriadku.  

Pani Šimon či čová sa prihlasovala  s faktickou 

poznámkou, ja som myslel, že na pána Koleka, to vôb ec 
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nesúviselo s príspevkom pána Koleka. Takže, prosím ťa, skús 

toto ustriehnu ť.  

A teraz tá moja samotná pri pripomienka. Ja si mysl ím, 

že kolega Budaj si trošku tam po pomýlil hrušky s j ablkami. 

Pokia ľ si pamätám ja správne, tak pán ná čelník hovoril 

o nástupnom plate. A pán Budaj hovoril o priemernom  plate. 

To sú dva rôzne platy.  

Takže mieša ť hrušky s jablkami si myslím nie je 

vhodné. Ak teda to niekto nechcel robi ť zámerne.  

Čo sa týka tej pripomienky oh ľadne toho memoranda. Nie 

je tu náš predseda Jožko Krúpa, ale myslím, že my a ko 

starostovia nemáme problém so zavedením jednotnej 

parkovacej politiky, zhodli sme sa na tom, že budem e 

pracova ť na tom,  aby to bolo čo najrýchlejšie.  

Čo sa týka toho samotného memoranda, nebolo 

prerokované v Regionálnom združení starostov, niekt orí 

starostovia mali s niektorými formuláciami problém,  takže 

preto  k tomu podpisu nedošlo. Ja si myslím, že žia dna 

veľká tragédia sa neudiala, všetci sme sa zhodli na to m, že 

chceme čo najskôr pristúpi ť k jednotnej parkovacej politike 

a uvedomujeme si, že pokia ľ to nebude rozbehnuté v tomto 

roku, tak asi aj v tomto volebnom období parkovacia  

politika zrealizovaná nebude.  

Takže aj v súvislosti s tým, či je mestská polícia 

vybavená. Samozrejme, ako odznelo, aj z úst pána ná čelníka, 

v sú časnosti vybavená nie je, lebo sa ešte nevie v akom,  

v akých režimoch sa pôjde. Ktoré mestské časti.  
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A tak ako bolo spomenuté z viacerých úst, tam tá 

represívna zložka je skuto čne dôležitá, najmä v tom prvom 

roku. Takže musíme by ť na to dostato čne pripravení.  

A ja za svoju mestskú časť, teraz nie len ako mestský 

poslanec, ale aj ako starosta môžem poveda ť, že ak teda sa 

mám naše ra čianske zastupite ľstvo rozhodne, že do tejto 

parkovacej politiky vstúpime už v tomto, v tejto pr vej 

etape, tak ur čite tam bude aj nejaké spolufinancovanie zo 

strany mestských častí. Teda zo strany našej mestskej časti 

a predpokladám, že ten režim obdobný bude aj pri in ých 

mestských častiach, ktoré budú ma ť zavedený jednotný systém 

parkovacej politiky.  

Takže ešte raz nemieša ť hrušky s jablkami a žiadna 

veľká tragédia sa dneska neudiala. My si prejdeme spol u 

kolegami starostami text memoranda na Regionálnom z družení 

starostov. To je možno chyba organiza čných zložiek 

magistrátu, že tento medzikrok uskuto čnený nebol a ja si 

myslím, že sa pôjde ďalej.  

Ďakujem. 

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: 

Pán Pilinský, aké hrušky s jablkami? Vy ste za čali, ja 

som hovoril o voze, o mestskej polícii a vy hovorít e 
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o koze, pán Pilinský. Vy hovoríte o tom, že dneska 

skrachoval pokus pána primátora navliec ť starostov do 

nejakej parkovacej politiky, ktorej podrobnosti ste  

nepoznali. Ale o tom nie je vôbec diskusia. O tom s i 

otvorte vy svoju tému.  

Ja som tu položil konkrétne otázky. hovoril som 

konkrétne čísla, uviedol som, že to nie je nástupný plat, 

že to je priemerný príjem a potvrdil to aj pán kole ga, 

potvrdzuje to rozpo čet, tak čo máte proti tomu? A položil 

som otázky, na ktoré som zatia ľ nedostal odpovede?  

Očakávam, že ešte pán ná čelník využije tú možnos ť 

a tie odpovede povie.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Ja neviem, možno je to už vekom, že teda si človek 

nepamätá čo povie. Môžeme si pozrie ť záznam. Ale ty si 

uviedol, Janko, že ten, to čo uvádza pán riadite ľ nie sú 

správne informácie, že tie čísla a tie mzdy sú proste 

niekde inde.  
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Takže ja sa len chcem vráti ť k meritu veci 

a osvet ľujem. Pán riadite ľ hovoril o nie čom, jak si ty 

povedal, o voze, a ty si hovoril o koze.  

To je všetko.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani.  

Pán poslanec Budaj, ako, toto sú vyjadrenia nehodné  

predsedu klubu. Nehodné tohto zastupite ľstva a po čuli sme 

to všetci.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To som si o vás nemyslel. To si myslím,  že je mimo , 

veľmi za čiaru.  

Pani starostka Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja by som sa chcela kolegom, sa s kolegami podeli ť 

o svoje zážitky. 

A naozaj považujem nového pána ná čelníka mestskej 

polície za korektného človeka. Moja spolupráca s ním sa 
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rozbehla pod ľa mňa ve ľmi dobre. Komunikácia je na vysokej 

úrovni. Ve ľmi pekne mu za to ďakujem.  

Chcela by som len vyslovi ť po ľutovanie nad jeho 

situáciou, v ktorej sa ocitol. Ve ľmi nezávideniahodná. 

Stojí tu pred nami, prednáša nám, dostal uznesením úlohu 

predloži ť koncepciu mestskej polície, pri čom sme sa z médií 

pár dní dozvedeli, že pán primátor uvažuje o zrušen í 

inštitútu mestskej polície a o zriadení akejsi 

metropolitnej polície. 

Takže vy ľutu, vyslovujem po ľutovanie nad jeho 

postavením, nad jeho úlohou, ktorú tu dnes musí zná šať 

a naozaj mu držím palce a želám mu, aby sa mu podar ilo 

presved či ť toto zastupite ľstvo, ale nie len toto, ale 

hlavne pána prim, primátora o potrebe posilnenia 

kompetencií a finan čného zabezpe čenia mestskej polície ak 

má plni ť svoje úlohy. Pretože z toho čo sme dnes po čuli my 

vyplýva a všetci asi máme s tým svoje skúsenosti a máme 

svoje informácie, že mestská polícia nedostato čne nemá 

kapacity na to, aby plnila svoje úlohy tak ako si t o 

predstavujeme. Nechcem poveda ť, že je nefunk čná.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

V tomto prípade to vidím tak, že ostatné otázky si 

máte možnos ť dohodnú ť mailom. Pán riadite ľ polície sa 
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predstavil a v tomto prípade si môžeme poveda ť, že sme 

pokro čili, lebo z prvého vystúpenia a pä ťdesiatpä ť minút 

sme to stiahli na tridsa ťšes ť u druhého. Takže verím tomu, 

že už pri dvanástom to už to dôjdeme, že možno ani nebude 

odpoveda ť na otázky.  

Takže ďakujeme pánovi riadite ľovi i pánovi ná čelníkovi 

polície mestskej. 

Prejdeme k ďalšiemu a to je riadite ľ GIB-u. Generálny 

investor Bratislavy. Postupujeme pod ľa toho zoznamu čo je 

v materiáli.  

Hej? Presko čil som? Nie.  

Počkajte, ja tu mám GIB v poradí napísaný, 

v materiáli.  

Takže nech sa pá či  

(poznámka:  riadite ľ GIB-u prichádza k re čníckemu 

pultu) 

PhDr. Vladimír   G a š p e r á k ,  riadite ľ príspevkovej 

organizácie Generálny investor Bratislava (GIB) 

Dobrý de ň prajem, dámy a páni.  

Som Vladimír Gašperák, som riadite ľom GIB-u ako 

Generálneho investora Bratislavy. 
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Čo sa týka koncepcie, ktorú som predložil, ktorú mát e 

a ktorú ste zrejme čítali, spracovával som ju sám. 

Vychádzal som z mojich skúseností. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Venujte, prosím, pozornos ť prezentácii pána riadite ľa.  

PhDr. Vladimír   G a š p e r á k ,  riadite ľ príspevkovej 

organizácie Generálny investor Bratislava (GIB) 

Vychádzal som z mojich skúseností, ktoré mám v obla sti 

stavebníctva, v oblasti právnej a ja by som prešiel  k tým 

bodom, ktoré tu zazneli a ktoré chcete zrejme od ná s po čuť.  

Čo ma vlastne viedlo k tomu, že som sa prihlásil do 

výberového konania, ktorého som sa zú častnil a vlastne na 

základe ktorého som tu?  

Viedlo ma vlastne to, že mám praktické skúsenosti s  so 

stavebnou činnos ťou, robil som ve ľa stavebných činností pre 

mestá ako súkromný investor a stretával som sa s pr ácou 

miest, investorov a jednoducho mal som pocit, že mô žem 

v tejto oblasti prispie ť aj ja.  

O. tamtá ďalšia úloha bola moja nejaká prednos ť.  

Tak to je ve ľmi ťažká otázka. Prednos ťou možno bude 

to, že snažím sa vidie ť a vidím tie veci prakticky ako 

realizátor stavieb pre mestá a myslím si, že tie 

skúsenosti, ktoré mám, budem vedie ť odovzda ť a využi ť pre 

prácu a v práci pre mesto a pre tie aktivity, ktoré  sa odo 
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mňa vyžadujú v zmysle tej zria ďovacej listiny, ktorú 

nejakým spôsobom máme.  

Hlavným cie ľom, ktorý vlastne by som si ja dal v tejto 

mojej pozícii. To to som písal ešte pred nástupom a  pri 

mojej žiadosti do výberového konania, že mojim hlav ným 

cie ľom je sta ť sa skuto čným a zastreši ť celkovo tie 

investi čné procesy, ktoré tu v meste prebiehajú. Jednoducho  

od prípravy stavby, cez verejné obstarávanie, reali záciu 

konkrétnych stavieb, až po skuto čné odovzdanie už 

zrealizovanej stavby budúcim užívate ľom a v podstate do 

majetku mesta alebo investorovi.  

Takže, to je ten hlavný cie ľ, ktorý mám.  

To je z mojej strany asi všetko. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje.  

Tak, najprv faktickou pani Šimon či čová. 

Predbehli vás. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Dám vám slovo. 

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

Pán riadite ľ,  

Tu som! 

PhDr. Vladimír   G a š p e r á k ,  riadite ľ príspevkovej 

organizácie Generálny investor Bratislava (GIB) 

Aha. 

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

Dobrý de ň. 

Mali sme vás ma ť, vašu koncepciu v komisii kultúry 

a ochrany historických pamiatok pretože ste zdedili  

starostlivos ť o fontány a sochy a tak ďalej, o národné 

kultúrne pamiatky a mali sme vás ma ť rovnako aj v komisii 

územného a strategického plánovania, životného pros tredia 

a výstavby. Nestalo sa tak, napriek tomu, že sme to  

žiadali. Chyba ur čite nie je na vašej strane. Niekto vo 

vedení mesta proste tak rozhodol. Len nám skompliko val 

život.  

A ja by som vás chcela poprosi ť či by ste mali možnos ť 

to teda napravi ť a prís ť na naše komisie, aby sme tam mohli 

podrobnejšie o týchto veciach rozpráva ť.  

Tu sme len potrebovali, aby ste zhruba predložili v ašu 

koncepciu, ale o ďalších podrobnostiach by sme neza ťažovali 
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zastupite ľstvo. Tak naša komisia kultúry (gong) bude teraz 

11. februára. A komisia územného plánovania, to nec h povie 

predseda. Tá bude 9. Ale tam by ste tiež mohli prís ť.  

Ďakujem vám pekne.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokra čuje pani Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Počkám kým si zapíšete termín.  

Ja sa vás chcem spýta ť, pán riadite ľ. Viaceré 

realizácie GIB-u, ktoré boli doteraz robené, trošku  

nezoh ľa, alebo dos ť nezoh ľadňovali strategické materiály 

hlavného mesta, hlavne čo sa týka PHSR a Koncepcie ochrany 

proti dopadom klimatických zmien. Doslovne, stavárs ky vám 

poviem, jedná sa o odvedenie vody, daž ďovej vody z zo 

striech a z parkovísk do zelene. Zelené parkoviská,  zelené 

strechy a všetko, čo k tomu patrí.  

Ja vás chcem poprosi ť, ke ď sa budú robi ť nejaké 

rozhodnutia, aby ste boli príkladom, aby si sme moh li 

ukáza ť, toto robilo mesto, zoh ľadňovalo. Dobre?  

Čiže tie, tie ktoré, tie ktoré veci máte už 

rozpracované, dbajte na to, aby sa (gong) to riešil o.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa. 

Všetci sa odhlásili?  

Pani Pätoprstá skon čila, tak potom pani starostka 

Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Vážení kolegovia, dnešné rokovanie a predstavovanie  

kandidát, teda riadite ľov príspevkových organizácií 

mestských organizácií, úprimne si povedzme, je to a ko na 

gilotínu, ich voláme. Nie sú vôbec v príjemnej a dô stojnej 

pozícii. Je to naša vina. Je to vina tohoto zastupi te ľstva. 

Spôsob, akým sa dostali do funkcií, spôsob akým bol i 

odvolaní minulí riaditelia, ale obávam sa, že aj ur čitý 

mrak nehody budúcnosti možný, že budú takto odvolan í tí, 

ktorí sú dnes vo funkcii.  

Ja som sa asi nevyjadrila celkom zrozumite ľne, ale 

s oh ľadom na dôstojnos ť týchto ľudí, považujem neprítomnos ť 

poslancov v sále za dehonestujúcu a urážku.  

Žiadam hlasovanie prítomnosti poslancov v sále.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Mám tomu rozumie ť. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Čiže prezentáciu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prezen čné hlasovanie. Presne tak.  

Skúsime teda prezen čne zahlasova ť ko ľko nás je 

prítomných.  

Spustíme hlasovanie.  

((Prezentácia.) 

Ešte jeden je tam.  

((Prezentácia pokra čuje.) 

Takže dvadsa ťpäť prítomných,  

dvadsa ť poslancov chýba.  

Tak, či tak je nás nadpolovi čná vä čšina, pokra čujeme 

v rokovaní.  

V diskusii pokra čuje pán starosta Mrva. 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán riadite ľ, GIB je magistrátnou organizáciou, ale 

ur čite v svojom práci sa stretnete aj so starostami 

mestských častí lebo v rozpo čte máte investi čné aktivity, 

napríklad vo Vajnoroch cestnú svetelnú križovatku  

pri BEZ-ke.  Ja sa nahlásim k vám.  

Čiže budete s nami spolupracova ť. Organizácia má 

skúsenosti s mestskými časťami. Je možnos ť, nie že 

obchádza ť magistrát, ale dohodnú ť sa aj na spoluú časti 

mestských častí vždycky pri projektovej dokumentácii.  

My ako malá mestská časť s tým máme bohatú skúsenos ť 

a dobre sa nám s GIB-om za akýchko ľvek vekov 

spolupracovalo.  

Čiže nezabúdajte aj na malé mestské, teda starostov 

mestských častí, nezaoberajte sa len mestskými 

investíciami, ale aj mestsko častnými, lebo obyvatelia 

mestských častí sú zárove ň obyvatelia mesta a skôr prídu tí 

obyvatelia za starostami ako za pánom primátorom.  

Čiže ja sa nahlásim a budem s vami prebera ť investi čné 

aktivity vo Vajnoroch.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Z vášho rozpo čtu kedyko ľvek.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán riadite ľ, ja mám dve otázky.  

Prvá je, v ktorej komisii ste predkladali návrh 

koncepcie?  

A druhá. Dostali sme informa čné materiály. Pod bodom 

ká je informácia o podaných žiadostiach o poskytnut í 

dotácie na obstaranie nájomných náhradných nájomnýc h bytov. 

Chcem sa spýta ť ako to vidíte v tomto volebnom období? Či 

si myslíte, čo GIB pripravuje, podarí sa mu zrealizova ť?  

Tie nájomné byty budú všetko pre reštituentov, aleb o 

sa vám podarí aj pre normálnych oby čajných ľudí?  

Ako to vidíte v tomto volebnom období?  

A ko ľko máte. Tu sme sa mohli do číta ť, ale ko ľko je 

reálnych projektov?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Vetrák. Ň 

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

Ďakujem za slovo. 
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Časť otázok už položili moji predre čníci, takže mi to 

uľahčili.  

Ja, ja som sa pozrel na tie písomné podklady, ktoré  sa 

tam spájajú s GIB-om a. 

Ja som tu. Dobrý de ň. 

A som sa tam potešil, ke ď som tam zbadal,  že tam sa 

hovorí nie čo o terasách. Lebo terasy sú taký problém iba 

pár mestských častí, teda asi hlavne Petržalky, tie 

pochôdzkové a podobne. No ale potom som zistil, že jediné 

čo sa tam o tých terasách hovorí je tá moja požiadav ka do 

rozpo čtu, ktorá bola prijatá. Už ni č viac.  

Takže sa chcem spýta ť, že či ste sa nad touto vecou 

zamýšľali, pretože my máme aj v mestskej časti Petržalka 

zriadenú pracovnú skupinu pre terasy. Ja som jej členom 

a mám takú predbežnú informáciu, že je minimálne de sať 

terás, do ktorých je zainteresované aj mesto ako ne jakým 

spôsobom majetkovým. Takže ma zaujíma, že či v tom 

najbližšom období sa nejaká koncepcia pripravuje to ho, akým 

spôsobom by sa to systematicky za čalo rieši ť, aby, aby to 

nechátralo ešte viac, aby tam nedošlo nakoniec k ne jakým 

neš ťastiam, alebo úrazom.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa, pán riadite ľ, chcel spýta ť, dlhodobo sa 

hovorí o rekonštrukcii parkoviska pred vrakunským 

cintorínom.  

Vrakunský cintorín je najvä čší cintorín v Bratislave, 

na ktorom sa teda ešte aj v sú časnosti pochováva. 

Parkovisko je v dezolátnom stave. Dlho sa hovorí o oprave 

a rekonštrukcii. Parkujú tam autá, kamióny, všetko možné. 

Je to tam naozaj tankodrom. Už v minulom roku sa to  malo 

rekonštruova ť, nerekonštruovalo sa. Chcel by som sa opýta ť 

v akom je to stave a či to tento rok zvládneme? 

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: 

Ďakujem pekne. 

Tiež by som uvítal keby sme sa dozvedeli nejaké 

konkrétnosti.  

Napríklad v minulom volebnom období za čala 

rekonštrukcia promenády v Horskom parku, kde sa plá novali 

aj nejaké vodohospodárske opatrenia, kanalizácia 

a dokon čenie tej promenády.  
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Nemám. Ja som vtedy mal možnos ť ako poslanec, mali sme 

taký program poslaneckých priorít, tak som ho tam 

adresoval. GIB to, nie čo z toho realizoval, ale zostalo to 

nedokon čené.  

To je samozrejme, to vám možno úplne uniká vašej 

pozornosti, pán riadite ľ, ani nenárokujem si, že by ste si 

takéto práce mali pamäta ť, ale žiadalo by sa mi, podobne 

ako je aj ten Vrakunský problém s parkoviskom, ma ť nejaký 

zoznam prác, ktoré by postupne sa realizovali pod ľa toho, 

ako by sa vám darilo zabezpe či ť ich ekonomiku.  

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Skúsme odpoveda ť na otázky. 

PhDr. Vladimír   G a š p e r á k ,  riadite ľ príspevkovej 

organizácie Generálny investor Bratislava (GIB) 

Môžem?  

Takže, ja som si to písal, niektoré tie veci, taká tá 

prvá a úvodná, ktorá bola o tam otázka, pre čo nebola moja 

koncepcia prejednaná v niektorých komisiách. Išla d o 

komisie životného prostredia. Aspo ň tak som to písal.  

A popravde poviem, neviem pre čo, nemyslím si, že na 

tej koncepcii je nie čo tajné, ja si za ňou stojím, v zásade 
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kedyko ľvek sa viem s kýmko ľvek stretnú ť a prediskutova ť si 

ju. Hovorím.  

Čo sa týka pána starostu a vlastne pani starostka 

Čahojová, ja som s ňou bol a mojou takou prioritou a jednou 

z úloh bolo, momentálne som sa ešte k tomu nedostal ,lebo 

hovorím, doba je nejaká hektická  a  SK PRES a všet ky tieto 

aktivity. 

Môžem vám preposla ť záznamy z mojich porád. 

Jednoducho, mám tam jednu úlohu pre seba, ktorou je  

stretnú ť sa vlastne so všetkými starostami mestských častí. 

Ja ponúkam spoluprácu a to moji kolegovia, ostatní 

riaditelia príspevkových organizácií, takisto zo šk ôl, zo 

škôlok už podaktorí, pani riadite ľky sa mi ozývajú. 

Jednoducho, ponúkol som spoluprácu našej organizáci e úplne 

všetkým. 

A budem rád ke ď nás oslovíte, prizvete skôr ako 

začnete realizova ť. Myslím si, že sú tam ľudia, ktorí 

vedia, vieme tú svoju prácu a myslím si že vieme mi nimálne 

poradi ť, ke ď hovorím, nám tie kapacity budú vysta čova ť, 

ur čite vieme pomôc ť.  

Takže ja týmto sa k tomu hlásim a jednoducho, hovor ím, 

je to moja vnútorná úloha vo vz ťahu k vám a k mestským 

častiam. Jednoducho, že skuto čne sa chcem stretnú ť so 

všetkými starostami týchto častí a starostkami.  

Potom som si písal ďalšie tie. 
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Čo sa týka tých zelených parkovísk. 

Ja, v sú časnosti realizujeme, prirodzene sú tam v tom, 

v tej koncepcii, sú tam nejaké aktivity, ktoré idem e 

realizova ť aj v tomto roku. Je tam niekde Bratislava, zmena 

klímy a tieto veci, ktoré viacmenej sú nie síce úpl ne pod 

mojou záštitou, ale riešime tam ako inžiniersku činnos ť.  

Takže my ur čite v súlade s tými vyjadreniami, ktoré 

máme od jednotlivých inštitúcií, budeme ešte zvláš ť 

prihliada ť na to, že by sme skuto čne tam, hovorím, 

oslovujeme skuto čne všetky inštitúcie, ktoré sa majú 

k tomu, k tým jednotlivým konaniam vyjadrova ť a ľudí, 

projektantov. A myslím si, že teraz už vä čšina tých 

projektantov dbá na to, aby tá zele ň sa vyskytovala pri 

tých, pri realizácii tých stavieb.  

Takže, ako, ale budem to bra ť ako za svoje, že na to 

ešte viac dohliadnem. Lebo sú tu nie len zele ň, potom sú tu 

cyklotrasy  a rôzne takéto požiadavky, ktoré sú nam ieste, 

myslím si, v tejto modernej dobe, takže.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Bezbariérovos ť, prirodzene.  

Nie čo som si tu pozna čil k tým výberovým konaniam. 

Ja sa k tomu, ako, bolo to zverejnené na internete.  

Myslím, že každý sa tam mohol prihlási ť kto sp ĺňal 

podmienky, ktoré tam boli a k tomu sa ja nebudem vô bec 

vyjadrova ť. A je pre m ňa, konkrétne, je to urážajúce 

niektoré tie vyjadrenia. Takže. Ktoré tu prebehli.  
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K tým mestským častiam, to som sa vyjadril, takže 

ktoko ľvek, nie len mestské časti, ale aj páni poslanci, 

ktorí sú tu, ako pán poslanec z Petržalky, čo hovoril ako, 

sme tu. Skuto čne, využite nás kedyko ľvek. Ja sa rád 

stretnem s kýmko ľvek a myslím si, že či už ja, alebo moji 

kolegovia, máme čo ponúknu ť, máme tam odborné kapacity, 

ktoré vám vedia pomôc ť pri tej práci.  

Náhradné nájomné byty.  

Mesto prirodzene v zmysle zákona dva šes ť jednotky, ak 

sa nemýlim, má za povinnos ť dokonca tohto roku s, 

realizáciu náhradných nájomných bytov a asi všetci viete, 

je to verejne dostupná informácia, prebiehajú nejak é 

výberové konania už na zhotovite ľov, sú tam. Ako ja si 

myslím, pokia ľ my tam vykonávame inžiniersku činnos ť, 

verejné obstarávanie nejde  cez nás, ale robíme vys lovene 

inžiniersku činnos ť. Budeme následne robi ť stavebného 

dozora, predpokladám. Máme takéto poverenia.  

Ja reálne vidím, že niektoré tie projekty sa spusti a 

v tomto roku a neviem či sa úplne dokon čia, lebo tie 

stavby, lebo mal som tú možnos ť, staval som aj panelové 

domy a viem ko ľko času to vyžaduje. Myslím si, že možno po 

stavebnej stránke by sa to dalo stihnú ť, neviem či budú 

skolaudované.  

Ale ako hovorím, nie je to vyslovene otázka na m ňa, 

skôr je to na zhotovite ľa ako si dá harmonogram jej 

následnej výstavby.  
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Ale vidím, že konkrétne niektoré projekty sa budú 

vedie ť zrealizova ť a zrealizujú sa. Bavíme sa o náhradných 

nájomných bytoch.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tie druhé, ako zatia ľ, v investi čnej výstavbe ja to 

nemám. Takže, ako.  

Teraz si, to som povedal, je tam aj nejaká poslanec ká 

priorita. 

Ja chcem. K tejto veci chcem poveda ť (gong) jednu vec.  

Viacmenej pri tom ustanovení do funkcie a následne 

zostavoval sa rozpo čet. Ten bol schválený. Bolo tam ve ľa 

poslaneckých priorít, ktoré sa potom nejakým spôsob om 

zredukovali a vyšlo z toho to, čo je v rozpo čte schválené, 

vy to, všetci to poznáme, vieme aké to je.  

Ja by som chcel a to hovorím pani, pán primátor, pa ni 

námestní čky, to, aj pán námestník to odo m ňa už po čuli a by 

som chcel na vás nejakým spôsobom, nie že apelova ť, ale tak 

nejako možno poradi ť, alebo poveda ť jednu iba vec. Skúsme 

tie projekty v budúcnosti nejakým spôsobom spoji ť, bez 

ohľadu na to, v ktorej mestskej časti to je, aby som 

neurobil iba projekt, že urobíme nie čo projek čne a následne 

tá realizácia je, nie je, neuskuto ční sa.  

Mne sa tam hromadia na inštitúcii projekty, ktoré 

viacmenej sú len projekty pre projekty. Nehovorím, že sa 

ešte niekedy v budúcnosti nedajú vytiahnu ť a v zmysle nich 
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sa postupova ť. Na druhej strane, bolo by fajn robi ť tie 

projekty tak, že ich úplne od projek čných práce až do 

realizácie, že vidíme na to, že skuto čne toto je stavba, 

ktorú ideme zrealizova ť. Máme na to finan čné prostriedky, 

chceme ju a ju zrealizujeme.  

Ešte tu bola nejaká otázka. Sekundu.  

Vraku ňa, parkovisko. 

Myslím si, že v tej mojej koncepcii to je aj popísa né.  

O, na tejto akcii stále pracujeme, jednoducho. Sú t am 

aj vy členené nejaké prostriedky. Hovorím, je ve ľa akcií, 

ktoré sú tu. Ide o to, že my riešime aj majetkopráv ne 

usporiadania a ako, nie sú to úplne jednoduché veci . Je tam 

spústu vyjadrení od inštitúcií, ktoré majú k tomu čo 

poveda ť. A ten proces je nejaký zd ĺhavý, ale ako, verím, že 

sa nám niektoré veci podarí zrealizova ť a budeme ako 

úspešní.  

Čo sa týka tej promenády v Horskom parku, mám za to,  

neviem o tejto aktivite, ale mám za to, že neviem či to 

nespadá pod Mestské lesy, ale ja som pánovi riadite ľovi 

Mestských lesov, lebo on tam ide teraz robi ť nejaké 

aktivity, tak som mu hovoril, že, že má moju ústret ovos ť 

a ur čite mu radi odborne pomôžeme a poradíme. 

Ale zatia ľ to, my to nemáme v aktivite. Ak, hovorím. 

A nemám o tom vedomos ť z minulého obdobia.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ, ja som teda z vašej odpovede k tým 

terasám pochopil tak, že ste ochotný o tom diskutov ať. 

A ďakujem, ur čite, ur čite sa do toho pustíme.  

Len aby sme sa rozumeli. Ja si myslím, že sa 

rozumieme. Len pre istotu poviem, že viete, že tuná  

poslanci komunálni, oni vykonávajú svoju, ten svoj mandát 

popri svojom vlastnom zamestnaní. Čiže o čakáva ť, že bez 

zdrojov a a a personálu, ktorý napríklad vy máte 

k dispozícii, my budeme vymýš ľať nejaké koncepcie. To, to 

sa nedá.  

Čiže musíme sa dosta ť k tomu, že nejakú koncepciu 

spracuje bu ď mesto alebo vaša organizácia.  

Pokia ľ ide o tie terasy, aspo ň tie, čo sú v nejakom 

majetkovom vz ťahu k mestu. Ja samozrejme rád aktívne sa 

budem do toho zapája ť, aj, aj sa k vám ohlásim, sa 

stretneme, ale teda toto gro tej práce bude musie ť odrobi ť 

proste vedenie mesta. To. 

Ale ja myslím, prikyvujete, tak som rád, že sa 

rozumieme, lebo som sa z ľakol, že by som to mal celé 

spravi ť ja. Ja na to proste ani nemám kapacity.  
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Ďakujem. 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora 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: 

Pán riadite ľ, ja som pochopila, ak teda potvr ďte mi to 

a myslím, že to je dobré systémové opatrenie, že vy  vlastne 

od nás, od mestských častí potrebujete sumár, ako keby 

sumár všetkých požiadaviek, z ktorých vy by ste si 

napríklad vybrali nejaký, nejakú jednotku, jednotnú  vec. 

napríklad pre, poviem napríklad bezbariérovos ť križovatiek, 

vy potom urobíte projekt, ktorý môžete urobi ť komplexne, aj 

výberové konanie, alebo verejné obstarávanie komple xne. 

Rozumela som tomu takto?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja znova apol apelujem na tých, ktorí boli 

predkladate ľmi tohto uznesenia a ktorí žiadali, aby nám 

riaditelia mestských príspevkových organizácií pred kladali 

svoje koncepcie, aby boli prítomní v sále.  

A preto opakujem svoj návrh prezen čného hlasovania 

prítomnosti v sále.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Samozrejme, to tak u činíme.  

Pripomínam, že je jedna minúta do šestnástej. Jak 

skon číme, tak obyvatelia dneska nevystúpia.  

Poďme teda hlasova ť.  

(Prezentácia.) 

Prezen čné hlasovanie.  
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(Prezentácia pokra čuje.) 

Tak. 

To je práve to. Si myslím, že pani starostka to ste  

nedocenila úplne túto záležitos ť, pretože v tomto prípade 

to zna čí, že máme pätnás ťminútovú prestávku, hoci 

o šestnástej majú vystupova ť ob ob čania a následne na to si 

znovu zopakujeme hlasovanie, prerušíme tento bod a budú 

pokra čova ť ob čania v prípade, že sa nás nazbiera 

dvadsa ťtri.  

Tak. Pätnás ť minút. Stretneme sa šestnás ť hodín 

pätnás ť minút.  

(poznámka:  prestávka od 16.00 h do 16.15 h) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

(po prestávke) 

... minút, to znamená presne pätnás ť minút po 

prezen čnom hlasovaní, kedy nás rokovací poriadok zaväzuje 

dáva ť opätovné hlasovanie.  

Vyzývam ostatných poslancov, aby sa čím skôr dostavili 

do rokovacej sály.  

Evidujem vô ľu asi pokra čova ť, vzh ľadom k tomu, 

vzh ľadom k tomu, že je nás tu ve ľmi málo. 
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Rokovací poriadok nás zaväzuje spusti ť druhé kolo 

prezen čného hlasovania.  

Takže, smelo do toho, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných šestnás ť, 

Zaprezentovalo sa šestnás ť poslancov. Z toho vyplýva, 

že je to podpolovi čná hranica a to znamená, že prerušujeme 

naše rokovanie a do štrnástich dní ur číme dátum kedy budeme 

pokra čova ť.  

 

(poznámka:  prerušené rokovanie mestského 

zastupite ľstva o 21.52 h) 
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DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA – 30. MARCA 2016 

 

 

 

OTVORENIE ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

(otvorenie o 17.27 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

...páni, otváram pokra čujúce zasadnutie  Mestského  

zastupite ľstva  zo d ňa 4. 2. 2016, na ktorom vítam 

poslancov mestského zastupite ľstva a 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 požiadali pani poslanky ňa 

Černá a Marian Greksa už je tu.  Takže pani poslanky ňa 

Černá.  

za overovate ľov zápisnice boli zvolení páni poslanci 

Bulla  a  Drozd, ktorí ostávajú overovate ľmi i na dnešnom 

pokra čujúcom zasad, zasadnutí zastupite ľstva. 

Do návrhovej komisie  boli zvolení 4. 2. spolu 

s overovate ľmi zápisnice pani poslanky ňa Jégh, pán poslanec 

Olekšák, pán poslanec Kaliský, pani poslanky ňa Pätoprstá, 
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pani poslanky ňa Feren čáková, ktorí tak isto budú pokra čova ť 

vo svojej práci.  

Návrhová komisia už sedí na svojich miestach a ako 

obvykle prosím poslancov, aby návrhy na zmenu alebo  

doplnenie uznesení odovzdávali písomne, jasne formu lované 

a čitate ľné. 

Program  vám bol doru čený a vlastne bol  schválený na 

riadnom zast zasadnutí mestského zastupite ľstva 4. 2.  

A zastupite ľstvo 4. 2. bolo prerušené z dôvodu 

neuznášaniaschopnosti v bode číslo 18, kde sa prezentovali 

koncepcie rozvoja jedno jednotlivých riadite ľov mestských 

príspevkových organizácií.  

Pri čom dvaja riaditelia už odprezentovali svoje 

koncepcie, a to riadite ľ Mestských lesov v Bratislave 

inžinier Zikmund a riadite ľ Generálneho investora 

Bratislavy pán doktor Vladimír Gašperák a ná čelník Mestskej 

polície magister Krají ček, takže traja.  

Po vystúpení riadite ľa GIB-u, vlastne tak. Po 

vystúpení riadite ľa GIB-u bolo prezenta čné hlasovanie 

a potom sa ukázalo, že musí by ť zvolané nové, respektíve 

pokra čujúce zasadnutie mestského zastupite ľstva.  

Čiže pokra čujeme bodom číslo 18. 

Teraz som ale nerozumel tomu pánovi riadite ľovi 

Mestskej polície, lebo on neskon čil, lebo  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Organiza čné, jak 

Lebo tu je informácia o tom, že odprezentovali dvaj a, 

ale v texte ste mi napísali, že odprezentovali traj a. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To je á, to je pravda. 

No ale je tu v programe. (poznámka:  zasmiatie) 

Pán magister Krají ček tu je. Vy ste odprezentovali?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. Takže odprezentoval, to znamená, že budeme 

pokra čova ť STARZ, MARIANUM, BKIS, ZOO, Galéria, Mestská 

knižnica, Múzeum mesta, MUOP a BTB, pri čom pred krátkou 

chví ľou sa poslanecké grémium, predsedovia klubov so mno u 

dohodli na procese, ktorými, ktorým sa budeme riadi ť pri 

jednotlivých príspevkoch a ten bude taký, že vás vá žená 

pani riadite ľka, páni riaditelia, prosím, aby ste svoje 

koncepcie formulovali ve ľmi stru čne, pretože poslanci sú 

s nimi oboznámení, však už nieko ľkokrát sa o nich hovorilo, 

čiže skúste by ť ve ľmi stru ční, okolo troch minút. Časový 

limit na jedno vystúpenie je pä ť minút a po každej 

prezentácii bude potom diskusia a prípadné otázky 

poslancov.  

Toto bola dohoda predsedov poslaneckých klubov.  
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BOD 18 KONCEPCIE ROZVOJA MESTSKÝCH 

PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A ÚTVAROV 

NA OBDOBIE DO ROKU 2018 (MESTSKÉ 

LESY V BRATISLAVE, MESTSKÁ POLÍCIA, 

GIB, STARZ, 

MARIANUM – POHREBNÍCTVO MESTA 

BRATISLAVY, BKIS, ZOO, GALÉRIA MESTA 

BRATISLAVY, MESTSKÁ KNIŽNICA, MÚZEUM 

MESTA BRATISLAVY, MUOP, BTB) 

 

 POKRAČOVANIE V PRERUŠENOM BODE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže pokra čujeme. Nech sa pá či, riadite ľ STARZ-u Peter 

Vojtko.  

Ing. Peter   V o j t k o ,     

riadite ľ Správy telovýchovných a rekrea čných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

(poznámka:  riadite ľ STARZ-u prichádza k re čníckemu 

pultu) 

Vážený pán primátor, vážené mestské zastupite ľstvo, 

vážené dámy, vážení páni,  

dovo ľte mi stru čne uvies ť návrh Koncepcie rozvoja 

mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchov ných 

a rekrea čných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy  na roky 2016 až 2018. 
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Návrh koncepcie je vypracovaný v súlade s uznesením  

mestského zastupite ľstva číslo 292 z novembra minulého 

roku.  

V úvodnej časti návrhu koncepcie sú základné 

informácie o hlavných úlohách organizácie o jej pos laní, 

ako aj informácie o zariadeniach, ktoré organizácia  

spravuje a o najvýznamnejších podujatiach, ktoré 

organizácia zabezpe čuje.  

V súlade s citovaným uznesením materiál obsahuje ná vrh 

opatrení a činností, ktoré majú zabezpe či ť rozvoj 

organizácie na roky 2016 až 2018.  

Časť opatrení smeruje k zle zlepšeniu kvality 

poskytovaných služieb, ako aj k zlepšeniu kvality 

prostredia, v ktorom sú tieto služby poskytované. 

Ďalšou časťou opatrení sa sleduje cie ľ rozšíri ť 

možnosti na športové, telovýchovné a rekrea čné aktivity 

v zariadeniach, ktoré organizácia spravuje a prevád zkuje.  

Samostatná časť je venovaná rozvoju budovaniu 

a spravovaniu cyklotrás na území hlavného mesta Slo venskej 

republiky  Bratislavy  a ďalšia samostatná časť je venovaná 

novým rozvojovým projektom, ktoré majú vytvori ť pre 

obyvate ľov Bratislavy ako aj pre návštevníkov v Bratislave 

nové možnosti na spomínané športové, telovýchovné 

a rekrea čné činnosti a aktivity.  

Opatrenia navrhnuté na rok 2016 sú premietnuté 

v rozpo čte na tento rok. Opatrenia na roky 2017, 2018 budú 
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buď zahrnuté do rozpo čtov na tieto roky, alebo je 

v materiály uvedený a navrhnutý spôsob ich financov ania.  

Toľko stru čne k obsahu materiálu.  

Vážení prítomní, ďakujem za pozornos ť, som pripravený 

na ďalšie otázky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nech sa pá či panie poslankyne a páni poslanci otázky.  

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa chcem spýta ť, bratislavská plaváre ň.  

Dneska je moderné taký wellness hotel, taký wellnes s 

klub a tak ďalej. Ja si myslím, že nie je to tam tak, ako 

by sme si asi predstavovali.  

Plaváre ň ako, plaváre ň. Bazén ako taký je vo 

vyhovujúcom stave. Ale tie prezliekárne a tie prost e, to už 

nie je 21. storo čie.  

Chcem sa spýta ť, že či uvažujete alebo či sa budete 

snaži ť dosta ť do rozpo čtu mesta finan čné prostriedky, alebo 

aj zarobi ť z vlas, z vlastných zdrojov. Ako to vidíte, aby 

sme sa naozaj priblížili, že by Bratislav čania radšej 
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chodili na svoju mestskú plaváre ň ako do nejakých wellness 

štvor, pä ťhviezdi čkových hotelov?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj.  

Pán riadite ľ odpovie potom, ke ď sa položia všetky 

otázky.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Za dlhé roky bol notorickým problémom, netvrdím, že  

iba v STARZ-e, ale aj v niektorých iných oblastiach , to že 

sa prenajímali športoviská podnikate ľským subjektom pod ich 

reálnu cenu a tí potom na tom zarábali.  

Je to jedna zo zaužívaných foriem tunelovania majet ku 

mesta. Síce nekradne sa finan čná hotovos ť, ale, alebo 

nehnute ľnosti, pozemky, ale v tomto prípade má obohacovanie  

podobu získavania nefinan čného plnenia nejakej výhody, 

ktorá práve často sa odohráva na športoviskách, ktoré máte 

v správe.  

Chcem sa vás spýta ť či máte túto problematiku 

zmapovanú, teda tú doterajšiu prax, či by ste nám takú 

informáciu mohli poskytnú ť kde prichádzalo k nejakému 

neracionálnej cene, neobhájite ľnej cene v trhovom 
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prostredí, kde mesto zvýhod ňovalo podnikate ľské subjekty. 

A tak isto ako s týmito nedostatkami, ktoré predpok ladám, 

že ste zmonitorovali, chcete sa popasova ť v budúcnosti?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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 mala na pána riadite ľa jednu otázku.  

Pred nedávnom, predpokladám, že všetky mestské časti 

dostali ponuku od STARZ-u na nejakú, na nejaký druh  

spolupráce. Na základe toho sme sa vlastne obrátili  na 

STARZ a myslím, že tam sme žiadali o nejakú sú činnos ť 

v podstate pri podujatí Medzinárodného d ňa detí.  

My sme ve ľmi malá mestská časť, ale je to podujatie 

u nás je také dos ť teda ve ľké a skuto čne navštevuje ho, 

navštevujú ho deti z celého mesta.  

A vlastne STARZ našu ponuku ako keby, nie že by 

odmietol, ale jednoducho, nevedeli nám ponúknu ť ni č.  

Čiže ja sa chcem pána riadite ľa spýta ť konkrétne o akú  

ponuku spolupráce teda, alebo aká ponuka spolupráce  bola na 

mysli sú, teda v súvislosti s mestskými časťami a STARZ, 

STARZ-u.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Už nie sú ďalšie otázky, tak pán inžinier Vot, Vojtko. 

Nech sa pá či. 

Ing. Peter   V o j t k o ,     

riadite ľ Správy telovýchovných a rekrea čných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

Ďakujem pekne.  

K prvej otázke Plaváre ň Pasienky.  

Už v návrhu rozpo čtu aj tých aktivít, o ktorých som 

hovoril na tento rok je, aj na základe ankety, ktor ú sme 

urobili medzi návštevníkmi našich zariadení, samozr ejme je 

navrhnuté opatrenie, respektíve niektoré činnosti, ktoré 

smerujú presne k tomu, čo pani poslanky ňa sa pýtala. Jednak 

k vylepšeniu prostredia v šatniach, ale aj v sprchá ch.  

Samozrejme, trošku chceme aj zmodernizova ť systém 

vstupu do plavárne. Je to také trošku naozaj smiešn e, že 

ešte dodneska sa na niektorých našich zariadeniach 

predávajú lístky tým klasickým spôsobom, že z balík u sa 

trhajú jednotlivé lísto čky.  

Čiže na tento rok máme na naplánované aj konkrétne 

opatrenia na vylepšenie prostredia, ale máme aj aj 

naplánované vypracovanie projektu na rekonštrukciu spŕch 

a a šatní na Plavárni Pasienky.  
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Veríme, že budúci rok spolo čne budeme konštatova ť, že 

to prostredie sa zlepšilo. 

Na otázku pána poslanca Budaja. Športové zariadenia  

ako také neprenajímame s výnimkou dvoch fitnescenti er 

nejakým podnikate ľským subjektom.  

V týchto prenájmoch sme postupovali v súlade 

s predpismi a opatreniami, ktoré sú schválené mests kým 

zastupite ľstvom, respektíve vydané ako interné riadiace 

akty.  

Čiže veríme, že na našich zariadeniach podnikate ľské 

subjekty na náš úkor nezarábajú. My ich prísne sled ujeme, 

jednak platenie nájomného, jednak prehodnocujeme pe riodicky 

aktuálnos ť tých cien, za ktoré sú tieto zariadenia 

prenajímané.  

Znovu opakujem, jedná sa o pokia ľ budeme hovori ť 

o športové zariadenia, len o dve fitnescentrá v naš ich 

zariadeniach.  

Samozrejme, sú prenájmy takzvaných nebytových 

priestorov, ktorými sú, ktorými sú bufety, reštaurá cie, 

ktoré prevádzkujú podnikate ľské subjekty zase na základe 

nájomných zmlúv a výberových konaní, ktoré prešli 

schva ľovacím procesom príslušným.  

My, možno rozšírim tú vašu otázku,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

áno, ďakujem pekne za upozornenie. 
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Ponuka mestským častiam na spoluprácu. 

Ponuka mestským častiam na spoluprácu, už v tom 

samotnom liste, pani starostke sa ospravedl ňujem, ja si 

naštudujem tú odpove ď ak ste, ak ste ju dostala, ak bola 

negatívna, to by ma ve ľmi mrzelo, ale zrejme ten obsah bol 

v súlade s možnos ťami našej organizácie. To znamená, chceli 

sme ponúknu ť naše skúsenosti pri organizovaní podujatí, 

pretože organizujeme naozaj masové podujatia kde vi eme 

ponúknu ť skúsenosti našich zamestnancov pri organizovaní.  

Ďalej sme ponúkali aj niektoré naše zariadenia, 

ktorými disponujeme. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pán poslanec Budaj faktickou, a potom pani poslanky ňa 

Šimonči čová ešte otázku. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Pán riadite ľ, naozaj, vy prenajímate plávacie dráhy aj 

na plávanie, prenajímate ľadové plochy, prenajímate sky 

boxy.  

Napríklad tie sky boxy prenajímate za zlomok ceny, za 

ktorý ich prenajímate ľ prenajíma ďalej. Za zlomok, za 

bagate ľ. Za ni č.  

Jasné, sú to mnohé tie zmluvy iste samozrejme vy vô bec 

nespôsobili. No ale ke ď malo prís ť k takejto ve ľkej, ve ľkej 
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zaká ľačke, že všetci riaditelia boli odvolaní na hodinu, v y 

ste sa až po svojom zvolení, ako ste na výbore, na na 

komisii finan čnej povedali, s prekvapením dozvedeli, že vy 

ste boli vybratý za riadite ľa.  

Ak sa vám už toto prihodilo, tak prosím vás, berte to 

teraz ako vašu úlohu. Toto ste, žia ľ, zdedili, a preto 

znovu na vás apelujeme, vypracujte pre nás poslanco v, 

informáciu, čo ste to tam vlastne zdedili. Pokia ľ ide 

o peniaze. Lebo ako to už cho, býva (gong) o tie, o  tie  

ide spravidla až na prvom mieste.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem. 

Pán riadite ľ, vy okrem toho, že sa staráte 

o športoviská, máte v správe aj ve ľké plochy zelene, nie 

len trávnika, ale aj drevín. Chcela by som vedie ť, ako 

správca pod ľa zákona ste povinný sa o tie dreviny stara ť, 

ošetrova ť a udržiava ť, akú máte predstavu o tom, že v akom 

stave tie dreviny ste zdedili. Čo na to potrebujete, aby 

prežili a aby nenastalo, napríklad, také, taká skut očnos ť, 

ktorá na Vianoce pred štyrmi rokmi alebo kedy to bo lo, váš 

predchodca dal bez konania vyrúba ť ve ľké množstvo drevín, 
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asi tridsa ť, možno viac, na Zlatých pieskoch. Bez toho, aby 

tam bolo teda konanie, ur čená náhradná výsadba a vôbec, 

zdôvodnené, pre čo k tomu výrubu došlo.  

Myslím, že za to zaplatil nejakú smiešnu pokutu, 

nejakých tristo Eur.  

Ale zdedili ste teda takýto stav. Akú máte predstav u o 

tom, pán riadite ľ, že ko ľko budete potrebova ť pe ňazí? 

V akom stave teda máte tie tie dreviny? Ko ľko budete 

potrebova ť pe ňazí na to, aby sa dostali do dobrého stavu? 

Lebo vy ako správca ste zodpovedný za to.  

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. 

Pán riadite ľ, ja by som sa chcel spýta ť na aktuálnu 

informáciu, ktorú sme zachytili ako poslanci z médi í a to 

je nejaký potenciálny problém športovej haly na Baj kalskej 

ulici, kde údajne má by ť problém s pozemkami a niektorí 

občianski aktivisti upozor ňujú na to, že tam hrozí podobný 

problém ako sa stal pri PKO, že mesto môže strati ť pozemky 

a následne môže strati ť teda aj samotnú stavbu.  

Navyše do toho nebolo dlhodobo investované.  
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Čiže chcem sa spýta ť aké máte plány v tejto oblasti 

a či sa zaoberáte riešením tohto problému?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Feren čáková.  

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja som ešte jednu vec zabudla.  

Chcem sa pána riadite ľa spýta ť či má vedomosti o tom, 

že cyklotrasa Eurovelo 6, ktorá vlastne prechádza k atastrom 

Rusoviec a Čunova, bola prenajatá Vodohospodárskou 

výstavbou na ur čitú dobu, teda v dni každom jednom na 

ur čité hodiny spolo čnosti Danubia Invest za ú čelom prejazdu 

motorových vozidiel teda v súvislosti s výstavbou D anubia 

parku.  

Z tejto trasy boli odstránené tabule, ktoré teda 

ozna čovali túto cyklotrasu. Cyklotrasa je evidovaná 

v medzinárodných cyklomapách.  

A čo je teda smutné, že minulý rok ja som ešte 

hovorila s pánom inžinierom Feikom, pokia ľ ešte na 

magistráte pracoval, viem že STARZ mal vysú ťaženú nejakú 

firmu, ktorá vlastne mala cyklotrasu zna či ť. Vodorovné 

zna čenie tam malo by ť. Toto sa neudialo.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 323 

A chcem len upozorni ť na to, že skuto čne, touto 

cyklotrasou prechádza denne sto až stopä ťdesiat 

zahrani čných turistov.  

Ide predsedníctvo v lete, Bratislava teda bude pred , 

bude tu hosti ť ú častníkov zahrani čných a predstavte si, že 

motorové vozidlá budú prechádza ť touto cyklotrasou. Ja si 

myslím, že to bude ve ľký problém, aj medzinárodná hanba.  

Čiže, či nie čo o tomto viete? Že či sa teda ide 

pokra čova ť? Či to zna čenie tam bude? Pretože, naozaj, dnes 

sú odstránené všetky zna čky, ktoré tam pôvodne boli 

osadené.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dovolím si vás ctení kolegovia poprosi ť ešte, aby ste 

si zosumarizovali otázky, aby sme to nerobili dvojk olovo, 

trojkolovo, lebo ak ste chceli nejak ešte nie čo opýta ť pána 

riadite ľa, tak sa opýtajte, aby potom odpovedal na všetko.  

Tak ni č.  

Nech sa pá či, pán riadite ľ.  
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Ing. Peter   V o j t k o ,     

riadite ľ Správy telovýchovných a rekrea čných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Budaj, samozrejme, že ja som si zmluvy  

prešiel, všetky som zdedil. Dáme vám písomnú inform áciu na 

všetky otázky.  

Problematika ski boxov je tak zložitá, že by som 

nechcel zdržova ť vysvet ľovaním.  

Čo sa týka pani poslankyne Šimon či čovej, zele ň. 

Samozrejme, o zele ň sa staráme vlastnými zamestnancami 

v, vo všetkých areáloch kde zele ň je vysadená, respektíve 

kde je udržiavaná.  

Na otázku v akom je stave odpoviem, že my ve ľmi 

pozorne sledujeme stav zele ň, hlavne, hlavne drevín, 

pretože si nemôžme dovoli ť, aby zlý stav zelene, hlavne 

stromov, ohrozoval návštevníkov, ktorých je hlavne v letnej 

sezóne, ve ľmi ve ľa.  

V prípade, že je nutná nejaká špeciálna starostlivo sť, 

tieto služby si, samozrejme, objednávame. Je našou 

ambíciou, samozrejme, zmapova ť zele ň, aj jej stav v 

pasporte zelene. Trošku je to dlhšiu dobu a trošku 

náro čnejšie. Ale budeme vás o tom, samozrejme, podrobnej šie 

informova ť.  

Čo sa týka pána poslanca Chrena, ospravedl ňujem sa, 

ale športová hala na Bajkalskej ulici nie je v naše j 
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správe. Čiže neviem poda ť informáciu podrobnejšiu o jej 

stave, ani o problémoch, ktoré sú s ňou spojené.  

Pani poslanky ňa Feren čáková, nevedel som o tom, že by 

Vodohospodárska výstavba Danubii Invest prenajímala . 

Preverím si to. Dáme vám písomnú informáciu.  

Čo sa týka zna čenia. Áno, platí. Vysú ťažili sme firmu, 

ktorá sa nám o toto má stara ť, takže v najbližšej dobe 

dojde, ak tam chýbajú zna čky, alebo zna čenie, k náprave.  

Samozrejme, doteraz údržba, ale cyklotrás, ktoré je  na 

hrádzi, ktorá je v správe Vodohospodárskej výstavby , bola 

na základe zmluvy, túto zmluvu treba trošku aktuali zova ť. 

Ale dáme vám písomnú podrobnú informáciu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak. 

Nech sa pá či, ešte pán poslanec Budaj faktickou.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja len k reakcii. 

Pán  riadite ľ, naozaj aj ako predseda finan čnej 

komisie vás o takúto analýzu žiadam takto verejne.  

A ak nechcete tu zdržiava ť nejakým vysvet ľovaním,  

napríklad sky boxov, tak to je chyba, lebo toto je to 
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miesto a toto je tá chví ľa, kde vy do troch minút, alebo 

v krátkych nieko ľkých stru čných vysvetleniach.  

Iste, chcete, aj môžete, aj musíte reagova ť na 

akéko ľvek zložité otázky aj typu sky boxu. To vy ste sa 

s tým oboznámili. A iste máte nejaké riešenia ako s a chcete 

dosta ť k tým obrovským peniazom, ktoré nám unikajú tým, ž e 

neprenajímame sky boxy priamo, ale ich prenajímame tomu, 

kto na nich super zarába.  

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 riadite ľ, zdravím ťa.  

My sa poznáme. Kolegovia geodeti. Už minule som 

hovoril. Som rád, že si riadite ľom STARZ-u z toho dôvodu, 

že cyklotrasy a majetkové veci pod nimi budeš chápa ť a že 

sa pohneme ďalej.  

Preto som chcel v ťa upozorni ť na ve ľmi dôležitú 

cyklotrasu, ktorá ide z Trnavského mýta, Trnavská, 

Rožňavská, Senecká k rekrea čnému areálu Zlatých pieskov 

a tade do Vajnor. Treba to posunú ť ďalej. Teraz sa 

pripomienkuje štúdia a venuj tomu, prosím ťa, pozornos ť.  

Je to možné spravi ť v tom stredovom páse. Je to 

prícestná zele ň, netreba sa ve ľmi zaobera ť vlastníckymi 
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vz ťahmi, len treba pripravi ť projekty a potom o ne požiada ť 

na Európskej únie. 

Budeš ma ako, ako starostu, nie ako kolegu často po čuť 

o tomto hovori ť. Tak.  

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, pán riadite ľ.  

Ja sa teším, že máte peknú webovú stránku, bolo by 

dobné, keby tam bolo už aj vaše meno, prípadne foto grafia, 

alebo mená a fotografie vedúcich útvarov. 

Ďakujem. 

 

Ing. Peter   V o j t k o ,     

riadite ľ Správy telovýchovných a rekrea čných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Keď nie sú ďalšie otázky, tak po ďakujem riadite ľovi 

STARZ-u pánovi inžinierovi Vojtkovi a poprosím pána  

inžiniera Greža, riadite ľa Bratislavskej kultúrnej 

a informa čnej služby.  

A opä ť, kolegovia, prosím vás, skúste si da ť tie obál, 

tie otázky do balíka, aby sme sa nemuseli vraca ť, aby sme 

to procesne, efektívne spracovali.  

Nech sa pá či, pán riadite ľ.  

Ing. Vladimír   G r e ž o ,     

riadite ľ Bratislavského kultúrneho a informa čného strediska 

(poznámka:  riadite ľ BKIS prichádza ku re čníckemu 

pultu) 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážené mestské zastupite ľstvo, 

dámy a páni,  

dovo ľte mi na úvod po ďakova ť za možnos ť vystúpi ť 

s prezentáciou vízie BKIS pred mestským zastupite ľstvom. 

Ceníme si možnos ť ke ď sa téma kultúry stáva témou na 

mieste, ktoré si myslíme, že je pre ňu ve ľmi dôležité 

a rozhodujúce.  

V krátkosti dovo ľte, aby som predstavil koncepciu.  
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Dôraz sme kládli na videnie Bratislavy ako kultúrne j 

metropoly, vnímanie dynamického prostredia mesta a na 

aktuálne témy, ktoré sú s našim mestom spojené, to znamená, 

pri príprave koncepcie vnímame udalosti, ktoré v to mto roku 

im dominuje predsedníctvo Slovenska v Európskej úni i 

a miesto Bratislavy ako hlavného mesta predsedajúce j 

krajiny.  

Ale aj ďalšie roky majú svoje nosné témy, ktoré sú 

spojené s významnými výro čiami nášho mesta, ale aj 

s medzinárodnými možnos ťami a potenciálom pre konanie 

medzinárodných projektov, ktoré je možné pri úspešn om 

rozvíjaní podujatia projektov v tomto roku dosta ť na pôdu 

nášho mesta.  

Vízia v prvej časti mapuje o čakávania a potenciál, 

ktorý si myslíme, že je možné dosiahnu ť na pôde mesta.  

Naša organizácia, ako sie ťové organizácie pre spájanie 

v prvom rade riadenej kultúry na úrovni samosprávy,  ale aj 

sedemnástich mestských častí. Potenciálom možností 

spolupracova ť s tvorcami a organizátormi, vstúpi ť do 

aktuálnych tém ako je kreatívny priemysel, stratégi a 

kultúry pre Bratislavu.  

Analýza rozoberá oblasti pôsobenia BKIS v doterajšo m 

období a vyberá šes ť hlavných okruhov, ktoré si myslíme, že 

sú našou nosnou témou  a ktorá vychádza z našeho po znania 

prostredia, ale aj z o čakávaní a požiadaviek kultúrnej 

komisie a mestského zastupite ľstva.  
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Ak dovolíte, v krátkosti uvediem šes ť okruhov, 

o ktorých som hovoril.  

Prvou skupinou tém je mestské divadlo, ktoré je jed nou 

zo stabilnou, stabilných scén mesta. Mestské divadl o ako 

súčasť kultúrnej infraštruktúry je jedným z dôležitých 

prvkov, v ktorom môže mesto okrem kultúrnych projek tov, to 

znamená v dominantne činoherných realizova ť aj svoje 

projekty. Je to miesto pre významné celospolo čenské 

a mestské podujatia.  

Druhou oblas ťou a témou činnosti BKIS sú celomestské 

významné štátne medzinárodné projekty. BKIS na tomt o poli 

má bohaté skúsenosti a verím, že tieto využijeme ús pešne aj 

pri príprave predsedníctva. Samozrejme, máme na mys li nie 

len rozmer, ktorý je spojený s oficiálnym protokolo m, do 

ktorého nevieme zasiahnu ť, ale práve s potenciálom, ktorý 

vieme využi ť na pôde mesta a (gong) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, dobre. Ďakujem. 

Tretia skupina je úloha mestskej organizácie rozvoj  

mestskej kultúry a tu sú dôležité výzvy, ktoré sú s pojený, 

spojené s kreatívnym priemyslom a rovnako s mapovan ím stavu 

v Bratislave v oblasti kultúry, kultúrnej infraštru ktúry 

a príprave stratégie kultúry pre hlavné mesto Slove nska 

Bratislavu.  

Štvrtá oblas ť. Bratislava ako metropola 

v medzinárodnom prostredí. Tu som v krátkosti uvied ol 
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najbližšie výzvy, ktoré sú spojené s predsedníctvom , ale aj 

s medzinárodnými projektami ako je EUROCITIES Cultu re 

forum, ktoré by sme chceli získa ť do Bratislavy  v roku 

2017, alebo 2018. 

Piata skupina je podpora projektov mestských častí 

a organizátorov mestskej kultúry. BKIS je najvä čším 

podporovate ľom projektov vo verejných priestranstvách 

a túto pozíciu by sme radi upevnili nie len v rozme re 

kvality, ale aj v rozmere dosiahnutých schopností r ea 

reagova ť na nové náro čnejšie projekty, ktoré sa v meste čím 

ďalej častejšie objavujú.  

Šiesta skupina je nie čo, čo cítime ako v prostredí 

mesta ve ľmi chýba, backwave ako informa čný help, ktorý je 

schopný zbiera ť informácie a poskytova ť ich nie len 

tvorcom, ale aj pre lepšiu koordináciu mesta, 

organizátorov, využívania verejných priestranstiev 

a využívanie zdrojov, ktoré sú prostredníctvom BKIS , ale 

i iných mestských organizácií dislokované do kultúr y.  

Samostatnú skupinu sme potom venovali vnútornému 

rozvoju organizácií s cie ľom dosiahnu ť tieto ciele v období 

najbližších troch rokov.  

Dovoľte, aby som týmto krátky úvod skon čil. Rád by som 

vyzval nie len kultúrnu komisiu, ale aj poslancov, ak budú 

mať vô ľu a záujem, ve ľmi si budeme ceni ť akéko ľvek podnety 

a témy spojené s kultúrou a rovnako akúko ľvek podporu 

kultúry, ktorej si myslíme, že nikdy nie je dos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Nech sa pá či, kolegyne, kolegovia, otázky.  

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pán riadite ľ, dovo ľte najskôr, aby som vám 

zablahoželal, že ako jeden z mála ste zostali na sv ojej 

pozícii, aj teda po tých zmenách, ktoré tu nastali.  A tým 

pádom ste aj možno v niektorých smere vo výhodnej p ozícii, 

v niektorom zase tá vaša pozícia je o nie čo horšia ako tí 

noví, ktorí sú. 

Čiže, pokia ľ z tej vašej správy čítam v rámci toho 

sebahodnotenia, nejaké slabé stránky, tak je to nao zaj by 

som povedal analýza do vlastných radov, alebo do to ho čo vy 

ste zažili a tie naplnené, či nenaplnené predstavy týmto 

pádom zverej ňujete.  Ja si dovolím ich pre číta ť: 

Chýbajúce dlhodobé a strednodobé plánovanie, 

administratívna náro čnos ť ako, ako subjektu verejnej 

správy, regulácie od zria ďovate ľa a jej zmeny aj nad rámec 

legislatívy, pre zavedené rutinné postupy obmedzené  

vnímanie príležitosti a to IT ste spomínali, techno lógiu, 

chýbajúce objektívne meranie kvality. 
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V tomto smere som sa chcel do číta ť k nejakým 

perspektívam, aby pokia ľ dôjde k tomu, že o rok budete 

znova takýmto spôsobom hovori ť o vízii, respektíve teda to, 

čo sa naplnilo a nenaplnilo z toho čo bolo na tento rok 

stanovené, nenašiel som tu, že tieto slabé stránky akým 

spôsobom by ste videli odstráni ť v tom nasledujúcom období. 

Dá sa to nejak v krátkosti konkretizova ť, alebo teda je to 

nie čo obtiažnejšie?  

Ďakujem. 

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: 

Ja ke ďže s týmito riadite ľmi prichádzam asi z vás 

všetkých naj častejšie do styku a do kontaktu takmer denne, 

tak nemám otázku. Ja chcem možno vždy ku každému z tých 

kultúrnych subjektov poveda ť.  

Dovoľte mi takto vyjadri ť sa aj k BKIS a možno aj 

k funkcii pána riadite ľa.  

BKIS naozaj plní nesmierne množstvo úloh pre mesto.  

Zabezpe čuje neuverite ľné množstvo programov. A musím 

vyjadri ť ve ľký obdiv často k ich kreativite i ve ľkej 

promptnosti, pretože musia často reagova ť na veci, ktoré 
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vznikajú v čase a oni sa musia tomu prispôsobi ť a dokážu 

to.  

Musím vyjadri ť aj po ďakovanie za to, že naše divadlo 

DPOH naozaj žije a využívam túto príležitos ť podva pozva ť 

vás do divadla na podujatia, ktoré sú naozaj každý týžde ň 

v tomto divadle a sú na vysokej profesionálnej, ted a 

vysokej úrovni.  

Chcem tiež oceni ť zavedenie systému kupovania lístkov 

na podujatia, ktoré BKIS prostredníctvom ich vlastn ého 

portálu, kde sa ušetrili zdroje a naopak zvýšila sa  kvalita 

poskytovania služieb pre verejnos ť. Je to naozaj dobrý krok 

a chcem ho takto verejne oceni ť.  

A možno aj v mene mnohých organizátorov podujatí 

v meste, rôznych združení, interpretov  a podobne, chcem 

vyjadri ť po ďakovanie za to, ako BKIS vie poskytova ť služby 

veľmi dobre a profesionálne, či už ide o zabezpe čenie 

pódia, ozvu čenie a osvetlenie a propagáciu akcie a podobne 

a to nie len po čas Kultúrneho leta, ale aj v zimnej sezóne.  

Takže chcem vyjadri ť po ďakovanie, pán riadite ľ.  

Ing. Vladimír   G r e ž o ,     

riadite ľ Bratislavského kultúrneho a informa čného strediska 

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 Tvrdá teraz reaguje faktickou na pani 

ná, námestní čku?  

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

Uhm.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Lebo je tu riadite ľ (poznámka: nezrozumite ľné slová) 

 

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

A máme diskusiu, si myslím.  

Ďakujem pekne. 

Ja chcem po ďakova ť pani námestní čky za tie slová, lebo 

tiež si myslím, že BKIS tu roky funguje na ve ľmi vysokej 

úrovni, a preto sa chcem pani námestní čky ako členky 

vedenia mesta spýta ť, pre čo bol vypísaný konkurz na 

riadite ľa BKIS ke ď to máme v takej super pohode?  
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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: 

Chcela by som vás popro 

Tu som, tu som! (so smiechom) 

Ing. Vladimír   G r e ž o ,     

riadite ľ Bratislavského kultúrneho a informa čného strediska 

Á, dobre. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Teším sa, že ste tam. My sa poznáme z čias ešte ke ď sa 

chránilo PKO, žia ľ, už nie je.  

Ja by som sa len chcela spýta ť. Vy píšete v rizikách 

chýbajúca stratégia rozvoja kultúry.  

BKIS má teda, pardon Bratislavský samosprávny kraj si 

spravil vlastnú stratégiu, ve ľmi kvalitnú. Neviem, či ste 

ju videli. Oni majú takú výboj, výbornú pomôcku, že  majú 

vlastne skupinu dobrovo ľníkov z oblasti kultúry, čo sú 

špi čkové osobnosti z rozmanitých teda oborov.  

Že či máte tak takúto nejakú skupinu formálnu, 

neformálnu? A čo by vám pomohlo, aby táto stratégia vlastne 
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bola realizovaná? Kto to má vlastne vypracova ť? Lebo tam to 

robilo oddelenie kultúry pána Sopka a aká pomoc by vám? To, 

toto to je moja otázka, že čo by vám pomohlo pri tej 

stratégii a či máte takýto bard odborníkov?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani námestní čka faktickou. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja len možno zareagujem na pani Pätoprstú v jednej 

veci.  

Mesto pripravuje stratégiu kultúry. Je to špeciálna  

komisia. Je to komisia zložená z odborných pracovní kov 

mesta, ale aj zástupcov neverejnej sféry, platformy , ktorá 

má názov KUBA a táto vlastne komisia, jej členom je aj pán 

riadite ľ, pripravuje koncepciu kultúry a pravidelne na 

svojom zasadnutí informujeme o tom aj komisiu kultú ry.  

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: 

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ, chcel by som vás požiada ť, aby ste sa 

vyjadrili jako riadite ľ našej hlavnej kultúrnej ustanovizne 

k faktu, že dnes nedisponujete ani PKO, ani žiadnym  

zodpovedajúcim priestorom, ktorý by mohol poskytnú ť 

kultúrne služby Bratislav čanom. Stará tržnica vám bola 

odňatá, PKO bolo zbúrané.  

Chcel by som po čuť od vás ako od dlhoro čného 

pracovníka hlavného mesta na toto názor.  

Za druhé. Chcel by som sa vás spýta ť jednoduchú otázku 

či máte už hotovú koncepciu využívania Planetária a či ste 

vypracovali na BKIS rozpo čet tejto organizácie? Lebo ako 

viete, sme si ju predplatili za obrovské peniaze.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ešte ďalšie otázky na pána riadite ľa? 

Tak nech sa pá či, pán riadite ľ. 

Ing. Vladimír   G r e ž o ,     

riadite ľ Bratislavského kultúrneho a informa čného strediska 

Ďakujem. 

Pán poslanec Kolek skúsim v stru čnosti.  
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Dlhodobé a strednodobé plánovanie k tomuto bodu nám  

pomáha aj prvýkrát taký priestor na nádych pri vytv áraní 

vlastne tejto trojro čnej koncepcie, pretože vlastne aj 

z pôdy zastupite ľstva prvýkrát vznikla takáto požiadavka, 

aby sme rozvinuli horizont nejakého reálneho plánu,  

prediskutovali ho na tejto pôde a aby sme sa reálne  pozreli 

na to nie len čo je jeden rozpo čtový rok, ale čo je vlastne 

trojro čné obdobie, čo pre nás je vzácna príležitos ť, 

pretože aj samotné fungovanie divadla je  pre nás t rošku 

zložitý prvok, lebo funguje na divadelné sezóny.  

To znamená, my musíme sa vyskytova ť vlastne v dvoch 

plánovacích rozpo čtových obdobiach, to znamená, vôbec vízia 

na tri roky je pre nás prvým dobrým krokom, aby sme  mohli 

dosta ť odpovede, či sa pozeráme správnym smerom a že či 

môžeme stabilizova ť niektoré plány a niektoré projekty aj 

v nejakom, v nejakej forme vízie aspo ň na druhý a tretí 

rok. Čiže tento prvý krok považujeme za ve ľmi dobrý.  

Krokom  ktoré sme si sami ur čili ako slabé stránky. 

Pracujeme vnútorne na vyhodnotení reálnych plánov a  cie ľov 

pre rok 2016 a 17 a z toho optimalizujeme aj zostav u 

a zdroje, ktoré máme.  

Rovnako ako meranie kvality, ktoré zavádzame teraz pre 

jednotlivé výkonové zložky a verím, že budem schopn ý 

odprezentova ť ak k tej pôjde, teda k tomuto dôjde na 

budúcoro čnom podobnom, alebo ro čnom odpo čte.  

V bode druhem. Ďakujem pani námestní čke. Sme v čulom 

kontakte, sme radi, že máme koordinátora a partnera , ktorý 
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sa pravidelne venuje tejto pôde, takže môžem len po ďakova ť. 

Ďakujem pekne v zastúpení vedenia mesta.  

K bodu tri. Otázka nebola celkom na m ňa, takže. Pani 

poslanky ňa, takže štyri. Ak treba nejaký doplnok, pani 

poslanky ňa, k tomu bodu?  

Ako povedala pani námestní čka, koordiná, koordinácia 

prebieha na pôde mesta. Je možných viacej spôsobov,  ako 

pripravova ť stratégiu. Na pôde župy vznikla stratégia 

priamo na oddelení za ú časti odborníkov, ktorí do toho 

výrazným spôsobom vstupovali.  

Na pôde staromes Starého Mesta teraz vzniká koncepc ia 

kultúry, ktorá je robená spôsobom ú časti v zastúpení 

nekomer čného sektora, mestských inštitúcií, komer čných 

subjektov, kde vytvárajú  priamo v tomto prostredí 

koncepciu rozvoja kultúry.  

Tie formy sú rôzne. Zo skúseností z Európy, alebo 

sta čí aj Československo, to znamená Česká republika 

a množstvo kultúrnych stratégií vznikalo priamo zad aním do 

neziskového sektora, ale potom boli odkonzultované na 

všetkých relevantných pôdach. To znamená za ú časti 

mestského prostredia, za ú časti nie len tvorcov, ale celého 

toho tvorivého prostredia čo by ďalší krok, ktorý verím, že 

nastane  a plánuje sa aj v tejto pracovnej skupine,  pretože 

(gong) v nej zastúpenie je len istá časť segmentu naozaj 

kultúrneho prostredia mesta. 

Čiže ten dôležitý bod bude, aby sa v ňom zhodlo aj to 

ostatné prostredie, ktorého sa mestská kultúra dotý ka a tým 
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myslím množstvo tvorcov, ktorí v tejto chvíli do to ho 

projektu vlastne nevstúpili a ke ď bude vytvorený, aby ho 

prijali a odoponovali a boli sú časťou istej zhody pri tej 

kultúrnej stratégii. 

K bodu, pán poslanec Budaj.  

BKIS po čas roka pracuje v mnohých prostrediach mesta, 

to znamená, my využívame prostredia, ktoré máme 

k dispozícii. Naozaj málo využívame Starú tržnicu, lebo je 

podľa mňa vy ťaženým priestorom. Reálne využívame objekty od 

Národného divadla cez Redutu, cez malé centrá alebo  

otvorené priestranstvá.  

Skúsenos ť v Európe ukazuje, že po istom váhaní, 

v ktorom sa zvažovalo, že či rôzne typy kultúrnych 

priestorov, multifunk čné koncertné alebo viacú čelové majú 

zmysel. Európske krajiny si vytvárajú vlastné vzorc e toho 

zadania, pod ľa ktorého definujú čo v tých daných 

priestoroch má by ť.  

Ja si myslím, že otázka potreby, ke ď bude otázkou 

reakcie prostredia na to, či v tejto chvíli kapacity ako je 

Incheba alebo kapacity už dávno využité a vy ťažené 

kongresové centrum Istropolis alebo Stará tržnica v  tomto 

mode modele, v ktorom je, do akej miery dosta čuje a aké 

presné zadanie by bolo potrebné a pre aké kapacity.   

Ja si myslím, že táto otázka bude ma ť odpove ď 

a o čakávania tvorcov a organizátorov, ktorí, ktorí mnoh ých 

spôsobov vedia poveda ť presnejšie čo všetko nášmu mestu 

chýba.  
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Z poh ľadu koncepcie využívania Planetária, musím sa 

prizna ť, že na tejto pôde sa necítim celkom komfortne, nie  

som znalec tohto prostredia. Ale ur čite niekto z mojich 

kolegov, ak toto zadanie príde, tak sa mu budeme zo dpovedne 

venova ť, ale zatia ľ takéto zadanie v reálnom o čakávaní času 

a toho, že by sme mali by ť správcom, alebo nejakým 

realizátorom sme takto neprijali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem, pán riadite ľ, za aj teda za odpove ď na tie 

moje otázky.  

Ja by som len chcel poveda ť, že z tej vlastnej 

skúsenosti, teda je to z minulého obdobia, alebo už  te toto 

druhé ro čné obdobie v rámci tohto zastupite ľstva sme sa 

s tématikou BKIS stretli v podstate vä čšina z nás iba pri 

rozpo čte.  

Čiže pokia ľ tu čítam teda, že regulácia od 

zria ďovate ľa, čiže tam tú regula čnú úlohu som videl len 

v tej finan čnej stránke, čo sa týkalo dotácií.  

Pokia ľ pani námestní čka ako zodpovedná za kultúru 

a teda vôbec aj aj ustanovizne kultúrne, ktoré v rá mci 

mesta fungujú, hovorí o spokojnosti, tak by som rád  teda, 

aby sa nastavila tá spokojnos ť aj z vašej strany, že 
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nedochádza a teraz skôr pod tou, pod tými zásahmi. Potom 

chápem jedine nejaké administratívne, alebo obmedzu júce, 

nie z radov poslancov, alebo zastupite ľského zboru, ale 

z radov výkonného aparátu magistrátu a teda k tomu by 

naozaj (gong) nemalo dochádza ť.  A tam by som teda 

uprednostnil aj nás, aby ste informovali o takom ni ečom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Pán riadite ľ, ďakujeme ve ľmi pekne za vystúpenie 

a nasleduje pani inžinierka Šavelová, riadite ľka 

Zoologickej záhrady.  

Nech sa pá či.  

Tri minúty, maximálne pä ť.  

Ing. Miloslava   Š a v e l o v á ,     

riadite ľka Zoologickej záhrady Bratislava: 

(poznámka:  pani riadite ľka prichádza k re čníckemu 

pultu) 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni,  

koncepcia rozvoja ZOO Bratislava na roky šestnás ť až 

osemnásť.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 344 

Zoologická záhrada v Bratislave bola pre verejnos ť 

otvorená v roku 1960 a teda vlani mala 55 rokov. Fu nguje 

päťdesiaty šiety rok. Za toto obdobie zaznamenala niek oľko 

krutých zásahov do svojho života. 

Najhorším bol zásah v roku 1987 kde došlo k likvidá cii 

dvoch tretín expozi čnej časti bez absolútnej náhrady.  

Z tohto prepadu sa ešte nestihla spamäta ť a prišiel 

rok ´89 kedy sa situácia trošku zmenila, pretože do vtedy 

finan čné prostriedky ZOO mala, ale bolo málo dodávate ľských 

firiem, ktoré dokázala zoologická záhrada získa ť na 

výstavbu. Po roku ´89 bolo ve ľa dodávate ľských firiem, 

a zas chýbali finan čné prostriedky.  

Vtedy som tam nastúpila ja, teda dos ť krátky čas po 

tej absolútnej likvidácii dvoch tretín a videli sme , že 

situácia je ťažká, tak sme spracovali krátkodobú koncepciu 

rozvoja na dva roky tak, aby sme na ňu v ekonomicky lepšom 

období vedeli nadviaza ť.  

Toto ekonomicky lepšie obdobie ale neprišlo. Naopak , 

keď sme sa trochu spamätali, tak zase prišlo rozhodnut ie 

o výstavbe tunela Sitina, v rámci výstavby dia ľnice D2 

Bratislava – Staré grunty, Lama čská cesta a a následky, tie 

ktoré zasiahli zoologickú záhradu nie sú ešte 

dovysporiadané dodnes.  

Napriek tomu sme sa snažili z toho torza čo po roku 

´87 ostalo, urobi ť oddychový park, kde by ľudia radi 

chodili. 
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Nechcem tu hovori ť to, čo je v koncepcii, to ste si 

mohli teda v materiáli, ktorý sme spracovali to, to  máte 

k dispozícii. Sú tam vízie, je tam analýza vrátane swot 

analýzy a sú tam úlohy a ciele.  

Úlohy a cie. Ten rozvoj je tam na črtnutý tak ako by 

mal by ť, ale tie úlohy a ciele sú len na tri roky ako bolo  

zadanie úlohy S tým, že sú tam naozaj najnevyhnutej šie.  

O tej ZOO ešte aby som ju predstavila chcem poveda ť, 

že ona v zmysle platnej legislatívy a zách, a v zmy sle 

zákona o ochrane prírody a krajiny musí plni ť štyri 

základné úlohy. A to záchranu ohrozených druhov, vý chovu 

a vzdelávanie. Oddychovú funkciu a vedu a výskum.  

Pokia ľ toto by sme neplnili čo len jednu úlohu z nich, 

nedostávali by sme každé štyri roky licenciu, o kto rú 

musíme požiada ť na ministerstve životného prostredia 

a nemohli by sme by ť otvorení pre verejnos ť.  

Zatia ľ sa nám to darí napriek tomu, že (gong) ako 

Môžem?  

Napriek tomu, že naozaj situácia je zlá, je ve ľmi ve ľa 

havarijných situácií, je ve ľmi ve ľa vecí, ktoré by sme 

potrebovali obnovi ť. My už viac ako dvadsa ťpäť rokov 

hovoríme o tom, že by boli treba urobi ť nové inžinierske 

siete a tak ďalej, a tak ďalej. To sa v tom materiáli 

dočítate. Hej? 
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Napriek tomu sme tam, kde sme. Dosahli sme 

medzinárodné ocenenie nášho reintroduk čného projektu, kde 

sme vyh výh vyhrali, ke ď sme sa uchádzali o ň, tú sú ťaž 

medzinárodnú. Naspä ť do prírody sme vrátili zviera, ktoré 

už bolo tam vyhynuté. Ja osobne som sa zú častnila aj na 

jeho monitoringu po roku vysadení a tie zvieratá už  mali aj 

svoje mlá ďatá.  

Čiže tu sme dokázali, že my to vieme, len naozaj, sú  

potrebné prostriedky, aby tá zoologická záhrada nao zaj bola 

na úrovni 21. storo čia, aby a aby v tomto hlavnom meste 

bola taká, akú si hlavné mesto zaslúži.  

Nech sa pá či, otázky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Pani námestní čka Plšeková.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Všetky hlavné mestá štátov majú svoje zoologické 

záhrady. Vä čšinou ide o naozaj inštitúcie  pomerne staré, 

ktoré majú aj historické pavilóny aj nové a vždy ti e mestá 

sa snažia investova ť do zoologických záhrad, pretože pre 

rodiny s de ťmi je to miesto vzdelávania, oddychu, je to 

naozaj miesto, ktoré ľudia majú radi.  
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Aj naša zoo investovala do pavilónov, do rôznych 

nových atrakcií. Chcem pripomenú ť, že čoskoro otvoríme novú 

atrakciu pre deti, tak vás srde čne do ZOO pozývam.  

Teším sa, že aj vlci budú ma ť nový pavilón, pretože sa 

podarilo získa ť finan čné zdroje.  

Ale napriek tomu máme jeden ve ľký problém. Aj ke ď sa 

budeme snaži ť, aby čím ďalej viac ľudí prišlo do tej ZOO, 

máme problém s parkovaním reálny a toto vidím ako v eľkú 

prioritu riešenia pre našu zoologickú záhradu. Rovn ako 

vysporiadanie pozemkov, ktoré dodnes nie sú.  

A je to naozaj úloha pre nás, ale samozrejme, ak je  

z vašej strany ako poslancov možnos ť nejak pomôc ť s týmto, 

budeme v ďační za to, pretože naozaj asi vidíte pri rôznych 

akciách aký je problém s parkovaním  pred ZOO. Pani  

riadite ľka má spracovaný návrh ako to rieši ť. Chce to 

samozrejme aj zdroje a istú dávku pomoci. 

Takže, ja sa budem takisto snaži ť z mojej pozície 

sprostredkova ť s novým ministerstvom, teda s novým 

ministrom životného prostredia kontakt, pretože sú aj témy, 

ktoré bude musie ť ZOO rieši ť v spolupráci s ministerstvom. 

To je napríklad jedna z tém, kedysi ZOO robila také  služby 

kde postihnuté zvieratá bolo možné ošetrova ť, ale 

z finan čných dôvodov ZOO túto činnos ť prestala robi ť. Takže 

rada by som, aby sme aj o tomto možno rokovali na 

ministerstve životného prostredia.  
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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: 

Asi zareagujem na to čo hovorila pani Plšeková, že 

všetky hlavné mestá majú ZOO, ale moja otázka možno  bude 

skôr na pána primátora, pretože vä čšina hlavných miest 

európskych má aj položku v štátnom rozpo čte, že či sa 

väčšina teda toho, čo sme tu dneska po čuli, si bude 

vyžadova ť financie, pretože naše mesto naozaj je takou 

popoluškou medzi európskymi mestami, či došlo k nejakému 

rokovaniu, alebo vidíte tam nejakú, nejaké svetlo n a konci 

tunela pri novej vláde?  

Ja by som bola rada keby ste, ak môžte, k tomu nie čo 

povedal.  

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: 

Ja sa spýtam, že ako sa dívate na plány presunú ť 

zoologickú záhradu zámenou pozemkov s Čí ňanmi?  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 349 

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.  

Pani riadite ľka, tebe nebolo po ďakované, aj ke ď chceli 

vymeni ť riadite ľa zoologickej záhrady, predsa len si 

presved čila vedo, vedenie, že si naozaj na správnom mieste.  

Proste, žiješ pre tie zvieratká.  

Mám dve otázky. 

Teraz v televízii už ide seriál ZOO, chcem sa spýta ť 

či sa natá ča aj v bratislavskej zoologickej záhrade? A že 

či nejak odborne pri tomto seriáli napomáhate? To je  prvá 

otázka.  

A druhá. V roku 2010 v areáli v katastri ne ďaleko 

kynologickej stanice bola skolaudovaná bratislavská  

záchytka. Chcem sa spýta ť či to nejakým spôsobom využívate, 

alebo či je to stále prázdna budova? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem pekne. 

Pani riadite ľka, ja som sa vás to už pýtala, aj ste mi 

odpovedali, ale na môj pravdu, zabudla som, ale mož no 

ostatných by to tiež zaujímalo.  

Tá ve ľká časť lesoparku, ktorá je v katastri, teda na 

území zoologickej záhrady, o to sa kto stará? O o a lebo to 

je lesopark, to nie je les. Zamestnáva, zamestnanci  vaši sa 

o to starajú, alebo nejaká cudzia organizácia? Kto to 

financuje? V akom je to stave? A vaše, vašu zele ň na území 

tam okolo zvierat samotných, nie v tom lesoparku, n a to 

máte, dúfam, tiež odborníkov na na starostlivos ť o dreviny?  

Ale tá, tá ve ľká časť, to komu patrí? Vlastne kto sa 

o to stará?  

Ďakujem pekne. 

A ako?  

Dík. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ešte, prosím vás, ak máte otázky na pani riadite ľku, 

aby odpovedala potom v jednom príspevku.  

Tak zatia ľ nie. 

Pani riadite ľka, nech sa pá či. 
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Ale stru čne.  

Ing. Miloslava   Š a v e l o v á ,     

riadite ľka Zoologickej záhrady Bratislava: 

Ja by som si dovolila odpoveda ť aj na tú prvú otázku.  

Áno, ja som okrem toho, že som zástupca Slovenska 

v Európskej asociácii ZOO záhrad, som aj viceprezid entka 

v Únii českých a slovenských ZOO a v rámci tejto únie sme 

uskuto čnili rokovanie práve vzh ľadom k tomu a vedenie mesta 

som informovala, snažili sme sa aj my, aby zoologic ká 

záhrady boli osobitná kapitola v štátnom rozpo čte. Tak ako 

je to napríklad v Českej republike. A okrem príspevku od 

zria ďovate ľa oni rozde ľujú prostredníctvom ministerstva 

životného prostredia prostriedky zo štátneho rozpo čtu, 

ktoré schva ľujú pri schva ľovaní štátneho rozpo čtu.  

Toto sa nám prvý, druhýkrát nepodarilo, podarilo sa  

nám to vlani a pre tento rok, aj  ke ď nie celkom, čiasto čne 

a vedenie mesta vie, že je tu zatia ľ takáto pomoc, že 

minister životného prostredia rozšíril smernicu pre  

poskytovanie prostriedkov z Enviromentálneho fondu doplnila 

sa tam časť B6, ktorá je len pre zoologické záhrady 

a dokonca je to formulované tak, že je to pre tri Z OO, len 

spišskú, Košice, Bratislavu. A Bojnice sú, tam sú 

zria ďovate ľom, tam je zria ďovate ľom ministerstvo životného 

prostredia. Takže tie si riešia osobitne. 

Takže my, a už tento rok, nám priznali stotisíc kor ún 

pre tri záhrady a nechali to na nás, aby sme si roz delili 

túto sumu. Takže my sme o tom minulý týžde ň rokovali. 
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Spišská požaduje pä ťtisíc, a z Bojni, z Košicami sme si 

zvyšok, čiže devä ťdesiatpä ťtisíc rozdelili na polovicu a to 

budeme žiada ť. A žiados ť musíme da ť do 17. júna a minú ť do 

konca roka.  

Čiže zatia ľ takýto malý krok, ale podaril sa, čo 

prispeje k peniazom odtia ľto, pretože tá finan čná situácia 

je naozaj zlá. 

Ak ste si všimli, ja, ja v tom materiáli som uviedl a 

len tie najnevyhnutnejšie veci, ktoré za tie tri ro ky 

chceme urobi ť a to sme z rozpo čtármi odhladli, nemám ešte 

samozrejme projektovú dokumentáciu a sú časťou ktorej sú 

rozpo čty. Ale minimálne dvadsa ťpäť miliónov Euro aby, aby 

sme sa z toho marazmu, v ktorom sme, dostali.  

Ďalej na pa, otázka pána Budaja. Ja nemám vedomos ť, že 

máme zameni ť s Čí ňanmi nejak pozemok. Všeobecne odpoviem. 

Ak by malo dôjs ť k zámenám pozemku, ur čite sa musí vyjad, 

ur čite to musí schváli ť zria ďovate ľ a toto fórum, ja o tom 

asi nerozhodnem. 

Ak by niekto ponúkol novú zoologickú záhradu tu 

v hlavnom meste v dobrej lokalite aaaa, ktorú vybud uje 

a vieme tam pres ťahova ť zvieratá, naopak rozšíri ť, budú 

dobré inžinierske siete, bude tam, budú  tam paviló ny také, 

aby vyhovovali, aby sme mohli zabezpe či ť ten welfare 

zvieratám, aby sme mohli robi ť enrichment, aby sme sa, aby, 

aby plnila všetky štyri úlohy, a ak to toto fórum s chváli, 

tak asi, asi, asi, asi by to mohlo by ť.  
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Ale zatia ľ si myslím, že tá ZOO je tam, kde je 

a robíme čo sa dá, aby, aby sme zve ľaďovali, ako pani 

námestní čka Plšeková tu povedala, my sme, pretože to hlavné 

mesto je v takej finan čnej situáci, v akej je, na strašne 

veľa vecí zhá ňame my finan čné prostriedky.  

My máme momentálne už stodesa ťtisíc Euro na chovné 

zariadenie vlkov. Momentálne prebieha výberové kona nie. 

A to je mimo rozpo čtu tohto mesta, ktoré. A viete jak ťažko 

sa združujú finan čné prostriedky.  

Máme, máme ďalšie tieto plány. Ale takisto máme ve ľa 

problémov, bolo to tu spomenuté, už len s nevyspori adanými 

vecmi ešte, pardon.  Zo zo stavby dia ľnice. 

Tretia ZOO seriál.  

ZOO seriál sa to čí aj u nás. Je to ide, ak to čia, ide 

o krátkodobé prenájmy. Neto čia viackrát ako desa ť dní do 

roka. Takže sme dohodnutí na podmienkach a musím po veda ť, 

že okrem toho, že z toho máme finan čný prospech, tak 

v zmysle nariadenia hlavného mesta, sme ur čili, tam je taxa 

od dvesto do tristo Euro za natá čací de ň. A to platí či 

to čia dve hodiny, tri hodiny alebo tých osem hodín je 

málokedy, tak je tristo Euro taxa. Ale máme dohodu tým 

pádom s televíziou JOJ, že nám zverejní reklamný šo t 

v dobrých časoch, ktorý nám vyrába agentúra, čiže nestojí 

nás ani cent. A tak ďalej.  

Robíme na podujatiach, podpisové akcie tých hlavnýc h 

hrdinov.  Proste priláka nám to návštevníkov, čo už je pre 

nás zase zvýšené, zvýšené finan čné prostriedky.  
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Záchytka.  

V roku 2010 naozaj bol skolaudovaný objekt, ktorý s a 

nachádza na území zoologickej záhrady. Má mala to b yť, mal 

záchytka. Tento objekt na, ke ďže sa s ním ni č nerobilo, tak 

sme sa o ň zaujímali. Nebol nám pridelený, nemáme od neho 

ani k ľúče, spravuje ho hlav, magistrát hlavného mesta. 

Ne nemám vedomos ť, že by sa tam nie čo dialo, (gong) 

nedeje sa tam teda ni č.  

Akurát sa tam temperuje. A my ú čtujeme spotrebu 

elektrickej energie a vody, ktorá je minimálna.  

Lesopark. 

Lesopark tvorí časť areálu zoologickej záhrady, kde 

my, ja od toho roku ´91 ako som tam, sa snažím o ne jakú 

pomoc a finan čné prostriedky na to, aby sa lesopark 

zachránil, pretože lesopark potrebuje naozaj zmapov ať tú 

súčasnú situáciu taký akoby, tak ako sa v lesoch robí plán 

hospodárskej úpravy lesa. Aby sa ur čilo čo z neho vyrúba ť, 

čo dosadi ť, aby sa naozaj zachránil.  

Už som o tom hovorila v tomto zastupi, nemyslím 

v tomto, ale v minulosti v zastupite ľstve. Bolo rozhodnuté, 

že sa o lesopark majú, majú stara ť Mestské lesy. To 

neskon čilo slávne, pretože oni na to nemajú ani 

prostriedky, ani ľudí. Tak to zabezpe čovali cez 

dodávate ľskú firmu, ktorá sa sústredila viac na výrub 

dobrých stromov. Ke ď sme to zistili, sme to zastavili.  

Takisto jedna z vecí, okrem žiadosti sem a a vždy 

zdôvod ňovaní pri tvorbe rozpo čtu, sme sa obrátili tiež na 
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a zú častnila som sa mestského, či miestneho zastupite ľstva 

v Karlovej Vsi, že sme na nich, na ich území, aby n ám 

pomohli, že je to lesopark v Karlovej Vsi, neboli n a to 

finan čné prostriedky.  

Takže zatia ľ sa robíme čo sa dá. Ak máme, ak nám vyjde 

čas a a robíme brigády a čistíme, vyhadzujeme odtia ľ suché 

drevo, spadnuté stromy, ak je to do ur čitého priemeru, tak 

to drtíme na tú dr ť, ktorú používame ako podstielku 

v niektorých chovných zariadeniach. Ale to, čo by ten 

lesopark si vyžadoval, to nie.  

O ďalšiu zele ň, ktorá je v expozi čnej časti sa staráme 

my. Máme na to jedno oddelenie. To oddelenie má na starosti 

aj čistotu zoologickej záhrady. Je to oddelenie rastlin nej 

a sadovej výroby, úzko spolupracujeme z botanickou 

záhradou. Ošetrujeme to a vysádzame nové a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Grendel ešte faktickou. 

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

Mňa zaujal ten reklamný priestor v televízii JOJ, čiže 

na to by som sa chcel spýta ť, že teda ako to je. Či platia 

plné nájomné a ten reklamný priestor je ešte kvázi ako 

bonus, alebo je zoh ľadnený v cene toho nájomného?  

Tu sedím pred vami.  

Tu. Úplne pred vami, rovno. 
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Ing. Miloslava   Š a v e l o v á ,     

riadite ľka Zoologickej záhrady Bratislava: 

Á, pardon. 

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

A alebo je teda znížené nájomné o ten, o tú hodnotu  

reklamného priestoru? A kto tie reklamné spoty vyrá ba 

a ko ľko stoja?  

Ďakujem. 

Ing. Miloslava   Š a v e l o v á ,     

riadite ľka Zoologickej záhrady Bratislava: 

Nájomné nie je znížené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Moment, moment, moment, moment, moment pani 

riadite ľka, moment, moment.  

Pán poslanec Budaj. 

Ing. Miloslava   Š a v e l o v á ,     

riadite ľka Zoologickej záhrady Bratislava: 

Aha, pardon.  
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Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja by som sa ešte vrátil k tomu, k tomu nášmu domu tam 

nad vami, ktorý. 

On teda, rozumiem tomu dobre, že je tá záchytka vo 

vašej réžii? Alebo teda tie technické veci, elektri na, 

kúrenie, platí zoologická záhrada?  

Ing. Miloslava   Š a v e l o v á ,     

riadite ľka Zoologickej záhrady Bratislava: 

Nie, to som hovorila, elektrinu spot 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Počkajte, pani riadite ľka, prepá čte 

Ing. Miloslava   Š a v e l o v á ,     

riadite ľka Zoologickej záhrady Bratislava: 

Prepá čte. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Diskusiu vediem ja. Ja vám dám slovo. 

Ing. Miloslava   Š a v e l o v á ,     

riadite ľka Zoologickej záhrady Bratislava: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Zbierame otázky od poslancov pre druhé kolo.  

Pani námestní čka. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja zareagujem na pána Budaja. Pani riadite ľka nemá 

vedomosť, nemôže vedie ť o tej budove, pretože nikdy nebola 

ZOO zverená, ani sa o ňu nestarala. 

Patrí magistrátu. Je to zariadenie, ktoré bolo 

vybudované vyslovene ako záchytka. Tak bolo skolaud ované. 

Je ako ubytov ňa.  

A toto zariadenie momentálne posudzuje magistrát ak o 

na využitie na rôzne sociálne služby.  

Takže, prosím, to nie sú otázky pre pani riadite ľku, 

preto som si dovolila zareagova ť, aby sme jej zbyto čne na 

túto tému nekládli otázky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A ešte si dovolím malú poznámku. Bavíme sa teraz 

o koncepcii rozvoja na rok 2018.  
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Tak sú, aj samozrejme, že chceme vedie ť aj operatívne 

veci, ale rôzne nájmy, prenájmy, to sú veci dennej 

operatívy, ktoré sa dajú ur čite vyrieši ť. 

Ale nech sa pá či, pani riadite ľka, odpovedajte. 

Ing. Miloslava   Š a v e l o v á ,     

riadite ľka Zoologickej záhrady Bratislava: 

Ja to poviem ve ľmi rýchle.  

To nájomné nie je znížené, naopak. V, neviem či to 

bolo vézetenko, či usmernenie hlavného mesta, je nájom za 

to čenie filmu alebo také, tohto, je od 200 do 300 Euro  za 

jeden filmovací de ň. My, je tam od dvesto do tris, my sme 

dali sadzbu tristo.  

A agentúra Jandl, myslím, že sa tak volá, Jandl 

v Bratislave, nám robí grafický návrh a aj skuto č, jednak 

na bilboardy, bigboardy a jednak nám dvadsa ťsekundový  

reklamný spot, ktorej už sme my videli ten návrh, 

odsúhlasili, oni nám ho celý nato čia a dajú. Oni sú naši 

sponzori.  

Spolupracujeme s nimi už dlhodobo. Možno, už nechce m 

zdržova ť, ale možno si pamätáte reklamnú tú celú akciu ke ď 

zvieratá si upratovali na tých výtvoro. Máme to vše tko od 

nich zdarma. A JOJ-ka nám to uverejní, máme prís ľub. 

A takisto televízia Bratislava zdarma. My na to nem áme 

finan čné prostriedky. To je strašne drahá vec, toto.  
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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. 

Ďakujem vám, pani riadite ľka, za prezentáciu aj za 

odpovede a poprosím pána doktora Jan čára, riadite ľa Galérie 

mesta Bratislavy o tri minúty, maximálne však pä ť.  

PhDr. Ivan   J a n č á r ,     

riadite ľ Galérie mesta Bratislavy: 

(poznámka:  riadite ľ GMB prichádza k re čníckemu pultu) 

Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, nebudem tu samozrejme  hovori ť o tom čo som 

písal, ale by som využil tento priestor. 

Veľmi stru čne ako funguje naša galéria smerom 

k laickej, či odbornej verejnosti.  

Každý rok realizujeme približne dvadsa ťdva výstav 

nášho i svetového umenia. Vydávame množstvo publiká cií. 

Podarilo sa nám viackrát výrazne prekro či ť náš rámec. 

Spolupracovali sme s inštitúciami ako Lovre, Centre  

Pompidou v Paríži, Múzeum krá ľovnej Sofie v Madride, 

Maďarská národná galéria, Talianska národná galéria a mnohé 

iné.  

Slovenské umenie sme predstavili v mnohých skuto čne 

renomovaných zahrani čných inštitúciách a v tom všetkom 

chceme aj na ďalej, nie len v najbližších troch rokoch, 

pokra čova ť.  
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Postupne sme vybudovali a stále budujeme, budeme 

budova ť tím úplne špi čkových odborníkov. Naši historici 

a teoretici u m ňa ve ľa publikujú, prednášajú v zahrani čí. 

Napríklad naša reštaurátorka je viceprezidentkou Eu rópskej 

ko komory reštaurátorov. Kolegyne a kolegovia majú 

doktoráty, tituly MBA, rozprávajú viacerými jazykmi .  

Ako jediná inštitúcia na Slovensku sme získali trik rát 

titul Galéria roka, dostali sme vysoké štátne vyzna menanie 

od talianskeho prezidenta a mnoho ďalších.  

Ale, od kedy som riadite ľom, každý jeden rok sme boli 

finan čne výrazne poddimenzovaní. A pritom sme vynaložili 

všetko úsilie na to, aby sme čo najlepšie rozvíjali našu 

činnos ť. Za akých podmienok. 

Už dlhé roky upozor ňujem na to, že príspevok od 

magistrátu nám nepokrýva ani náklady na prevádzku.  

Pozrel som si správy o činnosti za posledných dvadsa ť 

rokov a v každej jednej sa poukazuje na kritické fi nančné 

podmienky.  

Skúsil som sa opýta ť troch poslancov čo si myslia a čo 

môžeme z príspevku od magistrátu hradi ť? Napríklad 

predsedky ňa komisie kultúry pani poslanky ňa Šimon či čová mi 

jednoducho neverila, že nedostávame príspevok aspo ň na 

pokrytie energií.  

No, jednoducho nedostávame. Dokonca to zašlo až tak  

ďaleko, že v rozpo čte na rok 2015 nám z dôvo, nám z dôvodu 

digitalizácie bol zvýšený príspevok na mzdy 
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o pä ťdesiattisíc Eur, čo samozrejme bolo na jednej strane 

pozitívne, ale nebolo to zoh ľadnené v celkovom rozpo čte na 

činnos ť. A takto sme dostali o šes ťdesiatdvatisíc Eur menej 

ako v predchádzajúcom roku. To sa už jednoducho ned alo 

dohna ť.  

A ak si pripo čítame aj fakt, že sme mali výrazne menší 

príjem z predaja vstupeniek, skuto čnos ť že Slovenská 

národná galéria za čala ma ť vstup zdarma, rovnako ako aj 

novovzniknuté Kunsthalle, sa na návštevnosti zákoni te 

musela prejavi ť. A po prvýkrát sme sa ocitli v strate.  

Realizujem skuto čne náro čné výstavy. Vydávame 

publikácie  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán riadite ľ, prepá čte, že ste sa ocitli, nechcem vám 

do toho vstupova ť, ale bavíme sa o koncepcii rozvoja, nie 

to, čo bolo minulý rok. Skúsme sa pozrie ť do budúcnosti, 

aby poslanci vedeli, že čo plánujete do roku 2018. 

PhDr. Ivan   J a n č á r ,     

riadite ľ Galérie mesta Bratislavy: 

mimoriadne, mimoriadne naliehavou záležitos ťou sú 

depozitáre našej galérie, ale aj mestského múzea. U ž roky 

naliehavo vysvet ľujem, že sa ni čia nenahradite ľné hodnoty. 

Je to úžasne vzácny majetok, ktorý patrí mestu a ne dokážeme 

ho ochráni ť. Diela nám napáda pliese ň a červoto če, naši 

reštaurátori (gong) ich nestíhajú reštaurova ť. Podmienky 
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v akých sú uskladnené, sú absolútne nevyhovujúce. 

V skladoch sa nekúri, nie je tam klimatizácia.  

Po rokoch sa kone čne za čalo s tým nie čo robi ť. Ďakujem 

za to pánovi primátorovi, ale naliehavo vás všetkýc h 

poslancov prosím na tie najbližšie tri roky urobte všetko 

čo je vo vašich silách.  

Budem ve ľmi rád ak v našej galérii nebudem stretáva ť 

len mestského kontrolóra, ktorý nehodnotí našu prác u len 

pri kontrolách, ale aj tým, že pravidelne chodí na naše 

akcie, alebo pani námestní čku Plšekovú, ale aj vás všetkých 

poslancov.  

Rád by som zacitoval jeden výrok pani Kolníkovej: Keď 

nebudeme ma ť čo jes ť, budeme ma ť prázdne bruchá, ke ď 

nebudeme ma ť kultúru, budeme ma ť prázdne hlavy.  

Ďakujem. 

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: 

Pán riadite ľ, ja si ve ľmi vážim vašu prácu. Vaše 

šediny asi dokladujú aj to, aké máte financie a pre to moja 

otázka bude zase tá istá. Asi na pána riadite ľa, alebo 

možno pani Plšekovú, že ja, mne je absolútne jasné,  že toto 

mesto to nezvládne. Že to financovanie tejto kultúr y musí 
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byť také, jak vo všetkých hlavných mestách zo strany š tátu.  

A tá položka, mne to, mne to tam stále akože vidím jediné 

riešenie, že sa táto krajina kone čne zmôže na to, že toto 

hlavné mesto bude aj financované z rozpo čtu.  

Čiže ak môžem pána primátora na tú moju pôvodnú 

otázku, že vidíte nejaké svetlo na konci tunela pri  tejto 

novej, novom zložení vlády. Aké je vaše resumé.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

No, nebudem vstupova ť do toho, len poviem, že 

Bratislava je dlhodobo zanedbané mesto v tomto.  

A výsledkom zanedbania dlhov, aj predchádzajúcich 

vedení mesta je to, že naše mesto má zhruba polovi čný 

príjem na hlavu ako oby čajné krajské mesto Brno. S týmto sa 

nedá financova ť hlavné mesto proste.  

A tie náreky, kultúr, kultúrna, kultúrnej obce, tak ej 

obce, nároky mesta na dopravu, sociálne veci, život né 

prostredie, výstavbu, koncepcie a tak ďalej, a tak ďalej, 

sa jednoducho nedajú.  

Ja som sa preto obrátil aj teraz na členov novej 

vlády, respektíve predsedov tých strán koali čných aj 

predsedu vlády s tým, pretože mám ur čitý návrh aj do 

programového vyhlásenia vlády. Budem o tom informov ať. 

Samozrejme, bez zásadných riešení vz ťahu Bratislavy  

a štátu sa toto nedá rieši ť.  
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Tak isto sú časťou balíku musia by ť zásadné riešenia 

Bratislava a mestské časti. Lebo to je druhá časť kde 

Bratislava prichádza proste tým vrstvením funkcií 

o obrovské zdroje.  

Čiže toto aby sme, aby pán riadite ľ nemusel narieka ť , 

aby sme nemuseli po čúva ť všetci tieto ponosy, ktoré všetci 

poznáme a h ľadáme vždy iba nejaké náhradné riešenia, 

napríklad s tou zbierkou, ktorú sme našli naš ťastie v tej 

budove školy bývalej, tak naš ťastie sná ď sa to podarí. Ale 

to sú všetko záložné riešenia, ktoré nie sú systema tické. 

Tie systematické musíme vybojova ť.  

A ja dúfam, že aj poslanci národnej rady Budaj, 

Grendel a Dostál nám v tomto budú pomáha ť.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Galéria, Mestský archív a Mestské múzeum majú naoza j 

problém s depozitmi. Ja by som bol ve ľmi rád, hoci sú to 

tri teda odlišné inštitúcie, keby ste, pán riadite ľ vy, 

alebo ostat, s ostatnými kolegami sa dali dohromady  

a povedali aj vy svoje návrhy, ako by ste to navrho vali 

rieši ť. Mesto má aj ur čité možnosti, má niekde aj 

nevyužívané nehnute ľnosti.  

Pokia ľ viem, tak tie, tie depozity, ktoré užíva 

napríklad Mestské múzeum, vyslovene ni čia tie pamiatky.  
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Pán primátor, a pokia ľ ide, samozrejme, o zmenu 

financovania, ja si myslím, že jedna pre vás z pozi tívnych 

správ týchto volieb je, že koalícia, s ktorou vy 

spolupracujete na meste a teraz to hovorím bez akej koľvek, 

akéhoko ľvek politického kontextu, sa teraz dala dohromady 

vo vláde. Ja tam budem opozícia, ale vždy sa môžete  

spo ľahnúť, že (gong) záujmy mesta budem presadzova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Ja by som sa tiež chcel pána riadite ľa spýta ť. Ja som 

pred časom interpeloval pána primátora oh ľadne jedného 

priestoru, je to bývalý, teda bývalá budova Základn ej školy 

Plickova v Ra či, kde teda som dostal odpove ď, že práve toto 

je ten objekt, s ktorým prípadne uvažuje mesto na t o, aby 

bol využívaný pre depozit, pre už spomenuté inštitú cie 

kolegom Budajom. 

Tak sa chcem spýta ť, že v akom je to stave 

rozpracovanosti, alebo kedy by sme sa mohli do čkať teda 

nejakých konkrétnosti v tejto, v tejto akcii.  

Ďakujem. 
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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: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Chcem ve ľmi, ve ľmi oceni ť prácu tejto inštitúcie, 

ktorá patrí, dovolím si poveda ť k absolútnej špi čke 

slovenskej kultúry.  

Galéria mesta Bratislavy v mojom poh ľade a to nie 

preto, že som námestní čkou, ale aj ke ď som ňou nebola, mala 

vyšší kredit ako Slovenská národná galéria. Naozaj má 

vysokokvalifikovaný personál a s tým nízkym rozpo čtom, 

ktorý má, dokáže robi ť úplne zázraky. J 

a chodím takmer na každú výstavu, ktorú organizuje 

naša galéria a oce ňujem naozaj to, akou, s akým citom 

dokážu vybra ť tému, dokážu prinies ť nie čo, čo naozaj som si 

ani nevedela predstavi ť, že sa Bratislave môže ocitnú ť.  

Plus oce ňujem ve ľmi ich vzdelávacie, výchovné 

programy, ktoré musím poveda ť, že naše školy, v mojom 

ponímaní, nedostato čne využívajú. A to je môj apel možno aj 

na starostov a vás, ktorí ste poslancami v mestskýc h 

častiach.  

Vo Francúzsku je úplne prirodzené, že deti materský ch 

a základných škôl majú výtvarnú výchovu priamo v ga lériách, 
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múzeách. Že majú históriu, prípadne iné predmety pr iamo 

v galériách a múzeách. Naše školy to využívajú ve ľmi málo.  

Máme veľmi kvalitný personál v týchto galériách 

i múzeu, ktorí pripravujú ve ľmi zaujímavé veci. Napríklad 

galériu, galéria robí S ko číkom do galérie, kde mami čky 

môžu die ťatko da ť babysiterkám, ktoré sa o nich postarajú 

a oni môžu v k ľude výstavu pozrie ť. Robíme krásne podujatia 

pre deti, ako Pe čiatkovo, Planetárium, Malý princ, Tvorivé 

dielne, Detského sprievodcu a podobne.  

Oceňujem tiež vysoko kvalitnú stránku Galérie mesta 

Bratislavy  a trošku aj možno chcem upriami ť vašu 

pozornos ť, aby ste niekedy si ju pozreli a aby ste chodili 

na tie výstavy, lebo sú naozaj úžasné.  

A chce po ďakova ť pánovi riadite ľovi za činnos ť.  

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.  

Mám dve otázky.  

Pripravuje Galéria mesta Bratislavy  výstavu nejaké ho 

svetového umelca aj v tomto roku 2016? Ktorého, ale bo 

ktorých?  
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A druhý. Ako sa teraz Galéria mesta Bratislavy  

finan čne funguje ako, aké boli úsporné opatrenia v tom, ž e 

keď pán riadite ľ spomínal, že skon čil v mínuse. Že čo bolo 

treba urobi ť, aby vôbec mohli ís ť ďalej.  

Ďakujem. 

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. 

Pán riadite ľ, problém s originálmi sôch a súsoší 

mestských, ktoré sú uložené u vás niekde na dvore a lebo 

v tých plechových depozitároch, originály sú na tak omto 

nehodnom mieste a kópie, ktoré sú v meste, tak o ti e sa 

stará a som sa to dozvedela zo správy GIB-u, že kaž dý rok 

potrebujú nejaké financie na to, aby tie kópie bu ď ošetrili 

znovu, alebo proste vyleštili alebo ja neviem čo s nimi 

urobili. O kópie. A originály sú práve niekde na dv ore, 

alebo v tých plechových búdach.  

Chcem sa opýta ť na posledné, ktoré vám pribudli teraz, 

tie Bartfayove sochy z prie čelia budovy PKO, tie sú tiež 

niekde na dvore u vás kdesi. Nemusíte poveda ť adresu, aby 

ich neukradli, ale v akom stave sú, ke ďže ich bolo treba 

zachráni ť. Artefakty, ktoré ur čite treba zachráni ť, ako sme 

to po čuli neraz, že zachránené sú tak, že budú niekde pod  
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vplyvom pôsobenia daž ďa, vetra, po časia a nepriaznivých 

iných podmienok, tak prosím, povedzte.  

My samozrejme, že že čo sa týka tých depozitárov, na 

to upozor ňujeme, že, sú to dva roky, alebo druhý rok 

a poslanci neschválili teda návrh našej komisie zvý šenie 

príspevku na depozitie, depozitáre pre vás a pre mú zeum, 

ale dúfam, že sa to nejako v priebehu rokov najbliž ších 

vyrieši. A len teraz mi povedzte čo s tými sochami, 

s originálmi. V akom stave sú, ke ď nejak? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Svore ňová. 

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

Ja len ve ľmi stru čne sa chcem pri prida ť k pochvale 

pani námestní čky.  

Ešte by som k tomu dodala, že teda z toho čo ja poznám 

prácu galérie a pána riadite ľa, tak môžem poveda ť, že 

z našich inštitúcii, ktorých sa to samozrejme týka,  asi 

najviac robí pre to a galéria, aby oslovila aj zahr ani čného 

návštevníka a turistu.  

Takže ďakujem za túto iniciatívu.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len jedno, aby ste mali aj pozitívnu informáciu pre 

nás, však možno budú viaceré. Povedzte či sa plní termín 

opravy horného nádvoria Hradu Devín a teda ten term ín. 

PhDr. Ivan   J a n č á r ,     

riadite ľ Galérie mesta Bratislavy: 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) patrí múzeu. 

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

Tak, pardon. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ale plní.  

Pán riadite ľ, nech sa pá či, odpovede. 
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PhDr. Ivan   J a n č á r ,     

riadite ľ Galérie mesta Bratislavy: 

Áno, ďakujem vám pekne.  

Čo sa týka tej prvej otázky realizácie depozitárov, 

uvažuje sa na Plickovej v Ra či o základnej škole na 

prerobenie na depozitáre pre Múzeum mesta Bratislav y  a pre 

Galériu mesta Bratislavy.  

Takže my sme od za čiatku uvažovali o tom, že tieto 

depozitáre by boli pre obidve tieto inštitúcie, ke ďže 

obidve inštitúcie máme rovnako zlé podmienky v sú časnosti.  

Momentálne sa robí statický posudok na tieto, na tú to 

budovu. Realizuje to GIB a verím, že už čoskoro bude tento 

statický posudok hotový a že sa bude ďalej pokra čova ť.  

Veľmi pekne ďakujem za slová pani námestní čke 

Plšekovej. 

Čo sa týka tých vzdelávacích programov. Skuto čne, 

kladieme na to ve ľký dôraz a chcem to aj rozširova ť vo 

veľkej miere. Pretože to, že nemáme, teda my máme vstu pné 

a národná nemá, ani Kunsthalle nemá, ale za tie vzd elávacie 

programy sa platí, aj v Národnej galérii, aj v Kuns thalle, 

čiže my sa snažíme takto nejako pritiahnu ť tých ďalších 

návštevníkov, robi ť nové programy, zvyšova ť frekvenciu 

týchto, týchto jednotlivých vzdelávacích programoch . 

Čo sa týka výstav, najbližšie bude výstava Ruda Filu  

s ve ľkou monografiou, na jese ň Jankovi ča, ale takou ve ľkou 

hviezdou, nebude to ve ľká výstava a bude to dvanás ť 
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kresieb, dvanás ť litografií a tri sochy, tak to bude 

výstava Rodina, hej.  Je to vlastne najvä čší sochár od dôb 

baroka a ešte nikdy nemal v Bratislave výstavu, tak  sa pred 

mesiacom mi podarilo potvrdi ť termín na zapoži čanie. Bolo 

to ve ľmi zložité, ale táto výstava bude u nás od 8. 

septembra tohoto roku.  

No financie. Skuto čne sme na tom strašne zle a možno 

mi neuveríte, ale ja som musel úplne všetko stopnú ť 

v galérii. Napríklad, ke ď potrebujeme nové po číta če, tak 

zavo zavolám zámym do Lenova, aby mi dali po číta če. Ke ď 

potrebujem čistiace prostriedky, zavolám do Henklu, ke ď 

potrebujeme vyma ľova ť, tak zavolám priate ľovi, ktorý má 

podnik na farby a posledné tri služobky som si hrad il zo 

svojho, lebo jednoducho, nemáme z čoho. Ale ja musím, ja 

musím cestova ť.  

Potom. To sú tie úsporné opatrenia.  

Ďalej, originály sôch a súsoší. V podstate tie 

plastiky, ktoré boli realizované pre exteriéry, mám e vonku 

na nádvorí v Devínskej Novej Vsi. A tie, ktoré boli  pre 

inte, pre interiér, no tak sú samozrejme vnútri.  

Ale opakujem. Tie podmienky sú tam strašne zlé. Tie  

diela skuto čne plesnivejú a tie depozitáre sú absolútne 

naliehavé.  

Čo sa týka tých kópií, ja si tiež osobne myslím, že by 

mali by ť vystavené originály a nie kópie diel. Ale nie je 

to otázka, ktorú ja môžem rozhodnú ť.  
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No, to si myslím, že je všetko.  

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: 

Preto som spomínala tie originály, ktoré majú ove ľa 

horšie podmienky, ako kópie, aspo ň keby boli tie originály 

na svojom mieste, GIB sa o ne staral tak, jako sa t eraz 

stará o kópie.  

Takže treba zváži ť, že čo je lepšie. Originály nám tam 

nivo čia a sádrové plastiky, o ne sa staráme. A za peniaz e 

naše, samozrejme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak. Ďakujeme ve ľmi pekne, pán riadite ľ. 

Potešil ste ma správou o Rodenovi. Môžem vám zapoži čať 

malú sošku, myslite (poznámka: nezrozumite ľné slovo a so 

smiechom), keby ste chceli.  

Ďakujem ve ľmi pekne za za vaše vystúpenie a poprosím 

pána magistra Šebestu, riadite ľa Mestskej knižnice. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Tak, predsedovia klubov, vyjadrite sa, prosím, 

k tomuto návrhu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie, ešte knižnica, múzeum, MUOP, MARIANUM, BTB. 

Takže, prosím, predsedovia klubov, aký je váš návrh . 

Či spravi ť prestávku, alebo dokon či ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja som za. Len sa musia poslanci zjednoti ť. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak, predsedovia klubov, prosím návrh.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedovia klubov, prosím, vyjadrite sa či urobíme 

pätnás ťminútovú alebo polhodinovú prestávku, alebo budeme 

pokra čova ť.  

Je trištvrte na sedem.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

MOST-HÍ?. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pokra čova ť.  
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SMER? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, alebo pardon. Pán poslanec Borgu ľa, vy navrhujete 

čo? Pokra čova ť alebo prestávku?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže vy navrhujete prestávku, pán Budaj prestávku.   

Juro?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prestávku.  

Pol hodinu? Alebo pätnás ť minút? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pol hodinu. Takže prosím, o štvr ť na osem sa tu 

vidíme.  

Vyhlasujem polhodinovú prestávku.  

A poprosím pánov riadite ľov o strpenie.  

(prestávka od 18.45 h do 19.31 h) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(po prestávke) 

Budeme pokra čova ť v rokovaní mestského zastupite ľstva 

v bode osemnás ť Koncepcie rozvoja mestských príspevkových 

organizácií.  

Prosím, zaujmite svoje miesta.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  čaká sa na poslancov) 

Prosím poslancov a poslankyne, ktoré sú v mezaníne,  

aby sa dostavili do rokovacej sály, aby sme mohli 

pokra čova ť.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

A pán magister Šebesta, nech sa pá či, máte tri minúty, 

maximálne pä ť. 

Mgr. Juraj   Š e b e s t a ,     

riadite ľ Mestskej knižnice v Bratislave: 

(riadite ľ MKB prichádza k re čníckemu pultu) 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážené vedenie 

mesta, dovolím si predstavi ť knižnicu tak stru čne už priamo 

cez časť tej analýzy, ktorá sa zaoberá tými silnejšími 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 378 

a zárove ň aj slabšími stránkami. A čo by sme chceli robi ť, 

aby sme tie slabšie miesta zlepšili.  

K tým silným stránkam patrí stabilný kolektív, 

relatívne kvalitný fond, stále sme najvä čšou verejnou 

knižnicou v Bratislave, v hlavnom meste. Sme dobre dopravne 

dostupní, je to celkom dobrá poloha v historickom c entre. 

Ktorí ste ešte neboli u nás v knižnici, jedno praco visko je 

priamo tu v zadnom trakte paláca na Laurinskej 5 a zvyšok 

knižnice je v takom ú čku na Kapucínskej, Klariskej 

a Baštovej.  

Takže tá poloha je celkom dobrá.  

Ďalej to, čo sa nám darí a zaberá to aj dos ť ve ľkú 

časť tejto koncepcie je kvalita a kvantita podujatí. Ro bíme 

okolo tristo podujatí ro čne, ktoré navštívi viac ako 

tridsa ťtisíc návštevníkov. Tie po čty kolíšu pod ľa roka.  

A takisto máme niektoré také zaujímavé prvenstvá, 

z tej historickej stránky, napríklad Mestská knižni ca 

v Bratislave, ktorá vznikla v roku 1900 mala prvú v erejnú 

čitáre ň na Slovensku, to sú také celoslovenské prvenstvá. 

Alebo prvé oddelenie pre deti a mládež. Takisto aj prvé 

oddelenie hudobné. A tak isto v roku ´91, to už je taká 

bratislavská taká záležitos ť oddelenie nevidiacich 

a slabozrakých, ktoré je vlastne časťou knižnice tej 

ústrednej pre nevidiacich a slabozrakých v Levo či, ktoré 

otvárala dokonca Lady Diana, ktorá nám aj darovala takú 

špeciálnu lupu televíznu.  

Tak to sú také úspechy z tej minulosti.  
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Tie slabšie stránky, ktoré sa budeme snaži ť rieši ť 

v tom ďalšom období tých troch rokov. Chceli by sme nie čo 

urobi ť s nákupom dokumentov, ktoré dlhodobo, slabá stránk a, 

tam sa vlastne stretávame aj s programom vedenia me sta, 

posilni ť akvizíciu týchto kultúrnych inštitúcií. My 

nakupujeme okolo dvetisícpä ťsto kníh ro čne, ke ď je dobrý 

rok, ale to je výnimo čne celkom a potrebovali sme sa dosta ť 

na číslo štyritisíc, priemerná cena knihy je v sú časnosti 

okolo desa ť Eur.  

Ďalším problémom je stav priestorov, niektorých 

priestorov. To riešime tak čiastkovo v rámci tých 

finan čných možností, ktoré knižnica má (gong).  

Už som skon čil?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte dve minúty.  

Najmä teda sa sústre ďujeme na to oddelenie pre deti 

a mládež na Kapucínskej a potom dos ť v zlom stave je 

oddelenie odbornej literatúry na Klariskej. Potom s om 

pripravený zodpoveda ť nejaké otázky. myslím si, že ten tá 

estetika tých priestorov, stav tých priestorov, je pre tých 

súčasných čitate ľov, návštevníkov, ve ľmi dôležitá, aby sa 

tam cítili príjemne, aby knižnicu považovali aj za miesto 

vhodné na stretnutie a podobne.  

Darí sa nám nejakými čiastkovými úpravami v tom úseku 

pre deti a mládež tam pri ťahova ť aj nejaké skupinky, ktoré 

si tam už chodia robi ť aj úlohy a podobne. Čiže chceli by 
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sme okrem takého priestoru pre tie najmenšie deti n ie čo tam 

urobi ť aj pre týchto starších tých puber ťákov, ktorých je 

už aj ťažšie zvládnu ť. Spolupracujeme na tom s so ŠUF-kou, 

teda tou bývalou ŠUP-kou bratislavskou, máme tam ce lkom 

zaujímavé návrhy od tých študentov dizajnu, ktoré t eda sa 

realizujú vlastne v tomto polroku na tom detskom od delení.  

A ďalšou takou slabou stránkou sú jednak nízke platy 

a potreba takých vä čších investícií, lebo to čo spomínam, 

sú také čiastkové úpravy ako výmena svietidiel, výmena 

regálov, výmena podlahy, ale knižnica by potreboval a nejakú 

poriadnu rekonštrukciu aj zvonka, aj zvnútra čo sa týka 

sietí, okien a podobne. Kúrenia, vý ťahu a tak ďalej.  

Ten náš plán je postavený tak, aby sa, budeme radi keď 

sa podarí realizova ť aspo ň jedna z týchto vä čších 

investícií do konca roka. Ja by som to povedal možn o na 

príklade nákupu tých kníh, ale už nestihnem. 

Takže asi v otázkach by som to zodpovedal.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Nech sa pá či, otázky na pána riadite ľa Šebestu. 

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

Ďakujem pekne. 

V koncepcii na viacerých miestach spomína sa 

nedostatok financií na nákup nových kníh. V dobrých  rokoch 

sa nakúpi približne dvetisícpä ťsto kníh. To však, pod ľa 

vás, nesta čí. Knižnica chce postupne dosiahnu ť štyritisíc 

nových kníh ro čne, čo predstavuje navýšenie sumy na nákup 

o cirka pätnás ťtisíc Eur. Je to reálne?  To je prvá otázka. 

A druhá.  

Ďalším problémom, na ktorý v koncepcii upozor ňujete, 

je stav niektorých priestorov. Píšete o čiasto čných 

úpravách úseku literatúry pre deti a mládež na Kapu cínskej 

3. Ako nakritickejší momentálne vidíte úsek odborne j 

literatúry na Klariskej 16. Môžete vysvetli ť pre čo?  

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. 

Ja verím v to, že v budúcnosti by Mestská knižnica 

mohla poskytova ť elektronické služby aspo ň na niektorých 

centrálnych miestach Bratislavy. Však nakoniec na s amotnom 

Primaciálnom námestí poskytujeme wifi a aj v niekto rých 

častiach Primaciálneho paláca. 
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Ako je to s možnos ťami Mestskej knižnice využíva ť 

digitálne dedi čstvo, ktoré sa digitalizovalo teraz, medzi 

nimi aj literatúra slovenská.   

Mám na mysli aj dedi čstvo ako sú hrady, zámky 

a pamiatkové predmety, pretože tá digitalizácia je veľmi 

rozsiahla a toto by mohlo zaujíma ť aj BTB-é čku a turistický 

ruch, pretože ak by si cudzinci dokázali h ľadať informácie 

o Bratislave, o pamiatkach a napokon aj o Slovensku , tak by 

to mohla by ť nová výzva aj pre Mestskú knižnicu, aj pre 

samosprávu.  

Máte nejakú dostupnos ť, alebo ako, aký je váš postoj 

k digitalizovanému, k digitalizovanej knižnici, ale bo 

k prevádzkovaniu digitaliza čných kníh?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ešte otázky na pána riadite ľa Šebestu?  

Ak nie, tak nech sa pá či, pán riadite ľ.  

Aha, tak po čkajte.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, k tomu nákupu kníh.  

My sme k tomu číslu dospeli nejakým takým, aj 

skúsenos ťou po čas tých rokov, že by sme potrebovali sa 

dosta ť aspo ň na tých štyritisíc ro čne.  

Stále sme dos ť ve ľká knižnica kde chodí vyše stotisíc 

ľudí ro čne, ke ď rátam tie akcie, okolo stotridsa ťtisíc. 

Máme aj dos ť vysokú návštevnos ť stránky, ktorá sa pohybuje 

medzi šes ťdesiat – sedemdesiattisíc návštevami. Samozrejme, 

že v tom je aj ten katalóg elektronický, kde si ľudia 

vyh ľadávajú, ale zaujímajú ich aj iné nejaké oznamy, 

podujatia.  

Jednak sme, by sme to chceli dosiahnu ť zvýšením 

príjmov z nájmov. Aj zajtra by tu mal by ť taký materiál. 

Snažíme sa nejak prehodnoti ť tie priestory, ktoré máme, aby 

sme ten príjem z tých nájmov nejakým spôsobom zvýši li.  

Či sa nám to podarí o pätnás ťtisíc do konca roka 2018, 

neviem poveda ť. Sú tam nejaké ďalšie také čiastkové 

nástroje, napríklad projekt Daruj jednu knihu ro čne 

knižnici, alebo ke ď niekto si u nás robí prezentácie kníh, 

tak automaticky my to považujeme za kultúrnu akciu,  ale 

chceme aspo ň tak bártrovo nejaké knižky za to. Prípadne ke ď 

si vydavatelia robia nejakú prezentáciu v našich vý kladoch, 

tak tiež bártrujeme za to knihy. Ale to sú rádovo n ejaké 

stovky kníh, dvesto možno, v ideálnom prípade trist o.  

Čiže asi úplne bez nejakého navýšenia rozpo čtu aj pri 

tých zvýšených príjmoch to, to nepôjde. To sa na vá s 
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obraciam s prosbou, aj na mesto, aj na poslancov, ž e nejakú 

pomoc. Rádovo to vidím v nejakých tisícoch eurách. Každý 

rok dajme tomu, aby sme dosiahli tú úrove ň koncom roka 

2018, myslím si, že to je ako celkom reálne. Že že 

nepotrebuje to také zvýšenie, až také nejaké radiká lne 

zvýšenie rozpo čtu v porovnaní s inými položkami.  

Pokia ľ ide o tie priestory, zameral by som sa teda na 

to oddelenie odbornej literatúry, ktoré možno niekt orí 

poznáte na tej Klariskej 16, čo je vlastne akoby taký 

hlavný vstup do knižnice už, už ten sám o sebe nie je ve ľmi 

dobrý. Teraz to chceme rieši ť prenájmom tej prednej časti 

zlú čením takých dvoch miestností. Tým pádom by sme mohl i 

získa ť financie na to, aby sa nejak ten vstup upravil.   

A za čali sme výmenou regálov a podláh a už potom 

priamo v tých priestoroch pre verejnos ť aj s úpravou WC, 

ale je to opä ť také čiastkové riešenie. Nemáme peniaze na 

to, aby sme to dokon čili. To bolo, to bola zatia ľ len tej 

cudzojazy čnej literatúry v rámci tej odbornej.  

A tá ďalšia časť je ove ľa vä čšia, možno trikrát taká 

a máme tam problém s tým ústredným takým foyer, kto ré 

prepája tieto dva priestory, kde pod ľa mňa si bez nejakého 

šikovného architekta, ktorému my vieme poveda ť čo by sme 

tam potrebovali, ale to už presahuje nejaké nejaké také 

naše možnosti také domácke úpravy tých priestorov.  

To už by som, celá knižnica je ve ľmi retro. A tam 

potrebujeme nejaký citlivý prístup na to, aby sme t o nejako 

zvládli tú úpravu tých priestorov.  
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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: 

Ja budem pokra čova ť v tom, čo hovorím pri každom 

riadite ľovi.  

Knižnica má stošestnás ť rokov. Patrí naozaj k jedným 

z najstarších našich organizácií, ktorá si plní tú klasickú 

verejnú funkciu poži čiavania kníh, ale zárove ň sa stala 

v posledných rokoch naozaj centrom aj iných kultúrn ych 

podujatí, ve ľmi zaujímavých výstav, ve ľmi  pekných podujatí 

a konferencií, za čo chcem pánovi riadite ľovi po ďakova ť. 

Rozšírili sa priestory práve pre takéto 

multikulturálne podujatia a ve ľkou výzvou do budúcna je pre 

nás aj oddelenie elektronických a zvukových kníh, k u čomu 

sme organizovali aj minulý rok konferenciu pod zášt itou 

pána primátora. A je to naozaj jedna z ďalších ciest ako 

rozširova ť služby pre širokú verejnos ť.  

Chcem po ďakova ť, pán riadite ľ, za tú činnos ť.  
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Mgr. Juraj   Š e b e s t a ,     

riadite ľ Mestskej knižnice v Bratislave: 

Ďakujem pekne. 

Ak by som mohol, ja by som ešte stru čne reagoval na 

pána Budaja k tej digitalizácii, lebo to je dôležit é.  

Aj v tej koncepcii je tomu venovaný priestor.  

Knižnica je celkom dobre pokrytá signálom wifi, je 

vlastne všade možne, kde sa pohybuje verejnos ť. Aj na 

nádvorí. Dokonca tam na Klariskej, dokonca sme to r ozšírili 

aj na verejný priestor. To bola taká jedna z požiad aviek 

magistrátu na Kapucínskej, že to obsahuje ten pries tor tých 

zastávok. Takisto je to aj v čitárni U červeného raka, kde 

teda nám vyšiel v ústrety ten majite ľ tých objektov, cez 

ktoré sa tam prechádza.  

Problémom bola, bolo šírenie e-kníh, na ktoré sa te raz 

zameriavame a chceme rozvíja ť túto službu spolu 

s poži čiavaním audio, a audiovizuálnych diel. Zatia ľ to 

bolo možné len v tom oddelení pre nevidiacich kvôli  

legislatíve.  

Dokonca bol taký paradox, neboli vysporiadané 

kolektívne autorské práva. To sa od tohto roka poda rilo, od 

začiatku roka. Knižnica ani nemohla poži čať komplet knihu 

s nejakým céde čkom. Akože robilo sa to, ale nemalo by sa. 

Hej? Niektoré knižnice to robili, niektoré nie.  

Čiže čaká nás rozvoj služieb aj v tejto oblasti som 

chcel len poveda ť. Že ur čite na to myslíme. Máme aj celkom 
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dos ť tých prístupových miest na internet. Sú suverénne 

najviac ke ď sa pozrieme na nejaké štatistiky v rámci 

bratislavských knižníc, sú na každom pracovisku. Je  ich asi 

tridsa ť.  

Takisto, vä čšina knižnica je pokrytá celkom dobrým 

signálom cez optickú sie ť. To bola taká zhoda okolností, 

v tom nám vyšla v ústrety Univerzitná knižnica, s k torou 

máme dobré vz ťahy a cez ich uzol vlastne na tej sieti 

Sanetu, čo čo je vlastne tiež taký unikát medzi knižnicami, 

ktoré sa snažia napoji ť na tú optickú sie ť verejnými.  

Takže tieto veci, tie základy sú celkom dobré, tera z 

ide o rozvoj tých detailov v rámci tých teda digitá lnych 

materiálov. My zatia ľ ponúkame databázy EBSCO a Springer, 

ktoré sú ale cudzojazy čné, málo je tých materiálov 

v sloven čine, po ťažmo v češtine.  

Teraz sú nejakí distribútori, ktorí ponúkajú e-knih y. 

Majú to zatia ľ tak pilotne dve knižnice na Slovensku, 

v Žiline a v Pezinku. Takže sledujeme ako sa to tam  bude 

rozvíja ť, ale zárove ň sa rokuje s Martinusom, aby  aby tá 

ponuka tých kníh v sloven čine bola ove ľa širšia 

a zaujímavejšia.  

Aby tam proste bola aj tá beletria a veci, ktoré te da 

ľudia najviac čítajú vo verejných knižniciach.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To je. 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán riadite ľ a poprosím teraz 

pána doktora Hyrossa, riadite ľa mesta, Múzea mesta 

Bratislavy. 

Tri minúty, maximálne pä ť.  

PhDr. Peter   H y r o s s ,     

riadite ľ Múzea mesta Bratislavy: 

(poznámka:  riadite ľ prichádza k re čníckemu pultu 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni, Múzeum mes ta 

Bratislavy je najstaršia múzejná inštitúcia na Slov ensku 

založená v roku 1868 a s nepretržitou činnos ťou. Je to 

naozaj unikát, ktorý budeme o dva roky oslavova ť a boli by 

sme radi keby týmito oslavami mohlo ži ť celé mesto.  

Našim základným poslaním je tak, ako všetkých múzeí , 

zbiera ť, odborne spracováva ť, ochra ňova ť a sprístup ňova ť 

zbierkové predmety ako hmotné dokumenty múzea dejín  

Bratislavy. 

Máme v sú časnosti cez stodvadsa ťtisíc zbierkových 

predmetov, cez štyridsa ťštyritisíc titulov kníh v knižnici 

s témou hlavne na Bratislavu. Máme cez pä ťdesiatosemtisíc 

negatívov, cez devä ťtisíc fotografií historických, 

fotografií a poh ľadníc.  
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Musím sa pochváli ť, za minulý rok prvýkrát Múzeum 

mesta Bratislavy  prekro čilo sumu dvestotisíc návštevníkov. 

Mali sme dvestojednatisíc návštevníkov, čo bolo 

o pätnás ťtisíc viac ako rok predtým.  

Robíme vyše stopä ťdesiat programov pre deti a mládež 

a pre rodiny len školských tried bolo cez tritisíc 

účastníkmi.  

Problémy, ako spomínal riadite ľ galérie, kolega Ivan 

Jan čár, najmä uloženie zbierkových predmetov, depozitár e. 

A tu sa dostanem k vízii. Do roku 2018 by sme boli 

veľmi radi, keby sa podarilo aspo ň rozbehnú ť stavbu 

depozitáru, práve v Ra či na na Plickovej ulici.  Ten plán 

je toho roku už spomínaná statika, budúci rok proje ktová 

príprava a v osemnástom rozbehnutie stavby a možno aj jej 

ukon čenie. 

K tomu samozrejme budeme potrebova ť vašu podporu, lebo 

bez schválenia finan čných prostriedkov na či už projekty, 

alebo samotnú realizáciu nebude možné tento náš sme lý plán 

realizova ť. 

Zis ťovali sme možnosti cez naše kanály, aj cez 

projektové oddelenie magistrátu získa ť finan čné prostriedky 

z iných zdrojov, či už z európskych, alebo zo štátnych 

prostriedkov, bohužia ľ, len nie sú vypísané a zatia ľ 

nevieme o tom, že by v tomto roku,  alebo v budúcom  mali 

byť vypísané nejaké výzvy, kde by bola možnos ť čerpa ť na 

takéto, takéto stavby.  
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Pozitívom je rekonštrukcia horného hradu národnej 

kultúrnej pamiatky Hradu Devín, kde sa podarilo z N órskych 

fondov získa ť skoro tristoštyridsa ťtisíc Eur, spoluú časť 

mesta je tam necelých šes ťdesiattisíc. 

Tento rok bude ukon čená stavebná časť. Budeme 

pokra čova ť v príprave interiérových expozícií tak, aby 

verejnos ť na horný hrad sa mohla dosta ť so sezónou roku 

2017. 

Víziou na najbližšie tri roky (gong)  je rozvíja ť 

zbierkotvorný plán, pri čom ďakujeme, že sme mali aj na 

tento rok schválené finan čné prostriedky na nákup 

zbierkových predmetov, ktoré naozaj sústre ďujeme a ve ľmi 

dôkladne vyberáme, aby sa zameriavali na dejiny Bra tislavy.  

Chceme zvýši ť povedomie verejnosti o význame a kvalite 

našich zbierok, práve využitím aj nových technológi í, aj 

novou expozí, okrem iného aj novou expozíciou na na  Hrade 

Devín.  

No samozrejme, ve ľká výzva je nový depozitár v Ra či, 

no a potom množstvo aktivít, ktoré by sme chceli re alizova ť 

práve v roku 2018, v roku 150-teho výro čia nášho múzea.  

Toľko ve ľmi stru čne. Nech sa pá či, otázky.  

Ďakujem. 
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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, otázky na pána riadite ľa. 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

V roku 2014 sme dávali uznesenie, že váš depozitár 

v mestskej časti Dúbravka, bývalé kino Odboj, je potrebné 

opusti ť k 31. 12. 2015.  

Chcem sa spýta ť kam ste sa pres ťahovali? Alebo nie čo 

či bolo naplnené to uznesenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Svore ňová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len možno jeden taký krátky komentár. Ja som tú 

koncepciu teda aj čítala.  

Mne tam trošku, tak ako som hovorila v kultúrnej 

komisii, poviem aj tu, chýba trošku viac zameranie zase na 

to ako priláka ť turistu aj do ostatných objektov múzea než 

len do Devína. Takže možno by som bola rada, keby s a ešte 
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pán riadite ľ trošku viac zameral na toto ako viac oslovi ť 

návštevníka aj čo sa týka ostatných objektov, nie len Hradu 

Devín a možnože motivova ť aj cestovné kancelárie, aby tých 

návštevníkov v skupinách posielali, aby sa samozrej me 

zvýšili príjmy nášho múzea.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán riadite ľ, ja by som sa chcel spýta ť oh ľadom 

Plickovej. To je tá základná škola na Plickovej? Ta m budú 

priestory potom archívu?  

PhDr. Peter   H y r o s s ,     

riadite ľ Múzea mesta Bratislavy: 

áno. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Teda nefungujúca.  

Dobre. 

A potom. Dúfam, že sa nám podarí v spolupráci kone čne 

po rokoch obnovi ť expozíciu Vajnorského ľudového múzea. 

Takže to by som bol rád, že by sme predbehli potom to 
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stopä ťdesiate výro čie a tento rok by sme otvorili vo 

Vajnoroch múzeum, lebo je to naše múzeum.  

Ďakujem pekne. 

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: 

Myslím, že každý z nás má ve ľmi dobrú skúsenos ť 

s Mestským múzeom, ktoré naozaj plní svoju funkciu veľmi 

dôstojne a dobre. O tom sved čí aj zvýšená návštevnos ť.  

Chcem poveda ť a upriami ť vašu pozornos ť na množstvo 

podujatí, ktoré ako nové realizuje múzeum. Sú to na príklad 

vychádzky s pánom Markqartom, Egyptologické prednáš ky, 

ktoré už majú svoju istú klientelu, rôzne podujatia  pre 

školy, detský alteliér.  

Možno si všimnete aj ve ľmi kvalitne spracovanú 

stránku, na ktorej nájdete aj virtuálnu prehliadku 

jednotlivých našich múzeí.  

A chcem oceni ť aj publika čnú činnos ť múzea, vyjde 

teraz kniha Korunova čná Bratislava.  

A v minulom roku sme vydali ve ľmi krásnu publikáciu, 

deti ilustrujú príbehy Pavla Dvo řáka, čo je vlastne kniha 

ilustrácií detí, ktoré sa zoznámili s historickými príbehmi 
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o Bratislave, o jej histórii, je to ve ľmi kvalitné dielko, 

ktoré chcem da ť do pozornosti.  

A chcem ešte poveda ť, že tento rok múzeum sa ide 

prezentova ť práve po čas predsedníctva do Aachenu kvalitnou 

výstavou práve o korunováciách v Bratislave.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem vám ve ľmi pekne, pán riadite ľ. 

Ak chcete ešte odpoveda ť, tak nech sa pá či.  

PhDr. Peter   H y r o s s ,     

riadite ľ Múzea mesta Bratislavy: 

áno.  

Kino Odboj.  

Áno, do roku 2015 sme mali opusti ť, ale mesto malo 

nájs ť náhradné priestory. Vzh ľadom k tomu, samozrejme, že 

z pochopite ľných dôvodov nie sú náhradné priestory, 

rokovali sme s pánom starostom Dúbravky, ktorý pris ľúbil, 

že je možné zosta ť v tých priestoroch, pokia ľ teda tie nové 

priestory, nové priestory nebudú. 

Čo sa týka spolupráce s cestovnými kanceláriami, áno , 

to sme dávali aj do swot analýzy ako slabú stránku,  takže 

tam sa chceme zlepši ť.  

A čo sa týka Múzea Vajnory.  
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Áno, spolupracujeme a spolupracujeme aj s mestskou 

časťou Dúbravka a Záhorská Bystrica, kde tiež majú svoj e 

malé múzeá alebo expozície, kde sú zbierkové predme ty, naše 

zbierkové predmety z týchto, z týchto mestských častí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Ja sa budem teši ť, ke ď budeme ma ť kompletný slovenský 

preklad Ovídia Fausta. To bude, to bude ve ľký úspech. 

Ďakujem pekne, pán riadite ľ. 

A poprosím pána doktora Štassela, riadite ľa Mestského 

ústavu ochrany pamiatok. 

PhDr. Ivo   Š t a s s e l ,     

riadite ľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave: 

Vážený pán primátor, dámy a páni,  

na za čiatok by som vám chcel predstavi ť stru čne našu 

organizáciu.  

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave je 

metodickým a výskumným pracoviskom hlavného mesta v  oblasti 

kultúrneho dedi čstva a zachovania historického obrazu 

mesta. Je to organizácia, ktorá, ktorej korene siah ajú do 

roku 1968 a je to malá organizácia, ktorá má šestná sť ľudí, 

z toho desa ť odborných pracovníkov.  
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Disponujeme osved čením vykonáva ť výskum a vývoj 

z ministerstva školstva, čiže sme takpovediac vedeckým 

pracoviskom.  

Z h ľadiska našich úloh a cie ľov plníme v troch 

oblastiach. Jednak je to odborný servis pre samospr ávu 

v oblasti samozrejme kultúrneho dedi čstva, druhou, druhým 

balíkom úloh je potom vykonávanie špeciálnych úloh 

samosprávy, napríklad vedenie evidencie pamätihodno stí 

hlavného mesta, alebo vedenie evidencie pomníkov, 

pamätníkov a výtvarných diel.  

A potom taký tretí balík našim, nášho programu je 

výskumná, vedecká a výstavná činnos ť.  

Čo sa týka silných stránok našej organizácie, tak to  

je v podstate spo ľahlivý a fundovaný káder z dlhoro čných 

pracovníkov, ktorí sa vyznajú vo svojej práci a v ďaka tomu 

má organizácia dobré renomé v odborných kruhoch. K tomu 

samozrejme prispieva aj to, že máme štatút vedeckej  

organizácie.  

Čo sa týka našich cie ľov a zámerov do budúcnosti.  

Chceli by sme našu činnos ť rozšíri ť v dvoch 

oblastiach. Jednak posilni ť penzum činností, ktoré robíme 

pre samosprávu a jednak posi, rozšíri ť našu vedeckú 

činnos ť, ktorá teda neprináša úžitok iba nám, ako 

organizácií, ale aj prináša nejaký osoh zria ďole, 

zria ďovate ľovi, čiže hlavnému mestu. 

Na toto, aby sme vedeli rozšíri ť túto činnos ť ke ďže 

sme momentálne vy ťažení kapacitne, tak potrebujeme zvýši ť 
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príjmovú časť nášho rozpo čtu, čiže získa ť nejaké financie. 

Keďže nám je jasné, že hlavné mesto v tejto situácii v  akej 

je, nemôže zvýši ť príspevok do nášho rozpo čtu trvalo, tak 

máme takú predstavu, že by sme chceli postupne zvyš ova ť 

túto činnos ť tým, že by sme sa intenzívnejšou spoluprácou 

s odbornými oddeleniami magistrátu, využijúc ich lo gistiku, 

dostávali k vä čšiemu po čtu zakázok a dostávali sa aj ku 

grantovým zdrojom.  

Pretože na vypracovávanie výskumnej činnosti 

potrebujeme predovšetkým grantové zdroje a na rozší renie 

našej činnosti pre samosprávu by sme potrebovali rozšíri ť 

náš káder.  

Uvediem len taký príklad, napríklad  pri získavaní 

zákazok. Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, čo je mestská 

organizácia majoritná, tak tam robia ob čas archeologické 

výskumy pri svojich výkopoch po celom meste, ale ho ci my 

sme mestská organizácia, vedeli by sme to (gong) pr e nich 

urobi ť rýchlo a lacno. Tak, objednávajú to u súkromných 

archeologických spolo čností, ktoré to robia dlhšie 

a drahšie.  

Takže možno takou, takýmto spôsobom logisticky 

zabezpe či ť cez oddelenia magistrátu, aby sme sa dostávali 

viac k zákazkám, tým pádom budeme získava ť finan čné 

prostriedky, z ktorých posilníme káder a budeme ma ť vä čšiu, 

väčší penzum prác pre samosprávu a budeme vedie ť aj 

stimulova ť našich pracovníkov ďalších v takejto rozšírenej 

činnosti. 

Toľko zatia ľ stru čne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Myslím si, že ďalšia kvalitná prezentácia.  

Ja sa chcem spýta ť jednu takú vec. My sme v minulom 

volebnom období pristúpili k zrušeniu niektorých 

organizácií, pretože mesto ich má ve ľa a niektoré, niektoré 

činnosti sme vedeli zlú či ť.  

MUOP voľakedy rozhodovalo o ochrane niektorých 

pamiatok, ale tým, že sa zmenil zákon, tak toto už robí 

Krajský pamiatkový úrad, pod ľa mojich informácií. To 

znamená, že táto kompetencia už MUOP-u nepatrí.  

Otázka možno, neviem či na správneho, ale možno aj pán 

riadite ľ bude vedie ť zodpoveda ť: Či by nebolo možné 

uvažova ť o tom, že veci, ktoré MUOP vykonáva, by prešli 

v budúcnosti na Mestské múzeum a MUOP by tým pádom nemusel 

existova ť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem pekne. 

Mám jednu otázku na pána Štassela. A potom takú 

všeobecnú poznámku, teda všeobecný príspevok.  

Ako stojí, ako ve ľmi je poškodený balustrádový múrik, 

ktorý zni čili pri oprave nábrežnej promenády? Pán Štassel?  

A potom budem. Môžem potom pokra čova ť? Nie. Tak 

pokra čujem a potom mi bude odpoveda ť, lebo mi uplynie čas.  

14. januára sme mali na komisii kultúry a ochrany 

historických pamiatok viaceré koncepcie, ktoré tu t eraz 

odzneli, najmä z oblasti kultúry, ale mali sme aj 

zoologickú záhradu a na, po vypo čutí všetkých tých 

koncepcií, komisia prijala takéto uznesenie, že odp orú ča 

mestskému zastupite ľstvu hlavného mesta Bratislavy  

požiada ť primátora, aby prijal harmonogram opatrení 

dlhodobo neriešených problémov mestských organizáci í.  

Takže predkladám teraz tento návrh na doplnenie 

uznesenia, ktoré zatia ľ je len že berie na vedomie 

koncepciu a tak ďalej. Takže by sa to zmenilo tak, že to 

berie na vedomie by bolo A, a Bé by sa doplnilo: me stské 

zastupite ľstvo žiada primátora o predloženie harmonogramu 

opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problé mov 

mestských organizácií vyplývajúcich z predložených 

koncepcií. A termín toho harmonogramu by mohol by ť 29. 9. 

2016.  
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Že aspo ň by sme dostali harmonogram, kedy by sa čo ako 

plnilo, lebo tých neriešených problémov, najmä napr íklad 

z oblasti kultúry, tak tie preberáme nie len teraz tento 

január, ale už aj minulého roku. A tie problémy sa neustále 

opakujú a sú naozaj dlhodobo neriešené.  

Takisto napríklad riadite ľka zoologickej záhrady len 

spomenula, že má problém s tým lesoparkom, vôbec ne vie kto 

sa bude o to stara ť. Čiže je tu viacero problémov, ktoré 

teraz v ďaka tomu, že aj riaditelia tých príspevkových 

organizácií spracovali nám to v takom podrobnejšom stave, 

kde sú aj silné, slabé stránky vymenované tie probl émy, 

ktoré majú, takže mesto ako zria ďovate ľ týchto 

príspevkových mestských organizácií by mohlo predlo ži ť 

mestskému zastupite ľstvu nejaký harmonogram ako mieni 

odstra ňova ť tieto problémy.  

Takže toto, tento návrh na doplnenie uznesenia 

predkladám návrhovej komisii. 

Ďakujem pekne.  

A teraz pán Štassel. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, neviem či som rozumel celkom správne, 

vy teraz dávate návrh uznesenia v diskusii s pánom 

riadite ľom, že mesto má odstráni ť všetky tie problémy čo 

tunák sú v tomto. 
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Teda za prvé. Sú za to u u če na to sú tí riaditelia 

tam, aby identifikovali problémy a navrhovali opatr enia.  

A proste, toto uznesenie. Ja rozumiem tomu čo chcete 

poveda ť, ale myslím, že týmto smerom asi cesta nevedie. 

Pani poslanky ňa.  

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

Áno, ďakujem. 

K tomuto uzneseniu dospela komisia kultúry a ochran y 

historických pamiatok. Bola som požiadaná komisiou,  aby som 

to predostrela.  

A ke ďže nie je iná možnos ť predklada ť iné návrhy, len 

vypo čuť si tie uznesenia, tak som využila to, že práve 

skon čila posledná organizácia týkajúca sa kultúry a som 

zneužila to, že pán Štassel tu ešte stojí a v rámci  môjho 

diskusného príspevku som predložila návrh uznesenia .  

Ak poviete, že to môžem predloži ť o pä ť minút neskôr, 

tak to predložím potom.  

Alebo môžem teraz?  

(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: . 

Už ste to predložili, ja len. 

Ešte máme štyri, tri organizácie pred sebou.  

Pani námestní čka.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chcem najskôr asi reagova ť na pána poslanca Kríža.  

Myslím si, že mesto Bratislava je ve ľmi dobré, že 

stále má Mestský úrad ochrany pamiatok. A ja by som  bola 

prvým bojovníkom proti zrušeniu tohto, tejto inštit úcie, 

ktorá má významné postavenie v tomto meste. Výborný  odborný 

tím. A myslím si, že bola by to ve ľká škoda.  

Ale položím pánovi riadite ľovi možno takú otázku, 

ktorú chcem, aby po čuli nie len poslanci, ale tým, že nás 

sledujú aj ob čania, aby vedeli, že teda Mestský úrad 

ochrany pamiatok nie je len má na starosti ochranu,  

archeologický výskum, publika čnú činnos ť a podobne, ale ide 

tento rok naozaj prezentova ť Bratislavu dvoma ve ľmi 

významnými akciami v Perugii a vo Florencii.  

Tak chcem poprosi ť pána riadite ľa, keby aspo ň troma 

vetami k Florencii a k Perugii nie čo povedal a oboznámil 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán riadite ľ. 

PhDr. Ivo   Š t a s s e l ,     

riadite ľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave: 

Čiže pod ľa poradia.  

Na pána poslanca Kríža. 

Už v roku 2004 bola úvaha o tom, že Mestský ústav s a 

zruší a zlú či sa s Mestským múzeom, ale sa od toho 

odstúpilo práve kvôli tomu, že tie organizácie majú  svoje 

špecifiká, ktoré sú ako nenahradite ľné, tak sa vlastne 

vtedy odpustilo, upustilo. 

Ešte na podporu tohto svojho tvrdenia uvediem, že n aša 

organizácia, pracovníci, disponujú osved čeniami 

k archeologickej činnosti, jednak k architektonickej 

činnosti, majú osved čenie z ministerstva školstva na 

vykonávanie výskumu a vývoja.  

Čiže to sú ur čité špecifiká, ktoré sú charakteristické 

len pre našu organizáciu.  

K otázke pani Šimon či čovej. Múrik PKO.  

Bol som sa na ňho pozrie ť. Je poškodený na dvoch 

miestach kde je tá stredná terasa polkruhová. Ako v yberali 

odtia ľ lampy a elektroskrine, tak poškodili dva také 

travertínové s ĺpiky.  
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Je to vec, ktorá sa dá opravi ť ovšem, ale je to to 

poškodenie tam naozaj je na tom malom mieste.  

Čo sa týka dvoch akcií, ktoré spomínala pani 

námestní čka. 

Jedna z nich je je prez taká konferencia za čiatkom 

mája, ktorú budeme usporadúva ť za čiatkom mája vo Florencii, 

kde v palácoch Vecchio za sochou Dávi Michalangelov ho  

Dávida sa nachádza na nádvorí freska Bratislavy z r oku 

1565. Je to najstaršie vyobrazenie Bratislavy v zah rani čí. 

A po zreštaurovaní fresky talianskou stranou náš ús tav 

v spolupráci s nimi a s talianskym inštitútom histo rickým 

urobí takú minikonferenciu na túto tému , kde sa bu de 

prezentova ť jednak história Bratislavy, jednak význam 

korunova čných slávností pre celú Európu, vrátane Talianska.  

Druhá akcia, ktorú budeme usporadúva ť v druhom polroku 

v Perugii je výstava o Keltoch na, ktoré, o nálezoc h 

keltských na Bratislavskom hrade pri našom archeolo gickom 

výskume v rokoch 2009 až 2014  a najkrajšie kúsky z  tejto, 

z týchto nálezoch poputujú do Perugie ako recipro čne, ktorú 

nám Etruskovia pred rokom zapoži čali. Teda Perugia 

o Etruskoch nám zapoži čala sem na Bratislavský hrad.  

Takže to ľko k tým dvom najvä čším akciám tohto roka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak.  

Pán riadite ľ, ďakujeme ve ľmi pekne.  
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Poprosím teraz pána inžiniera Vavruša, riadite ľa 

MARIANA.  

Ing. Radoslav   V a v r u š ,     

riadite ľ MARIANUMu – Pohrebníctvo mesta Bratislavy  

(poznámka:  riadite ľ prichádza k re čníckemu pultu) 

Dobrý ve čer prajem.  

K prioritám, ktoré som si ja definoval v koncepcii pre 

MARIANUM na ďalšie tri roky, by som sa chcel sústredi ť na 

oblasti, ktorými vlastne žijeme všetci. Sú to oblas ti, na 

ktoré nás upozor ňujú poslanci, na ktoré nás upozor ňujú 

obyvatelia Bratislavy a rezonujú otázky či je kde 

pochováva ť. To znamená, že chcem sa venova ť oblastiam, 

ktoré sa týkajú zahy zahus ťovania a rozširovania 

cintorínov.  

Otvorene poviem, že po období od 1. októbra som 

s niektorými z vás tieto oblasti prešiel, diskutuje me 

o týchto mo možnostiach, ktoré sa týka jednak lokál nych 

cintorínov, pokia ľ ide o zahus ťovanie, ale aj 

o možnostiach, ktoré sa týka rozšíri ť existujúce cintoríny.  

Pokia ľ ide o otázku či sa sústredi ť na vytvorenie 

jedného celomestského cintorína, zatia ľ h ľadám možnosti 

v spolupráci s hlavným mestom tak, aby sme mali tút o 

možnosť v prípade nejakého, nejakej udalosti, ktorá by 

mohla nasta ť.  
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Ďalšou oblas ťou, ktorá takisto pomôže rieši ť problémy, 

ktoré sa vyskytujú pri pride ľovaní hrobových miest, je 

oblas ť riešenia neplati čov a tým vlastne blokovanie 

hrobových miest, ktoré nie je možné použi ť.  

Ďalšia oblas ť, sú to historické cintoríny, ktoré 

takisto máme v správe. MARIANUM je vnímané ako nie len 

správca, to znamená ako kosi č trávy na historických 

cintorínoch, ale aj ako nosite ľ a správca kultúrnej 

a historickej hodnoty na týchto cintorínoch. To zna mená aj 

v tejto oblasti chceme spravi ť viac, aby sme dali odpove ď 

obyvate ľom, ktorí sa pýtajú čo s tým, s tými pomníkmi, 

ktorí sú na historických cintorínoch.  

A samozrejme tým, že ten trend, ktorý dnes je, že m áme 

dnes sedemdesiatšes ť percent kremácií oproti dvadsiatim 

štyrom klasických pohreboch v Bratislave, toto smer uje 

k tomu, aby sme vytvárali samozrejme tie možnosti, ktoré 

pre toto sú. To znamená, vytvárali urnové miesta, u rnové 

steny na sú časných cintorínoch.  

Ale zárove ň sa pozreli aj na krematórium. Či je 

funk čné, ako je funk čné, či zodpovedá dobe, či zodpovedá 

zákonným požiadavkám na to, čo potrebujú napríklad 

imobilní, to čo potrebujú ľudia, ktorí naozaj potrebujú 

chodi ť do kopca a ve ľakrát nemajú inú možnos ť ako požiada ť 

správcu, aby ich vyviezol.  

Padli tu otázky, ktoré sa týkajú zelene.  

Na bratislavských cintorínoch, ktoré máme v správe,  je 

zhruba tridsa ťpäťtisíc stromov, ktoré sú v rôznom (gong) 

štádiu vývoja.  
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A v tejto oblasti takisto chceme systémovo pristupo vať 

od toho, že v spolupráci arboristami, s fytopatológ ami 

nájs ť cestu ako systémovo dlhodobo ošetrova ť zele ň na 

cintorínoch.  

Nie je to jednoduchá, nie je to lacná záležitos ť, ale 

ja ako štatutár spolo čnosti, ak toto nebudem rieši ť, idem 

do rizika, ktorá, ktoré súvisí so zabezpe čením bezpe čnosti 

obyvate ľov, ktorí sú návštevníkmi a ktorí sú aj klientami 

MARIANUM-u v prípade drevín, ktoré ohrozujú život a  zdravie 

občanov.  

Samozrejme, chceli by sme vyjs ť v ústrety aj trendom, 

ktoré sú v oblasti pohrebníctva. To znamená trend, ktorý je 

ekologický, možno ste zaznamenali niektoré naše akt ivity, 

ale aj trend, ktorý je technologický.  

Ten ekologický, myslím si, že nie je tak nákladný, ako 

ten technologický, ktorý okolo nás beží a vidíme, ž e za 

dvadsa ťpäť rokov od kedy vlastne MARIANUM funguje a bude to 

1. októbra 2016, ten svet ide ve ľmi rýchlo. A tak ako 

obyvatelia dnes používajú mobilné telefóny, plateni e cez 

internet, musíme sa tomu prispôsobi ť aj my. A v prípade, že 

dnes máme dvadsa ť percent tento nájomcov hrobových miest, 

ktorí platia cez internetbanking, a cez internet ch ceme by ť 

pripravení, aby tá kvalita z našej strany na platen ie aj 

takýmto spôsobom bola poskytnutá.  

Mal som tú možnos ť by ť v troch komisiách, zodpoveda ť 

dvadsa ťjedna otázok. Niektoré boli ve ľmi detailné.  

Nech sa pá či, ak máte ďalšie otázky.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne, pán riadite ľ. 

Takže, prosím otázky na pána riadite ľa.  

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne. 

Naozaj, pán riadite ľ bol v jedinej komisii, hoci ja 

som v troch komisiách, čiže to bola jediná organizácia, 

ktorú som zažila, že predkladala svoju koncepciu. 

Asi hodinu sme sa bavili. Čiže bolo množstvo otázok. 

Očakávala som, že na tú moju, ktorú som vám povedala,  že 

sta čí ke ď budete odpoveda ť na zastupite ľstve, zodpoviete, 

ale ke ďže sa tak nestalo, tak ju zopakujem: 

Sedemdesiatšes ť percent v tej vašej koncepcii 

uvádzate, že je kremácia a dvadsa ťštyri percent klasických 

pohrebov. Pýtala som sa, ke ďže si myslím, že naše 

krematórium zaberá nie len Bratislav čanov, ale spádovú 

oblas ť, minimálne Bratislavského kraja, či máte vedomos ť, 

alebo aby ste zistili do dnešného d ňa ko ľko tých percent 

sedemdesiatšes ť percent je mimobratislavských? Čiže o tých 

sa nemusíme stara ť, že ich musíme uloži ť do bratislavskej 

zeme, ale si ich odvezú do Trnavy, alebo do Šamorín a, alebo 

ja neviem kam.  
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Čiže skúste, že či sa vám to podarilo zisti ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Moment, moment, moment pán riadite ľ, na konci. Najprv 

otázky a potom zodpoviete.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne.  

Pôvodne bola koncepcia MARIANUM-u ur čená vedením mesta 

iba do komisie sociálnej, napriek tomu, že má ve ľkú časť 

zelene aj, aj historickú zele ň, ktorú zdedila po Pamingu. 

Potom sa nám podarilo dosta ť do komisie územného plánu 

a životného prostredia a rovnako aj do komisie kult úry 

a ochrany historických pamiatok, pretože MARIANUM m á 

v správe aj historické cintoríny a a pamiatky.  

Národné kultúrne pamiatky. Napríklad to ľko spomínané 

krematórium.  

A takže sme si vypo čuli pána riadite ľa, napriek tomu. 

Spomeniem problém, ktorý teda sme nevedeli vyrieši ť, lebo 

neviem ako by sa mohol,  aj v spolupráci s MUOP-om.  Sú 

cintoríny, ktoré má v správe MARIANUM, napríklad ci ntorín 

na Kozej bráne, kde je iba správcom cintorína a na ktorom 

sa nachádza nieko ľko stovák národných kultúrnych pamiatok 
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a to sú tie pomníky a tie náhrobné kamene. O to sa nemôže 

stara ť MARIANUM pretože nie je vlastníkom tých náhrobných  

kameňov.  

Tam to toto bude vec, ktorú bude treba nejako dorie ši ť 

v najbližšej dobe a proste rieši ť. Pred nami je to.  

Keďže má v správe národnú kultúrnu pamiatku celý 

cintorín a plus samostatné jednotlivé pamiatky. A t ak isto 

potom krematórium. To naš ťastie to je vo vlastníctve mesta 

a tam sa môže MARIANUM o to stara ť. 

Len pri tej, spomeniem to pán riadite ľ, ak dovolíte, 

pri tej rekonštrukcii krematória, do ktorej sa cho,  hodláte 

pusti ť, nezabudnite na tú pôvodnú koncepciu tých stromov,  

ktoré tam boli pôvodne pánom architektom Milu čkým navrhnuté 

a nezabudnite ich dosadi ť, najmä ten ve ľký dub.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Jégh.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja troška z iného konca chytím túto otázku a chcela  by 

som sa po ďakova ť pánovi riadite ľovi, že celkom dobre 

a rýchlo sa zhostil novej úlohy čo sa týka MARIANUM-u. 
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A chcem vyzdvihnú ť tú jeho robotu, alebo robotu tých 

jeho zamestnancov, čo sa týka ošetrovania zelene na 

jednotlivých cintorínov, lebo tie boli trošku zaned bané, 

vzh ľadom k tomu, že málo financií na to je a zd ĺhavá je 

výbava povolení výrubu už tých stromov, ktoré ohroz ujú 

kamene teda pomníky jednotlivách hrobov.  

Ďalšia vec, čo by som dala na zváženie. Bolo by treba 

otvori ť vézetenko v rámci čoho by sa dalo rieši ť trebárs 

tie, ten po čet neplati neplati čov a tým pádom aj hrobové, 

náhrobné kamene alebo pozostatky na tých hroboch, k toré sú 

majetkom štátu a tým pádom MARIANUM nemôže s tým na loži ť. 

A ke ď tam má prázdne, teda nepla po neplati či má tam 

miesto, nemôže to použi ť aj ke ď uplynie doba, lebo sa 

nemôže dotknú ť toho plame ňa, alebo náhrobného kame ňa čo tam 

je.  

To by bolo treba nejakým spôsobom ošetri ť, aby sa to 

stalo majetkom MARIANUM-u ke ď vyprší tá doba po 

neplati čoch, aby sa dalo to miesto použi ť. 

A a ďalšia vec, čo je ve ľmi potrebné a neviem kde by 

sa dalo proste s tým nie čo urobi ť, to je skládka, nazývajú 

to lapidárium, tých náhrobných kame ňoch, ktoré už nemajú 

nikoho, ktorý by sa o nich staral, ale je to pamäti hodnos ť, 

alebo hodný pamätihodnosti taký pekný náhrobný kame ň, alebo 

nejakého autora známeho a už nemá kto sa stara ť o tento 

hrob, tak tieto pozostatky by niekde bolo treba ulo ži ť, 

nedá sa tie jednoducho len tak vyhodi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán riadite ľ, ešte chcete reagova ť?  

Ing. Radoslav   V a v r u š ,     

riadite ľ MARIANUMu – Pohrebníctvo mesta Bratislavy  

k tej otázke či meriame podiel na podiel ľudí, ktorí 

sa nechajú skremova ť v Bratislave, tak priznám sa, tú 

štatistiku nerobíme. Ale odhadom je to rádovo nieko ľko 

desiatok. Nie stoviek. Rádovo nieko ľko desiatok.  

Ak hovoríme o bra 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Desiatok nie percent, osôb.  

Ak teda to dáme do pomeru, že v roku 2015 sa spravi lo 

klasických inhumácií, klasických pohrebov tisíc dva dsa ť 

a a celkovo v Bratislave aj s kremáciami to bolo zh ruba 

štyritisíc štyristo, nie je to nejaký vý významný p odiel. 

Pokia ľ ide o Koziu bránu, tam sme otvorili rokovanie 

s majite ľom pozemku, so súkromnou spolo čnos ťou alebo 

s privátnym vlastníkom, kde je zámer revitalizova ť tento 

historický cintorín a pripravujeme materiál, ku kto rému 

očakávame následne diskusiu s vedením mesta. Týka sa to 

Kozej brány a týka sa to aj Ondrejského cintorína.  

Pokia ľ ide o tú rekonštrukciu, samozrejme, budeme ju 

vníma ť tak, že pokia ľ to bude možné a želám teda ve ľa 
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zdravia pánovi architektovi Milu čkému a bude vtiahnutý do 

tých návrhov, kde teda robíme na tom, aby do toho v tiahnutý 

bol, tak budeme myslie ť samozrejme aj na zele ň, ktorá je 

v okolí krematória. 

A pokia ľ ide o vézetenko, tak budeme ur čite predklada ť 

návrhy na zmenu vézetenka, pretože oproti realite u ž 

viacmenej niektoré ustanovenia nie sú v súlade.  

Čiže bude sa to týka ť niektorých procesných 

záležitostí a na prvom mieste. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Ďakujem vám pekne, pán riadite ľ.  

A pristupujeme k poslednej organizácii, ktorá sa dn es 

predstaví a to je BTB Bratislava Tourist Board. 

Pani inžinierka Melicharová, nech sa pá či. 

Ing. Alžbeta   M e l i c h a r o v á ,     

predsední čka predstavenstva  Bratislavskej organizácie 

cestovného ruchu (BTB): 

(predsední čka predstavenstva prichádza k re čníckemu 

pultu) 

Dobrý ve čer, vážený pán primátor, vážené 

zastupite ľstvo, 
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Dovoľte, aby som v stru čnosti predstavila koncepciu 

rozvoja Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.  

Našou víziou je do roku 2018 sta ť sa stabilizovanou 

organizáciou destina čného manažmentu a marketingu 

destinácie Bratislava. 

Radi by sme aby sa organizácia stala 

konkurencieschopnou, rešpektovanou a profesionálnou  

organizáciou pre rozvoj práve destina čného manažmentu 

a marketingu nášho mesta.  

Hlavnou úlohou organizácie je samozrejme zvýšenie 

návštevnosti mesta domácimi aj zahrani čnými turistami 

a samozrejme pred ĺženie ich pobytu a po čtu prenocovaní.  

Celá koncepcia sa skladá v podstate, pardon,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Celá ko, po čujete lepšie? Lepšie?  

Celá koncepcia sa skladá z nieko ľkých kapitol. 

V analýze hovoríme o charakteristike organizácie. T áto 

organizácia nie je príspevkovou, ani rozpo čtovou 

organizáciou, bola založená v zmysle zákona 91. Zak ladalo 

ju hlavné mesto s ďalšími podnikate ľskými subjektami.  

V dnešnej situácii má organizácia devä ťdesiat členov, 

ktorí sú rozdelení do komôr a samoz a je to vlastne  hlavne 

podľa ich charakteru ich činnosti.  
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Podmienkou v podstate člena v organizácii je, aby mal 

pôsobnos ť v oblasti cestovného ruchu. Zákon 91 ukladá 

organizácie množstvo činností, tie sú vymenované 

v materiáli. A v princípe sú to tri také súhrnné ob lasti. 

Jednou z nich je vlastne koncep čná činnos ť. 

Ďalej je to hlavné gró, je to v podstate destina čný 

manažment. To znamená, že snažíme sa prepoji ť podnikate ľov 

a poskytovate ľov služieb cestovného ruchu spolu s mestom 

a tá posledná časť je samotný marketing destinácie, to 

znamená propagácia mesta na domácom a zahrani čnom cestovnom 

ruchu.  

Okrem toho má organizácia aj podnikate ľskú činnos ť. 

Momentálne je situácia taká, že v princípe ešte sa na 

rozvoji príjmu vlastných zdrojov na nich pracujeme.   

Organizácia hospodári vlastne s finan čnými zdrojmi, 

ktoré sú zložené z členských príspevkov jej členov a tie 

pokrývajú teda najmä prevádzkové činnosti organizácie 

a organizácia sama o sebe je v podstate projektom 

samostatným, pretože jej aktivity a činnos ť sú úzko späté 

s poskytnutím dotácie z rozpo čtovej kapitoly Ministerstva 

dopravy, výstavby, regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky. Každoro čne predkladá na získanie týchto (gong) 

zdrojov projekt a v podstate sa snaží získa ť dota čné 

peniaze z tejto kapitoly.  

Dôležitá je aj informácia, že tieto dota čné zdroje nie 

sú nárokovate ľné pre organizáciu, preto projekt musí by ť 

vys vypracovaný tak, aby prešiel osem člennou posudzovacou 
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komisiou, až vtedy v podstate máme nárok na získani e týchto 

zdrojov.  

Aktuálny stav organizácie  je takisto spracovaný 

v materiáli.  

To čo je pre nás strategickou víziou pre tento rok je 

stabilizácia organizácie, pretože organizácia v min ulom 

roku prešla dvomi kontrolnými zisteniami. V podstat e to 

boli, bola to kontrola dozornej rady a bola to kont rola 

z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho roz voja. 

Jej závery, alebo reakcia na závery týchto kontrol bola 

vlastne kompletná rekonštrukcia orgánov organizácie , tak 

predstavenstva ako aj dozornej rady, predsedu dozor nej 

rady, predsedu predstavenstva aj výkonného riadite ľa.  

Ďalej v materiáli stru čne hovoríme o rozvojových 

plánoch Bratislavskej organizácie  do roku 2018. ti e boli 

strategicky spracované v materiáli v roku 2011, kto ré 

schva ľovalo mestské zastupite ľstvo a v nejakej 

perspektívnej vízii je to organizácia na to, aby bo la teda 

rešpektovanou a konkure konkurencieschopnou aspo ň v tomto 

stredoeurópskom priestore mala dosiahnu ť po čet zamestnancov 

minimálne tridsa ťpäť a samozrejme tomu adekvátny rozpo čet.  

Rešpektujeme situáciu mesta a vážime si, že teda má me 

aspo ň také zdroje ako máme, ale pokia ľ teda hovoríme o tom, 

že zápasíme o toho istého klienta ako Praha, Budape šť 

a Viede ň, tak na porovnanie sme to isté vlastne vložili aj 

do materiálu.  
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Čo sa týka vlastne projektov, radi by sme udržali 

projekty, ktoré boli rozbehnuté v minulosti.  

Predo mnou hovorili kolegovia vlastne o obrovských 

číslach, ko ľko exitujú organizácie, ako je múzeum, alebo 

galéria, alebo zoologická záhrada. Musím poveda ť, že 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu v podstat e 

vstúpila v tomto roku do piateho roku svojej existe ncie, 

preto jej stabilizácia a udržanie tých projektov kt orý boli 

nejakým spôsobom nastavené v minulosti je, pod ľa mňa, 

jediná správna cesta. Sú to také zásadné veci ako j e 

Bratislava Goes Classical, samozrejme Bratislavská City 

Card, je to karta turistická predovšetkým,  je to D onau 

Fest, je to Destina čný webový portál a je to vlastne naše 

Turistické informa čné stredisko so svojimi vysunutými 

pracoviskami.  

V materiáli je spracovaná aj swot analýza. Samozrej me, 

že som vám k dispozícii na otázky, ktoré prídu. Pok ia ľ 

treba čoko ľvek k danej veci ešte poveda ť, tak budem rada, 

keď sa opýtate.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Pán riadite ľ, ja by som sa rád spýtal. V médiách som 

zachytil, že o členstvo v BTB sa uchádzala mestská časť 

Staré Mesto. Ten návrh bol zamietnutý. 

Ja sa chcem spýta ť, nako ľko aj mestská časť uvažovala 

o podobnom kroku či to bolo, či, že teda čo, čo viedlo 

k tomu? Či to je nejaká legislatívna prekážka, alebo či to 

bolo len rozhodnutie valného zhromaždenia?  Pretože  pokia ľ 

ja mám informácie, tak iné podobné organizácie, nap ríklad 

Oblastné organizácie cestovného ruchu Malokarpatské ho 

regiónu, tie sú proste zložené z z obcí, ktoré, kto ré ten 

región tvoria.  

Ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Je to legislatívna prekážka.  

Ale pani riadite ľka vysvetlí.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja nemám otázku na pani predsední čku. Predpokladám, že 

ten pán čo tam stojí je výkonný riadite ľ. Áno. Lebo nebol 

predstavený. Je to tak?  

(poznámka:  po čuť „áno“) 

Dobre. 

Využívam, že v podstate máme pred sebou poslednú 

organizáciu v dnešnom bode osemnás ť, preto navrhujem znenie 

uznesenia a to nasledovne: 

Pani Šimon či čová doplnila bé čko a ja doplním cé čko: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora zabezpe či ť od 

riadite ľov príspevkových organizácií a útvarov prednies ť 

odpočet koncepcie rozvoja mestských príspevkových 

organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018. 

To znamená, že ke ď tie koncepcie na tri roky 

vypracovali, aby sme o rok mohli aj sa dozvedie ť čo sa 

urobilo a aké sú pozitíva, aké sú negatíva, čo sa nám 

podarilo.  

Čiže toto je cie ľom.  

A termín: na mestskom zastupite ľstve za každý 

kalendárny rok do 31. 3. nasledujúceho roku. to zna mená, že 

za rok 2016 do 31. 3. 2017. 
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Predkladám písomne. 

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 celkom teším tomuto návrhu, avšak chcel by so m 

dať na zváženie potom ako sa to tu na mestskom 

zastupite ľstve na ťahuje po všetkých tých obštrukciách, na 

ktoré si už zvykáme, a ktoré pravidelne deštruujú činnos ť 

mestského zastupite ľstva, či by nemalo by ť takéto 

vypo čutie, nech aj každý rok, ale nie na pôde priamo 

mestského zastupite ľstva, ale na dobrovo ľnej báze mimo 

mestského zastupite ľstva, podobne ako boli aj vypo čutí 

riaditelia mestských podnikov v rámci toho konkurzu .  

Čiže nerobilo sa to priamo ako bod programu 

zastupite ľstva, ale samozrejme (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo). 
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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: 

Ja to nevnímam ako obštrukcie. Myslím si, že uznese nie 

na to, aby sa spracovali koncepcie vyšlo z vášho kl ubu, 

z vášho návrhu, my sme to podporili, riaditelia cez  

viano čné sviatky vytvárali koncepcie, ktoré museli odovzd ať 

4. januára. Myslím si, že mali hodne práce. A za to  čo 

robia. 

Tak ja mám takú skúsenos ť ono sa to predkladalo aj 

pred rokom, alebo pred dvoma na mestskej rade. Ja u ž som to 

tu spomínala, zostala som tam ja a dvaja námestníci . Čiže 

poslanci takú majú oni záujem o to ako naše príspev kové 

organizácie pracujú.  

Takže, môže by ť aj mimoriadne zastupite ľstvo, ale ke ď 

to dáte na dobrovo ľnej báze, ja vám garantujem, že tam 

príde pä ť ľudí.  

Takže alebo máme o tie podniky záujem, alebo nemáme .  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Som chcel poprosi ť, aby sme využili prítomnos ť pani 

riadite ľky BTB a adresovali jej otázky a túto diskusiu 

potom môžme vies ť medzi sebou.  

Takže kto má otázky ešte, prosím, na pani riadite ľku. 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som chcel iba doplni ť kolegy ňu Tvrdú.  

Ja si nemyslím, že poslanci nemajú záujem. Však vše tci 

počúvali a tí, ktorí mali záujem, si vypo čuli.  

Ale chcem poveda ť to, že toto neni jediná možnos ť ako 

si poslanci vedia vypo čuť riadite ľov a ich predstavy. Ja 

komunikujem aj na komisii, aj s pánom ná čelníkom Mestskej 

polície, aj s pánom riadite ľom STARZ-u. čiže tie veci, 

ktoré m ňa zaujímajú, tak ja si prejdem s nimi individuálne.   

Čiže nemu nemyslím si, že by ten nápad Martina Chren a 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Samozrejme, ni č nebráni komisiám a klubom, aby si 

riadite ľov ag, riadite ľov týchto organizácií pozvali na 

diskusiu. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

MsZ: 

Ja by som asi možno poprosila pani riadite ľku nech 

dokon čí odpovede, pretože ja chcem len pripomenú ť, ktoré 

som mala 4. februára a zopakovala ho, lebo ja som h o vtedy 

pre čítala, už asi mnohí zabudli a potrebujem ho zopakov ať. 

Čiže, ak dokon číme, aj by som bola nerada, keby sme 

hneď ukon čili diskusiu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie, nie. Len ešte chcem využi ť prítomnos ť pani 

riadite ľky. 

Pani poslanky ňa, máte ešte otázku na pani riadite ľku?  

Tak, nech sa pá či, pani riadite ľka, ak chcete ešte 

reagova ť na otázky poslancov. 
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Ing. Alžbeta   M e l i c h a r o v á ,     

predsední čka predstavenstva  Bratislavskej organizácie 

cestovného ruchu (BTB): 

Prvá otázka bola od pána Pilinského, vstup mestskej  

časti Staré Mesto. 

BTB si dalo vypracova ť právnu analýzu, ktorá teda 

hovorí, že momentálne legislatívne prostredie neumo žňuje 

vstup tejto mestskej časti. Je to v podstate, žiadnej 

mestskej časti. Samozrejme, že odborná diskusia bežala aj 

v predstavenstve a rozhodnutie sme dali na vedomie tak 

mestu ako aj mestskej časti, ako aj v podstate na 

ministerstvo dopravy.  

Tá druhá časť otázky bola, že porovnávate 

Malokarpatskú oblastnú organizáciu. Samozrejme, že 

v dôvodovej správe zo zákona je napísané, že obce, ktoré 

vyberajú bettax sú jednozna čne vlastne majú nejakú možnos ť 

alebo založi ť v podstate tú organizáciu. Čiže tam je 

vlastne podmienka, že to musia by ť obce, ke ď sa to týka 

mimo Bratislavy ako hlavného mesta. 

Čo sa týka návrhu pani Tvrdej, chcem poveda ť, že 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu každoro čne 

predkladá správu o činnosti organizácie pod ľa uznesenia 

1326 z roku 2013, z 21. 11. 2013 časť Bé bod 2 do 30 júna 

dvetisí, vždy nasledujúceho roku. Čiže vlastne sú časťou 

tejto správy je samozrejme aj odpo čet koncep čného alebo 

strategického materiálu.  

Myslím, že to boli všetky otázky, ktoré boli na m ňa. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak vám ďakujem ve ľmi pekne, pani riadite ľka. 

Ešte pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Práve píšem teda návrh uznesenia a ktorým by som ch cel 

doplni ť to, čo hovorila pani Tvrdá a navrhnem uznesenie 

v znenie, že mestské zastupite ľstvo žiada primátora 

hlavného mesta, aby pravidelne každý rok pred schva ľovaním 

rozpo čtu na ďalší rok zorganizoval verejné vypo čutie 

riadite ľov príspevkových a rozpo čtových organizácií 

k plneniu koncepcie. 

Čiže, aby sa to. Obdobný návrh ako pani kolegyne 

Tvrdej, ale aby sa to nedialo ako sú časť mestského 

zastupite ľstva, ale aby to bolo verejné vypo čutie.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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: 

Na komisii územného plánu, životného prostredia sme  sa 

viacerí zhodli na tom, že koncepcia rozvoja Mestský ch lesov 

by mala by ť doplnená a to v súlade s uznesením 1798 z roku  

2014, preto sme viacerí poslanci: Pätoprstá, Jen čík, Marta 

Černá, Bra ňo Kaliský navrhli ešte v vo februári uznesenie. 

Ja som ho vtedy pre čítala, ale pre čítam ho ešte raz: 

Mestské zastupite ľstvo ukladá riadite ľovi mestskej 

príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 

dopracova ť koncepciu rozvoja mestských lesov Bratislava na 

roky 2016 až 18 a to v zmysle návrhov odbornej a ob čianskej 

verejnosti a v súlade s koncepciou rozvoja rekrea čnej 

funkcie mestských lesov Bratislava do roku 2025, sc hválenou 

uznesením mestského zastupite ľstva číslo 1798/2014 

z októbra 2014, termín 26. mája 2016. 

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. 

Ja som chcela reagova ť na pána poslanca Chrena.  

My tieto naše príspevkové organizácie spadajúce do 

oblasti kultúry, ktoré máme stále na komisii na kul túry, si 

vypo čujeme vždy pred tvorbou nového rozpo čtu mesta, 

prijmeme uznesenia na komisii, napriek tomu zastupi te ľstvo 
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na to nereaguje, alebo nereaguje, ani sa nedostanú tie naše 

návrhy do návrhu rozpo čtu.  

Tak ale, ja len pripomínam, že to by bolo dobré ako  vy 

hovoríte, pán poslanec Chren, že by sa to prenieslo  na 

nejakom zas na nejakom stretnutí mimo zastupite ľstva, ale, 

hovorím, že môže to by ť aj na úrovni komisií, bude záleža ť 

ako bude reagova ť zastupite ľstvo, alebo vedenie mesta na 

návrhy finan čné, napríklad, tých jednotlivých príspevkových 

organizácií. Skúsenosti máme opa čné. 

Ďakujem. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne. 

Končím diskusiu k bodu osemnás ť.  

A ešte pred tým, než poprosíme návrhovú komisiu, ta k 

dovo ľte jednu poznámku aj ja chcem k tomuto. 

Ja  chcem po ďakova ť všetkým riadite ľom organizácií, 

ktoré sa tu predstavili, nie len teda kultúrnym. Ja  som im 

neďakoval v jednotlivých príspevkoch, pretože chcem to  

spravi ť takto naraz.  

Všetci pracujú v mimoriadne komplikovanom finan čnom 

a právnom prostredí a všetci pracujú s nadšením 
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a s najlepšou vô ľou tie veci robi ť tak ako najlepšie vedia 

a ku prospechu Bratislavy.  

Naša spolo čná práca sa sústre ďuje na to, aby akcie, 

ktoré mestské organizácie robia, aj verejnos ť vnímala nie 

len ako vysoko kvalitné, ale aj ako akcie Bratislav y, aby 

sme nepropagovali štruktúry, ale živú kultúru a hla vné 

mesto, lebo sú to peniaze Bratislav čanov, ktoré, ktoré 

hýbu, hýbu kultúrou.  

Opäť platí to, čo som povedal pani poslankyni 

Pätoprstej. Bez zásadného zlepšenia a zmeny postave nia 

financovania kompetencií Bratislavy ako hlavného me sta sa 

nepohneme ani v tejto oblasti a mesto, hlavné mesto  

Slovenska bude žobra ť o peniaze na ďalej. 

Ja sa s tým samozrejme nikdy nezmierim a budem bojo vať 

o to, aby takéto ponižujúce diskusie, ktorú tu 

vysokokvalifikovaní ľudia musia vies ť a informova ť o tom 

kde je pliese ň, kde odpadávajú dvere, aby sa už tu robi ť 

nemuseli, pretože je to ponižujúce pre nás všetkých  a pre 

Bratislav čanov. 

Čo sa týka tej poznámky o reguláciách mesta, nám ide  

o to, aby sme vystupovali jednotne ako Bratislava, po prvé, 

a po druhé, aby sme spárovali, respektíve koordinov ali 

niektoré aktivity, napríklad verejné obstarávania, pretože 

predchádzajúce vedenie sa tomuto absolútne nevenova lo 

a šafárilo sa tu, teda nie šafárilo, ale postupoval o sa tu 

od buka do buka a stálo to zbyto čné peniaze. Takže my 

napríklad spolupracujeme aj s riadite ľmi práve na tom, aby 

sa jednotne obstarávalo pokia ľ sa to dá, pokia ľ to 
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samozrejme povaha vecí umož ňuje a týmto postupom, týmto 

smerom sa ide a samozrejme, už máme prvé dobré výsl edky 

a toto tiež riadite ľom ďakujem, že pochopili tento, tento 

signál a tento imperatív.  

Čiže ešte raz, ve ľmi pekne vám ďakujem a sa teším na 

našu spoluprácu, pretože je pred nami ve ľa práce a je čo 

ponúknu ť. Ja viem, že vy máte tie nápady, poslanci 

a vedenie mesta má chu ť to realizova ť, takže v podstate si 

myslím, že tá základ ňa je dobrá a hovorím, spolupráca bude, 

dúfam, úspešná k prospechu Bratislavy. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Máme viacero návrhov na doplnenie tohto uznesenia. 

Prvý návrh dala pani poslanky ňa Pätoprstá. Teraz to 

čítala. Mám to znovu pre číta ť? Asi áno, že? 

Mestské zastupite ľstvo ukladá riadite ľovi mestskej 

príspevkovej organizácii Mestských lesov, Mestské l esy  

v Bratislave dopracova ť koncepciu rozvoja mestskej 

príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave na roky 

2016 - 2018 a to v zmysle návrhov od odbornej a ob čianskej 

ve verejnosti a v súlade s koncepciou rozvoja rekre ačnej 

funkcie mestskej príspevkovej organizácie Mestské l esy v 

Bratislave do roku 2025, schválenou uznesením mests kého 
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zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy číslo 1798/2014 

z 29 októbra 2014. Termín 26. 5. 2016. 

O tom by sme mali hlasova ť ako prvé. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja chcem podotýka ť, že pod ľa informácie organiza čného 

a právneho oddelenia nie je v kompetencii zastupite ľstva 

podať priamo úlohy riadite ľom organizácií, ale je to 

samozrejme, na vašom rozhodnutí, ako budete postupo vať. 

Nech sa pá či, hlasujte.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Podľa rokovacieho poriadku údajne môžu uklada ť.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím informatikov, aby preverili situáciu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Tak budeme opakova ť hlasovanie. 

Prosím, teda vytiahnite asi karty, skúste znovu 

registráciu. 

(poznámka: poslanci sa znovu prihlasujú do systému)  

Tak, hlasujeme ešte raz.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných,  

dvadsa ťpäť za. 

Uznesenie prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Druhý návrh dala Katarína Šimon či čová. 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy o predloženie harmonogramu opatrení n a 

odstránenie dlhodobo neriešených problémov v mestsk ých 

organizácií vyplývajúcich z predložených koncepcií.   

Termín 29. 9. 2016. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

dvadsa ťpäť za. 

Uznesenie prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tretie v poradí dala pani poslanky ňa Tvrdá. 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora zabezpe či ť 

predloženie odpo čtov koncepcie rozvoja mestských prí, 

mestských príspevkových organizácií a útvarov na ob dobie do 

roku 2018 za predchádzajúci kalendárny rok vždy s t ermínom 

na mestské zastupite ľstvo do 31. 3., myslím si, daného 

roku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 
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štrnás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Dobre, tým sme vy čerpali bod osemnás ť.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nie, ešte máme ďalšie a máme aj pôvodné uznesenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pardon, prepá čte, predbehol som. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno, prepá čte.  

Nech sa pá či. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Štvrtý návrh dal pán poslanec Chren.  

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta, 

aby každoro čne pred schva ľovaním rozpo čtu mesta na 

nasledujúci rok zorganizoval verejné vypo čutie riadite ľov 

mestských rozpo čtových a príspevkových organizácií vo 

vz ťahu k napln nap ĺňaniu nimi predložených koncepcií 

rozvoja.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

dvadsaa ťjedna za. 

Uznesenie prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A ostane nám časť A, mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu  berie na vedomie Koncepciu r ozvoja 
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mestských príspevkových organizácií a útvarov na ob dobie do 

roku 2018 a sú vymenované všetky organizácie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

tridsa ťpäť za. 

Jednomyse ľne.  

Ďakujem ve ľmi pekne za to hlasovanie. myslím, že to je 

aj výraz ocenenia poslaneckého zboru za prácu (pozn ámka: 

nezrozumite ľné slovo) koncepcia riadite ľov, ktorú tu 

predložili.  

Takže vám gratulujem a ešte raz sa teším na 

spoluprácu.  
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BOD 19 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV ROPOVODU 

BRATISLAVA-SCHWECHAT 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Môžme prejs ť dámy, a páni k ďalšiemu bodu, respektíve 

do konca (gong) zastupka nás už o čakávajú iba štyri body, 

ktoré sa vlastne opakujú dneska a zajtra, respektív e sú tu 

bodu, body kde nenastal žiadny posun. 

Hovorím o tom schválne, aby sme vedeli k čomu ideme.  

Bod devätnás ť je Informácia o stave príprav ropovodu 

Bratislava-Schwechat.  

Tam, tam nie je žiadny posun, žiadne informácie, 

v podstate je to bez úvodného slova, ale nemáme k t omu, 

nemám k tomu čo poveda ť.  

Takže otváram bod devätnás ť. 

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

Pán primátor, rada by som vedela. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím o k ľud v sále. Hovorí pani poslanky ňa 

Kimerlingová.  

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

Veľmi, ve ľmi som zvedavá, pán primátor, či na ďalej 

pozývate ministra, aby prišiel poveda ť o tomto projekte 

nie čo viac, prípadne ďalších manažérov, ktorí na tom 

pracujú? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Minister pozvanie dostal, ale pokia ľ viem, tak 

neprišiel. Teraz sa minister vymenil, môžme mu, ke ď bude 

známy nová vláda, tak môžme sa ho na to opýta ť. 

Dobre.  

Končím 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 

berie na vedomie informáciu 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, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ťpäť za. 

Uznesenie prijaté. 

 

 

BOD 20 INFORMÁCIA O VYKONANÝCH KROKOCH 

OHĽADNE INVESTI ČNÉHO ZÁMERU STAVBY 

PREDSTANIČNÝ PRIESTOR HLAVNEJ 

STANICE ŽSR V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvadsa ť. To je informácia oh ľadne 

Predstani čného priestoru kde tiež nie sú žiadne nové 

informácie z h ľadiska návrhov investora. 

Nová informácia z mesta je, že sme opravili pergolu  

a budeme opravova ť aj schodisko to pohyblivé, ktoré ide zo 

zastávky. Tam príde nové, samozrejme, aby, aby sa h ýbalo.  

Ja som sa stretol nieko ľkokrát so zástupcami Železníc 

a viem, že aj Železnice už teraz tento rok chcú 
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zestetizova ť budovu stanice, tak aby bola  na predsedníctvo 

krajšia než je teraz.  

Čiže tam je pozitívny vývoj zo strany mesta a zo 

strany investora je ticho. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem. 

Súčasťou Predstani čného priestoru je aj zele ň popri 

komunikácii, ktorá sa stále nesprávne nazýva cestná  zele ň 

a minulého roku niektoré stromy od Šancovej po čnúc po 

pravej strane smerom hore na stanicu, orezával ktos i, ja 

neviem či to bolo A.R.K., alebo niekto z oddelenia správy 

komunikácií. Orezali to takým spôsobom, že tie stro my 

zni čili. To je zase to, čo už na čo som dnes upozor ňovala, 

ak sa budú o tieto dreviny stara ť ľudia, ktorí tomu vôbec 

nerozumejú, mesto bude potom plati ť pokuty. Okrem iného 

bude ma ť aj stromy poškodené a bude ich musie ť vyrúba ť 

a nahradi ť novými.  

Ja by som na to si dovolila upozorni ť, že naozaj aj 

o tieto stromy sa treba stara ť, pretože toto je vstupná 

brána do mesta a ak to necháte na cestárov a doprav ákov, 

tak potom dopadneme naozaj zle.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne za upozornenie.  

Končím 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 

berie na vedomie Informáciu o vykonaných krokoch a tak 

ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie prijaté. 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 441 

BOD 21 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 

NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvadsa ťjedna, Informácia o stave 

realizácie Nosného systému. 

Dámy a páni, ja by som navrhol, aby sme si tento bo d 

povedali zajtra. Bude tu aj riadite ľka a môžme to da ť tam 

aktuálne informácie. Sú tu, týka sa to obidvoch bod ov, aj 

projekty dopravnej infraštruktúry. Bude tu riadite ľka,  

oddelenie riadenia projektov, takže to je môj návrh .  

Otváram diskusiu k bodu dvadsa ťjedna.  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

A čo ke ď zajtra tento bod nebude?  

(poznámka:  po čuť zasmiatie) 

Aj ty si sa chcel spýta ť?  

Lebo tuto potom tri, štyri mesiace ni č ako. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

No, nevidím dôvod, pre čo by 
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

V čom je problém?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

V ni čom neni problém, ale budeme rieši ť dvakrát to 

isté.  

Ale môžeme, môžme, nech sa pá či.  

Tak otváram diskusiu k bodu dvadsa ťjedna.  

Materiál máte predložený, tak prosím.  

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Presne som chcel za čať tým, že lepší vrabec v hrsti 

ako holub na streche. Čiže radšej teraz budem ma ť tento 

materiál bez riadite ľky, ako zajtra, ktorý naozaj zas 

nemusí by ť. Bude prerušené zastupite ľstvo a o tri mesiace 

sa dozvieme informáciu z marca 2016, ktorá bude abs olútne 

neaktuálna.  

A to čo by m ňa zaujímalo je medializovaná informácia 

ohľadom zastávky na Štúrovej, ktorá teda nebola v rámc i 

toho vybudovaná, čo teda považujem aj ako poslanec, aj ako 

občan za teda zna čné faux pas, že pri rekonštrukcii, pri 

tom kedy je ulica pätnás ť, dvadsa ť mesiacov doslova 
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rozbombardovaná a dá sa tam urobi ť čoko ľvek, tak sa to 

neurobí a ke ď sa to všetko zmontuje, zprevádzkuje, tak 

a príde na to, že soudruzi z NDR ud ělali nekde chybu 

a zabudli urobi ť zastávku.  

Tak by ma iba tak zaujímalo, že ako k tomu mohlo 

dôjs ť? Ako sa to bude rieši ť? A naozaj, kto je za to 

zodpovedný? Áno, ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Keď už sa nikto nehlási, kon čím diskusiu.  

Na odpove ď, pán poslanec, tá zastávka v projekte vôbec 

nebola, nikto na ňu nezabudol, ona tam jednoducho nebola.  

Pre čo v projekte nebola sa musíte pýta ť pána Ftá čnika, 

ja neviem, pre čo tam nebola. My to považujeme za chybu, že 

tam nebola a ideme to spravi ť. A ideme to spravi ť 

z financií mesta.  

Pán poslanec. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Vzhľadom k tomu, že som dostával odpove ď, pýtam sa na 

otázku, na ktorú som si už medzi časom zistil informácie.  

To, že nebola v projekte a že to je teda chyba 

bývalého dopravného inžiniera a primátora, je síce jedna 

vec, ale na druhej strane, z informácií, ktoré ja m ám, tak 
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mám informácie, že od februára 2015 hlavné mesto ve delo, že 

tam tá zastávka nie je a má tam by ť.  

Od februára 2015 sa konalo poverenie GIB-u 

o obstarávanie. Obstarávanie prvé, obstarávanie dru hé, 

obstarávanie tretie. Prvé dve boli neúspešné. Podpi s zmluvy 

s, s, s, s, s výhercom.  

To znamená, že to že tam tá zastávka nie je v pôvod nom 

pláne, to je fakt, a teraz akože tú chybu nejdem ni jakým 

spôsobom, už sa to nezmení. A to, že to je proste, alebo 

najvä čší podiel na tejto, na tejto vine, teda na tomto 

stave má niekto druhý, je druhá vec, ale bol (gong)  jeden 

rok na to, aby sa ten, tá situácia riešila a rok ma gistrát, 

vediac o tejto chybe, ten problém nevyriešil.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec limit.  

Pani poslanky ňa už diskusia bola ukon čená.  

Ak ste si všimli, pán poslanec, minulý rok mesto 

zachra ňovalo ove ľa horšie prúšvihy, ktoré tu boli, 

napríklad sedemdesiat miliónov nedokon čený Starý most. 

Takže, takže tu sa ratovali iné veci a teraz budeme  robi ť 

toto.  

Návrhová komisia, prosím 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 berie na vedomie 

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja som sa pýtal kto sa hlási, nikto sa nehlásil. 

Ukončil som diskusiu. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťjedna za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Neviem kolegovia, ak toto je váš postoj k práci 

zastupite ľstva, nech sa pá či.  
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BOD 22 INFORMÁCIU O STAVE PRÍPRAV PROJEKTOV 

DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, KTORÝCH 

REALIZÁCIA SA PREDPOKLADÁ V RÁMCI 

OPERAČNÉHO PROGRAMU DOPRAVA 2007 – 

2013 A OPERA ČNÉHO PROGRAMU DOPRAVA 

2014 – 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvadsa ťdva a tým je Informácia 

o stave príprav dopravnej infraštruktúry. 

Materiál máte na stole.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja ešte k predchádzajúcemu bodu. 

Že ono je to o tom, že ke ď majú poslanci pocit, že sa 

chcú k nie čomu vyjadri ť a nedostanú priestor, tak 

samozrejme, nejakým spôsobom, nazýva sa to, že obšt rukcia, 

je to normálne klasická vec, ktorá sa bežne využíva , chcú 

dať najavo, že nie sú spokojní s tým, že teraz to nepl atí, 

ale minulé alebo predminulé zastupite ľstvo sa tu ťahalo 

osem hodín bez prestávky.  Bez oficiálneho prerušen ia 

zastupite ľstva, to je problém.  
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Keď sa tu niekto prihlási, alebo chce sa prihlási ť 

a má pocit, že nedostal čas, tak chce nejakým spôsobom da ť 

najavo, že sa mu nepá či spôsob, akým je to tu vedené. 

A jednou z foriem. 

To nie je o práci, však my tu sedíme. To že tu nese dí. 

Pozrite sa, ke ď si zrátate klub, tak nás tu z dvanástich 

sedí jedenás ť z nášho klubu. Ukážte mi iný klub, ktorý tu 

má takéto zastúpenie. Nemá. Takže, potom sa bavme o  práci 

iných. 

A poprosil by som na všetkých rovnaký meter, pretož e 

to potom naozaj je trochu také zneužívanie toho pos tavenia 

vedúceho, alebo vedenia tej tohoto zastupite ľstva, kde ja 

neviem, bez urážky, ale proste tuto ke ď pozriem na Klub pre 

Bratislavu, či jak sa volajú, tak to by som sa teda 

nedorátal ko ľko je tu z tých desiatich poslancov z tohto 

klubu a to neni kritizované, ako sa tu pracuje.  

Čiže práca nie je len o tom, že hlasujem, práca je 

o tom, že tu aj sedím a nie čo sa snažím spravi ť, dozvedie ť, 

nejakým spôsobom komunikova ť a dosta ť sa k informáciám.  

A informáciu beriem, je to legitímna informácia, že  

keď zachra ňujem sedemdesiat miliónov, tak sa vykašlem na na 

zastávku, ktorá samozrejme, ke ď bola rozkopaná, dala sa 

urobi ť pravdepodobne lacnejšie, aj bez nejakého výpadku, 

ktorý teraz pravdepodobne bude nevyhnutný k tomu, a by sa to 

opätovne spravilo. Beriem, je to legitímna odpove ď, ale 

neviem, no potom si treba poveda ť, že že asi nie všetko 

funguje na tomto magistráte tak, ako by malo fungov ať, 
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pretože problém, o ktorom sa dvanás ť mesiacov vie, sa 

z dôvodu kapacitných a iných neriešil.  

No ale možno ke ď máte ma ť na nejakom oddelení štrnás ť 

zamestnancov a máte tam štyroch, tak to možno je aj  ten 

výsledok, pre čo stihnete urobi ť  len ten most a nestihnete 

urobi ť ďalších desa ť vecí. 

Takže je to aj o tom manažérovi, je to aj o tom 

riadení a je to aj o tom, aby tá Bratislava bola vi e, ako 

Viede ň, alebo teda Bratislava nie je ako Viede ň, nie je ako 

Helsinky, nie je ako Stockholm, ale pri takomto ved ení ani 

nikdy nebude.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Som rád, že v Karlovej Vsi budeme vo Viedni, 

v Stockholme aj v Helsinkách. 

Pani poslanky ňa, vy ste mali príležitos ť sa prihlási ť, 

ja som otvoril diskusiu a pýtal som sa kto sa chce ešte 

prihlási ť a nikto sa neprihlásil. Potom som ju zatvoril 

a vy ste sa spome, vy ste sa spomenali neskoro, nec h sa 

páči, diskutujeme k bodu dvadsa ťdva. Pani poslanky ňa 

Kimerlingová.  

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

Závažné body ukon čujete diskusiu.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ešte raz vám opakujem, pýtal som sa, je to na kamer e, 

kto sa chce ešte prihlási ť. Nikto sa nehlásil.  

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

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

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) ste mali príhovor. 

Chcem doplni ť svojho kolegu, poslanca Hr čku, 

a požiada ť vás, pán primátor, aby ste tých poslancov, ktorí 

sú tu prítomní celý de ň nedehonestovali tým, že si dovolia 

vyjadri ť svoj názor, a tých, ktorí tu celý de ň nie sú, 

teraz hlasovalo dvadsa ťtri poslancov, všimli ste si to? Kde 

sú tí ostatní do po čtu štyridsa ťpäť? O tých sa 

nevyjadrujete. 

Pán primátor, presta ňte dehonestova ť poslancov, ktorí 

tu sedia a držia vám tu uznášaniaschopnos ť zastupite ľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nikoho nedehonestujem. Sú to vaši kolegovia. Ak mát e 

pocit, že sa k vám správajú nefér, tak sa ich na to  

opýtajte.  

A ja nikoho nedehonestujem. Ja som len povedal, že keď 

tu 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja predpokladám, že pán primátor splní ten svoj s ľub 

čo povedal, to znamená, to je tak závažný materiál, že by 

sa k tomu naozaj pani Greifová mala vyjadri ť. 

A predpokladám, že to bude pri bode dva Generel dop ravy. 

Lebo neviem si iný bod predstavi ť, kde nám doplní tie 

informácie. Pretože ich hlavne chce vedie ť verejnos ť. 

Verejnos ť asi o tomto čase už nevníma, asi tak ako my, ale 

je to naozaj ve ľmi dôležitý bod a je dôležité, aby sa 

k nemu vyjadrila.  

Takže ja predpokladám, že to takto ste mysleli, hej ?  

Pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, zajtra je bod rokovania Nosný systém 

MHD, kde sa o tom budeme rozpráva ť. Zajtra to je, preto som 

to povedal. Po čúvajte čo hovorím. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 
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Pán primátor, aj vážení páni kolegovia, ja by som 

prosil, aby sme dodržiavali rokovací poriadok. Ja s om nikde 

nepostrehol kde príspevok kolegu Hr čku by mal súvis 

s predkladaným materiálom.  

Ja si myslím, že v zmysle rokovacieho poriadku mu m alo 

byť odobraté slovo, respektíve jeho príspevok mal by ť 

stopnutý a tým pádom by sme si ušetrili minimálne p äť pä ť 

minút planej diskusie.  

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: 

A ja rozumiem starostovi Pilinskému, ktorý na moju 

dvestojedenástku o platoch vedúcich pracovníkoch mi  odpíše, 

že on v zmysle zákona vo výberovom konaní od roku 2 011 ne 

nikoho do vedúcej pozície neobsadil v zmysle zákona  

a porušuje zákon, tak samozrejme, že sa tu bude odv oláva ť 

na nejaký rokovací poriadok.  

A to čo kolegy ňa Tvrdá nejakým spôsobom komentovala 

je, že ja ke ď dám otázku, tak je slušné a robil to aj 

primátor Ftá čnik, odpovedal v diskusii, aby bolo možné na 

to reagova ť, lebo považujem za a poviem to alibizmus, 

takéto slušnejšie slovo, že ukon čím diskusiu, potom 

odpoviem, aby už nikto na m ňa nemohol reagova ť. Pretože to 
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sú potom také informácie, na ktoré sa nikto nemôže 

dopytova ť, ktoré nikto nemôže nejak konfrontova ť, alebo 

dáva ť nejaké dopl ňujúce otázky.  

Čiže ke ď ja dám otázku a vy by ste boli vo vašom 

príspevku normálne, tak presne, pani Tvrdá mohla na  to 

reagova ť. Ale ke ďže ste ukon čili diskusiu a odpovedali po 

ukon čení diskusie, tak ste znemožnili akúko ľvek ďalšiu 

otázku, akéko ľvek ďalšie doplnenie a (gong) to mi teda 

naozaj nepríde zrovna seriózne riešenie a vedenie t ohto 

zastupite ľstva. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Pilinský už faktickou na faktickú sa 

nedá.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nedá sa, bohužia ľ.  

Takže ešte riadny diskusný, nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Chcel som si kusnú ť do jazyka, ale proste, nedá mi to. 
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Ako, v Karlovke, kde sme to už riešili, kde sú pros te 

priatelia z vašej, proste vaši spolukandidáti, tak to ma ty 

ideš obvi ňova ť z nejakého, že som nedodržal zákon? Ty ty už 

akože fakt sa nehanbíš?  

Ako, ja ako jediný zo starostov som ti odpovedal ta k 

v limite, v lehote a proste a ma ma tu obvi ňuješ z toho, že 

som nedodržal zákon?  

Prosím ťa, ako, už sa kone čne zobu ď. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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: 

Ad jedna, si netykáme, pre informáciu. Si nespomína m, 

že by sme si niekedy potykali. To po prvé. 

A po druhé. Pri otázke kedy ja sa spýtam v zmysle 

zákona. Ve ď nebojte sa, tých ktorí si tu vymýš ľali 

a nejakým spôsobom nesprístup ňovali informáciu, je to aj 

mesto, mesto má spracovaných len poslancov, ale ved úcich 

pracovníkov nie, nebojte sa,  tento rok ide hodnote nie 

Transparency International, bude k tomu vynikajúca správa. 

Veľmi sa teším.  
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A naozaj uvidíme kto dodržiava a kto nedodržiava zá kon 

a naozaj uvidíme, ktoré mestské časti sa hanbia za to, že 

koľko zarábajú ich vedúci pracovníci. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, diskutujeme k bodu dvadsa ťdva 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Reagujem na m ňa, na čo bolo povedané, na to mám právo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ja vediem schôdzu, ja vediem schôdzu 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Čiže je to moje právo na to reagova ť, pretože som  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ja vediem schôdzu a hovorím, že porušujete  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) išla ku mne.  

Tak ste ju mali zastavi ť v prvom momente. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Rokovací poriadok. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) zastavi ť v momente 

kedy na m ňa pán poslanec reagoval 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Porušujete rokovací poriadok.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Keď na m ňa reagoval, mám právo na to odpoveda ť v mojej 

faktickej odpovedi za jednu minútu. 

Ďakujem. 

Čiže, teším sa. 

Dvestojedenástky všetky, ktoré som dal, odpovede má m 

pripravené (gong), budú zverejnené, uvidíme, neviem  kto sa 

bude hanbi ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

K bodu dvadsa ťdva, kto chce diskutova ť ešte.  
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Pán sta, pán poslanec Mrva. 

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja by som sa chcel spýta ť, neviem či tu ešte máš 

odborných pracovníkov, pán primátor, na tú dopravu 2014 – 

20. 

Mám tu materiál pripravený a vytla čený. Sú tam aj 

cyklotrasy neni. To sú v inom opera čnom programe? Nie sú 

v doprave?  Lebo ak hovorím o tých radiálach, nebud eme 

v období rokov 2014 až 20 čerpa ť žiadne prostriedky na 

cyklotrasy? Alebo je to v inom projekte?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Je to aj v IROP-e, je to aj v IROP-e, sú to aj 

v iných, iných. Ale zajtra bude k tomu diskusia.  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu.  
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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 Informáciu a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

To znamená, že tu Klub bratislavský nie je prítomný  

podľa výsledkov hlasovania. 

Tak dobre, kolegovia, teraz ste dostali odkaz.  

Takže vyhlasujem pätnás ťminútovú prestávku.  

(prestávka od 21.03 h  do 21.18 h) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(po prestávke) 

...do rokovacej sály. 

Prosím vás, organiza čné oddelenie, spo čítajte, 

spo čítajte po čet poslancov.  

(prebieha spo čítavanie poslancov pracovní čkami 

organiza čného oddelenia) 

Za dverami aj s pánom poslanc. 

Aha tu je, tu je. Po čkaj kto hovoril, nie, že sa vráti 

pán poslanec Borgu ľa? Že príde?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Budaj tu je? Lebo. Tiež tu neni. Aha, 

okej.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No len tu neni, takže tu chýba tiež. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím? Dvaja pre. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Koľko je hodín? Aha.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Lebo máme pred sebou teraz body, ktoré sa týkajú to ho, 

čo ľudia po meste chcú. Napríklad parkovacie miesta. A bolo 

by absolútne tých ľuďo ľudí necha ť čaka ť už od februára.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Tak, tak. No len.  

Máme pred sebou raz, dva, tri, štyri body pracovné,  

alebo tri, tri pracovné body ešte kedy by sme mohli  

schváli ť nejaké spoluvlastnícke podiely ľuďom, čo na to 

čakajú mesiace. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Takže pod ľa rokovacieho poriadku dámy a páni, spravíme 

opäť prezentáciu. A pod ľa rokovacieho poriadku sa hlasuje 

elektronicky zariadením, alebo zdvihnutím ruky.  

Takže ke ď ja vediem schôdzu, tak ideme hlaso, ideme 

robi ť prezen čné hlasovanie zdvihnutím ruky.  

Prosím, kto je tu, zdvihnite ruky.  

Kto je tu? 

(Prezentácia.) 

(poznámka:  pracovní čky organiza čného oddelenia 

spo čítavajú poslancov, ktorí sa prezentujú zdvihnutím r uky) 
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Pán poslanec Dostál, vy tu nie ste?  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Pán poslanec Grendel, vy tu nie ste?  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Pani starostka Čahojová, vy tu nie ste? Ste tu, alebo 

nie ste tu?  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Ste tu, alebo nie ste tu?  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Nie ste tu?  

Nie, hlasujeme o tom, či. Nehlasujeme. Teraz prezen čne 

sa, či tu sme. 

Pán poslanec Kolek, ste tu, alebo nie ste tu?  

Vy tu nie ste, hej? Pán poslanec Kolek tu neni.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Pani poslanky ňa Tvrdá, ste tu, alebo nie ste tu?  

(poznámka:  poslanky ňa odpovedá mimo mikrofón, smiech 

v rokovacej sále) 
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Ste tu, alebo nie ste tu?  Dajte ob čanom správu, či 

ste tu, alebo nie ste a budete hlasova ť o ich veciach.  

Takže vy tu tiež nie ste.  

Pani poslanky ňa Kimerlingová, ste tu, alebo nie ste 

tu?  

(poznámka:  po čuť mimo mikrofón „som tu, ale 

nezrozumite ľné slovo“) 

Ste tu, ale hlasujeme prezen čne. To neni pre, alebo 

za, ale hlasujeme kto tu je, alebo kto tu nie je.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Spočítame, áno spo čítame. Po čítame aj vás, lebo vy tu 

ste.  

Takže pán poslanec Vetrák sa rozhodol, že tu bude.  

Ďakujeme. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová, vy tu ste, alebo nie ste 

tu?  

Aha, ste. Ďakujeme. Pani poslanky ňa Šimon či čová tu 

tiež ste, nie sú.  

Prosím? 

Dvadsa ťštyri zdvihnutých rúk, to znamená, sme 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak, prechádzame do bodu dvadsa ťštyri a tým je Návrh 

na nájom častí pozemkov (gong) v Bratislave, katastrálne 

(poznámka:  po čuť z pléna „hlasovanie“) 

Bolo hlasovanie. Toto bolo hlasovanie zdvihnutím ru ky 

podľa rokovac. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Bolo hlasovanie prezen čné. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

O jakom bode?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

O jakom bode? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Teraz ho otvárame. Teraz ho otvárame, pán poslanec.  

Teraz prechádzame do bodu dvadsa ťštyri. Dávajte pozor.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, teraz prechádzame do bodu dvadsa ťštyri Návrh na 

nájom časti pozemkov v Bratislave-Staré Mesto formou 

obchodnej verejnej sú ťaže.  
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Je to bez úvodného slova. Sú všetky súhlasné 

stanoviská.  

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

I ke ď nie som znalec rokovacieho poriadku, ale bod 

dvadsa ťdva skon čil tým, že sme boli neuznášaniaschopní. Si 

myslím, že by sme mali ro hlasova ť o bode dvadsa ťdva teraz.  

Ja som neni žiadny sabotér, iba si myslím, že ke ďže 

bolo neuznášaniaschopné, mali by sme ho znova odhla sova ť,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, ďakujem za upozornenie.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Odhlasova ť a potom ís ť na dvadsa ťštyri. To bola pod ľa 

mňa formálna chyba čo sa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, ďakujem za upozornenie.  

Takže opä ť hlasujeme o bode dvadsa ťdva.  
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Hlasujeme zdvihnutím ruky.  

Kto je za? 

(Hlasovanie.) 

Kto je za?  

Prosím, spo čítajte.  

(poznámka:  pracovní čky organiza čného oddelenia 

spo čítavajú hlasovanie) 

To si odfotím aj ja, to si dáme na stránku mesta. 

Poslanci, ktorí tu nie sú.  

Takže dvadsa ťštyri, hej? Dobre. Čiže dvadsa ťštyri za, 

tým pádom je uznesenie schválené.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím? Áno, ešte ideme hlasova ť kto sa zdržal?  

Pán poslanec Vetrák.  

A kto je proti?  

Nikto.  

Kto nehlasoval?  

Tí tu nie sú čo nehlasovali. Takže pán poslanec Kolek 

tu nie je, pán poslanec Hr čka a tak ďalej.  

Dobre. Čiže toto uznesenie je prijaté.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel poprosi ť, aby tam bol menný zoznam kto 

ako hlasoval, lebo ja potom budem ma ť ve ľký problém zisti ť 

kto bol za,  kto proti.  

Takže poprosil by som menovité hlasovanie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To môžme spravi ť z videa potom, to ten zápis sa 

spraví.  

Môžme.  

A okrem toho  pod ľa rokovacieho poriadku sa hlasuje 

zdvihnutím, zdvihnutím ruky.  

(poznámka:  po čuť slová: „nie, poslanec môže požiada ť 

o hasova, o menovité hlasovanie.“ „Ale pred, nie po “) 
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BOD 24 NÁVRH NA NÁJOM ČASTÍ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

PARC. Č. 3284/9 A PARC. Č. 3284/29 

FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A 

SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU VYHLÁSENIA 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

S MOŽNOSŤOU VYUŽITIA PRVKOV 

ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Sme, prechádzame do bodu dvadsa ťštyri Návrh na nájom 

častí pozemkov v  Starom Meste. 

Je to bez úvodného slova. Sú súhlasné všetky 

stanoviská.  

Otváram k tomuto diskusiu. 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Žiadam, aby bolo menovité hlasovanie o tomto bode. 

Ďakujem. 

Pán poslanec Kaliský. 

Prosím pánov poslancov, mohli by ste ešte chví ľku 

zosta ť? Ide sa teraz, skuto čne jednáme o veciach dôležitých 

pre ľudí.  
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Pani starostka. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Všetci ráno. Tu čakajú Bratislav čania na to, aby sme 

im vybavili ich žiados ť. Preto tu sedíme. Kvôli tým ľuďom.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Preto tu sedíme.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Preto tu sedíme.  

Pán sta, pán poslanec Kolek, prosím, vrá ťte sa.  

Dobre. Takže pán Candrák nebude ma ť, pretože.  

Pán poslanec Kaliský, nech sa pá či. 

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

K tomuto bodu, ja by som len chcel poveda ť, že sme si 

pozerali s kolegom Kurucom územie, na ktorom sa par koviská 

nachádzajú. Je tu asi pä ťdesiatpercentný podiel mesta 

a súkromného vlastníka.  

Na pozemku súkromného vlastníka je dvadsa ťosem 

parkovacích miest, na mestskom devä ť. Čiže nemyslím si, že 

je to úplne optimálne vymedzené, neh ľadiac na to, nie sme 

proti verejnej sú ťaži, akurát by sme chceli pozmeni ť to, že 
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verejná sú ťaž je vypísaná pre tri vchody. Dva na Suchom 

Mýte a jeden na Veternej.  

Čiže chceli by sme da ť pozme ňovací návrh s tým, že 

žiadame rozšíri ť možnos ť prihlásených ú častníkov na 

obyvate ľov celej mestskej časti Staré Mesto a sú časne po 

podpise zmluvy, ktorá je teda na dobu ur čitú, pripravi ť 

koncepciu nejakého rozvoja tohto územia prípadne 

o parkovací dom.  

Ďakujem. 

Čiže je to nah nahradenie bodu dva v prílohe 

k uzneseniu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Na dobu, že to je v poriadku, na dobu neur čitú a za 

ten čas sa spaví koncepcia rozvoja tohto územia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel da ť procedurálne, vzh ľadom na to, že 

aké body sa prerokúvajú teraz, naozaj dôležité pre občanov, 
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úctivo požiada ť kolegov, ktorých duch sa rozišiel z ich 

telom, aby to znova spojili a aby naozaj neobštruov ali ako 

malé deti tieto hlasovania, ktoré sú dôležité pre ľudí, nie 

pre nás. Zastupujeme tu ľudí a robíme v ich prospech.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Grendel.  

Ale vy tu nie ste pod ľa hlasovania. 

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

Už som sa vrátil. 

Chcem sa spýta ť pána kolegu Chrena, že či ľudia z jeho 

klubu, teda ke ď my sme tí zlí, ktorí tu obštruujú, či ľudia 

z jeho klubu, ktorí tu nie sú prítomní, sú ospraved lnení? 

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: 

Faktickú. 

Pán Chren mal faktickú, teda odpove ď na faktickú.  
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Ale ja by som tiež chcel poveda ť, že takéto, by som 

povedal, že úplne prvostup ňové vydieranie v zmysle, že 

teraz tu ide o  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Diskutujeme k dvadsa ťštyri návrh na časť pozemkov 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, áno ja diskutujem k dvadsa ťštyrke.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dodržujte rokovací poriadok.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Také, takéto prach, také prachbiedne proste vydiera nie 

poslancov, že tu ide teraz o ob čanov, alebo aby sa duch 

a telo nejakých poslancov stretol spolu.  

Ja sa ve ľmi čudujem kolegovi Chrenovi, že ke ď sa tu 

dejú veci, ktoré sú nie že proti rokovaciemu poriad ku, ale 

proti elementárnej slušnosti, proti, proti logike, proti 

čomukoľvek, tak je jak voš za chras, voš pod chrastou 

a neozve sa, neni principiálny  ke ď sú jeho členovia jeho 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, opakovane porušujete rokovací poriado k 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Katarína Augustini č nie sú, nie sú prítomní, tak je to 

v poriadku a ide kritizova ť poslancov, ktorí tu sedia ako 

hlupáci od štrnástej a snažia sa nie čo urobi ť, tak to mi 

naozaj príde také dos ť pokrytecké. Tak možno by niektorí 

iní si vstúpi ť do svedomia a porozmýš ľať nad tým, pre čo to 

robíme. Pretože keby sa k nám niekto správal normál ne, tak 

by sme tiež sa správali normálne.  

Ale vzh ľadom k tomu, že sa k nám správate, pod ľa nás, 

ako tu bolo nieko ľkokrát povedané, neadekvátne, nedôstojne, 

potom, tak potom samozrejme, že budeme obštruova ť 

a samozrejme, že budeme sa správa ť tak, ako si myslíme, že 

je adekvátne k tomu, čo sa, ak čo sa tu predvádza.  

Takže naozaj by sa mal možno aj pán Chren a iní 

zamyslie ť sami nad sebou a potom to vyžadova ť od ostatných. 

Pozameta ť si najskôr pred vlastným prahom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Diskutujeme k bodu dvadsa ťštyri Návrh na nájom časti 

pozemkov. Kto chce k tomuto diskutova ť, ten nech diskutuje. 

Ostatní nie, pretože porušujú rokovací poriadok.  
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Keď ostatní, nebudeme sa hra ť ke ď on, tak aj ja, hej?  

Pán poslanec Chren faktickou. 

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

Ďakujem. 

Ja len chcem kolegom poveda ť, že uznávam a uvedomujem 

si, že tu nie sme ani všetci z nášho klubu, ale pra cujeme 

v prospech ob čanov. 

A nemyslím si, že sedie ť na zastupite ľstve je by ť za 

hlupáka. Ak to tak kolega považuje, že je za hlupák a ke ď 

sedí na mestskom zastupite ľstve,  k ľudne sa môže vzda ť 

mandátu a neby ť za hlupáka.  

Ešte raz. V prospech ob čanov tí, ktorí sme tu, by sme 

mali robi ť svoju prácu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka ešte reaguje na faktické. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Pán primátor, ke ď žiadate od ostatných, aby sa 

vyjadrovali k tomuto bodu, vyjadrujte sa aj vy k to muto 

bodu, pretože ste pred tým, alebo v tom momente jak  sa ten 

bod za čal, vyzývali poslancov, pána Koleka, pani starostku  
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Čahojovú a ne neja nevyjadrovali ste sa k tomuto bod u. 

Takže ak vy máte právo sa vyjadrova ť k inému bodu, máme aj 

my ako poslanci právo sa vyjadrova ť k inému bodu. 

A čo sa týka, čo sa týka pána Chrena, tak samozrejme, 

to je proste uhol poh ľadu.  

Ja si myslím, že ktoko ľvek kto sa sem príde pozrie ť 

a vidí ten štýl jednania, hovorím, zlatý Ftá čnik.  

Zlatý Ftá čnik. Kritizoval som ho, ale toto, by si 

v živote nedovolil, nie, ani, ani polovicu z tohto.  A to 

akože, to je naozaj slabá úrove ň. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Je mojou povinnos ťou vies ť zastupite ľstvo a zárove ň aj 

dbať o to, aby tu boli poslanci.  

Pán poslanec Dostál. 

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

K bodu dvadsa ťštyri.  

Už to tu teda zaznelo, že pre čo  by to mali by ť len 

obyvatelia tých, tých domov. Ja tomu teda tiež nero zumiem. 

Teraz z obsahového h ľadiska, aj z formálneho h ľadiska to 

vidím ako problém, aby to bolo viazané na trvalý po byt 

v konkrétnych domoch. Chápal by som možno keby to b ol 
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nejaký vnútroblok, do ktorého nemá nikto prístup a,  ale tam 

je parkovisko a je to, je to priestor, ktorý je rel atívne 

otvorený.  

A nemenší problém vidím vo formálnom vymedzení 

obchodnej verejnej sú ťaže. Pod ľa paragrafu 281 Obchodného 

zákonníka kto vyhlási neur čitým osobám sú ťaž o najvhodnejší 

návrh na uzavretie zmluvy, ďalej len obchodná verejná sú ťaž 

a tak ďalej, tak neur čitý, neur čité osoby ur čite nie sú 

vlastníci konkrétnych,  konkrétnych domov alebo, al ebo 

obyvatelia konkrétnych domov.  

Toto pod ľa mňa nesp ĺňa kritéria obchodnej verejnej 

súťaže. A dovolím si vyslovi ť pochybnos ť o tom, že by to 

tak bolo keby, keby sme to vymedzili tak, že obyvat elia 

Starého Mesta, alebo obyvatelia Bratislavy, to nie je 

neur čitým osobám. Neur čité osoby, pod ľa môjho názoru, 

znamená, že sa tam môže prihlási ť ktoko ľvek.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem za informáciu.  

Podotýkam iba, že materiál bol uvedený bez úvodného  

slova, to znamená, že má aj súhlasné stanovisko maj etkovej 

a finan čnej komisie, ktorej ste členom. Čiže preto to takto 

predkladáme.  

Pán poslanec Dostál, nech sa pá či. 
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Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Hovorili sme o tom vo finan čnej komisii. Ja som vo 

finan čnej komisii za to nehlasoval.  

Ale skuto čnos ť, že to odporu čila finan čná komisia 

neznamená, že to musí by ť v poriadku a že, že nemám právo 

vyslovi ť svoj názor na zasadnutí zastupite ľstva len 

z dôvodu, že to išlo bez úvodného slova. Tým viac s om pot 

považoval za potrebné na to upozorni ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. Právo samozrejme máte.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Presne tak, som chcel upozorni ť ja na ja na to, že to, 

že finan čná komisia dá k nie čomu súhlas, že to odsúhlasí 

mestská rada, nebodaj, že to ešte schváli zastupite ľstvo 

neznamená, že to je v súlade so zákonom a že to bud e 

platné. To naozaj môže by ť výklad možno vedúceho právneho 

oddelenia, alebo niekoho iného, ale zákony fungujú trochu 

inak.  

A naozaj, obmedzova ť obchodnú verejnú sú ťaž na úzky 

okruh ľudí, uvidíme no. Však, samozrejme, bude sa možno 

k tomu vyjadrova ť prokurátor, alebo niekto podobný. Ale je 

to úplne zbyto čné. Tak asi by tam mohol, tá sú, potom to už 

urobte iným spôsobom, ale nie obchodnou verejnou sú ťažou, 
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pretože naozaj to pod ľa mňa naozaj, tak ako povedal pán 

Dostál, nesp ĺňa podmienky obchodnej verejnej sú ťaže.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Oproti tomu návrhu uznesenia čo máme v materiáli 

dostali sme nový návrh uznesenia od pána poslanca K aliského 

a pána Kuruca 

(poznámka:  po čuť slová „nový? Doplnenie. Nie, 

hovoria, že nový.“) 

A v tomto návrhu žiadajú rozšíri ť možnos ť prihlásených 

účastníkov na obyvate ľov celej mestskej časti Staré Mesto 

a pripravi ť koncepciu riešenia parkovacích miest na danom 

pozemku a ich optimalizáciu, prípadne vybudovanie 

parkovacieho domu.  

Bez termínu. Je to bez termínu.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre.  

Ideme hlasova ť.  

Pán poslanec Hr čka navrhol menovité hlasovanie, čiže 

ide 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Je to dopl ňujúce k tomu pôvodnému čo tu je.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

No budeme menovite hlasova ť, aby sme zabránili 

vy ťahovaniu kariet a znes, zneschopnili zastupite ľstvo.  

Takže vyskúšame si menovité hlasovanie. 

Pán poslanec Budaj. 

Neprítomný. 

Pán poslanec Grendel? Za, proti alebo zdržal sa, al ebo 

nehlasoval? 

Nehlasoval. 

Pani poslanky ňa Kimerlingová.  

Nehlasovala. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 
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Zdržiava sa. 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

Neprítomná. 

Pán poslanec Hochschorner. 

Zdržal sa, je tu.  

Pán poslanec Kolek.  

Neprítomný.  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

Neprítomná. Ešte to sama povedala. 

Pán poslanec Dostál. 

Neprítomný. 

Pán poslanec  Hr čka. 

(poznámka:  po čuť slová „neprítomný“) 

Duchom alebo aj telom?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Oboja, oboje hej?  

Pán poslanec, pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Je za. 

Pán poslanec  Vetrák. 

Sa zdržiava. 
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Pán poslanec  Bo Bajan. 

Neprítomný. 

Pán poslanec  Drozd. 

Zdržiava sa. 

Pani poslanky ňa Hanulíková. 

Za. 

Pán poslanec Weinštuk. 

Neni.  

Pán poslanec Borgu ľa.  

Neni. 

Pani poslanky ňa Farkašovská. 

Zdržiava sa. 

Pán poslanec Kuruc. 

Za. 

Pán, pani poslanky ňa Černá. 

(poznámka:  neprítomná) 

Pani pos, pán poslanec Hanulík.  

Za. 

Pán poslanec Olekšák. 

Neprítomný. 

Pán poslanec Bulla. 

Za. 
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Pán poslanec Jambor. 

Neprítomný. 

Pán poslanec Kaliský. 

Za. 

Pani pos, pán poslanec Černý. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Jégh. 

Za. 

Pani poslanky ňa Za ťovi čová. 

Za. 

Pani poslanky ňa Feren čáková. 

Za. 

Pán poslanec Ká čer. 

(poznámka: za) 

Pani poslanky ňa Augustini č 

Neprítomná. 

Pán poslanec Mikulec. 
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JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Greksa. 

(poznámka:  neprítomný) 

Pani poslanky ňa Svore ňová. 

(poznámka:  neprítomná) 

Pán poslanec Chren. 

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

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Uhler. 

Neprítomný. 
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Pán poslanec Kor ček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Za. 

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: 

Za. 

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: 

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Žitný. 

(poznámka:  neprítomný) 

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

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Plšeková. 

(poznámka: za) 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Štasselová. 

Zdržala. 

Tak prosím, organiza čné, vyhodno ťte hlasovanie.  

(poznámka:  zrátavajú sa hlasy) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dvaja nehlasovali, nie, dvaja nehlasovali, piati sa  

zdržali a dvadsa ť bolo za. 

Uznesenie je prijaté. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Tí čo neboli neprítomní, tí tu nie sú.  

Takže dvadsa ť prítomných bolo za a uznesenie je 

prijaté.  

Prosím návrhovú komisiu o ďalšie uznesenie. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže dopl ňujúci návrh bol prijatý, tak budeme 

hlasova ť o pôvodnom návrhu prvej časti, mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje nájom časti 

pozemkov formou obchodnej verejnej sú ťaže a tak ďalej, tak 

ako je písomne uvedené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, prosím organiza čné, aby ste si zaznamenávali 

hlasovanie. 

Pán poslanec Budaj. 

Neprítomný. 

Pán poslanec Grendel. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Neprítomný. 

Pán posla, pani poslanky ňa Kimerlingová.  

Prítomná, nehlasuje. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

Prosím?  

Nie, pani poslanky ňa neprítomná. 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

Neprítomná. 

Pán poslanec Hochschorner. 

Sa zdržiava. 

Pán poslanec Kolek.  

Neprítomný.  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

Neprítomná. 

Pán poslanec Dostál. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Neprítomný. 

Pán poslanec  Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Neprítomný. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Neprítomný. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Je za. 

Pán poslanec  Vetrák. 

Sa zdržiava. 

Pán poslanec Bajan. 

Neprítomný. 

Pán poslanec  Drozd. 

Zdržiava sa. 

Pani poslanky ňa Hanulíková. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Weinštuk. 

Neprítomný. 

Pán poslanec Borgu ľa.  

Neprítomný. 

Pani poslanky ňa Farkašovská. 

Áno. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Za. 

Pani poslanky ňa Černá. 

Neprítomná. 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Za. 

Pán poslanec Olekšák. 

Neprítomný. 

Pán poslanec Bulla. 

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

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Za. 

Pán poslanec Jambor. 

Neprítomný. 

Pán poslanec Kaliský. 

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

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Černý. 
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Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Kaliský tiež za. 

Pán posl, pani poslanky ňa Jégh. 

Za. 

Pani poslanky ňa Za ťovi čová. 

Mgr. Zdenka   Z a ť o v i č o v á : 

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Za. 

Pani poslanky ňa Feren čáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Za. 
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Pán poslanec Ká čer. 

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

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Za. 

Pani poslanky ňa Augustini č 

Neprítomná. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Za. 

Pán poslanec Greksa. 

Neprítomný. 

Pani poslanky ňa Svore ňová. 

Neprítomná. 

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

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Za. 

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Uhler. 

Neprítomný. 

Pán poslanec Kor ček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Za. 

Pán poslanec Kríž. 
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Za. 

Pán poslanec Buocik. 

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

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Žitný. 

Neprítomný. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Plše Plšeková. 

(poznámka: za) 

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

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Za. 

Pani poslanky ňa Štasselová. 

Za. 

Prosím, vyhodnoti ť hlasovanie.  

(poznámka:  pracovní čky organiza čného oddelenia 

spo čítavajú hlasovanie) 

Toto je.  

Takže jeden je, jeden nehlasoval, dvaja sa zdržali,  

dvadsa ťdva za. 

To znamená, uznesenie bolo prijaté. 

Návrhová komisia.  

Takže máme  prijaté uznesenie v bode dvadsa ťštyri.  
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BOD 25 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, 

PARC. Č. 2299/6, PARC. Č. 2299/7 

A PARC. Č. 2320/2, IGOROVI 

CANDRÁKOVI, PODIEL 1/2 A ĽUBOMÍRE 

CANDRÁKOVEJ, PODIEL 1/2 AKO 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 

POZEMKOV POD STAVBOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvadsa ťpäť a tým je Návrh na 

predaj pozemkov v Bratislave. 

Dajte to úvodné slovo krátke, pán magister. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností 

Ďakujem pekne. 

Ide o predaj pozemkov v Bratislave k v katastrálnom  

území Karlova Ves Igorovi Candrákovi a Ľubomíre 

Candrákovej, obidvom v polovi čke, ako majetkoprávne 

usporiadanie pozemkov pod stavbou.  

Žiadajú majetkovo právne usporiadanie pozemkov pod 

stavbou, nako ľko sa, nako ľko sú podielovými spolastnícky, 

spoluvlastníkmi, každý v podiele jedna polovica sus edných 

nehnute ľností.  
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Žiadatelia majú záujem o pripojenie a scelenie 

uvedených pozemkov v bezprostrednom susedstve 

s nehnute ľnos ťami v ich vlastníctve. Ide o pozemky 

zastavané stavbou, stavbou dvojgaráže a pozemok k n ej 

pri ľahlý slúžiaci ako prístup k nehnute ľnostiam.  

Stanovisko finan čnej komisie.  

Materiál nezískal dostato čný po čet hlasov.  

Mestská rada odporú ča predaj za kúpnu cenu celkom 

osemstošes ťdesiatjedna celá štyridsa ťpäť Eur s tým, že 

pôvodný návrh bol, že prvá časť kúpnej ceny vychádza 

z jednotkovej ceny pozemku štyridsa ťjedna osemdesiattri 

eura za meter štvorcový, čo pri výmere pozemkov spolu 

pätnás ť mesto pätnás ť metrov štvorcových predstavuje 

celkovú sumu šes ťstodvadsa ťsedem štyridsa ťpäť. 

Druhá časť tvorí náhradu za užívanie pozemkov 

v celkovej výške dvestotridsa ťštyri Eur a vychádza zo 

sadzby devä ť Eur meter štvorcový rok. Pri polovi čke parciel 

a vo výmere devä ť metrov, teda spolu stošes ťdesiatdva so 

sadzby šes ť Eur meter štvorcový (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) pozemku, o výmere šes ť metrov štvorcových, teda 

spolu sedemdesiatdva Eur. Za obdobie dvoch rokov sp ätne od 

podpisu kúpnej zmluvy.  

Čiže kúpna su, kúpna cena celkom  je 

osemstošes ťdesiatjedna štyridsa ťpäť. 

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. 

Otváram k tomuto diskusiu. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ja by som sa rád spýtal, neodznelo to, na stanovisk o 

starostky mestskej časti? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka, medzitým možná môže poveda ť.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, ja som tiež chcel po čuť, lebo to tam akým, 

jakýmsi spôsobom bolo zabudnuté.  

A potom samozrejme zase menné hlasovanie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kaliský ešte.  

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

Čiže, kto teraz? 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností 

Súhlas. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Mestská časť súhlas. 

Pán poslanec Kaliský sa hlásil, má slovo.  

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

Ja by som k tomuto bodu len chcel poprosi ť ten 

obrázok, čo bol pred tým, tú situáciu.  

Lebo v zásade nie som proti predajom pozemkov 

súkromným osobám, ale v tomto prípade je to vlastne  časť 

prepojovacej komunikácie pre peších. Čiže zatia ľ to nie je 

akože zastavanie celej tej komunikácie pre peších, je to 

len časť, ale ak toto budeme schva ľova ť, tak budú musie ť 

peší chodi ť ke ď budú chcie ť ís ť do nejakého domu skoro 

kilometer ďalej.  

Čiže nie som, nie som proti tomu, aby sme to 

schva ľovali, na to upozor ňujem, že niekedy aj tieto malé 

pozemky môžu robi ť ve ľkú šarapatu v území.  
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Napred by som chcel poprosi ť, keby tieto predaje, aj 

keď je to tri metre štvorcové, mohli ís ť aj k nám do 

územnoplánovacej komisie, prípadne aby mali súhlas 

oddelenia územného plánu, lebo verím tomu, že bez 

skúseností sa to aj ťažko posudzuje. Ale toto je zrovna to, 

čo je aj na Palisádoch tie schodiská medzi domami, 

prepojovací chodník at ď., at ď.  

Čiže len poznámka k tomu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hej, ďakujem. 

Toto je ten obrázok, to znamená, že predajom toho 

pozemku, ak tomu rozumiem správne, sa zamedzí použí vaniu 

tohoto verejného priestoru. 

Je to tak?  

Iba sa zúži na polovicu, alebo?  

Iba na polovicu sa zúži, aha. Takže tam zostane ešt e.  

Dobre. 

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

Ja som sa v podstate tiež chcela spýta ť, že či sa 

nezamedzí potom nejakému prechodu, že odkia ľ, kadia ľ, aby, 

aby potom sme neriešili zase ten problém toho prech odového 

chodníka jako v minulosti bolo.  

Čiže ak je tam, aby tam bolo zachovaný ten prechod 

možný. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Pokia ľ som si na, pokia ľ som si naštudovala materiál 

a stanovisko pani starostky, tak ona píše, že v sku to čnosti 

nebude predaný ani kúsok z obecného pozemku, ktorý je 

verejne užívaný, alebo slúži ako prechod pre chodco v. 

Čiže vlastne tie kúsky, ktoré vyzerajú teda, že 

prekra čujú majetok, tak sú vlastne v sú časnosti zastavané 

tým rodinným domom.  

Áno. V podstate oni to zastavali na našom pozemku a  ja 

sa pýtam všeobecne, ako môžu takéto situácie, ktoré  

neustále tu riešime vznika ť? A pod ľa mňa by malo hlavné 

mesto kona ť a vyzva ť takéto prípady, aby sa raz a navždy 

uzavreli. Kvázi, aby sme ako mesto toto si vyrovnal i, lebo 

stoja na našom pozemku cudzie budovy.  
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Nerozumiem ako je to možné, ako dostali stavebné 

povolenie, ako, ako vlastne deklarovali vz ťah k pozemku 

a tak ďalej, a tak ďalej.  

Ale v tomto prípade čítam, pani starostka píše, že 

nebude predaný ani kúsok z obecného (gong) pozemku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Faktickými na faktickú sa nedá reagova ť.  

Pán poslanec Vetrák, máte slovo. 

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

Ja som sa len chcel spýta ť členov finan čnej komisie, 

lebo si tu pozerám to stanovisko. Tam je, že z prít omných 

deviatich boli proti traja tomuto materiálu a zdrža li sa 

šiesti, v podstate nikto nebol za tento materiál, ž e v čom 

bol problém?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bulla.  

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

No, práve. Nemali sme tam to jasné stanovisko 

starostky. Čiže nevedeli sme tú informáciu, či s tým 

súhlasí, alebo nesúhlasí. Lebo to pôvodné stanovisk o, ktoré 

potom do mestskej rady trošku upravila, tak hovoril o o tom, 
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že s tým nesúhlasí a v mestskej rade nám povedala n apriamo, 

že s tým súhlasí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík. 

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Mne sa zdá, že to tu je úplne typicky príklad 

arogancie tých ľudí. Oni zastavajú pozemok a potom to 

nechajú na nás, aby sme im to schválili. 

Nie. Tam by mohla by ť cesta. Tam by mohla by ť cesta. 

My máme chodník preto, lebo ten ob čan našiel tú drzos ť 

a zas, zastaval verejný pozemok.  

Proste, mne sa to zdá absurdné, aby sme takto 

postupovali. To iba bude noty druhým, aby zastavali  a potom 

my im to predáme.  

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: 

No, len som rád, že pán Hanulík zmenil názor.  

Ja som myslel, že povie, že vzh ľadom k tomu, že že 

pozemok je náš, tým pádom aj celá stavba by mala by ť naša, 

logicky by sme ju mohli zbúra ť, aby sme si mohli o čisti ť 

pozemok. Lebo myslím, že taká filozofia bola pod PK O, lebo 

tak viete, teraz ťažko poveda ť, či tam bol skôr ten 

pozemok, alebo tá stavba. A ke ď ten pozemok tam bol skôr, 

tak tá stavba. 

Proste nemá žiadnu možnos ť, ne nebolo by to 

rovnocenné, že by sme to zbúrali a viete, ke ď už raz 

pozemok patrí nám.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík, ešte.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Chcel by som nadviaza ť. 

Presne je to tá situácia. Nemá to čo by ť na našom 

pozemku. To je drzos ť a arogancia. Cudzia stavba na našom 

pozemku nebude.  

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: 

Pozrel som si to v materiáloch teraz u kolegyni 

Štasselovej, je to vlastne stavba, ten to oplotenie  stojí 

na našom pozemku. On si to dolegalizoval. 

Je to tak, pán Bialko? Na vás je otázka.  

A ke ď takéto nie čo sme robili aj v minulom, aj 

v predminulom volebnom období a je to drzos ť, súhlasím 

s pánom Hanulíkom, tak sa mu do ceny nie stosedemná sť Euro 

za meter štvorcový, ale nejaká vä čšia suma, dajme tomu 

dvesto, dvestodvadsa ť Euro, dala cena, kvázi s pokutou za 

to, že si takéto nie čo dovolil urobi ť. Lebo ke ď oplocujem, 

tak musím si da ť geodetovi vytý či ť pozemok.  

Mal by by ť úplne inde, o pol metra inde. On ho dal 

postavi ť a potom ho zameraním geodet zistil, že je pol 

metra inde.  

Čiže on by tam mal ma ť pokutu. A ja neviem, my sme sa 

nedostali k cene, ale ur čite by som tam navrhol dvesto Euro 

na meter štvorcový, kde by bola zapo čítaná aj kvázi pokuta 

za to, že si dovolil takto to postavi ť, ale nenúti ť ho to 

zbúra ť, lebo toto už asi sa zbúra ť nedá. On tam platí 

nájom, pán Hanulík myslím. Nejaké dva roky dozadu a j tak 

bude musie ť zaplati ť nájom. Ale navrhujem tam da ť nie 

stosedemnás ť Euro na meter štvorcový, ale dvesto Euro na 
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meter štvorcový, čím si to dolegalizuje a neskráti sa ale 

ni č z toho čo tam vidíte, to zostane tak ako je.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja len doplním pána Mrvu, že ke ď sa robí znalecký 

posudok, znalecký posudok sa robí na jestvujúci sta v. To 

znamená na pozemok, ktorý je zastavaný. To je úplne  iná 

hodnota, ako keby ten pozemok nebol zastavaný.  

Čiže priklá ňam sa k tomu návrhu pána Mrvu, aby sa tá 

cena naozaj navýšila, ako keby nebol zastavaný ten pozemok.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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. 
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Ja neviem ako pán Hanulík, ja som to samozrejme s t ým 

búraním myslel ako recesiu a samozrejme, že som to nemyslel 

vážne. Ale to hovorím za seba. Ale ke ď sa to tu opakuje, 

tak bol by som ve ľmi nerád, keby to bolo brané vážne, lebo 

to bolo len analógia k PKO.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Na kolegu. Neviem presne čo je sranda a vážne, lebo on 

je taký srandista, ale my dvesto eurami potvrdíme 

legalizáciu toho.  

To je jedno či dvesto, či pä ťsto, tu ide o ten 

princíp. Potom nám na každom pozemku budú stava ť pionieri  

a proste oby, tí ob čania, ktorí sa chcú rozširova ť, nám 

budú stava ť svoje stavby.  

Prosím vás, tu je zásadné áno alebo nie. Bu ď to 

schva ľujeme, zvýšime mu dvesto euri, čo to je pri 

štrnástich metroch? Cho ďte sa spýta ť ko ľko tam asi stojí 

meter.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Posledná prihlásená je pani poslanky ňa Šimin či čová. 

Ostatní sa faktickými prihlásili neskoro.  

Prosím riadne diskusné príspevky potom. 

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

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Je to výborná suma tých navrhovaných dvesto Eur na 

meter štvorcový, to je ove ľa viacej ako sa predávali 

pozemky pod budovou PKO. Tie sa po desiatom decembr i 

predávali, minulého roku, predali za stošes ťdesiatpä ť Eur 

za meter štvorcový. A na nábreží pri Dunaji a toto je kdesi 

v Karlovej Vsi, neviem kde to je, v ktorej časti, ale 

ur čite nie je to také výhodné prostredie ako je nábrež ia 

Dunaja za dvesto Eur štvorcový.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďalší prihlásení, bohužia ľ, sú prihlásení faktickými 

neskoro, pán poslanec, pán kontrolór Hanulík, (opra va) 

Šinály (so smiechom).  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

poznámka: so smiechom) už som sa na vás pozrel. 

Pán kontrolór Šinály.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Mňa vyprovokoval k reakcii práve Pe ťo Hanulík, lebo 

úplne rozumiem jeho slovám, že či to bude pä ťdesiat alebo 

dvesto Euro, stále sa tu v neskorých ve černých hodinách 

hráme o ni čom.  

Len chcem zdôrazni ť, že ke ď to náhodou neodsúhlasíte 

za trebárs za dvesto alebo pä ťsto Euro, tak nasledovným 

krokom bude, že magistrát bude musie ť zažalova ť za tie dva 

roky smerom dozadu a potom plus vybera ť po devä ť Euro za 

ni č, čo bude viacej práce, ako nám bude ro čne prichádza ť.  

A bohužia ľ, mám vážnu pochybnos ť o tom, že ten plot mu 

dokážeme zbúra ť a donúti ť ho, aby si ten plot znovu 

postavil.  
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Čiže ja som rád, za dodržiavanie zákona. A Pe ťo, 

podporujem ťa, aby sme ho prísne striehli, ale v tomto 

kriticky malom rozsahu, asi nemáme na výber.  

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 by som chcel poveda ť, že naozaj, poprosím, 

s búraním plotu, ako, som v tomto zastupite ľstve piaty rok, 

takýchto prípadov tu boli, že desiatky. Pán Hanulík  tu sedí 

rovnako ako ja, a garantujem vám, že za devä ťdesiatdevä ť 

celá devä ť percenta takýchto návrhov, takýchto dodato čných 

legalizácií zahlasoval.  

Takže pravdepodobne, neviem, možno má nejaký, nejak é 

teraz proste precitnutie pre čo to nechce vyrieši ť, ale 

naozaj by v tomto ľudia mali by ť konzistentný.  

A ak v tomto prípade to nepredáme, tak prosím, aby sme 

naozaj rovnako pristupovali ku všetkým ostatným, le bo, 

teraz hovorím, neviem konkrétny príklad. Častokrát sa to 

stáva, že to niekto spraví úmyslene. Niekedy sa ten  pozemok 

pod niekoho stavbou dostane aj kvôli tomu, že geode ticky to 

bolo prvý krát zle zamerané, boli tam nepresnosti a  potom 

pri dodato čných zameraniach sa zistilo, že to má posunuté.  

Nejdem ospravedl ňova ť tento konkrétny prípad, naozaj 

neviem ako to tam presne je, len by som poprosil, p amätám 
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si minimálne tridsa ť takýchto príkladov v celej Bratislave, 

vo všetkých mestských častiach, kde sa takéto veci 

vysporiadavali a predalo sa to samozrejme (gong) dv a roky 

alebo roky spätne a podobne, ale aspo ň by poslanci mali by ť 

konzistentní a rovnako sa správa ť ku všetkým. 

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. 

No, neviem, ke ď sa pozriete na Google Earth, tak 

všetky tie domy v tom istom rade sú zarovnané. Takž e tam 

evidentne v minulosti bola nejaká chyba v zameraní.  Ten dom 

nevyskakuje tak ako je to uvedené na, ako to vyzerá  s tej 

snímky z mapy, on, všetky sú ďalej zamerané. Pozrite si to 

na Google Earth.  

Takže ja si myslím, že to je nejaká, nejaký problém  

z minulosti. Ten chodník je, je po celej tej d ĺžke tej 

ulice, je identický.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hanulík. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďa ďak ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím vás, je zjav, proste taký geodet, geodet, kt orý 

nevie zamera ť pozemok, no nech pán kolega Hr čka hne ď ho 

môže da ť na to čo on dáva, na tie ústavy. Lebo to je 

totálny neschopák, ktorý to zameral.  

Mne to pripadá, že nie oplotenie tam je posunuté, t am 

je tá garáž nelegálne postavená na tom p ľaci.  

A mne nevadí ke ď si niekto postaví garáž, možno som za 

takú vec zahlasoval, neviem, je to možné, ale nikdy  nie 

tak, aby znemožnil prístup.  

On zmenil cestu na chodník. On znehodnotil celé 

územie. On zobral možnos ť prístupu tým horným, horným 

susedom. Proste možno niekto má záhradu, ktorú chce l 

venova ť svojim de ťom a postavi ť tam dom. On zabránil tomu, 

aby to tak mohlo by ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Ja si myslím, že nie sme tu na to, aby sme 

teoretizovali teraz tých ľudí, ktorí, ktorí spravili nejakú 

chybu, neni som ani za to, aby sme schva ľovali 

a podporovali fintu, že postavím si na cudzom a pot om si to 

osobitným zrete ľom kúpim lacno. 

Chcem da ť návrh, aby sme stiahli tento bod z rokovania 

dnešného zastupite ľstva, nechali ho prejs ť komisiami 

a opätovne ho zaradili na ďalšie zastupite ľstvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

No on komisiami prešiel sem ten bod.  

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

Ale našou komisiou ur čite neprešiel. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prepá čte, (poznámka: nezrozumite ľné slová). 

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

Som si všimol skôr, ešte pred tým ako (poznámka: 

nezrozumite ľné slová) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prešiel tými, (poznámka: nezrozumite ľné slová), 

prešiel tými, ktorým má prejs ť normálne.  

Treba sa k nemu vyjadri ť hlasovaním.  

Môžme to  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Finan čnou, finan čná komisia k nemu zaujala stanovisko. 

Pán posl, pani Konrad. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No ne, no tak potom, aj to je stanovisko, no.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pani Konrád, teraz pardon, prepá čte, má pani Konrád 

slovo. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r á d ,  hlavná architektka: 

Poprosím, aby bol premietnutý ten, ten vý, teda ten  

plán z katastra. A tam pochopíte, čo sa tam stalo. 

To je, je to v tom materiáli. To čo hovoril pán 

poslanec Buocik platí v reáli, ale neplatí to v kat astri. 

To znamená, že my by sme mali ešte vyzva ť susedov, nech si 

takisto vyrovnajú, vyrovnajú všetci. 
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Keby. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takéto veci sme v minulosti robili. Je to legitímne , 

je to sú časný stav. Všetci sú v jednej rade. Tento si to 

legalizuje, jeho susedia si to zatia ľ nelegalizovali. Tiež 

nám dlžia.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Druhý, ďalší obrázok, prosím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán magister, za pred, za predkladate ľa. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Na základe teda diskusie, by som tento materiál 

stiahol. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Materiál sa s ťahuje a dopracuje.  
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BOD 26 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 

TOVÁRENSKÁ 1/A, PÁRI ČKOVA 7, STARÉ 

ZÁHRADY 2, DVOJKRÍŽNA 2, ESTÓNSKA 

50, U ČITE ĽSKÁ 2, VETERNICOVÁ 1, 

DAMBORSKÉHO 4, GALLAYOVA 10, 

FEDINOVA 6, VAVILOVOVA 8, 

ČERNYŠEVSKÉHO 17, BRÁDÁČOVA 5, 

GESSAYOVA 10, GESSAYOVA 16, 

STREČNIANSKA 7 VLASTNÍKOM BYTOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do ďalšieho bodu a tým je Návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu. Je to štandardný bod.  

Bez úvodného slova. 

Otváram k tomuto bodu dvadsa ťšes ť diskusiu. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Menné hlasovanie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík. 

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcel jednu vec poveda ť, pre m ňa ve ľmi 

dôležitú.  

Pani Šimon či čová tu povedala, že v PKO sa predal nejak 

lacnejšie pozemok ako ten, čo bol v Karlovej Vsi.  

Váš klub to predal, ľudia vášho klubu. 

V dvetisícpiatom. 

Z nášho klubu ľudia, ktorí tu boli, boli všetci proti.  

Ďakujem. 

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: 

Je mi ve ľmi ľúto, že musím reagova ť.  

Vy ste ma nepo čúvali, pán Hanulík. V dvetisícpiatom 

keď sa predávali pozemky, predali sa za dvestoosemdesi at 

miliónov korún, prepo čítané na eurá, predávali za vyššiu 

cenu. To až teraz 10. decembra, ke ďže ste schválili 
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vyrovnanie také, tak sa vlastne  predali pozemky le n za 

stošes ťdesiatpä ť Eur za meter štvorcový. Nie 

v dvetisícpiatom, 10. decembra 2015. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, diskutujme k bodu dvadsa ťšes ť, pán poslanec 

Hanulík aj vy, aj pani poslanky ňa Šimon či čová. 

Kto chce k bodu dvadsa ťšes ť diskutova ť?  

Pani poslanky ňa Kimerlingová už tu je, sa vrátila, 

takže nech sa pá či. 

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

Chcela som to zruši ť, ale dobre. 

A ja som len chcel pripomenú ť kolegovi poslancovi 

Hanulíkovi, že to on bol (poznámka: so smiechom) čo 

hlasoval za to, (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Sme v bode dvadsa ťšes ť, Návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Menovité hlasovanie bolo navrhnuté. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno, bude menovité hlasovanie. 

A pre čítajte 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 prevod spoluvlastníckych podielov a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Takže prosím organiza čné, aby ste si zna čili.  

Pán poslanec Budaj. 

Neprítomný. 

Pán poslanec Grendel. 

Neprítomný.  

Pani poslanky ňa Kimerlingová.  

Prosím?  
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Za.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

Za. 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

Neprítomná. 

Pán poslanec Hochschorner. 

Za. 

Pán poslanec Kolek.  

Neni tu.  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

Za. 

Pán poslanec Dostál. 

Za. 

Pán poslanec  Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Neprítomný. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Za. 

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

Za.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bajan. 

Neprítomný. 

Pán poslanec  Drozd. 

Za. 

Pani poslanky ňa Hanulíková. 

Pán posl 

Za. 

Pán poslanec Weinštuk. 

Neprítomný. 

Pán poslanec Borgu ľa.  

Neprítomný. 

Pani poslanky ňa Farkašovská. 

Za. 

Pán poslanec Kuruc. 

Za. 

Pán posl 

Pani poslanky ňa Černá. 

Neprítomná. 
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Pán poslanec Hanulík.  

Za. 

Pán poslanec Olekšák. 

Neprítomný. 

Pán poslanec Bulla. 

Za. 

Pán poslanec Jambor. 

Neprítomný. 

Pán poslanec Kaliský. 

Za. 

Pán poslanec Černý. 

Za. 

Pán posl, pani poslanky ňa Jégh. 

Za. 

Pani poslanky ňa Za ťovi čová. 

(poznámka: za) 

Pani poslanky ňa Feren čáková. 

Za. 

Aj pani poslanky ňa Za ťovi čová bola za. 

Pán poslanec Ká čer. 

Za. 

Pani poslanky ňa Augustini č. 
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Neprítomná. 

Pán poslanec Mikulec. 

Za. 

Pán poslanec Greksa. 

Neprítomný. 

Pani poslanky ňa Svore ňová. 

Neprítomná. 

Pán poslanec Chren. 

Za. 

Pán poslanec Jen čík. 

Za. 

Pán poslanec Uhler. 

Neprítomný. 

Pán poslanec Kor ček. 

Za. 

Pán poslanec Kríž. 

Za. 

Pán poslanec Buocik. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Žitný. 

Neprítomný. 

Pán poslanec Pilinský. 

Za. 

Pán posl pani poslanky ňa Plšeková. 

Za. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Štasselová. 

Za. 

Prosím, vyhodnoti ť hlasovanie.  

Dvadsa ťdevä ť za, to znamená, uznesenie bolo schválené. 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 523 

BOD 26A NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA VO VECI 

OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU A 

ZAMEDZENIA ROZPORU ZÁUJMOV PODĽA 

ČL. 9 ODS. 2 PÍSM. A) ÚSTAVNÉHO 

ZÁKONA Č. 357/2004 Z. Z. O OCHRANE 

VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ 

VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvadsa ťšes ť A a to je Návrh na 

začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. 

Návrh predložil pán poslanec Vetrák.  

Nech sa pá či, uve ďte návrh.  

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

Aha, už to funguje, ďakujem. 

Na vysvetlenie, ja to predkladám ako predseda komis ie 

na ochranu verejného záujmu z dôvodu, že pri prever ovaní, 

zjednodušene to nazvem, majetkových priznaní z minu lého 

roka sme zistili, že jeden bývalý poslanec si nespl nil 

povinnos ť, ktorá mu vyplýva z ústavného zákona, nepodal to 

to oznámenie, to majetkové priznanie.  

Mali sme kvôli tomu aj komisiu, kde sme ho pozvali,  

žia ľ, nemohol prís ť. Napriek tomu v zmysle zákona ak sa 

začne konanie a o tom budeme teraz rozhodova ť, tak bude ma ť 

možnosť aj písomne sa ešte k záležitosti vyjadri ť.  
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Na vysvetlenie. Ide o konanie z vlastnej iniciatívy  

mestského zastupite ľstva s tým, že ak dneska a dneska 

budeme rozhodova ť o tom či to za čneme. Ak to konanie 

začneme, tak potom je tam šes ťdesiatd ňová lehota do kedy 

treba pripravi ť rozhodnutie vo veci. 

Čiže ja  sa.  

Vzhľadom na to, že ide o o porušenie ústavného zákona 

a aj vzh ľadom na to, že je pod ľa mňa dobré vysla ť 

verejnosti signál, že aj my sami si vieme urobi ť medzi 

sebou poriadok ke ď dôjde k nejakým porušeniam, sa 

prihováram za to, aby sa konanie za čalo. 

Už podobné konanie sme tu mali minulý rok pokia ľ išlo 

o jednu z našich kolegý ň. A to uznesenie ako je teraz 

spravené, je v miere v akej to bolo možné spravené 

identicky, ako to vo vz ťahu k jednej z našich kolegý ň 

minulý rok.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pre čítajte návrh uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Však (poznámka: nezrozumite ľné slová) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani Pätoprstá, ja som otvoril diskusiu, čakal som  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nerozumiem vám. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Procesne, tak nech sa pá či 

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

poslanky ňa MsZ: 

(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: . 

Je to jedna z možností, ale bohužia ľ, elektronické 

hlasovanie 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja vás chcem poprosi ť, aby ste zachoval trochu 

dôstojnos ť. Vidíte, že hlasujeme normálne, tak to 

nezdržujme a hra hlasujme normálne elektronicky.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Bohužia ľ, ja elektronicky hlasovanie bolo zneužívané 

neúctivým spôsobom vo či ostatným, ja som rozhodol, že sa 

bude hlasova ť aklama čne. A pán poslanec Hr čka navrhuje ešte 

menovite.  

Čiže on to navrhol a budeme tak postupova ť. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie.  

Takže, návrhová komisia. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Teraz nehovoril, ale budeme hlasova ť aklama čne.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Teda zdvihnutím ruky, tak, aby som bol presný. 

A, a nemusíme menova ť. 

Návrhová komisia, pre čítajte prosím 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 

v časti A za čína, v časti Bé vyzýva s termínom 

do pätnástich dní, v časti Cé poveruje, v časti Dé ukladá 

s termínom do šes ťdesiatich dní tak ako je napísané. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. Všetci sú namieste. Hlasujeme zdvihnutím ruk y.  

Kto je za?  

(Hlasovanie.) 

(skrutátorky – pracovní čky organiza čného oddelenia 

spo čítavajú) 

Ešte raz, kto je za, zdvihne ruku. 

(Hlasovanie pokra čuje.) 

Dvadsa ťpäť za. 
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Kto sa zdržal hlasovania? 

(Hlasovanie.) 

(skrutátorky – pracovní čky organiza čného oddelenia 

spo čítavajú) 

Traja. 

Kto je proti?  

(Hlasovanie.) 

(skrutátorky – pracovní čky organiza čného oddelenia 

spo čítavajú) 

Kto nehlasoval? 

(Hlasovanie.) 

(skrutátorky – pracovní čky organiza čného oddelenia 

spo čítavajú) 

Dobre, máme spo čítané?  

To znamená, čísla? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ešte raz, ko ľko bolo za?  

Dvadsa ťpäť za, traja sa zdržali, proti nula a jeden 

nehlasoval. 

Uznesenie je prijaté. 
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Ďakujeme.  

Máme uznesenie teda. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Alebo jeden bol proti, dobre.  

 

 

BOD 27 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: . 

Prechádzame do bodu dvadsa ťsedem Informácia 

o vybavených interpeláciách poslancov. 

Dámy a páni, pred sebou máte materiál. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som interpelovala 18. novembra 2015 vás, pán 

primátor, vy, ktorý ste ma oklamali, kde som vás ži adala 

o zoznam všetkých súdnych sporov, v ktorých je hlav né mesto 

Bratislava v postavení žalobcu, aj v postavení žalo vaného 

k dátumu d ňa interpelácie. Odpovedali ste mi, že do 4. 

februára dostaneme tento zoznam.  

Štvrtého, teraz máme zastupite ľstvo 4. februára, ja 

ten zoznam nikde nevidím. Chcem sa opýta ť, že kedy ho 

dostaneme? 

Čiže nebolo to splnené, čo ste sám písali, že 

dostanem. Čiže zas to nie je pravda.  

A dúfam, že najbližšie ak pripravíte ten zoznam, to  

bude vrátane sporov, ktoré boli platné ešte 18. nov embra 

2015. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán magister. 
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Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Ďakujem pekne. 

Tento zoznam chystáme na aprílové zastupite ľstvo. 

Ďakujem. 

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: 

Takisto mám výhradu vo či interpelác, kde mi bolo 

povedané, že jednoducho plní sa uznesenie a v spolu pracuje 

sa s odbornou verejnos ťou, napriek tomu, že v tomto 

uznesení bolo hlavne spomenuté, že žiadame, alebo t eda 

poslanci vä čšinou podporili to, aby sa v rekrea čných 

a najhodnotnejších a najcitlivejších územiach ne ťažilo.  

Jednoducho sa neakceptovala požiadavka verejnosti 

a teraz ke ď Okresný úrad Bratislava priam vyzýva mesto aby 

sa vyjadrilo k novému programu starostlivosti o les , čiže 

ako mesto, nie ako Mestské lesy, ale ako majite ľ.  

Tak na toto stanovisko Okresný úrad zbyto čne 

pravdepodobne čaká a hrozí nám tu do roku 2025 výrub 

v najlepších a najkvalitnejších rekrea čných lokalitách, na 

ktoré verejnos ť upozor ňuje.  
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Čiže na jednej strane deklarujeme, že sa to uzneseni e 

plní a na druhej strane nie sme schopní ako majitel ia 

pozemkov deklarova ť záujem, aby sme sa my ako ú častníci 

konania vyjadrili k tomuto Programu starostlivosti o les, 

ktorý túto ťažbu bude robi ť všade, všade. Bez obmedzenia.  

To znamená, že ak sa zmení zastupite ľstvo najbližšie 

štyri roky, môže tu prís ť proste iná zostava poslancov 

a bude sa veselo ťaži ť.  

My môžme teraz v tomto zastupite ľstve deklarova ť ako 

majitelia, že si tieto v rekrea čných územiach a v 

najhodnotnejších a v najcitlivejších územiach nepra jeme 

ťažbu, nechceme zníženie ťažby, ale chceme, aby sa ťažilo 

na lokalitách, ktoré nie sú takéto citlivé. 

Ja chcem upozorni ť pána primátora, že naozaj je teraz 

na našej zodpovednosti, aby sme sa ako hlavné mesto  stali 

účastníkmi konania a vyjadrili sa, pretože Okresný úr ad 

dokonca posunul termín kedy sa my môžme vyjadri ť k tomuto 

programu starostlivosti o les a takmer čaká. Hej? Čaká na 

to. Nemôže sa vyja, nemôže sa vyjadri ť Mestský les, musí sa 

vyjadri ť majite ľ. A sta čí ke ď jednoducho sa prihlásime 

k tomu, ktoré sú tie najhodnotnejšie lokality kde s i 

neprajeme, aby sa táto ťažba realizovala.  

Ja vás chcem naozaj poprosi ť. Chápem, že sú tu rôzne 

tlaky, aby sa proste ťažilo všade, ale nie je to dobré 

riešenie, pretože môže by ť teraz také obsadenie, že si to, 

že si to nejak vydupeme a nebude sa tam ťaži ť, ale bude 

týka sa to aj plánu, Programu starostlivosti o les štátnych 

lesov.  
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Čiže my sa môžme ako ú častníci konania dosta ť aj do 

Progra, do teda pripomienkova ť aj Program starostlivosti 

o les nie len Mestských lesov, ale aj Štátnych, Štá tnych 

lesov, ktoré nám už teraz rúbu na územiach, ktoré ľudia 

kritizujú.  

Čiže naozaj sta čí posla ť jeden jediný list na ten 

Okresný úrad Bratislava a vyjadri ť svoju vô ľu, že si 

neprajeme, aby sa v týchto citlivých lokalitách ťažilo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa, žiadne tlaky ja necítim, ani 

o žiadnych tlakoch neviem.  

Mesto je viazané uznesením, ktoré sme tu presadili 

a ktoré prísne kontrolujeme a presadzujeme.  

A tú informáciu, že či je mesto ú častníkom konania 

preverím, ak áno, tak budeme postupova ť tak, ako ste 

povedali.  

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Dnes je 30. marca, interpelovali sme 18. novembra 

2015, odpove ď bola napísaná 18. decembra 2015. Pred 

Vianocami som dostala odpove ď. Nebola dodržaná 30-d ňová 

lehota. To ako po prvé. 

Keď som si pre čítala odpove ď, tak pán primátor ma 

napadlo, že či si zo m ňa robíte srandu. Alebo si z vás, pán 

primátor, robia srandu tí, ktorí vám túto odpove ď napísali.  

Zopakujem otázky: 

Po prvé: Kto vyhodnotil Správu z forézneho auditu 

kandidátov na pozície generálnych riadite ľov a predsedov 

predstavenstiev strategických spolo čností mesta? 

Po druhé: V ktorej fáze výberového procesu bolo 

vyhodnotenie použité?  

Čuduj sa svete, odpove ď: 

Správa týkajúca sa forezného auditu bola sú časťou 

materiálu predloženého na rokovanie mestského 

zastupite ľstva vo veci kandidátov na pozície generálnych 

riadite ľov a predsedov predstavenstiev strategických 

spolo čností mesta. 

Tak ako vám už dneska pani Šimon či čová povedala: Vy 

klamete, pán primátor. Nie je to pravda, pretože: K to 

z vás, páni poslanci, čítali takúto správu? S dátumom 23. 

september 2015, ktorý sme dostali vo ve černých hodinách 

mailom. A nie všetci poslanci. Nebola sú časťou materiálu na 
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24. septembra. Dostali to len poslanci, ktorí boli členmi 

výberovej komisie na obsadenie riadite ľov strategických 

podnikov. Ale, čuduj sa svete, 23. septembra ve čer sme to 

dostali, ale 17. septembra skon čila činnos ť výberovej 

komisie.  

Ja sa pýtam, za čo mesto zaplatilo dvadsa ťjednatisíc 

štyristodvadsa ť Eur. Ako členka finan čnej komisie to 

hodnotím ako nehospodárne nakladanie s finan čnými 

prostriedkami mesta.  

Pýtala som sa dvestojedenástkami, kto podpísal 

objednávku, kedy a mám aj odpovede.  

Rámcovú objednávku podpísal a uzatvoril primátor 8.  9. 

2015. Ú činnos ť nadobudla 15. 9. 2015 a objednávka bola 

podpísaná riadite ľom Maruškom 16. 9. 2015. Objednávka. 

A 17. 9.2015 bolo kone čné kolo výberového konania.  

Táto správa forezného auditu neexistovala a dostali  

sme ju dvadsiatehotretieho.  

Nikto ju ne čítal, len mesto vyhodilo 21 420,00 Eur. 

Takto my hospodárime.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, nehovoríte pravdu. Tá správa slúži 

manažmentom Dopravných podnikov, OL-a a spolo čností, ktorí 
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(poznámka: nezrozumite ľné slovo) riadia na zlepšenie ich 

manažérskej činnosti. Na to je tá správa ur čená.  

Ale to by ste mali vedie ť ako člen, ako členka 

dozornej rady.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Á, pán poslanec Budaj sa vrátil. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Teda nebudem hovori ť, pán primátor, že klamete, ale vy 

žartujete v túto pozdnú hodinu.  

Forenzný audit predsa sa týkal tých kandidátov a te da 

neviem ako informácie o nejakých prepojeniach, ktor é boli 

nájdené v tla či, je kvalita toho forenzného auditu je, je 

druhá vec. To naozaj, keby sme najali nejakých dvoc h 

študentov na dva týždne, tak by vygooglili nie čo 

porovnate ľné.  

Ale, ale teda to by ma naozaj zaujímalo a asi vás 

budem interpelova ť v tejto veci, ako forenzný audit môže 

slúži ť na skvalitnenie manažmetu tých podnikov? Lebo teda  

pokia ľ nežartujete, tak neviem čo robíte. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ja, ako pán poslanec Hr čka, žartujem rád. Takže 

predpokladám, že ste to nemysleli vážne. Ja som si splietol 

ten audit. Myslel som, že hovoríte o tom druhom aud ite. 

Priznávam, moja vina.  

Pani poslanky ňa, nech sa pá či, ešte.  

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

Tak, ako to ne čítal nikto z poslancov, ste to ne čítali 

ani vy, pán primátor.  

Dvadsa ťjednatisíc štyristodvadsa ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ja som to čítal.  

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel takú trojinterpeláciu.  

Prvé. Skorej by to bola taká otázka, či by zajtra 

nemohli sme za čína ť o deviatej?  Lebo o tej pol deviatej 

vzh ľadom na čas a prebieha tenisový turnaj na Miami a ja to 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 538 

zvyknem pozera ť až do do neskorej noci, tak  by to celkom 

mne a mojej rodine vyhovovalo.  

Ďakujem. 

To je prvá vec. 

Druhá vec.  

Išiel som okolo a mnohí, teda mnohí. Konkrétne dvaj a 

ľudia ma v tejto veci oslovili, že sa idú osádza ť stromy na 

Hlavnom námestí. By som sa chcel, aby táto vec sa t roška 

tak ešte sa tomu venovalo, lebo si myslím, že nie j e to 

správne, aby tie stromy tam proste boli.  

Je tam podložie kde sú inžinierske siete, je, neni to 

typické  pre stred mesta, že sú tam stromy. Tí turi sti 

naozaj majú záujem si popozera ť  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, prepá čte, ale bavíme sa i o vybavených 

interpeláciách teraz. Ak  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

To sú vybavené?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno, áno, áno. To už. 
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Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Dobre.  

Ale poslednú vec, ktorá je taká 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Skúste do bodu Rôzne. Skúste do bodu Rôzne, hej?  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ja sa bojím, že bod Rôzne nebude a toto ešte je 

dôležité. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Bude, bude, bude.  Budeme hlasova ť aklama čne, nebojte 

sa, bude. 

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

No dobre. 

Ale to je jedna vec už iba. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

No tak šup. 
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Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Iba. Ja som to už  viackrát aj v tých interpeláciác h 

povedal, čiže troška to súvisí. A je to otázka stravy.  

Že ja mám jedny jediné nohavice slušné z obleku. A keď 

je strava taká, že sú tam samé omá čky, tak si tie nohavice 

zapráskam a potom zajtra nebudem ma ť v akých nohaviciach 

prís ť. Tak prosil by som tuhú stravu. Klasický slovenský  

reze ň brav čový so zemiakmi.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Vydáme pokyn Múzeu mesta Bratislavy, možno budú ma ť 

nejaké nohavice ešte zo 17. storo čia.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Keby som pána Hanulíka nepoznal, tak by som si mysl el, 

že to robí úmyselne, aby zdržiaval v túto no čnú hodinu 

zastupite ľstvo, ale asi bude ma ť na to nejaký iný dôvod. 

Ďakujem. 
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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. 

Keďže sme prinútení hlasova ť rukami, tak chcem 

poprosi ť kolegov, aby hlasovali ľavou rukou, aby to nebolo 

v budúcnosti nejako negatívne interpretované.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Sme v bode dvadsa ťsedem Informácia o vybavených 

interpeláciách.  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

Ni č. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Keď za čnem hovori ť uznesenie, vtedy sa zobudíte? 

Prepá čte, už druhýkrát do toho vstupujete.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, prepá čte, dávajte pozor. Dávajte 

pozor. Bola diskusia, neprihlásili ste sa.  

Nech sa pá či, povedzte. Máte procesnú ná, procesný 

návrh?  

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

poslanky ňa MsZ: 

Chcem poprosi ť, aby sme  v túto hodinu nezdržovali 

a hlasovali, ke ďže máme elektronické zariadenie, 

elektronicky.  

Nevidím žiadnu logiku, naozaj logiku v tom. Zamysli te 

sa, prosím vás, na čo budem hlasova ť rukami, ke ď môžme 

hlasova ť aj  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlavou, hlavou, že? To ste chceli poveda ť.  
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Nie. Môžme za, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec  

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

poslanky ňa MsZ: 

Môžme, prosím vás? Mám tento návrh. Môžme o ňom 

hlasova ť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nebudeme o ňom hlasova ť, lebo ja vediem 

zastupite ľstvo, ja o tom rozhodujem. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ale ja dávam návrh, aby sme hlasovali elektronickým  

hlasovaním.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

O tom sa nehlasuje, pani poslanky ňa, o tom sa 

nehlasuje.  
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Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Pán primátor, ja by som vás chcel poprosi ť tiež, aby 

sa hlasovalo elektronicky. 

Však títo ľudia, ktorí pred tým nehlasovali, už teraz 

nevidia v tom nejaký problém. Čiže by sme to skorej 

dokon čili a mohli by sme ís ť už kone čne domov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Obávam sa, že historická skúsenos ť mi hovorí, aby sme 

hlasovali rukami. Takže ideme hlasova ť rukami.  

Pre čítajte, prosím, návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte nejaké prianie, alebo môžem číta ť uznesenie?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čítajte 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 vybavenie interpelácií a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Kto je za, prosím, zdvihne ruku. 

(Hlasovanie.) 

(Skrutátorky, pracovní čky organiza čného oddelenia 

spo čítavajú hlasy.) 

Hocijakú. 

(Spo čítavanie hlasov pokra čuje.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

Aha, bolo za. Kto je proti? 

(Hlasovanie.) 

(Skrutátorky, pracovní čky organiza čného oddelenia 

spo čítavajú hlasy.) 

Kto sa zdržal?  

(Hlasovanie.) 
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(Skrutátorky, pracovní čky organiza čného oddelenia 

spo čítavajú hlasy.) 

Kto nehlasoval? 

(Skrutátorky, pracovní čky organiza čného oddelenia 

spo čítavajú hlasy.) 

Tak.  

Prosím, vyhodnoti ť hlasovanie.  

Dvadsa ťtri za, jeden proti, štyria sa zdržali, 

nehlasoval jeden.  

Uznesenie je prijaté.  

 

 

BOD 28 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame do bodu dvadsa ťosem Interpelácie. 

Otváram bod dvadsa ťosem. 

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Kríž. 
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Ospravedl ňujem sa váženým kolegyniam a kolegom, 

plánoval som svoje interpelácie poda ť zajtra na 

zastupite ľstve, ale ke ďže sa obávam, že sa do bodu 

Interpelácie možno nedostaneme opä ť, tak nemám inú možnos ť 

ako ich poda ť dnes, aby som zase nestratil jeden mesiac. 

Mám tri interpelácie, budem sa snaži ť by ť ve ľmi 

stru čný, ale ešte raz sa ospravedl ňujem. 

Prvá interpelácia smeruje na pána riadite ľa magistrátu 

a zárove ň na pána ná čelníka Mestskej polície v Bratislave. 

Chcem sa poinformova ť na technickú vybavenos ť mestskej 

polície a pripravenos ť na predsedníctvo Slovenskej 

republiky euro v rámci Európskej únie.  

Požiadal by som rád o písomnú informáciu, ktorá by 

mapovala túto pripravenos ť. Ur čite budú vyplýva ť nejaké 

povinnosti, ktoré budú súvisie ť so zabezpe čením poriadku 

a bezpe čnosti.  

Aj v súvislosti s nedávnymi teroristickými útokmi 

v európskych mestách, by som ve ľmi rád vedel ako je 

materiálo-technicky pripravená naša, naša mestská p olícia 

pomáhať asistova ť pri dôstojnom a bezpe čnom priebehu 

rôznych summitov, a tak ďalej, a tak ďalej, stretnutí 

v rámci európskej diplomacie.  

To je prvá vec, ktorú požiadam teda písomne.  
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Druhá moja interpelácie je na základe podnetov mnoh ých 

obyvate ľov Petržalky.  

Krátko vysvetlím.  

Na kone čnej stanici petržalskej elektri čky na 

Jungmanovej bola vybudovaná nová lávka cez Chorváts ke 

rameno. Je ozna čená ako L 356. Na ňu je, nadväzuje aj 

chodník, ktorý kon čí pri frekventovanej Rusovskej ceste, 

ale tam kon čí. Tam kon čí a bez nejakej normálnej možnosti 

prejs ť cez frekventovanú Rusovskú cestu. Najbližšie 

prechody sú až okolo tristo metrov odtia ľ vzdialené 

a nevedie k nim žiadny chodník.  

Množstvo ľudí sa na m ňa obrátilo, v rámci zaistenia 

bezpe čnosti chodcov, by som požiadal o vyzna čenie aspo ň 

dočasného prechodu. Ak sa teda ráta v druhej fáze s ne jakou 

opravou toho okolia, dru druhou fázou elektri čky, tak 

minimálne do tej doby by mal by ť vybudovaný, alebo teda 

nazna čený na vodorovné zna čenie do časný prechod pre 

chodcov, pretože je to frekventovaná cesta a priamo  k nej 

vedie chodník, ktorý tam kon čí. Nákres som urobil 

vlastnoru čne na druhú stranu tej interpelácie.  

Tretia interpelácia. By som sa rád obrátil na 

oddelenie správy majetku, respektíve na pána riadit eľa 

magistrátu.  

Chcem upozorni ť na problém, na ktorý ja upozor ňujem 

a bojuje bojujem s ním nieko ľko rokov. Na Šintavskej ulici 

v Petržalske, v Petržalke, na kone čnej autobusu 94 na 

nachádza taká chátrajúca búda, ktorá tam je ešte 
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z devä ťdesiatich rokov. Vo ľakedy slúžila ako zelovoc, ale 

už dvadsa ť rokov sa nevyužíva a chátra. 

Ľudia sa samozrejme s ťažujú, najmä v poslednom období, 

keď boli zateplené tie domy a obyvatelia sa starajú 

intenzívne o tie predzáhradky.  

Situáciu roky riešim aj s našim stavebným úradom 

v Petržalke. Zakaždým ale narazím na to, že sa dost aneme do 

slepej uli čky, nevedia vypátra ť toho majite ľa pôvodného tej 

budovy, lebo ten už nežije na Slovensku a to je pôv odne na 

nejakú esero čku písaná tá budova. Nevedia ju odstráni ť 

a tak ďalej, a tak ďalej.  

Chcem sa preto obráti ť na hlavné mesto, pretože 

vlastníkom pozemku pod touto chátrajúcou búdou je h lavné 

mesto.  

Čiže moja otázka je ve ľmi jednozna čná. Akým spôsobom 

vie mne hlavné mesto pomôc ť iniciova ť proces odstránenia 

tej búdy. Lebo to neni ani vysoký rozpo čtový náklad. Budem 

ho navrhova ť v prípade potreby či už do mestsko častného 

alebo mestského rozpo čtu na budúci rok, pretože to tam je 

naozaj nedôstojné a neviem či tam ne nesquattingujú nejakí 

bezdomovci. Je to celé ošarpané a rozbité. 

Na všetky tri interpelácie prosím písomnú odpove ď 

a odovzdávam organiza čnému oddeleniu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Odpoveď dostanete.  

Pani poslanky ňa Za ťovi čová. 

Mgr. Zdenka   Z a ť o v i č o v á : 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja by som sa chcela opýta ť, pán primátor, ľudia 

v Dúbravke v mestskej časti spozorovali, že nám miznú lampy 

pouli čného osvetlenia. Sú do polovi čky odrezané. Zrejme to 

robí firma Siemens.  

Už, myslím, 15. novembra sme žiadali listom 

o vysvetlenie a teda doplnenie týchto pouli čných lámp. 

Chcela by som vedie ť, že teda či to naozaj robí firma 

Siemens a či sa budú nahrádza ť, alebo jak, lebo je to 

vlastne aj na parkovacích miestach, aj pred činžiakmi. A je 

to teraz celé neosvetlené a tr čia tam nebezpe čné železné 

st ĺpy, ja neviem, meter vysoké. Že čo s tým? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme, preveríme, povieme. 

Pán poslanec Kor ček. 
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JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor.  

Obrátili sa na m ňa aktivisti z Koliby vo veci detského 

ihriska na Kolibe, konkrétne na Skalke. Údajne naša  mestská 

časť prostredníctvom starostu Kusého žiadalo zverenie t ohto 

detského ihriska a pozemku pod ním.  

Keďže nemám takéto informácie, tak v prvom rade sa 

chcem opýta ť, či takáto žiados ť bola na hlavné mesto 

adresovaná. A v prípade ak áno, tak vás teda popros i ť, aby 

ste sa zaoberali týmto návrhom a materiál o zverení  nám 

predložili na vyjadrenie do zastupite ľstva. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Preveríme.  

Pani poslanky ňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Chcem sa opýta ť, teraz viem, že sa budú opravova ť 

a upravova ť cesty po celom meste. Chcem sa opýta ť na časť 

cesty Slovnaftskej a Závodnej, teda medzi Slovnafts kou 

a Závodnou, čo som už interpelovala viackrát, že polovica 
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tej cesty je vyprataná a druhá polovica to je smeti e, 

smetisko popri ceste hlavnej. Ke ď tade pôjdu, pôjde nejaká 

delegácia smerom do Slovnaftu, alebo nižšie, tak to  ur čite 

bude vidie ť.  

Či sa s tým bude nie čo robi ť, alebo aj tá druhá cesta, 

čo vedie zo Slovnaftu von, kade chodí emhádé, to je úplne 

roztrasené, tam už je to nenormálne a tým pádom aj autobusy 

sa proste poškodzujú. A či tá časť tej cesty bude sa 

upravova ť, alebo úplne zrekonštruova ť.  

Ale hlavne to smetisko na tej Slovnaftskej kde park ujú 

aj nákladné autá a cisterny a takéto. Čo s tým bude? Lebo 

nehlási sa k tomu nikto. Magistrátu to nepatrí, Ruž inovu to 

nepatrí, Biskupiciam to dup ľom nepatrí a neviem, to je asi 

zem nikoho. A nikto to parkovisko tam vybudoval, pr oste tú 

cestu betónovú storo čnú. Tak nie čo s tým treba robi ť, lebo 

tam to je hanba.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme. 

Pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne.  
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Ja by som chcela interpelova ť pána primátora a vedenie 

Mestských lesov v tej istej záležitosti ako hovoril a pani 

poslanky ňa Pätoprstá, žiadame primátora, aby pri tvorbe 

Plánu starostlivosti o les prerokovali plán na rok 2016 až 

2025 v súlade s uznesením 1798/2014 a poveril veden ie 

mestských lesov aktívne spolupracova ť s odbornou a laickou 

verejnos ťou. 

Táto interpelácia je založená na nieko ľkých mailoch od 

občanov, ktoré som dostala a je vytvorený už nejaký 

alternatívny plán, aby teda sa to nejakým spôsobom 

spolupracovalo na tej tvorbe toho plánu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, to vám môžem zodpoveda ť hne ď tú, tú 

interpeláciu.  

A aktívnou verejnos ťou sa aktívne spolupracuje. Pán 

poslanec sa stretol minimálne šes ť, sedem krát. Ten email 

som dal pánovi poslancovi Grendelovi, ktorý sa pýta l na to 

isté. Stretol sa.  

Ľudia s aktívnej verejnosti sú tiež ú častníkmi na 

Okresnom úrade, ktorý jediný bude rozhodova ť o tom lesnom 

pláne a tiež môžu podáva ť návrhy. Bohužia ľ, oni ich 

nepodávajú a chcú po Mestských lesoch, aby podávali  ich 

návrhy.  
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Čiže trochu sme sa dostali do takej patovej situácie , 

pretože o tom pláne rozhoduje Okresný úrad lesného 

hospodárstva, Mestské lesy sú ú častníkmi, aj tieto skupiny 

občianske sú ú častníkmi. A aktívne sa Mestské lesy s nimi 

stretávajú. Ja sám som bol na dvoch stretnutiach. Čiže tá 

spolupráca existuje.  

Ale samozrejme, môžme vám to aj písomne, písomne eš te 

poveda ť.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Moja interpelácia bude konkrétnejšia, ako mala 

kolegy ňa. 

Ja by som chcela vidie ť kópiu listu Hlavného mesta 

Bratislava ako ú častníka správneho konania a zú častnenej 

osoby pri pláne starostlivosti o les.  

Čiže to bude list, ktorý mal by ť poslaný Okresnému 

úradu Bratislava ako nám, náš, ako majite ľa pozemkov a to 

ako budú dôsledne zapracováva ť do návrhu plánu programu 

starostlivosti o les všetky požiadavky vyplývajúce 

z uznesenia mestského zastupite ľstva 1798 rok 2014, kde 

boli navrhnuté zmeny obnovnej ťažby tak, aby sa 

minimalizovali negatívne dopady na rekrea čnú 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Odpovieme.  

Opäť opakujem, uznesenie plníme. Každý jednotlivý bod.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som vás pán primátor chcel interpelova ť so 

žiados ťou o informáciu aké rokovania ste vykonali vo veci 

získania Štátnych lesov, respektíve lesov, ktoré sú  

v užívaní štátneho podniku Mestské lesy a nachádzaj ú sa na 

území mesta Bratislavy?  

Vy ste boli v tomto zmysle žiadaný viacerými 

poslancami a vy sám ste sa stotožnili s touto požia davkou.  

Chcel by som dosta ť informáciu ako prebiehali a ktoré 

dni konkrétne a s kým boli rokovania v roku 2015 a v roku 

2016 vo veci získania lesov, ktoré sú v katastri me sta 

Bratislavy a ktoré sú v užívaní štátneho podniku Me stské 

lesy.  

Táto žiados ť súvisí s interpeláciou pani Pätoprstej 

a pani Štasselovej a samozrejme súvisí s tým, že ak o sa nám 

mohlo sta ť, že stále, stále nám Štátne lesy chystajú sa 

ťaži ť tieto lesy ako by to boli hospodárske a nerešpektu jú, 
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že sa nachádzajú často v srdci Petržalky, alebo 

v rekrea čnom zázemní mesta Bratislavy. 

Druhú interpeláciu, pán primátor, by som si dovolil  na 

vás adresova ť vo veci pred nieko ľkými mesiaca mesiacmi 

schváleného, schválených zliav pre seniorov a ďalšie 

skupiny ob čanov v emhádé.  

Vy ste už pred nieko ľkými mesiacmi mali uznesenie 

mestského zastupite ľstva a mali ste rokova ť o vyriešení 

tohoto uznesenia, pritom ale mám informáciu od pred sedu 

predstavenstva, aj generálnej riadite ľky BIDky, že ste 

rokovali z akéhosi dôvodu iba pred nieko ľkými d ňami. Potom 

samozrejme, že sa nedá splni ť termín 1.apríla a mali sme tu 

dnes ob čanov, ktorí sa pýtali aký je vlastne postoj mesta 

k tomuto vlastnému rozhodnutiu.  

Prosím preto, dajte mi informáciu aké vecné dôvody 

zabránili rokovaniam, že ste prvý krát rokovali až 23. 3. 

2016 o veci, ktorá o týžde ň už mala plati ť a až vtedy bolo 

zhromaždenie objednávate ľov, na ktorom sa táto vec mala 

začať rokova ť. A aj tam ste predložili celkom iný návrh, 

než znelo uznesenie, s iným dátumom, s inými oslobo denými 

skupinami.  

To uznesenie mestského zastupite. Ak ak to nie je 

pravda, tak iste mi to napíšete v odpovedi na inter peláciu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ja vám to rovno môžem vysvetli ť. 

K tomu prvému, to uznesenie vo či Štátnym lesom znelo, 

aby sme sa obrátili a získali, nie aby som sa stret ával 

a rokoval, ale my to samozrejme robíme.  

Teda respektíve povieme vám ako sme, ako plníme to 

uznesenie.  

To druhé. Stretnutie s BIDkou nemalo vôbec ni č 

spolo čné do činenia, pretože ten timing, pretože to 

rozhodnutie, že mesto bude vykrýva ť straty, už bolo urodné 

urobené dávnejšie a na to BIDku nepotrebujeme. Stre tnutie 

s BIDkou bolo iba preto, aby sme sa obrátili na par tnerov 

v integrovanej doprave s touto informáciou, že mest o to 

plánuje a so žiados ťou, či sa k tomu pripoja.  

A BSK vyjadrilo ochotu sa k tomu pripoji ť, lenže oni 

majú zastupite ľstvo až v apríli. To znamená, až koncom 

apríla. Čiže ak to má plati ť na celom území kraja, to čo 

zajtra navrhnem, tak to musí plati ť až po uznesení 

zastupite ľstva.  

To je jediný prozaický dôvod a nie ten, že by sme n a 

nie čo čakali.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pre všeli čo. Bolo dvadsiateho tretieho hovorím, a že 

to sme rokovali aj o iných veciach, ale nie o týcht o.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja vám napíšem, áno. Dobre. Len aby sa nešírili tu 

nejaké dezinformácie, že sa rokovalo neskoro.  

Pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem. 

Vážený pán primátor, ja by som vás interpeloval vo 

veci či bolo vydané záväzné stanovisko mesta k investi čnému 

zámeru Dunajské predmestie v mestskej časti Ružinov. 

Lokalita Pálenisko, Slovnaftská cesta. 

Ide o to, že tu sa spracovávala urbanistická štúdia  na 

zmenu územného plánu, bolo vydané územné rozhodnuti e 

a stavebné povolenie na tento investi čný zámer bytový 

komplex, čo samozrejme je v rozpore s územným plánom a ide 

o to, že či mesto bolo sú činné, alebo vydalo záväzné 

stanovisko, alebo to bolo rozhodnutie ružinovského 

stavebného úradu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Zistíme, povieme.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som pôvodne chcel interpelova ť v tej istej veci 

ako, myslím, pani Za ťovi čová, kvôli tým, tomu Siemensu 

a tomu osvetleniu.  

Aj nadväzujem na to, čo minule sme myslím s pánom 

Kurucom tuná starostom riešili, že, že vo viacerých  

mestských častiach sú tie lampy odrezané, pravdepodobne to 

bolo prehnité, alebo nie čo, nejaký problém tam bol. Že či 

by ste teda, môžem napísa ť ja tú interpeláciu, ale že či by 

ste už do tej interpelácie, ke ď budete odpoveda ť pani 

Zaťovi čovej, nepridali aj Petržalku, ten zoznam toho, aby 

sme si ušetrili obidvaja možno čas a energiu. To sa vás 

chcem spýta ť. Pod ľa, pod ľa toho potom sa zariadim.  

Druhá vec je, neviem či pani viceprimátorka 

Farkašovská iba odbehla, alebo sa ešte vráti, lebo vidím, 

že ten po číta č tam je ako keby nastavený, že sa chce 

vráti ť.  

Ja som sa chcel spýta ť, možno mi na to bude vedie ť 

hneď odpoveda ť, že, alebo aj vy sám, hovorili sme, hovoríme 

už rok o tej aktualizácii k téme, k dokumentu 

k medzinárodnej spolupráci, ak sa pamätáte, ešte s pánom 

poradcom vašim sme to riešili. Že v akom je to stav e? Lebo 

myslel som si, že už nejaké prvé možno návrhy budú aj 

v tomto období, ale ešte o ni čom neviem, a už je tomu rok 

skoro čo o tom hovoríme. Čiže, že ako sme sa v tejto veci 

ďaleko dostali.  
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No a už, a na záver si ešte dovolím pánovi Krížovi 

poradi ť nech ne čaká s interpeláciami na zastupite ľstvo, 

lebo interpelácia sa dá poda ť aj písomne a potom nemusí 

tých tridsa ť dní čaka ť. Lebo naozaj by sa mohlo sta ť, že 

zajtra tu zase nebudú ľudia aj z jeho klubu a čo potom bude 

robi ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

No k tej medzinárodnej spolupráci.  

S tým Siemensom, s tým Siemensom, samozrejme, tak k eď 

budeme vedie ť zodpoveda ť všetko, tak povieme.  

K tej medzinárodnej spolupráci asi by vám povedala 

pani námestní čka. Ale viem, že prebiehajú vyhodnocovanie 

pro, vyhodnocovacie procesy vz ťahov s inými partnerskými 

mestami, ktorých má ve ľmi ve ľa, aj hlavných, aj nehlavných. 

A takisto vyhodnocovanie, vyhodnocovanie ú časti mesta 

v rôznych medzinárodných organizáciách, kde platíme  

príspevky a a vyhodnocujeme, čo z toho vlastne mesto má, 

lebo to sa tu nerobilo.  

Verím, že tento materiál, alebo tento proces ke ď bude 

dokon čený, tak samozrejme sa ocitne v mestskom 

zastupite ľstve na diskusii pre poslancov, lebo tu je aj 

samozrejme ur čený. 

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

Ďakujem. 

Chcela by som vás interpelova ť, pán primátor, vo veci 

bodu číslo sedemnás ť zo zasadnutia mestského zastupite ľstva 

4. februára, čiže dneska. A to bola, bod číslo sedemnás ť 

bola Informácia o plnení uznesenia číslo 1798 z roku 2014 

týkajúca sa Mestských lesov.  

V tejto informácii o plnení v bode číslo sedem sa 

hovorí o po ľov nepo ľovných revíroch, pre čítam:  

Bod číslo sedem uznesenia z roku 2014 bol požiada ť 

Okresný úrad o vyhlásenie pozemkov, preskakujem, za  

nepoľovné plochy pod ľa zákona.  

Odpoveď 4. februára, čiže dnes z mesta bola: 

Žiados ť o vyhlásenie pozemkov za nepo ľovné plochy bola 

zaslaná Okresnému úradu a Okresný úrad konanie vo v eci 

zmeny po ľovného revíru nateraz prerušil, o čakáva až budú 

poľov, nepo ľovné plochy zrete ľne vyzna čené v teréne.  

Táto informácia nie je pravdivá, pán primátor, pret ože 

Okresný úrad vyzval mesto, aby doplnili informácie a to 

bolo zo d ňa 22. apríla 2015. Dali na to dvadsa ť dní, mesto 

na to nereagovalo, preto Okresný úrad rozhodnutím t oto 

konanie zastavil. Vo či tomuto rozhodnutiu bolo možné poda ť 

odvolanie v lehote pätnás ť dní, ale ani to sa nestalo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Aká je interpelácia, pani poslanky ňa?  
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Áno, ja vás preto žiadam, pán primátor, aby znovu 

mesto požiadalo Okresný úrad o vyhlásenie nepo ľovných 

plôch, aby tam doplnilo tie veci, ktoré Okresný úra d 

požadoval v apríli minulého roku, aby ste tak urobi li do 

sedemnásteho apríla, alebo do dvadsiateho apríla to hto 

roku, pretože už meškáme vyše roka s plnením tohto 

uznesenia.  

Je možné že organiza čné oddelenie, ktoré nám 

predkladalo toto znenie, dostalo informácie nepravd ivé 

z oddelenia mestskej zelene. Netuším, ako to mohlo 

vzniknú ť. Skúste si to zisti ť. A ja vás žiadam, ak zistíte, 

že je to tak, že konanie je zastavené, tak požiadaj te 

mesto, nech znovu požiada o vyhlásenie nepo ľovných plôch 

v zmysle uznesenia 1798/2014. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor, ja by som ťa tiež poprosil, tak ako ťa 

interpelovala aj pani poslanky ňa Za ťovi čová, aj kolega 

Vetrák, rovnako my indikoval rovnaký problém aj kol ega 

Kuruc z Vrakune.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 04. februára 2016 s pokra čovaním 30. marca 2016  

 563 

Ja predpokladám teda, že ke ď sa budeš obraca ť na 

Siemens, aby teda dali k tomu nejakú informáciu, ne ch to 

pokryjú celoplošne, pretože také isté sa deje aj u nás 

v našej mestskej časti. My sme to zis ťovali. Je to údajne 

ohľadne, oh ľadne nejakých financií, ktoré mesto na 

rekonštrukciu má v zmysle platnej zmluvy poskytnú ť a tam je 

teda nejaký problém. 

Tak, tak poprosím skús potom tú interpeláciu rieši ť 

celoplošne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže poprosím organiza čné, aby si pozna čili aj pána 

poslanca Pilinského a budeme to tú odpove ď rieši ť pre celú. 

Aj pá, aj pá. Budeme ich rieši ť vlastne pre všetky mestské 

časti ke ď sa podaria tie informácie získa ť.  

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: 

Predsa len ešte jednu interpeláciu by som mal, pán 

primátor. Ospravedl ňujem sa, že na dvakrát.  

Týka sa, týka sa práve prebiehajúcich rekonštrukcií , 

čiasto čných rekonštrukcií ciest, ktoré v zásade vítame, al e 
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aj z rozpravy na komisii vysvitlo, že viacerí posla nci 

a najmä starostovia mesta by radi poznali princípy,  alebo 

zásady, pod ľa ktorých boli rozdelené peniaze na 

rekonštrukcie jednotlivých ciest.  

Chcem preto interpelova ť a požiada ť vás, pán primátor, 

aby ste nám písomne doložili aká komisia a pod ľa akých 

zásad mesto vychádzalo pri rozhodnutí o tom ako bud ú 

rekonštruované cesty tento rok. Myslím aj cesty sam ozrejme, 

ktoré sa rekonštruujú v rámci príspevku vlády.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

O opä ť opakujem, že bolo to rozhodnutie vlády, ktoré 

cesty sa budú rekonštruova ť. Zoznam ciest je prílohou 

rozhodnutia vlády. Čiže tá informácia, alebo teda tá 

interpelácia musí ís ť na predsedu vlády.  

My sme spolu pripravovali a navrhovali sme cesty te da 

nie len v Starom Meste, ale aj v iných mestských častiach, 

to znamená na pomedzí Karlovej Vsi, Ružinova, Novéh o Mesta, 

čiže aj iné mestské časti samozrejme majú ve ľké (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo). 

Pán poslanec, ešte faktickou.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Tak ja vás uis ťujem, pán primátor, že budem 

interpelova ť, lebo je to žia ľ, stále ten istý. A som 
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presved čený, že nebude, nebude tvrdi ť, že to rozhodla 

všetko vláda.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ja vám hovorím, že bola to príprava, ale to uznesen ie, 

je uznesením vlády.  

Ale dostanete odpove ď na interpeláciu tak ako ste 

žiadali.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Na základe dlhoro čnej, dlhodobej spolupráce. Dobre.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Interpeláciu, pán poslanec, pán starosta?  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Fakticky teraz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ale sú interpelácie 

(poznámka: nezrozumite ľné slová, hovoria naraz 

predsedajúci aj poslanec Mrva) 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

A to sa nedá fakticky reagova ť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nie, nie, ve ď tu je interpelácie. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Určite? Ja nie som odborník na rokovací poriadok 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Končím bod interpelácie a prechádzame do posledného 

bodu.  

 

 

BOD 29 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A tým je bod Rôzne. 

Nech sa pá či. 
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Pán poslanec, pán starosta, alebo poslanec Kuruc.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som v podstate chcel naviaza ť na tú vec, ktorú 

už požadoval kolega Peter Hanulík. Je trištvrte na 

jedenás ť, ešte ur čite chví ľu tu budeme a minimálne kvôli 

zamestnancom tohto magistrátu by bolo slušné, aby s me 

zajtra aspo ň o tú pol hodinu neskôr za čínali, na tú 

deviatu. Naozaj títo ľudia nie sú volení zástupcovia ako 

my, sedia tu kvôli nám, tak chcel by som požiada ť, aby sme 

zajtra za čínali zastupite ľstvo  o deviatej hodine.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno a vybavené. Za čneme o deviatej, súhlasím s tým.  

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

A a druhú vec, ktorú by som chcel.  

Boli tu útoky na niektorých poslancov, ktorí sa tu 

dnes nezú častnili rokovania. Samozrejme, každý mal nejakú, 

nejaký svoj dôvod pre čo.  

Ja by som možno chcel navrhnú ť pani kolegy ňa 

Augustini č je matka malého die ťaťa, musí koji ť, takže ona 

ur čite v rámci tohto nemohla dnes tu by ť do takej neskorej 

hodiny. Takže keby sme jej mohli zariadi ť nejakú izbu 

kojacu ako je to v parlamente pre pani podpredsední čku 
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Nicholsonovú, keby sme aj jej mohli poskytnú ť takýto 

priestor, aby nemohla by ť nejako potom odbremenená, alebo 

teda mohla koji ť aj po čas zasadnutia zastupite ľstva a mohla 

tu by ť s nami.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Preveríme túto možnos ť.  

Pán poslanec Dostál.  

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

Ja by som sa rád vyjadril ku kolíziám s rokovacím 

poriadkom, ktoré sme dnes absolvovali po čas vedenia schôdze 

zastupite ľstva. 

Tá prvá sa týka toho čo môže a nemôže zastupite ľstvo 

vo vz ťahu k riadite ľom rozpo čtových a príspevkových 

organizácií. Ja verím, teda pán primátor sa vyslovi l, že, 

že nemôže zastupite ľstvo uznesením uklada ť úlohy riadite ľom 

rozpo čtových a príspevkových  organizácií. Verím, že pán 

Katriak ho už informoval, že sa mýli, ale aby to za znelo aj 

na mikrofón a neostalo to len teda medzi nimi dvoma , tak by 

som rád zacicoval, zacitoval článok šes ť odsek tri 

rokovacieho poriadku: 

„ Uznesením mestského zastupite ľstva sa úlohy ukladajú 

mestskej rade, komisiám, námestníkom primátora, pos lancom 
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mestské, poslancom, mestskému kontrolórovi, hlavném u 

architektovi a riadite ľom rozpo čtových a príspevkových 

organizácií hlavného mesta.“ 

Len teda, aby neboli do budúcnosti pochyby či môžme, 

alebo nemôžme uklada ť.  

A druhá vec sa týka spôsobu hlasovania.  

Článok sedem, odsek osem hovorí, že hlasuje sa verej ne 

prostredníctvom hlasovacieho zariadenia, zdvihnutím  ruky, 

alebo tajne hlasovacími lístkami. Nenašiel som tam 

informáciu o tom, že kedy a akým spôsobom sa má, sa  má 

hlasova ť pomocou hlasovacieho zariadenia alebo zdvihnutím 

ruky. A samozrejme, že primátor vedie zasadnutie 

zastupite ľstva. Avšak v článku pä ť odsek dvadsa ťštyri sa 

hovorí, že faktickou poznámkou možno predloži ť aj 

procedurálny návrh vz ťahujúci sa na spôsob prerokúvania 

niektorého bodu programu.  

Mám za to, že poslanci, ktorí tu vystúpili a v rámc i 

faktickej poznámky navrhli, aby sa hlasovalo pomoco u 

elektronického zariadenia, v podstate podali proced urálny 

návrh, a pokia ľ mu pán primátor nevyhovel, tak mal necha ť 

rozhodnú ť mestské zastupite ľstvo akým spôsobom sa má 

hlasova ť, okrem prípadov, ktoré sú upravené zákonom alebo 

rokovacím poriadkom, že také, alebo onaké hlasovani e musí 

byť tajné, alebo, alebo poslanec má právo navrhnú ť spôsob 

hlasovania a musí sa mu vyhovie ť, tak v tých prípadoch ke ď, 

keď to nie je jasné a niekto má o tom rozhodnú ť a niekto to 

namieta, tak tým kto o tom má rozhodnú ť je pod ľa mňa 
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mestské zastupite ľstvo, a pri všetkej úcte nie pán 

primátor.  

A vychádzam aj z toho, že článok pä ť odsek trinás ť 

hovorí, že v sporných otázkach, ktoré sa vyskytnú p očas 

rokovania, predloží mestskému zastupite ľstvu návrh ďalšieho 

postupu návrhová komisia. O tomto návrhu rozhodne 

hlasovaním mestské zastupite ľstvo. 

Teda pokia ľ tým procedurálnym návrhom, aby sa 

hlasovalo pomocou elektronického zariadenia nebolo zo 

strany pána primátora vyhovené a bola to sporná otá zka, tak 

mala postup navrhnú ť návrhová komisia. Malo o tom rozhodnú ť 

mestské zastupite ľstvo, nie pán primátor.  

Ďakujem za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán magister. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností 

Áno, ďakujem ve ľmi pekne.  

Áno, uznesením mestského zastupite ľstva sa úlohy 

ukladajú mestskej rade, komisiám, námestníkom primá tora, 

poslancom, mestskému kontrolórovi, hlavnému archite ktovi 

a riadite ľom rozpo čtových a príspevkových, je to tak. Mýlka 

bola na mojej strane. Je to tak.  
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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 krátko zareagujem na to čo pán Dostál hovoril.  

Áno, ja si inak tiež tak isto vysvet ľujem rokovací 

poriadok v tej otázke čo spomenul, že to akým spôsobom 

budeme hlasova ť, teda minimálne do budúcna, o tom by malo 

rozhodnú ť potom mestské zastupite ľstvo. 

Čiže ak to aj na budúce niekto navrhne, tak by som a j 

pána primátora poprosil, že by sme postupovali týmt o 

spôsobom. Že jednoducho, ak niekto navrhne, že po ďme 

elektronickým hlasovaním ďalej postupova ť, tak by 

v prípade, že pán primátor s tým nesúhlasí, malo ro zhodnú ť 

o tom mestské zastupite ľstvo. 

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: 

Ďakujem za slovo. 

Ja viem, že v poslednom čase je ve ľkým zvykom, že si 

poslanci, s prepá čením za vyjadrenie, nasierajú do úst, ale 
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proste to čo sa tu deje a teraz ja viem, že tuto kolegovia, 

ktorých, ktorých to zdržuje, tak budú možno so mnou  

nesúhlasi ť, ale tí čo tu sedia štyri roky tak vedia, že 

vždy ke ď za čínalo na druhý de ň zastupite ľstvo, tak bolo 

fixne dohodnuté, že to predchádzajúce kon čí dvadsa ťjedna 

nula nula a len vo výnimo čných prípadoch na špeciálne 

hlasovania na žiados ť, ke ď boli nejaké dôležité body, tak 

sa predlžovalo o jeden, o dva, o tri dôležité body,  ktoré 

museli by ť v ten de ň z nejakého dôvodu schválené a všetky 

ostatné body sa presúvali na ďalší de ň a pokra čovalo sa 

v ďalší de ň. 

Bolo to úplne normálne, všetci to akceptovali, bolo  to 

bez problémov.  

To, že nejakým spôsobom naozaj tu držíte zamestnanc ov, 

nás všetkých ostatných do dvadsa ťdva pä ťdesiattri, tak 

samozrejme, je to presne tá kultúra, ktorá je tu ve dená. 

A potom sa nemôžte čudova ť, že aké poži čaj, také vrá ť.  

Keď si, bez urážky, myslíte, že tu a pán Chren povie, 

že ak si myslím, že má ma niekto za hlupáka, tak má m zloži ť 

mandát. Ja viem, že by sa mu to pá čilo. Možno pri nula celá 

osemdesiattri percenta a miliónov eurovej kampani, ktorú 

SKOK dal, tak by to bolo výhodné, lebo takým spôsob om by 

mali šancu, že by sa niekam aj prepracovali, keby v šetci 

poskladali mandáty. Možno ten, možno tá investícia naložená 

do kampane by im nejakým spôsobom vyšla. Ale ja, al e ja tu 

mám právo vystúpi ť, poveda ť svoj názor.  

A ke ď sa tu, pod ľa môjho názoru, neadekvátne so mnou 

ako so zástupcom, pre informáciu, ktorý dostal devä ť a pol 
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tisíc hlasov, pri tom ako kandidoval do mestského 

zastupite ľstva, čiže reprezentujem devä ť a pol tisíc 

Petržal čanov, ktorí ma sem zvolili, a mám pocit, že sa tu 

ku mne nie niekto nespráva adekvátne, tak mám právo  to 

vyjadri ť, mám právo tu urobi ť nejakú obštrukciu a mám právo 

protestova ť proti tomu akým spôsobom sa tu vedie 

zastupite ľstvo, akým dôvodom, akým spôsobom sa tu správa 

niekto, kto predsedá tomuto zastupite ľstvu a preto a zhodou 

okolností v tom nie som sám, viacerí tu majú taký p ocit. 

A možno ke ď naozaj sa tá kultúra z druhej strany 

zvýši, my nemáme s týmto problém, naozaj, konštrukt ívne 

fungova ť.  

A tiež nie som nadšený z toho, že dva body a úplne na 

výsmech hlasovaním v škôlke zdvíhaním ruky, je to, je to 

veľmi vtipné. Ja sa, naozaj, z toho budú krásne videjk á. Ja 

to zostrihám, aby sa ľudia na tom pobavili ako ako vtipne 

sa riešia problémy.  

Pretože, napríklad vám poviem, ke ď, ke ď pán Ftá čnik, 

strašne kritizovaný zo strany  sú časného primátora, vtedy 

poslanca Nesrovnala, dal hlasova ť a dvakrát mu poslanci 

nezahlasovali, tak skonštatoval, rozumiem, poslanci  nechcú 

ďalej diskutova ť, prerušujem zastupite ľstvo, chápem to ako 

signál a idem ďalej. Hej? Ako teda idem ďalej, že 

ukon čujem, a budem pokra čova ť zajtra.  

Tu sa ide robi ť spôsob, že po ďme vymenováva ť ru čné 

hlasovanie, absolútne akože v rozpore s rokovacím 

poriadkom, v rozpore s čímko ľvek.  
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A presne z tohto dôvodu ja dám návrh, aby, navrhuje m, 

aby zastupite ľstvo kon čilo o dvadsa ťjedna nula nula 

v prípade, že na druhý de ň bude ďalšie zastupite ľstvo. 

Dávam tento návrh uznesenia kvôli tomu, aby sme pre  

budúcnos ť v tomto mali jasné. A samozrejme, ke ď s tým 

kolegovia nebudú súhlasi ť, je to ich právo, ale potom nech 

sa ne čudujú, že ke ď, ke ď jednoducho nechcú sa správa ť 

rozumne a tí tie dve hodiny, ktoré sme tu strávili,  by sme 

za iných okolností boli vyriešili zajtra možno za p ätnás ť, 

dvadsa ť minút. Ale nechceli to vyrieši ť za pätnás ť, dvadsa ť 

minút, tak sme tu sedeli dve hodiny. Môžme s, môžme  si to 

nabudúce zopakova ť a naozaj v tom síce nevidím zmysel, ale 

keď sa inak nedá, tak čo máme robi ť.  

Týmto predkladám písomne svoj návrh. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

O tom sa hlasuje teraz hne ď, návrhová komisia?  

Dobre. Takže budeme hlasova ť o tom hne ď o tomto 

návrhu.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte elektronickým 

zariadením.  

Vyskúšame si. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Iba ke ď bude ale ďalší de ň, ďalší de ň. 
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(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

trinás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Poto, pokra čujeme v diskusii.  

Pán poslanec Chren.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Toto je faktická.  

Mňa len mrzia tie osobné útoky, že ke ď niekto nemá 

argumenty, tak musí za čať úto či ť a ešte logikou takou, že 

najvä čšiu pravdu potom na Slovensku má SMER, pretože má 

najvyššie preferencie. Ale budiš. 

Chcel by som predsa len kolegu požiada ť o dve veci.  

Po prvé, nech odkáže svojmu predsedovi pánu Budajov i, 

aby sa nám ospravedlnil za to, že nám tu dnes nadáv al 

v rozprave do idiotov.  

A po druhé, vlastne nie požiada ť, pogratulova ť k tomu, 

že sa teda váš duch s tým vašim telom spojil a že s te už 

opäť tu na tom zastupite ľstve.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ja, áno. 

(poznámka:  poslanec Budaj vykrikuje bez udelenia 

slova mimo mikrofón) 

Áno. Že môžete, prosím vás, necha ť priestor (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Slovo má pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

No. Tak ja by som chcel poveda ť, naozaj, ve ľmi to tu 

zaznelo, že osem a pol tisíca ob čanov dalo, devä ť a pol, 

pardon, ja sa ospravedl ňujem.  

Toto  od vás pán kolega chceli? Toto, aby ste robil i 

obštrukcie? Aby ste pre tú Petržalku absolútne ni č 

nespravili. Ja ke ď vás sledujem, za ni č nehlasujete, 

Petržalke ste v živote ni č pre nich tu nepresadili. Ni č. Ja 

nepoznám jednu vec čo ste  spravili pre Petržalku. Iba tu, 

že každému nadávate, každého oso čujete.  
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Ak vás za toto tých osem, devä ť a pol tisíca ľudí 

volilo, tak sú asi ve ľmi sklamaní, po čítam.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Chcem sa takisto ohradi ť vo či porušovaniu rokovacieho 

poriadku, alebo zavádzaniu, napríklad, zo strany ri adite ľa, 

zo strany riadite ľa právneho oddelenia. Naozaj, iba ke ď 

poslanci ho prichytia pri lži, tak potom to ve ľkoryso uzná.  

Jednoducho, jeden takýto vysoký úradní, pán primáto r, 

vášho magistrátu, nemá čo klama ť poslanecký zbor. V takých 

závažných veciach ako je interpelovanie alebo ude ľovanie 

úloh pre príspevkové organizácie.  

Takisto, to že vás pán Dostál, pán primátor, in 

flagranti pristihol pristihol pri tom, že znovu ign orujete 

rokovací poriadok, že tu s ľuďmi cvi číte, aby hlasovali 

rukou, hoci poslanci sa ohradzujú a majú právo, aby  sa 

o tom ohradení dalo hlasova ť, vy ste si vyárendovali 

autokratické práva a riadite to zastupite ľstvo ako malý 

diktátor. (gong) 

Sme tu o jedenástej hodine a rozpráva ť  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Skončil vám čas. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

so strany kohoko ľvek, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Skončil vám čas, pán poslanec.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

že my maríme rokovanie, je úplne absurdné.  

Ja si ani nepamätám, kedy sa do jedenástej hodiny 

rokovalo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Mikulec.  

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Teda ja si to tiež nepamätám, lebo som tu len rok, ale  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Teraz sa pýtam, že všetkých kolegov, že tu ide 

o nejaké, vytvorenie nejakého rekordu, už by sme ma li ís ť 

všetci domov. Tu sa bavíme o tom, že sú tu aj zames tnanci 

magistrátu, že majú svoje rodiny a my sa tu hlásime  do 

bodov a dávame tu pä ťminútové príspevky a už je jedenás ť 

hodín.  

Ja už by som teda rád skon čil, lebo toto oso čovanie 

medzi poslancami navzájom ma nebaví a ja už by som teda rád 

nie čo urobil pre tých Bratislav čanov. Takže budeme ma ť 

možnosť zajtra a tým pádom by som to dneska aj ukon čil, 

keby sa dalo.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Po posledný je pán poslanec Hr čka, faktickou. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno. Z tohto dôvodu žiadam o prezen čné hlasovanie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Okej. 
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Prezen čne hlasujeme zdvihnutím ruky. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

(gong) 

Kto je tu prítomní, prosím, zdvihnite ruku. 

(Hlasovanie.) 

Prosím, spo čítajte tu prítomný, zdvihnuté ruky. 

(spo čítavanie prítomných skrutátorkami, pracovní čkami 

organiza čného oddelenia) 

Pán poslanec Hr čka je prítomný? 

Neprítomný. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(gong) 

Prosím, zdvihnú ť ruky kto je prítomný.  

Pani poslanky ňa Tvrdá a Kimerlingová opúš ťajú sálu.  

Behom rokovania sa nemá odchádza ť, porušujete rokovací 

poriadok.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dvadsa ťtri prítomných. Sme uznášaniaschopní.  

Pokra čujeme v diskusii.  
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Slovo má pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Áno? Sme uznášaniaschopní? Áno?  

Tri veci som mal. Tuto, kde to mám.  

Aha, cesty.  

Som v tej exentrickej mestskej časti okrajovej. Ja si 

to pamätám, už sme o tých veciach hovorili často. Vy, pán 

primátor, ste hovorili, že to vláda ur čila uznesením, ale 

potom v diskusii vyplynulo, že tuná úradníci mesta,  odborní 

pracovníci mesta dali nejaký zoznam a ten potom vlá da 

spracovala a spolu s mestom sa to zrealizovalo.  

To to som na minulom zastupite ľstve, myslím januárovom 

nejak tak vypo čul a vlastne sme konštatovali, že to bolo 

mimo komisií, aj finan čnej, aj aj dopravnej, aj inej.  

Čiže to chcem da ť za pravdu pánovi Budajovi, lebo tak 

to bolo.  

Rokovací poriadok. Ja som si všimol, že zajtra máme  

v bode 56A, neviem čo to je za bod, zmenu rokovacieho 

poriadku. Ja tiež navrhnem a predbehol ma pán Hr čka, že 

rokovanie, ja som myslel, že máme do dvadsiatej dru hej 

riadne rokovanie, ale že vraj nemáme. Myslím, že by  bolo 

normálne bežné ke ď neni vojna, alebo nejaká havária, alebo 

kríza, alebo neviem čo, mimoriadny stav, tak rokovanie je 

bežne do dvadsiatej druhej. A v de ň ke ď je na druhý de ň 
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ďalšie rokovanie, tak iba do dvadsiatej prvej. Tak a k to 

nezmeníme inak.  

Čiže toto by som dal zajtra ako návrh k tomu bodu 56 A. 

A to tretie. 

Ja to neviem už ani pre číta ť po sebe.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak už to ani ne čítaj.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

(poznámka:  zasmiatie) 

Ešte mám čas, tak po čkaj pre čítam návrh pozvánky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pre čítaj nie čo iné.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Hlasovanie, aha.  

Ako starosta za desa ť rokov som teda prežil tých 

zastupite ľstiev strašne ve ľa, druhé volebné obdobie tu 

v meste a formu hlasovania neur čuje, pod ľa mňa starosta 

alebo primátor, ale ur čuje si zastupite ľstvo. To je jedno 

či vo Vajnoroch, alebo v meste, alebo hocikde v Preš ove. 
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zastupite ľstvo. Ja si myslím, že to nemáš ur čovať ty, ale 

že to má robi ť zastupite ľstvo. A asi to ur čuje aj zákon, 

nie len rokovací poriadok. To by som len chcel da ť za 

pravdu pánu Hr čkovi.  

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: 

Opätovne poprosím prezen čné hlasovanie a teraz 

menovite, pretože to bolo absurdné.  

A hanbím sa za úradníkov, ktorí napo čítajú ľudí, ktorí 

nezodvihli ruku. Je to trapné. A naozaj, toto je pr esne 

vizitka tohto zastupite ľstva a respektíve tohto úradu.  

Ďakujem. 

(poznámka:  po čuť  slová – ženský hlas „Pán 

primátor.“) 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) hlasova ť ešte prosím, 

kto je v predsálí.  

Proste apetít pred časne ukon či ť toto zastupite ľstvo 

neutícha.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  
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Faktická. Kto má faktickú?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, bolo to vo faktickej.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vo faktickej môže, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je hlasovanie. Vyhlasujem hlasovanie, prosím, 

neopúš ťajte hlasovaciu, prosím, hla.  

Pán poslanec Budaj, porušujete zákon.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Porušujete hla, porušujete rokovací poriadok, 

neodchádzajte. Hlasuje sa.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

Aby bolo jasné. Dobre.  

Takže hlasujeme prezen čne kto je prítomný.  

Pán poslanec Budaj. 

Neni prítomný. Odišiel v priebehu hlasovania. 

Pán poslanec Vetrák, neodchádzajte prosím,  hlasuje  

sa. Pod ľa rokovacieho poriadku sa nesmie odchádza ť. 
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Mám dať zatvori ť dvere? Mám da ť zatvori ť dvere tak, 

jak mi to káže rokovací poriadok?  

(poznámka:  po čuť slová mimo mikrofón – ženský hlas 

„Teraz odchádza sedlák jeden, lebo som chcela poved ať na 

mikrofón, tam za čal na m ňa kri čať, že klamem.“) 

Ale behom hlasovania sa nemôže odchádza ť.  

(poznámka:  po čuť slová mimo mikrofón – ženský hlas 

„Nech si vykrikuje doma na manželku a nie na m ňa.“)  

A vy ste tí, ktorí sa ve ľmi ve ľmi bránia rokovací 

poriadok, teraz ho flagrantne sami porušujete.  

Pán poslanec Budaj, 

neprítomný. 

Pán poslanec Grendel, 

neprítomný. 

Pani poslanky ňa Kimerlingová, 

neprítomná. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová, 

neprítomná. 

Pani poslanky ňa Čahojová, 

neprítomná. 

Pán poslanec Hochschorner, 

neprítomný.  
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(poznámka: poslanec Hochschorner bol za) 

Pán poslanec Kolek 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: poslanec I. Kolek je neprítomný) 

Hochschorner tam, pardon, ste tu?  

Neprítomný.  

Pán posla, pani poslanky ňa Tvrdá, 

neprítomná. 

Pán poslanec Dostál, 

neprítomný. 

Pán poslanec Hr čka, 

neprítomný. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá, 

neprítomná. 

Pán poslanec  Vetrák, 

neprítomná. 

Celý Bratislavský klub je neprítomný. 

Klu, pán poslanec  Bajan, 

neprítomný. 

Pán poslanec  Drozd. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán pos Ha pani poslanky ňa Halulíková, Hanulíková. 

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

Tu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Wienštuk. 

(poznámka: neprítomný) 

Pán poslanec Borgu ľa. 

(poznámka: neprítomný) 

Pani poslanky ňa Farkašovská. 

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , poslanky ňa MsZ: 

Tu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kuruc. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán, pani poslanky ňa Černá. 

(poznámka: neprítomná) 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Tu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák. 

Neprítomný. 

Pán poslanec Bulla. 

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

Tu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Jambor. 

(poznámka: neprítomný) 
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Pán poslanec Kaliský. 

(poznámka: prítomný) 

Pán poslanec Černý. 

(poznámka: prítomný) 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Za ťovi čová. 

(poznámka: prítomná) 

Pani poslanky ňa Feren čáková. 

(poznámka: prítomná) 

Pán poslanec Ká čer. 

(poznámka: prítomný) 

Pani poslanky ňa Augustini č. 

(poznámka: neprítomná) 

Pán poslanec Mikulec. 

Tu. 

Pán poslanec Greksa. 

(poznámka: neprítomný) 

Pani poslanky ňa Svore ňová. 

(poznámka: neprítomná) 
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Pán poslanec Chren. 

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

Tu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Jen čík. 

(poznámka: prítomný) 

Pán poslanec Uhler. 

(poznámka: neprítomný) 

Pán poslanec Kor ček. 

(poznámka: prítomný) 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Tu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Buocik. 

(poznámka: prítomný) 

Pán poslanec Žit. 

Prítomný hej?  
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Pán poslanec Žitný. 

(poznámka: neprítomný) 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Tu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Plšeková. 

(poznámka: prítomná) 

Pán poslanec Mrva. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je no. 

Pani poslanky ňa Štasselová. 

Je prítomná. 

Koľko je prítomných?  

(poznámka:  poslanci odpovedali mimo mikrofón, na 

nahrávke nie je po čuť všetky odpovede) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

V rokovacej sále je prítomných  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán Hochschorner povedal, že je tu. Vy ste povedali , 

že ste tu, že?  

(poznámka:  je po čuť mimo mikrofón „áno“) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dvadsa ťštyri, dvadsa ťtri.  

Zastupite ľstvo je uznášaniaschopné. 

Pokra čujeme v bode Rôzne.  

Pani poslanky ňa Feren čáková.  

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

No škoda, že nás je už teda tak málo. Unavení všetc i, 

ale neviem aké my vydávame navonok aký obraz našim občanom. 

Skuto čne sme na smiech.  

Dnes som tu po čula  ke ď mala pani Šavelová prejav, ke ď 

tu odprezentovala Zoologickú záhradu, že v skuto čnosti sú 

dve zoologické záhrady v Bratislave a jedno je brat islavský 

parlament. Naozaj si tak môžme teda pripada ť.  

Mrzí ma, že sa tu vzájomne oso čujeme. A ja osobne sa 

mnohokrát nehlásim a nekomentujem materiály, pretož e tieto 
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jednak sa prerokuvávajú na rôznych komisiách teda a  potom 

aj v rôznych teda v jednotlivých kluboch.  

Čiže ja si myslím, že na mestskom zastupite ľstve by sa 

mali naozaj už predžuté materiály schva ľova ť alebo 

neschva ľova ť, ale nie aby sme si tu robili divadielko.  

A skuto čne, nedávame ve ľmi dobrý obraz teda 

Bratislav čanom.  

Ja si myslím, že keby mnohí mohli, tak by sem došli . 

A pani Černá, nevyjadrujem sa vulgárne, by povedala, 

že by nás odtia ľto vyhnali osratou metlou. Prepá čte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme. 

Poďme diskutova ť ešte skuto čne k veci, ak niekto nie čo 

má. Toto už nemusíme komentova ť.  

Pani poslanky ňa Jégh. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela iba doplni ť kolegy ňu.  

Útok  je najlepšia obrana. A to pán Hr čka dneska 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík.  

 

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som prosím vás chcel v rokovacom poriadku, že  

kto tu neni na prezentovaní, nedostane odmenu za to  zastu. 

Naozaj, to akože, niekto sa zbalil a odišiel a dost al 

takú odmenu ako ja, ktorý tu sedím, zdá sa mi to bl bé. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Tak, ako to majú vo Vrakuni. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Končím bod Rôzne. 
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Dámy a páni, podarilo sa nám dokon či ť dneska dve 

zastupite ľstvá. Je to ve ľký úspech.  

(poznámka:  potlesk) 

 

Ďakujem tým, čo vydržali, ďakujem tým, čo vydržali. Tí 

čo nevydržali, vydali svoje svedectvo o svojom vz ťahu 

k ostatným kolegom.  

Vidíme sa zajtra ráno o deviatej.  

 

Ďakujem aj zamestnancom úradu a ospravedl ňujem sa im 

za to, že tu tak dlho museli by ť, ale bohužia ľ, také je 

zamestnanie pri meste.  

Vidíme sa zajtra o deviatej.  

Dobrú noc.  

(Ukon čenie o 23.10 h) 

 

X X 
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