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OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(09.35 h Výzva na zaujatie miesta v rokovacej sále)  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   Nesrovnal, 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je pol deviatej a to je čas, ktorý je na pozvánke 

ur čený na zahájenie mestského zastupite ľstva, prvého 

riadneho pracovného v tomto roku. Prosím vás, aby s te 

zaujali svoje miesta, aby sme mohli za čať.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Zaujali svoje miesta, aby sme mohli spo číta ť či sú 

prítomní tí, ktorí sú potrební pre uznášaniaschopno sť.  

Tak, ešte raz dobré ráno milé pani poslankyne, milí  

páni poslanci.  

Otváram zasadnutie mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Pod ľa prezen čnej 

listiny je prítomná nadpolovi čná vä čšina všetkých 

poslancov, preto konštatujem, že mestské zastupite ľstvo je 

uznášaniaschopné.  

O ospravedlnenie neú časti na dnešnom zastupite ľstve 

požiadali, nikto, tak. Nikto, myslím že niekto bude  

potrebova ť poobede odís ť som po čul. Áno, pani, pani Černá 

bude potrebova ť odís ť poobede.  

Ešte pred tým než sa pustíme do vo ľby overovate ľov 

a návrhovej komisie by som chcel skonštatova ť s rados ťou, 
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že tu sedíme v plnej zostave za týmto stolom. To zn amená, 

že chcem privíta ť po mojej ľavici aj pravici nových 

námestníkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bra tislavy, 

prvého námestníka Milana Černého, námestní čku Ivetu 

Plšekovú a námestníka Ignáca Koleka. Kolegovia, gra tulujem  

vám k tejto vo ľbe a prajem vám ve ľa síl a zdravia pri 

plnení náro čných úloh, ktorý, ktoré pred nami stoja.  

Riadite ľa magistrátu Martina Marušku ste všetci už 

väčšinou, teda dúfam, stretli, ak nie, ešte raz ho 

predstvujem. 

Sedí medzi nami aj nový hlavný dopravný inžinier 

hlavného mesta. Je ním pani inžinierka Kratochvílov á, ktorú 

srde čne vítam, ktorá bude ma ť, (poznámka:  potlesk), 

gratulujem, ktorá bude ma ť tiež samozrejme priestor sa 

preja, respektíve komentova ť materiál, ktorý budeme ma ť, 

myslím že pod bodom číslo dva.  

Takže po ďme na vo ľby. Za overovate ľov  zápisnice 

z dnešného zasadnutia mestského zastupite ľstva odporú čam 

zvoli ť pani Pätoprstú z Bratislavského klubu a Jozefa 

Uhlera z Pravicového klubu.  Pani Šimon či čovú 

z Bratislavského klubu a Olivera Kríža z Pravicovéh o klubu. 

Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasova ť o predloženom 

návrhu.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte teraz.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

tridsa ť za. 
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Uznesenie bolo prijaté.  

Ďakujem, iba na upresnenie dodávam, že pani 

Šimonči čová, pán Kríž sú náhradníci za overovate ľov.  

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zvolilo 

overovate ľov pod ľa predloženého návrhu.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, do návrhovej 

komisie na prípravu uznesení navrhujem zvoli ť pani Izabellu 

Jégh, pána Ondreja Dostála, pána Mariana Greksu, pá na 

Radovana Jen číka a pani Ľudmilu Farkašovskú . A ako 

náhradníkov Petra Pilinského, Branislava Kaliského,  Martina 

Chrena, Luciu Štasselovú a Petra Hanulíka. 

Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasova ť 

o predloženom návrhu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. Konštatujem, že mestské 

zastupite ľstvo zvolilo návrhovú komisiu pod ľa predloženého 

návrhu.  

A teraz prosím návrhovú komisiu, aby tak ako je to 

zvykom zasadla na vyhradené miesta, priebežne sprac úvala 

návrhy na zmenu alebo doplnenie uznesení a predsedu  

návrhovej komisie, aby po skon čení diskusie predniesol 
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presne formulovaný text návrhu uznesenia. Sú časne prosím 

a žiadam poslancov, aby návrhy na zmenu alebo dopln enie 

uznesení odovzdávali návrhovej komisii písomne, jas ne 

formu ľova, formulovate ľné a formulované a čitate ľné.  

Prechádzame k programu dnešného rokovania.  

(Poznámka:  Návrh programu : 

Otvorenie  

Voľba overovate ľov zápisnice, vo ľba návrhovej komisie  

1.  Informácia o príprave rozpo čtu – ústna informácia 

 
2.  Návrh zasadacieho poriadku Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 
(stiahnutý bod z rokovania)  

3.  Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 20 14 

4.  Návrh na schválenie prípadu  hodného osobitného 
zrete ľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na 
pozemku parc. č. 8934 v k. ú. Staré Mesto,  
Bratislavskej organizácii cestovného ruchu 

5.  Návrh prenájmu nebytových priestorov v Domove senio rov 
Lamač ako prípad hodný      osobitného zrete ľa   

6.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Rača,   parc. č. 17400/4, parc. č. 17350/1, parc. č. 
22258/1, spolo čnosti TLD, s.r.o. so sídlom 
v Bratislave 

7.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Rača,  parc. č. 17348/11 a parc. č. 22877/13, 
spolo čnosti Konstrukt Invest s.r.o. so sídlom   
v Bratislave 
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8.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 3510/26, 3510/27, 1163/5 a 1213/1, 
spolo čnosti SBDKREDIT, spol. s r. o., so sídlom 
v Bratislave 
(stiahnutý bod z rokovania)  

9.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu nehnute ľností v Bratislave, k. ú. 
Devínska Nová Ves, stavby súp. č. 6095 a pozemku parc. 
č. 120, nachádzajúcich sa na Istrijskej 22 
v Bratislave, pre Základnú umeleckú školu, so sídlo m 
v Bratislave 

10.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. 
č. 4723/1,  k. ú. Petržalka, Ob čianskemu združeniu 
priate ľov Bulharskej školy Christo Boteva, so sídlom 
v Bratislave 

11.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č.  446/2, pre Prvú distribu čnú 
spolo čnos ť s.r.o. so sídlom v Bratislave 

12.  Návrh na predaj  pozemku v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5311/27,  
JUDr. Františkovi Slovíkovi a manželke RNDr. Márii 
Slovíkovej, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

13.  Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratisla ve, 
k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/22,  parc. č. 2697/23, 
Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricov ej, 
ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

14.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlov a 
Ves, parc. č. 3888/26, 3888/34, 3888/197, 3888/198, 
3888/207 a 3888/208, spolo čnosti Národná dia ľni čná 
spolo čnos ť, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa 

15.  Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
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16.  Protest prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava  Kd 
475/14/1100-14 zo d ňa 10. 11. 2014 proti všeobecne 
záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 4/2014 o zákaze požívania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miesta ch 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

17.  Návrh na schválenie rozhodnutia č. 17/2014 primátora 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy pri zabezpe čovaní verejného 
poriadku 

18.  Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní 

19.  Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy 
v rámci  Združenia miest a obcí Slovenska a Únie mi est 
Slovenska za II. polrok 2014 

20.  Návrh novely Štatútu Domu pre starších ob čanov 

21.  Návrh  dodatku k Zria ďovacej listine Základnej 
umeleckej školy, Exnárova 6, Bratislava 

22.  Správa o zdravotnom stave obyvate ľov hlavného mesta SR 
Bratislavy v roku 2013 

23.  Informácia o vykonaných krokoch oh ľadne Investi čného 
zámeru stavby Predstani čný priestor hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

24.  Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 

25.  Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 
Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 
06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h  po 
bode vystúpenie ob čanov) 

26.  Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratisla ve, 
k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/26  a parc. č. 2697/27, 
Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej – 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod  stavbou 
s pri ľahlým pozemkom 
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27.  Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby 
a uloženia kanaliza čnej prípojky k pozemkom 
v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 263/3 a parc. č. 
263/4 

28.  Návrh na uplatnenie predkupného práva hlavného mest a 
SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, vo vlastníctve spolo čnosti LUKOIL Slovakia 
s.r.o. (Normbenz Slovakia s. r. o.), so sídlom 
v Bratislave 

29.  Návrh na zverenie nehnute ľností v Bratislave, pozemkov 
parc. č. 19228/7, parc. č. 19238/7 a komunikácie na 
parc. č. 19228/7, k. ú. Vinohrady, lokalita Ahoj a 
Kamzík, do správy Mestských lesov v Bratislave 

30.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 662/2012 zo d ňa 27. - 
28. 06. 2012, ktorým bol schválený predaj 
nehnute ľností spoluvlastníkom bytov v dome na 
Čiližskej ul. 1 

31.  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. na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionáln eho 
rozvoja Slovenskej republiky 

32.  Plán zasadnutí Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy na rok 2015 

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

34.  Interpelácie 

35.  Rôzne 

16.00 h Vystúpenie ob čanov  
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Informa čné materiály: 

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

b)  Informácia o rozpo čtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

c)  Informácia o stave finan čných prostriedkov na ú čtoch 
hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2014 a zápisni ce 
o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratisla vy 
za roky 2011, 2012, 2013 

d)  Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

e)  Informácia o plnení schválených uznesení o predaji 
a dlhodobom nájme nehnute ľného majetku hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2014   

f)  Informácia o po čte zápisov na listoch vlastníctva 
hlavného mesta SR Bratislavy na základe vyh ľadávacej 
činnosti za rok 2014  

g)  Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  
mesta SR BA za obdobie od 1.10.2014 do 31.12.2014 

h)  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 
infraštruktúry dopravnej siete elektri čkových 
a trolejbusových tratí 

i)  Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v obytnom dome Mozartova 10, Medzilaborecká  7, 
Mierová 24, Tren čianska 62, Kva čalova 22, 24, 26, 28, 
Velehradská 26,30, Veternicová 24, Hlavá čikova 1, 
Markova 11, Hálova 18, Hálova 4, Mlynarovi čova 5, 
Vyšehradská 19, Holí čska 17 vlastníkom bytov 

j)  Informácia o prijímate ľoch sociálnych služieb 
umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, 
ktorých zria ďovate ľom je hlavné mesto SR Bratislava za 
III. a IV. štvr ťrok 2014 
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k)  Informácia o výsledkoch kontroly mestského kontroló ra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpo čtovej organizácii 
Základná umelecká škola, Exnárova 6, Bratislava  

l)  Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolór a 
hlavného mesta SR Bratislavy na oddelení kultúry, 
školstva, športu a mládeže magistrátu, zameranej na  
poskytovanie dotácií z rozpo čtu hlavného mesta SR 
Bratislavy 

m) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolór a 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpo čtovej organizácii 
Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, Bratisl ava 

n)  Informácia o opatreniach prijatých na odstránenie 
nedostatkov 

o)  Odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených v správe mestského kontrolóra  
hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonanýc h 
kontrol, číslo uznesenia: 186/1999 časť B zo d ňa 
2.12.1999 

p)  Informácia o plnení opatrení na odstránenie 
nedostatkov vykonanej kontrole Bratislavského 
samosprávneho kraja – Útvar hlavného kontrolóra, 
Sabinovská 16, Bratislava a Mestského kontrolóra hl . 
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1 

q)  Informácia o  prijatých  opatreniach  na  odstránen ie   
nedostatkov  zistených mestským kontrolórom hlavnéh o 
mesta SR Bratislavy v zmysle záverov kontroly č. 
5/2014 

r)  Informácia o plnení opatrení na odstránenie 
nedostatkov zistených následnou finan čnou kontrolou 
a kontrolou správy objektu Zimného štadióna Ondreja  
Nepelu, Odbojárov č. 9 vykonanou mestským kontrolórom 
hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej 
organizácii Správa telovýchovných a rekrea čných 
zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 

s)  Informácia o riešených škodách a záveroch k nim 
prijatých za obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 na 
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Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy 
a v organizáciách zriadených Mestským zastupite ľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 

t)  Informácia o po čte hlasovaní poslancov Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy na 
zasadnutiach Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2014 (od 1.1.2014 – 6. volebné  
obdobie) 

u)  Informácia o zmene organiza čného poriadku Magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy 
s ú činnos ťou od 1. januára 2015 

(koniec poznámky) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené pani poslankyne a vážení páni poslanci, ja 

navrhujem do programu nový bod tri Informácia o plnení 

úlohy oddelením správy komunikácii magistrátu týkaj úcich sa 

zimnej údržby komunikácií.  Je to nový materiál, hovoril som 

s ním aj na grémiu s kolegami poslancami, aj v čera ke ď sme 

sa rozprávali o dnešnom zastupite ľstve. Je predložený dnes 

ráno. V čera ve čer sme to, v čera ve čer sme ho poslali mailom 

a bolo to dos ť neskoro, ale je to vždy lepšie ako dnes 

ráno. Máte ho aj vytla čený a budeme hovori ť o ňom v bode 

číslo tri.  

Takže prosím, o tomto návrhu musíme hlasova ť.  

Prosím, prezentuj.  

Aha, pán Kríž. 

Poďme hlasova ť najprv o tomto a potom, potom 

poslaneckých.  
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť, tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťdva za. 

Takže máme nový bod tri a tým je tá správa o zimnej  

údržbe.  

Ja chcem spravi ť ešte ďalšiu zmenu programu a to je 

presunú ť bod číslo dvadsa ťštyri Informácia o stave 

realizácie Nosného systému MHD v Bratislave  dopred u ako 

bod číslo dva.  

Prosím.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To bol pôvodný dvadsa ťštyri. Pôvodný bod tri sa posúva 

na bod štyri, štyri na pä ť a tak ďalej.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Alebo, dobre, spravme to takto, bude to áno tri á, áno 

to je lepšie aby sme, aby sme zostali v tom pôvodno m 

číslovaní. A tento bude dve a.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

A tento nahrádza. Dobre, dvojku dáme dole. Dobre, 

takže tento bude namiesto, namiesto bodu dva bude z aradený 

tento bod dvadsa ťštyri. 
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Prosím hlasujte. Prezentujte sa. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To urobím v ďalšom kroku.  

Lebo chcem stiahnu ť materiály v bode číslo dva 

a v bode číslo osem, kde som zachytil nesúhlas Dúbravky. Ma 

poprosil predseda poslaneckého grémia, grémia, aby sme ten 

bod číslo osem dali dole.  

Už to spravme takto, nabudúce to urobíme tak, ako 

hovoríte vy. Dobre.  

Takže po ďme, prosím, hlasova ť o tom, že namie, bod dve 

nah, bod dvadsa ťštyri nahrádzame a bude  z neho bod dva.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

tridsa ťjeden za. 

Uznesenie bolo schválené.  

Zárove ň teda oficiálne s ťahujem bod číslo dva a bod 

číslo osem z programu rokovania, o ktoré ma požiadal  

predseda poslaneckého grémia na v čerajšom rokovaní.  

Zachytil som ešte, že budú poslanecké návrhy na zme nu 

programu, takže pán Kríž, nech sa pá či.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  
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Vážený pán primátor, ve ľmi rád by som doplnil bod, 

ktorý by mal skôr informa čný charakter. Týkal by sa 

plánovaného, plánovanej výstavby ropovodu cez územi e 

hlavného mesta. 

Máme tu nové volebné obdobie, množstvo poslancov je  

nových, ktorí nemá dostatok informácií oh ľadom tejto, tejto 

záležitosti. Bol by som ve ľmi rád, keby sme zaradili ve ľmi 

krátky bod, niekedy po Vystúpení ob čanov, kde by som si ja 

zobral tú úlohu, že by som krátko informoval ctenýc h 

kolegov o tejto problematike a dovolil by som si aj  

navrhnú ť jedno krátke uznesenie k tejto veci. Myslím si, že  

je viac ako aktuálna a bolo by dobré, aby sme ju 

neodkladali.   

Takže navrhujem bod Informácia o výstavbe ropovodu,  

povedzme navrhujem hne ď po Vystúpení ob čanov, ak je to 

možné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani Svore ňová, poslanky ňa Svore ňová.  

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

Dobrý de ň, ja by som chcela požiada ť o zaradenie ako 

bod dvadsa ťštyri Návrh na podanie prihlášky do sú ťaže o 

Európske hlavné mesto mládeže 2018. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Materiál je  

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

Materiál majú kolegovia na stoloch.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máte na stole, dobre.  

Pán poslanec Kríž, vy neviete, my nevieme da ť číslo 

tomu, pretože nevieme čo preberieme. Bude to prvý materiál 

po šestnástej hodine. Ak tu teda ešte budeme. To je  ambícia 

skon či ť po Vystúpení po Vystúpeniach ob čanov.  

Dobre, prosím o týchto dvoch bodoch budeme hlasova ť. 

Najprv o návrhu pána poslanca Kríža, aby za Vystúpe niami 

občanov nasledoval informa čný materiál a správa o, alebo 

diskusia o ropovode.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťštyri za, traja sa zdržali. 

Bod bude zaradený.  

A potom, prosím, hlasujme o návrhu poslankyne 

Svore ňovej o to,  aby bod číslo dvadsa ťštyri, ten 
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presunutý, bol nahradený materiálom Euro, Bratislav a, 

Prihláška Bratislavy za európske hlavné mesto mláde že.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťšes ť za, dvaja sa zdržali. 

Materiál bol tiež schválený.  

Ďalej ešte musíme urobi ť zados ť rokovaciemu poriadku, 

pretože, vážené pani poslankyne a vážení poslanci, v návrhu 

programu rokovania sú zaradené materiálmi pod bodmi  

pôvodnými číslo dva, číslo tri, pätnás ť, devätnás ť, 

dvadsa ťtri, dvadsa ťpäť, dvadsa ťosem, tridsa ťjedna, 

tridsa ťdva, tridsa ťtri, pri ktorých chýbajú stanoviská 

komisie mestského zastupite ľstva, prípadne mestskej rady, 

preto v zmysle rokovacieho poriadku musíme o zarade ní 

týchto bodov do programu rokovania osobitne hlasova ť.  

Takže, pani poslankyne, páni poslanci, ak nemáte 

výhrady zahlasujme o zaradení aj týchto bodov alebo  

schválení týchto bodov v dnešnom rokovaní.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

tridsa ťjeden za, štyria sa zdržali. 

Konštatujem, že tieto materiáli boli zaradené do 

programu dnešného rokovania.  
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Má ešte niekto iné návrhy alebo doplnenia k dnešném u 

programu?  

Aj nie, tak dávam o upravenom programe hlasova ť ako 

o celku.  

Prosím, zaregistrujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťdevä ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. To znamená, že máme schvále ný 

program dnešného rokovania.  

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PRÍPRAVE ROZPOČTU 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY  

NA ROK 2015.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poďme teda k bodu číslo jedna a tým je Informácie 

o príprave rozpo čtu. Je to ústna informácia, ktorú vám 

chcem poda ť ako bod číslo jedna, pretože samozrejme sa 

oprávnene pýtate v akom stave finan čnom je Bratislava, kde 

sa nachádzame v procese prípravy rozpo čtu a aké máme 

vyhliadky, lebo to, že sme v rozpo čtovom provizóriu vyplýva 

zo zákona, ktorý hovorí, že ke ď nie je schválený rozpo čet, 
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tak naše výdavky sú obmedzené jednou dvanástinou 

predchádzajúceho rozpo čtu. Tak sa mi dovo ľte teda podeli ť 

s vami o nejakých pár informácií o tomto rozpo čte, pretože 

ten náš bratislavský je taký ako každý iný rozpo čet, 

(poznámka:  odkaš ľanie) pardon. 

(poznámka:  nezrozumite ľné slová) našich financií uka 

(poznámka:  odkaš ľanie) ukazuje aké budeme ma ť príjmy 

a výdavky, do čoho budeme investova ť, aké služby budeme 

môcť zabezpe či ť, aké máme priority, aké budeme ma ť záväzky, 

či sa s nimi budeme môc ť vysporiada ť, alebo naopak, či 

klesneme na kolená.  

Ja by som si ve ľmi prial, aby sme o rozpo čte mohli 

rokova ť už dnes, ale návrh, ktorý bol pripravený 

predchádzajúcim vedením a ktorý sme našli na stole mi to 

však bohužia ľ neumožnila. Ja vám poviem aj pre čo.  

Po prvé, ten návrh, ktorý bol pripravený 

predchádzajúcim vedením nebol vyrovnaný. Bol nevyro vnaný 

rozpo čet. Bol to síce prvý pracovný. Chápem, že ten prvý 

nemusí by ť vždy vyrovnaný, ale ten schodok bol príliš ve ľký 

a dnes približne po piatich pracovných týžd ňoch, v ktorom 

sme, v ktorom sme v úrade, nepo čítam sviatky, tak stále 

Bratislava má schodok okolo štyroch miliónov Eur. A  ja 

takýto návrh s takýmto schodkom bratislavskému 

zastupite ľstvu a vám teda predklada ť nebudem.  

Po druhé, ten návrh rozpo čtu nezoh ľadňoval dlhodobú 

udržate ľnos ť financií hlavného mesta Bratislavy ako takých. 

V ďalších rokoch totiž tie nekryté schodky, ktoré boli  

naplánované, presahovali násobky deficitu, nie len 
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terajšieho, ale aj toho pôvodného. A nebudem tu str aši ť 

tými desiatkami miliónov, ktoré boli naplánované na  budúce 

roky ako nekryté schodky. A takýto návrh rozpo čtu ja vám 

nepredložím.  

A po tretie. Máme novú metodiku Ministerstva financ ií, 

ktoré, ktoré rozhodlo, že do celkového zadlženia ob cí sa 

budú po číta ť aj záväzky mestských firiem. A pod ľa tejto 

novej metodiky má hlavné mesto Bratislava dlh viac ako 

dvesto miliónov Eur a tla číme pred sebou aj neuhradené 

faktúry viac ako desa ť miliónov Eur. A takýto rozpo čet ja 

vám nepredložím.  

Čiže v tejto situácii máme na výber. Bu ď sa budeme 

tvári ť, že mesto je zdravé a že sa ni č nedeje a budeme 

pokra čova ť v tomto, alebo prestaneme klama ť samých seba, aj 

Bratislav čanov a  hra ť túto hru na schovávanku a za čneme sa 

správa ť racionálne a rozumne.  

Aby som bol úplne jasný, tá prvá cesta, tá 

schovávanka, je, má pomerne zrozumite ľný cie ľ a tým je 

nútená správa Bratislavy v roku 2016. ale to asi ne chceme. 

Tá druhá vo ľba, to je tá moja vo ľba, je, za čať sa pozera ť 

na financie Bratislavy s rozumom a zodpovednos ťou. Iba tak 

môžme presta ť klama ť Bratislav čanov aj našich obchodných 

partnerov, že je všetko v poriadku.  

Čiže budeme sa musie ť vyrovna ť s tým schodkom, budeme 

sa musie ť vyrovna ť s dlhodobou udržate ľnos ťou aj 

s neuhradenými faktúrami, ktoré tla číme pred sebou z roka 

na rok.  
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Čo sa týka času. Ja by som chcel, aby sme ten rozpo čet 

prebrali na marcovom zastupite ľstve. Ostatne aj 

predchádzajúce vedenie schválilo, alebo my, ktorí s me tu 

boli poslanci pred štyrmi rokmi, sme schválili rozp očet ku 

koncu marca, myslím, že to bolo tridsiateho alebo 

tridsiateho prvého marca. A to bol ten návrh v pods tatne 

lepšom stave, aký sme našli my.  

Ak chceme schváli ť ten rozpo čet na marcovom 

zastupite ľstve, myslím, že dvadsiateho šiesteho, spätný 

odpočet nám dá tie jednotlivé mí ľniky, to znamená, že 

pätnás ť dní pred tým musí by ť zverejnený na internete, to 

je desiateho, jedenásteho. A ja by som chcel, aby e šte pred 

jarnými prázdninami ten rozpo čet bol prejednaný 

v komisiách, vo finan čnej komisii a vo všetkých komisiách, 

ktoré o to prejavia záujem. A tam sa budeme rozpráv ať 

o jeho štruktúre, o prioritách. Ďakujem. Výške jednotlivých 

výdavkov a tak ďalej. A ja som samozrejme na túto diskusiu 

pripravený s vami a verím, že nájdeme spolo čne s vami 

spolo čný postup a prístup k tomu, aby sme Bratislav čanom 

zabezpe čili to, čo potrebujú.  

Pretože za necelé (gong), okej, beriem si ešte druh ý, 

pretože za necelé dve minúty, za necelé pracovné dv a 

mesiace, za tých pä ť týžd ňov sme s riadite ľom magistrátu 

absolvovali množstvo stretnutí so zamestnancami mag istrátu. 

Našli sme a stretli sme ľudí ve ľmi angažovaných ale zárove ň 

aj ľudí ve ľmi prekvapených, že sa ich vôbec niekto pýta na 

to ako ich odbor sa díva na rozpo čet a aké má reálne 

požiadavky. A ľudí prekvapených, že stretli pri tých 

rokovaniach aj iných ľudí z odborov, pretože doteraz sa 

nekomunikovalo, nikto sa ich nepýtal a nekoordinova l. A 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 26 

z toho sa vytratila potom ich zodpovednos ť a výsledok je 

ten, ktorý vidíme aj vonku v uliciach Bratislavy. N erobila 

sa analýza finan čných dopadov, právnické analýzy a tak 

ďalej.  

Takže dnes chcem, aby sme toto všetko spolo čne videli, 

chcem zapoji ť pracovníkov magistrátu, tých, ktorí cítia 

zodpovednos ť za osud Bratislavy do týchto diskusií. Ja 

viem, že takí tu sú. Chcem im da ť aj pocíti ť zodpovednos ť, 

aby rozumeli tomu, že aj oni sú zodpovední za to, a ko naše 

mesto funguje. Chcem spolupracova ť s vami, aby sme v marci 

predložili rozpo čet, ktorý nám umožní Bratislavu previes ť, 

nie len previes ť cez tento rok, ale za čať realizova ť aj 

priority, s ktorými sme do volieb šli.  

To je zatia ľ z mojej strany všetko.  

Nech sa pá či, otváram diskusiu, do ktorej sa prihlásil 

pán Borgu ľa.  

Nech sa pá či, pán Borgu ľa. 

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

Ďakujem za slovo. 

Dobré ráno prajem v prvom rade všetkým.  

Pán primátor, vy ste boli zvolený v novembri minulé ho 

roku za primátora. Odvtedy uplynuli pomaly, alebo o d vášho 

vymenovania za primátora už uplynuli pomaly dva mes iace. 

Dodnes, žia ľ, ste nemali ani to ľko, aby ste sa stretli 
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k téme rozpo čtu s nami poslancami, minimálne s predsedami 

klubov.  

Ja som rád, že po tom tlaku, ktorý sme na vás 

vyvinuli, ste dali aspo ň ústnu informáciu. Mrzí ma, že to, 

čo ste povedali, ste neboli ochotní da ť aspo ň na papier 

tak, aby sme si to mohli možno ve čer pred zastupite ľstvom 

pre číta ť.  

Myslím si, že rozpo čet je nato ľko dôležitá téma, že 

patrilo by sa o tom rozpráva ť s predsedami poslaneckých 

klubov, patrilo by sa o tom rozpráva ť v kluboch, patrilo by 

sa o tom možno rozpráva ť na mestskej rade tak, aby sme sa 

na ten rozpo čet pripravili. Vy ste to doteraz neurobili. 

Myslím si, že mesto bez rozpo čtu, tak ako je teraz, ale aj 

bez diskusie o rozpo čte, to je jedna katastrofa.  

Vy hovoríte o troch dôvodoch, pre čo ten rozpo čet teda 

nepredkladáte, zatia ľ, a to je schodok, neudržate ľnos ť 

a metodika, nová. Ono by som tieto argumenty všetky  bral, 

pán primátor, keby boli z úst, neviem, pána Žitného  ako 

nového poslanca, alebo kohoko ľvek iného nového, ale pán 

primátor, vy ste boli predsedom finan čnej komisie. Vy ste 

boli osoba, ktorá po minulom primátorovi bola 

najinformovanejšia, čo sa týka financií. Preto ma 

prekvapuje, že vy rozprávate o nových metodikách ta k, ako 

by to teraz zrazu prišlo, nikdy to tu nebolo. A pre kvapuje 

ma, že rozprávate o neudržate ľnosti, pri čom vy ste každý 

jeden rozpo čet minulý schválili a dokonca za každý  jeden 

ste hlasovali. Ako predseda finan čnej komisie ste za každý 

jeden hlasovali.  
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A hovoríte o schodku štyri milióny Euro a pri tom 

práve vaša finan čná, majetková komisia pripravila, 

schválila rozpo čet a následne vaša finan čná, majetková 

komisia nebola schopná pripravi ť napríklad predaj majetku 

v takej výške, aby tento schodok nebol takýto. 

Čiže mne sa to zdá trošku nekorektné ako za číname, zdá 

sa mi nekorektné, že nám nedávate písomné informáci e a zdá, 

zdajú sa mi celkovo vaše argumenty nekorektné.  

Pán primátor, keby ste povedali, že pozrite, som tu  

nový, potrebujem sa rozhliadnu ť, nemám na to čas, nemám na 

to síl, ja som v podstate nemal pripravený tím, kto rí teraz 

skladám, to by bolo také normálne. Ale toto, čo ste 

povedali, sa mi zdá nekorektné. 

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani Tvrdá s faktickou.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor, vy ste vyslovili vetu, že ak komisie 

požiadajú, tak vtedy tam pôjde rozpo čet. Myslím, že bolo 

v minulosti a je potrebné aj teraz, aj v budúcnosti , aby 

návrh rozpo čtu išiel do každej komisie, pretože každá je 

potrebná, aby sa k nemu vyjadrila.  
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A zárove ň, nedávajme si termíny. Ak rozpo čet bude 

dobrý, ak poslanci sa na ňom zhodnú, nedávajme si termíny, 

že to musí by ť v marci. Bude to vtedy, ke ď bude rozpo čet 

naozaj na, schválite ľný. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja som tú moju poznámku myslel tak, že ak o to 

požiadajú ešte pred jarnými prázdninami. Ak sa budú  chcie ť 

stretnú ť pred jarnými prázdninami. Tak som to myslel. 

Opravujem sa, teda nie. samozrejme, že rozpo čet ide do 

všetkých komisií, ale ke ď sa bude chcie ť niekto stretnú ť 

ešte pred jarnými prázdninami, tak ho dostane, pret ože viem 

o finan čnej komisii, že sa chce stretnú ť.  

Čo sa týka vystúpenia pána Borgu ľu.  

Pán Borgu ľa, predvolebná kampa ň skon čila. Neviem, boli 

ste tu minule, vtedy vám nevadilo, že sa tri mesiac e 

pracovalo na tom. Teraz vám to srde čne strašne vadí. 

Nebudem, neviem, čo vám k tomu mám poveda ť. Vy viete ve ľmi 

dobre aká je situácia, rozprával som sa o rozpo čte s vami, 

s poslancami v čera na stretnutí, predv čerom na stretnutí, 

minulý týžde ň s každým som sa o tom rozprával. Môžme si to 

vymie ňať tento ping-pong takto, ale myslím, že to nie je 

konštruktívne. Po ďte prosím, potom, nám pomôc ť ten rozpo čet 

schváli ť.  

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

Práveže to už neni predvolebná kampa ň a nemusíme tu 

rozpráva ť o nejakých schodkoch, neudržate ľnosti 

a metodikách. Môžme rozpráva ť veci tak ako, tak ako, tak 

ako sú. My to rozprávame aj v predvolebnej kampani,  ale 

teda by ste mohli teraz za čať rozprá, rozpráva ť veci 

korektne.  

A ja som pripravený vám s čímko ľvek vám pomôc ť. 

V minulom období sa nestalo, že by sme, alebo stalo  sa to 

tuším raz, že sme boli mesiac v rozpo čtovom provizóriu, čo 

je vážna, vážna vec. Teraz sme, teraz budeme v rozp očtovom 

provizóriu do marca. Navyše ja som nebol osoba, kto rá  bola 

ani len vo finan čnej komisii a financie neboli mojou, mojou 

staros ťou.  

Ja to, pán primátor, pripomínam vám, ktorý ste boli  

predsedom finan čnej komisie. To je všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán Kríž.  

Iná č, chcel som ešte podotknú ť procesnú poznámku. 

Faktickými poznám, faktickými pripomienkami, sa pro sím, 

prihlasujte, sa môžte prihlási ť iba do doby, kedy re čnáí 

ten hlavný re čník, ktorým sa chcete prihlási ť. Ke ď skon čí, 

potom vy chcete reagova ť faktickou, lebo vám niekto nie čo 
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pripomenul, tak už sa to pod ľa rokovacieho poriadku nedá. 

Takže len aby sme vedeli k procesu.  

Nech sa pá či, pán Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja len ve ľmi krátko. 

Je asi prirodzené, že téma rozpo čtu vyvoláva ur čité 

emócie. Je to asi najdôležitejší materiál roka. Je to 

všeobecne záväzné nariadenie, ktoré ide do každej k omisie 

a každého asi čaká. Je, je podstatné, aby sme dokázali sa 

na nejakom rozpo čte zhodnú ť čím skôr, pretože ten signál ak 

mesto je  v rozpo čtovom provizóriu nie je dobré ani vo či, 

ani vo či obyvate ľom, vo či verejnosti, vo či iným 

inštitúciám. Čiže ja pevne verím, že tie rokovania budú 

v blízkej dobe pokra čova ť tak, aby sme boli schopní, či už 

na tom marcovom, alebo v čo najmožnom skoršom termíne,  aby 

sme boli schopní schváli ť rozpo čet.  

My sme o tom rozprávali aj na mestskej rade, to tu 

myslím ani neodznelo, dokonca sme h ľadali termíny. Mnohí 

členovia mestskej rady boli ochotní zasada ť aj po čas 

jarných prázdnin, ak teda nemajú malé deti, tak, ab y, aby 

jednoducho ten rozpo čet čím skôr mohol by ť naštartovaný. Ja 

verím tomu, že ten proces nás v ve ľmi blízkej dobe čaká, 

aby jednotlivé kluby tiež mohli prezentova ť svoje nejaké, 

nejaké názory a návrhy do rozpo čtu.  
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Čiže ja si myslím, že táto informácia je podstatná, 

ale nemala by nám nejakým spôsobom otrávi ť vz ťahy 

a spoluprácu hne ď na za čiatku.  

Ja berem, ja berem vážne pánove primátorove slová, že 

v marci by sme pod ľa všetkého rozpo čet mohli schváli ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Námestník primátora pán Kolek.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážené kolegyne, kolegovia, ja si dovolím poveda ť teda 

len jednu poznámku na príspevok, ktorý tu pán Borgu ľa 

predniesol na predkladaný materiál.  

Takisto som bol členom finan čnej komisie a pokia ľ tí, 

ktorí ste tu boli, respektíve aj tí, ktorí aj nie a ko 

poslanci ste sledovali prácu parlamentu Bratisla, h lavného 

mesta Bratislavy, uvedomme si jedno, že za tie štyr i roky 

predchádzajúceho obdobia neprebehla inventarizácia majetku, 

záväzkov a poh ľadávok.  

Čiže pokia ľ sa pán Borgu ľa akože teraz prekvapuje, že 

pán primátor terajší ste to mali vedie ť, dokonca vy ste to 
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mohli koordinova ť, tak vážení, ja som tu sám osobne dal 

návrh uznesenia, v ktorom som žiadal vyvodi ť dôsledky 

nenaplnenia nariadenia primátora v rámci inventariz ácie, 

ktorá prebehla a ktorej výsledky boli katastrofálne .  

V Rôznom sú informácie o závere čných zápisoch 

z inventarizácií, ktoré prebie, prebehli v roku des ať, 

jedenás ť, dvanás ť, trinás ť. Odporú čam pozrie ť si to, 

a potom možno bude nastavené iné zrkadlo. Aj to, po kia ľ sa 

tu teraz objavia nedostatky, ktorých niektorí adres áti budú 

vidie ť možno nás tu sediacich, čiže nemyslím len za týmto 

stolom, ale aj tých ktorí sme tu sedeli v minulom v olebnom 

období.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán Borgu ľa, faktická.  

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

Pán Kolek, toto je korektné, lebo ke ď to je pravda, 

tak potom je to dôvod na to, pre čo to celé mešká. Ale tie 

argumenty, ktoré boli dané v tom úvodnom slove, sa mi 

korektné nezdali. Preto som sa ozval.  

Ja som neni tu obhajcom minulého obdobia. Sedeli st e 

tu vy, sedel som tu ja, sedelo nás tu viacero. Ja l en 
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chcem, aby sme hovorili veci tak, ako sú a aby sme hovorili 

pravdu. Pravda je naozaj podstatná.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nasleduje pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Vážený pán primátor, kolegovia poslanci, na prvej 

majetkovej komisii, ktorá bola po novom roku devätn ásteho? 

januára mimoriadne prišiel pán riadite ľ a pán primátor 

a povedali, že je mimoriadna situácia, ve ď provizórium neni 

bežná vec a žiadali nás ako členov komisie o spoluprácu 

a tla čili nás aj do termínov, lebo je cestovný plán tohot o. 

To znamená, že snaha tu je, ve ľká je o to rýchlejšie. Ešte 

sme sa dohadovali o tom, či to bude cez jarné prázdniny. My 

sme povedali, že v tom čase asi to nebude, preto sa 

zrýchlil ten proces.  

Mám pocit, že v piatok pred prázdninami sme sa doho dli 

na mimoriadnej komisii, pán predseda Budaj. Pred tý m dva 

dni alebo tri dni dostaneme tabu ľkový materiál, potom po 

prázdninách ten pôjde na prerokovanie, myslím, že t o 

dostanú všetci poslanci, bude mestská rada a v mest skej 

rade sa budú tiež dáva ť ešte pripomienky na zapracovanie. 

A treba dodrža ť myslím zákon. Čiže ke ďže dvadsiateho 

šiesteho marca máš ambíciu, pán primátor, aby bol 

schválený, tak mínus pätnás ť dní musí by ť zavesený a pred 
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tým bude prerokovaný všetkými možnými organizáciami  a asi 

zapracované pripomienky, ktoré sa dajú. Zas naivné by bolo 

myslie ť si, že sa zapracujú všetky pripomienky, lebo 

vždycky je ve ľa tých rúk, ktoré pýtajú a málo toho, čo sa 

dá da ť.  

Čiže ja myslím, že ten zodpovedný prístup tuná zo 

strany vedenia mesta je, hovorím o tom, že už ste n ás o ňom 

upozornili na majetkovej komisii a predpokladám, že  sa 

teda, dúfam, že sa teda naplní, aby v marci  teda b ol 

rozpo čet prijatý. A ak by vyzeralo, že situácia je skuto čne 

napätá, tak potom sa ni č nedeje, môže by ť aj v apríli 

prijatý.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Je to tak. skuto čne tie informácie o rozpo čte zazneli 

aj na tejto finan čnej komisii, aj na mestskej rade, všade.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcela ve ľmi krátko. Som zaregistrovala 

veľmi pozorne, že ste vravel, že ste diskutovali 

s jednotlivými oddeleniami a že ste vzájomne pospáj ali 
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jednotlivých predsedov. Ja to považujem za úplne k ľúčovú 

vec.  

Včera som tiež, vzh ľadom na našu komisiu, ktorá 

odporu čila rokovanie medzi oddelením životného prostredia 

a mestskou políciou zistila, že mnohé veci sa uskut očňovali 

tak, že medzi týmito orga, teda jednotlivými zástup cami 

oddelení alebo organizácií vôbec nebola vytvorená 

komunikácia, tak ja len ve ľmi krátko. Dúfam, že v tom, na 

základe aj tohto budete pokra čova ť pri rozpo čte, pretože to 

považujem osobne za ve ľmi k ľúčové.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za ten názor, pretože je to 

skuto čne poznatok, ktorý nachádzame pri všetkých 

problémoch. Absolútna absencia komunikácie a dostan em sa 

k tomu aj v bode, ktorý bude nasledova ť.  

Ak sa do diskusie nikto nehlá, neprihlásil, uzatvár am 

diskusiu a asi by sme tento bod mali uzatvori ť hlasovaním, 

že berieme na vedomie túto ústnu informáciu. Ďakujem pekne. 

Vyhlasuje, teda, prosím, registrujte sa a hlasujte.   

Čože, prosím? 

Á, pardon. Návrh pred, ja som ho povedal.  

Nech sa pá či, predsedky ňa.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrhová komisia vyhlasuje uznesenie berieme na 

vedomie ústne, ústnu informáciu o rozpo čte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem vám pekne. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných, 

tridsa ťjedna za, jeden proti, devä ť sa zdržalo. 

Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem. 

 

 

BOD 2 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 k novému bodu číslo dva a tým je 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 

v Bratislave.  
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Pani poslankyne a vážení páni poslanci, tento bod s a 

predkladá pravidelne do rokovania zastupite ľstva, pretože 

súvisí s celou organizáciou dopravy v Bratislave. M y sme si 

ho ako poslanci vyžiadali ako pravidelnú informáciu , ktorú 

predkladal hlavný dopravný inžinier. Vzh ľadom ale 

k naliehavosti témy rekonštrukcie Starého mostu, vô bec 

otázky rekonštrukcie Štúrovej ulice a nadväzných pr acovných 

strán sme a informácií, ktoré prenikli a verejnos ť, tak som 

sa rozhodol zaradi ť tento bod s vašou podporou ako bod 

číslo dva, pretože už nie je taký oby čajný informa čný, ale 

má ve ľmi aktuálnu, aktuálnu naliehavos ť.  

Pretože na verejnos ť prenikli informácie, že stavba 

mostu, rekonštrukcia Starého mostu mešká. To bol na koniec 

aj dôvod, pre čo som ja ako primátor proste svoju prvú 

návštevu smeroval na stavenisko Starého mosta do Pe tržalky 

a pre čo sme sa o toto za čali zaujíma ť ve ľmi aktívne už na 

prvom štatutárnom kontrolnom dni. A zistili sme, že  je 

skuto čne pravda, že stavba Starého mosta mešká. V tejto 

chvíli je to meškanie asi desa ť týžd ňov.  

Ja pred tým, než odovzdám slovo hlavnej dopravnej 

inžinierke, poviem ešte za seba čo sme spravili, aby sme 

toto meškanie zastavilo, aby sa nepredlžovalo a aby  ten 

časový plán, ktorý máme pred sebou, ktorý pozostáva 

z časového plánu konštruk čných prác a z časového plánu 

finan čného, pretože tá vec musí by ť dokon čená 

a odfakturovaná v roku 2015, aby sa podarila.  

Rozhodli sme, alebo rozhodol som, že nebudem chodi ť 

iba na štatutárne dni, ale budem chodi ť na každé kontrolné 
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dni, to znamená, každý mesiac tam budeme chodi ť 

a kontrolova ť postup prác.  

Rozhodli sme, že sa bude pracova ť dvadsa ťštyri hodín 

denne, to znamená na tri zmeny, pretože to, že EURO VIA si 

cez Vianoce zobrala dva týždne dovolenku, som vzh ľadom 

k tomuto napnutému časovému plánu považoval za krajne 

nezodpovedné a neprofesionálne a nepekné vo či obyvate ľom 

Bratislavy. Čiže bude sa pracova ť na tri zmeny.  

Rozhodli sme, že bude zriadené druhé stavenisko, dr uhá 

montov ňa mosta, aby tie mostovky, ktoré prichádzajú 

z Vítkovíc, nemuseli čaka ť niekde ved ľa kým sa zmontuje 

jedna časť, umiestni, ale aby sa paralelne mohli montova ť 

na obidvoch stranách mostu.  

Rozhodli sme o neustálej kontrole magistrátu, zo 

strany magistrátu, to znamená nie len raz za mesiac , ale 

pravidelné kontroly a pravidelné stretávaniach prac ovníkov 

nového dopravného inžiniera a celého toho tímu zhot ovite ľa.  

A ve ľmi rozmýš ľame aj na tom, čo sme sa dohodli napríklad 

včera s pánom predsedom Pelegrínym oh ľadne garáží na hrade, 

že tam budú nainštalované webkamery, aby celá Brati slava 

videla ako sa na tej stavbe pracuje a celá Bratisla va mohla 

kontrolova ť postup obnovy rekonštrukcie Starého mosta.  

Tá etap, tá stavba má tri časti: Štúrova, Starý most, 

Petržalka.  

Štúrova ide ľuďom naviac na nervy, ke ď to poviem takto 

vulgárne, pretože obmedzuje pohyb Bratislav čanov. To, že je 

teraz zatvorená, bola zase chybou alebo dôsledkom c hybného 

manažmentu stavby, ale tam nevidíme zásadný problém .  
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Petržalské práce idú plus-mínus v nejakom časovom 

pláne. 

Časový sklz najviac sa týka rekonštrukcie tej stredn ej 

časti a to je tá oce ľová konštrukcia.  

Ale z mojej strany je to zatia ľ všetko. Ja sa nebudem 

púš ťať do detailov. Chcem poveda ť, že to je priorita naša 

tento most aby stál.  

Bohužia ľ, to čo sme skonštatovali v tom prvom bode, 

a to je nepripravenos ť mesta, platí v tomto ešte viacej, 

ten sklz je daný absolútnym laxným a neprofesionáln ym 

prístupom predchádzajúceho vedenia k tejto zložitej  stavbe. 

Zmluva na sedemdesiat miliónov Eur má štyri strany,  plus 

teda technické podmienky, ale zmluva neprešla žiadn ym 

právnym posudkom, nikto sa za ňu za mesto nevyslovil, že je 

výhodná, alebo nevýhodná pre mesto. Absolútne laxný  

prístup, všetci iba kr čia ramenami. To sme tu našli, ale 

s tým sa budeme musie ť s vašou pomocou vysporiada ť.  

Pani hlavná archi, inžinierka dopravná, prosím, keb y 

ste bu ď prišli k tomuto pultu, alebo ak chcete tam z toho 

miesta, ak tam máte mikrofón, informujte, prosím, 

poslancov, aké sú vaše zistenia a návrhy postupov.  

Ďakujem. 
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Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á ,  hlavná dopravná 

inžinierka: 

Dobrý de ň. Tak ešte raz sa vám predstavím, pre tých, 

ktorí tu neboli a ma nepoznajú. Som Tá ňa Kratochvílová. Do 

pondelka pracujem ako hlavná dopravná inžinierka na  

magistráte hlavného mesta Bratislavy.  

K tomu čo už pán primátor povedal, ja by som zatia ľ 

len také nejaké informácie, ktoré sme zistili v pri ebehu 

teda tých troch dní.  

Už pä ťkrát sme sa stretli na rôznych úrovniach so 

zástupcami stavby, so zástupcami stavebného dozora,  aj 

Metrom, teda spolo čnos ťou, ktorá v mene Bratislavy alebo za 

mesto Bratislava túto stavbu zabezpe čuje a zistili sme. 

Alebo by som, povedala by som to takto: robia sa sú časne 

dve veci: na jednej strane analyzujeme to čo sa stalo 

a pre čo sa to stalo, pretože skuto čne tam boli, alebo sú 

zistené rôzne prestoje, ktoré ve ľmi ťažko, ktoré sa ve ľmi 

ťažko zhotovite ľovi, alebo teda tým, ktorí stavbu 

pripravujú vysvet ľuje.  

Druhá vec je tá, že h ľadáme spôsob alebo už aj pomaly 

nachádzame spôsob, akým riadi ť a zabezpe čova ť tú kontrolu 

na tej stavbe, lebo skuto čne to, čo pán primátor už dnes 

povedal dva krát, akási koordinácia a vzájomná komu nikácia 

medzi tými jednotlivými zhotovite ľom, Metrom, hlavným 

mestom je často krát na bole, na bode nula.  

Ja len ako príklad môžem poveda ť to, že projektová, 

zmenová projektová dokumentácia, ktorá čiasto čne 

zaprí činila, hovorím, čiasto čne zaprí činila tie, to 
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ni čnerobenie na Štúrovej ulici sa schva ľovala sedem 

mesiacov, čo je pod ľa mňa úplne nepochopite ľné.  

Takisto máme teraz také nové poznanie, že tá kovová , 

kovová konštrukcia, teda samotný most sa za čala vyrába ť 

o tri mesiace neskoršie.  

To pre čo je to tak, tak to je vlastne ten druhý 

proces, ktorý teraz prebieha. Zis ťujeme pre čo sa to stalo 

a vlastne, čo je pravou prí činou posunu termínu, alebo teda 

toho desa ťtýžd ňového sklzu, ale sú časne teda riešime to, čo 

aktuálne rieši ť treba, nie je toho málo.  

A tak ako je v materiáli uvedené, vlastne môžem ted a 

poveda ť nejaké informácie k Štúrovej ulici. Až dnes by mal o 

byť právoplatné tretie stavebné povolenie, ktoré umož ňuje 

naplno na Štúrovej ulici za čať teda s tou rekonštrukciou. 

Súčasne teda už ale prebieha osadzovanie stožiarov, 

trak čných kombinovaných s verejným osvetlením.  

Na križovatke Šafárikovo námestie boli pomerne ve ľké 

problémy. Súviseli s tým, že bol bolo treba technic ky inak 

vyrieši ť napojenie vody vzájomne teda s kolektorom. Toto 

sa, toto riešenie sa už tiež našlo, len sa teraz čaká na 

komponenty, ktoré sú k tomuto potrebné, k tej reali zácii, 

ktoré sa budú dováža ť z Nemecka.  

Na Petržalskej strane, to je vlastne tá tretia časť 

stavby, práce prebiehajú plus-mínus  pod ľa harmonogramu.  

No a to, čo hovoril pán primátor, ten samotný most, 

tento týžde ň by mal by ť odstránený ten tretí pilier, 
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súčasne sa za čne pripravova ť teda výstavba nového piliera. 

A čo sa týka tej samotnej mostnej konštrukcie, tej 

mostovky, tak práve dnes o desiatej bude, teda by s om aj 

rada odišla na to stretnutie, bude s Vítkovicami na  stavbe 

stretnutie, kde sa presne zadefinuje spôsob, akým s a bude 

realizova ť montáž tej mostovky, práve preto, aby sa tie 

práce urýchlili. Čiže iný spôsob, ako pôvodne projekt 

uvažoval.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa hlási pán 

poslanec a starosta Bajan.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor.  

Tento materiál je ve ľmi zaujímavý z viacerých dôvodov. 

Nechcem komentova ť (poznámka:  nezrozumite ľné slová) firma 

na realizáciu tejto stavby, chcem len poveda ť, že bol by 

som rád, keby sme boli pravidelne informovaní v dop ravnej 

komisii na o jednotlivých krokoch, nie len tí čo sa, alebo 

nie len analýzu čo bolo, ale (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) všetkým ten monitoring pravidelne by sme rad i 

v komisii mali. Myslím, že to bola všeobecná zhoda na 

komisii, ale asi pán predseda sa k tomu vyjadrí.  
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Ja by som sa len chcel opýta ť, sú tu spomínané 

niektoré sumy v súvislosti s Petržalkou, nejakých 

stopä ťdesiattisíc do rozpo čtu 2015 a pä ťstotisíc do roku 

2016. Pýtam sa, ak áno, či k tomu dostaneme aj stanovisko 

kontrolóra, respektíve, či to bude v rozpo čte?  

Chcem sa ešte vráti ť k jednej veci, lebo je tam 

načrtnutý nejaká ambícia, žiada ť od zhotovite ľa predloži ť 

nový harmonogram prác. Ja by som varoval pred novým  

harmonogramom prác, ja by som skôr odporú čal, aby sme 

žiadali dodrža ť to čo je a potom sa,  a potom robili nejaké 

korektúry, pretože to nie je len naša stavba, ale a j 

bruselská stavba, čiže to až také jednoduché nevidím. 

S tým, že sú tu opatrenia smerom k dodávate ľovi, tomu 

rozumiem. Žia ľ treba poveda ť, že treba urobi ť vážne 

opatrenia smerom do vlastných radov, myslím tým naš e firmy 

ako je Béveeska, Metro, ktoré diletantsky pracuje n a tejto 

stavbe. Trúfam si poveda ť, dávali sme si vlastné góly pri, 

pri jednotlivých stup ňoch stavebnej dokumentácie a tu treba 

nie čo s tým urobi ť. Čiže nie je to len smerom 

k dodávate ľovi, ale aj smerom k vlastným podnikom, ktoré 

participujú či už inžinieringom alebo vyjadreniami 

k tomuto.  

Čiže predpokladám, že sa s tým ešte budeme stretáva ť 

aj na komisii dopravy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Dobrá pripomienka, ve ľmi pekne ďakujem, že ste 

spomenuli poslancov, ja som to zabudol. Chcel som p oďakova ť 

aj poslancovi Uhlerovi, aj myslím, že Rado Jen čík tam bol. 

Vy ste spravili tiež tla čovku oh ľadne a upozornili ste 

verejnos ť tiež na tento problém. Ďakujem to, lebo to 

signalizuje, že máme v tomto spolo čný názor, takže. 

A to, že to pôjde do komisie, samozrejme.  

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo.  

V prvom rade by som rád zagratuloval pani 

Kratochvílovej k jej novej funkcii. Ve ľmi sa teším osobne 

tomu, že práve ona bude zastáva ť túto novú funkciu.  

Rád by som sa v tejto súvislosti a v súvislosti 

s touto informáciou spýtal. V bode dva sa hovorí o zmene 

stavby pred dokon čením, čiže ak tomu správne rozumiem, ešte 

stále je možnos ť teda zmien tejto stavby? A ak áno, tak aký 

je ten proces a kedy je nejaký taký posledný termín  na, na 

tieto zmeny stavby, ak je možné to teraz odpoveda ť. Ak nie, 

tak prídem rád aj osobne to prekonzultova ť.  

A druhá otázka. Svojho času médiami prebehla taká 

informácia, ktorá porovnávala to, že či je nevyhnutná 

vlastne tá estakáda v Petržalke, najmä v tej časti vlastne 
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na tom brehu hne ď za Dunajom a či tam nebol vhodnejší 

násyp. To uvádzam ako príklad, čiže ako príklad toho, že ak 

dochádzalo k nejakým nevhodným riešeniam s čím súvisí aj 

predraženie tej stavby, akým spôsobom sa vlastne me sto 

a vedenie mesta plánuje postavi ť k tomu, že bude vymáha ť 

povedzme od, od tých čo stavali predražene škodu, alebo 

proste nejaké sumy spä ť do štátne, do mestského rozpo čtu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nasleduje poslanec Uhler.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som ve ľmi rád, že si sa tomu za čal ive, intenzívne 

venova ť po, po svojom ujatí sa do funkcie a dúfam, dúfam, 

že sa zlepší, zintenzívni práca na stavbe, pretože tie 

termíny sú naozaj hrozivé. Verím, že tomu napomôže aj nová 

hlavná dopravná inžinierka, pretože vy ste tí, ktor í sa 

vedia dosta ť k informáciám. Pokúšali sme sa aj my, 

bohužia ľ, ani firma Infram, ktorej dávame milión Eur za to,  

že robí stavebný dozor sa nejako odmieta s nami pos lancami 

stretnú ť. A podobne je to aj so zhotovite ľom, ktorí sa 

veľmi neunúva, aby nám dal nejaké informácie týkajúce sa 

harmonogramu.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 47 

Chcel by som poveda ť, že termíny, ktoré sú naplánované 

na kontrolné dni, a ktorých by sme sa radi ako posl anci 

zúčastnili, bohužia ľ kolidujú s inými termínmi. Prvý termín 

je dvanásty február, kde má by ť kontrolný de ň a vtedy je 

mestská rada. Aj ty, pán primátor, budeš v tom čase 

bohužia ľ mimo republiky a asi nebude možné sa zú častni ť. 

Ďalší termín je štatutárny kontrolný de ň, kde som videl  

26. 3. a vtedy máme mestské zastupite ľstvo. Ja by som ve ľmi 

nerád po čas zastupite ľstva odchádzal na štatutárny 

kontrolný de ň a pod ľa mňa aj každý iný poslanec, alebo aj 

ty, pán primátor.  

Ďalej sa tu hovorilo o sklze desa ť týžd ňov, ktorý sa 

tu tak verejne pranieruje. Lenže tento sklz desa ťtýžd ňový, 

čo je dva a pol mesiaca, vznikol od harmo, pod ľa 

harmonogramu, ktorý bol prijatý v septembri. Takže za štyri 

mesiace stihli zmeška ť dva a pol mesiaca. To je, to je 

úplne hrozivé.  

Ale ak sa pozrieme na pôvodný harmonogram, tak 

zistíme, že búranie piliera číslo štyri, ktorý mal by ť 

zbúraný už 9. 6. pôvodne, stále nie je zbúraný. A v  tom 

prípade je to osemmesa čné zmeškanie. Aj, aj z toho vyplýva 

hrozivos ť tých termínov.  

Ďalší, ďalší sú tam, že umelý ostrov, kde sa má nový 

pilier, kde sa má budova ť nový pilier. Mal by ť hotový 

v auguste a rovnako svetelná signalizácia na Štúrov ej mala 

byť hotová v auguste, takže, myslím si, že všetci by m ali 

vedie ť, že to meškanie je podstatne, podstatne vä čšie. 

A upravovanie harmonogramu nepomôže. Naozaj bude tr eba 
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veľmi dôrazne kontrolova ť dodržovanie sú časného 

harmonogramu, ktorý je naplánovaný úplne na knap.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

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 za slovo.  

Myslím, že túto informáciu o čakávali všetci poslanci 

s ve ľkým napätím a o čakávaním, že čo všetko sa dozvieme, 

lebo naozaj množstvo informácií z médií bolo ve ľmi 

negativistických a v podstate táto stavba ohrozuje rozpo čet 

mesta, jeho ďalšie fungovanie . 

Ja chcem podpori ť to čo povedal pán Uhler. My sme sa 

na dopravnej komisii zhodli a prijali sme dokonca u znesenie 

komisie, že žiadame o zmenu termínov kontrolných dn í, 

pretože štvrtky sú vždy mestské rady a zastupite ľstvá 

a nikto by potom nemohol z nás chodi ť na tie kontrolné dni. 

A zárove ň členovia komisie požiadali, aby dostávali dopredu 

informáciu o tom, kedy sa bude kontrolný de ň kona ť a mohli 

sa ho zú častni ť, rovnako ako starostovia mestských častí 

Petržalka a Staré Mesto, ke ďže aj ich sa to týka a ich 

stavebné úrady často musia dáva ť vyjadrenia k tejto stavbe, 
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aby boli naozaj dobre informovaní a nejaká koordiná cia 

práve tu vedela rýchlejšie fungova ť. 

Ja by som možno ešte požiadala, keby sme mohli 

dozvedie ť sa nie čo, či sú nejaké problémy s financovaním 

samotným. Či sú tam nejaké neuhradené faktúry, či nás nie čo 

z tejto strany ohrozuje, lebo o tej finan čnej stránke ve ľmi 

tu v materiáli nie je. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani Pätoprstá, faktická.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja len doplním pani Plšekovú, že na komisie dopry, 

dopravy sme vám vlastne odporu čili, aby sa nerobilo raz 

mesačne tento kontrolný de ň, ale dva krát aspo ň v tom, 

v tom za čiatku. Takže ak to akceptujete, tak by to bolo 

celkom dobré. By sa dva krát do mesiaca robila kont rola.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Kontrola bude nepretržite.  

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

Ďakujem pekne. 

Myslím, že nie len poslanci, ale aj verejnos ť by 

potrebovala vidie ť naozaj nový harmonogram napríklad 

Štúrovej ulice. Verím, že ten most sa proste bude t la či ť 

najrýchlejšie ako je možné, ale obyvatelia, ktorí t am žijú 

by potrebovali vedie ť, kedy toho bude koniec. Je tam 

prašnos ť, je tam samozrejme dopravný kolaps, ktorý, možno 

niektorí si to pamätáte, ale už takto pred rokom už  mesiac 

bola odstavená doprava. Čiže už trinásty mesiac skoro bez 

pohybu. Vymenili sa nejaké infraštruktúry, ale pre tých 

občanov je to stále rovnaké trápenie, rovnaká prašnos ť, 

rovnaké dopravné zápchy na celom nábreží.  

Takže vás prosím, pán primátor, zverejnite na 

mestskom, na mestskom webe konkrétny harmonogram, a by ľudia 

videli ako sa plnia termíny aspo ň teda od tohoto vášho 

nástupu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Konkrétny harmonogram zverejníme, ke ď ho budeme ma ť, 

zatia ľ nie je. Povedal som, že ten výsledok je, alebo ten  

stav je výsledok nefunk čného manažmentu. My sme 

zorganizovali, alebo spôsobili, že sa tam vráti prá ca. Od 

februára sa tam za čne pracova ť.  

Pani Farkašovská. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 51 

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, m ňa 

veľmi zaujala informácia od pána kolegu Uhlera, ktorý 

skonštatoval, že dva a pol mesa čný sklz v stavbe Starého 

mosta vznikol v podstate za štyri mesiace. A ke ď dobre 

rátam, z toho dva mesiace je vo funkcii nový pán pr imátor.  

Takže sa chcem spýta ť, pán primátor, akým spôsobom ste 

postupovali za tie dva mesiace a vlastne prispeli 

k zvä čšeniu tohto sklzu? Povedali ste, že práce budú 

pokra čova ť. Ja sa pýtam, pre čo ešte nepokra čujú? Pre čo 

doteraz od vášho nástupu v podstate stoja?  

A tretia vec, čo ma zaujíma, sú spomínané web kamery. 

Ja som naozaj všetkými desiatimi za transparentnos ť. 

Neviem, či toto je tá najsprávnejšia cesta. Som v tomto 

laik, takže by ma zaujímalo ako si to predstavujete  a čo by 

to stálo.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Feren čáková.  

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

Ďakujem, pán primátor. 
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Ja by som chcela nadviaza ť na tieto slová, ktoré tu 

odzneli v súvislosti so zmluvou, ktorá má by ť v nejakom 

malom rozsahu. Verím, že nejaké podmienky, ktoré sú  

súčasťou zmluvy asi teda hovoria viac, ale práve ako tu 

hovorila aj pani hlavná dopravná inžinierka, prichá dza 

k rôznym zmenám v rámci projektu. Ja by som chcela len 

upozorni ť, ke ď sa tu hovorí o nedôslednosti a tak ďalej, 

aby predovšetkým každá jedna zmena, aby sa nezabudl o na to 

prerokova ť ju s riadiacim orgánom. Lebo naozaj termín sa 

stihne, most sa postaví a nakoniec na takých obštru kciách 

charakteru teda administratívneho, aby naozaj sa na  nie čo 

nezabudlo, aby, aby tieto nespôsobili práve nejaký problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja by som sa chcela opýta ť, v bode 2. Zmena stavby 

pred dokon čením, je posledný odstavec veta „Mesto 

Bratislava má k dispozícii všetky  stavebné povolen ia. 

Navrhované zmeny nemajú vplyv na kone čný termín realizácie 

stavby, okrem právoplatného povolenia BSK.“ To, okr em 

právoplatného znamená, nemajú vplyv na kone čný, alebo mesto 

nemá k dispozícii právoplatné povolenie BSK, alebo to 

povolenie ešte nie je právoplatné. Sloven čina je niekedy 
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taká, že nie je to jasné, čo sa tým myslelo. To je jedna 

moja otázka.  

A len pripomínam, že tuším sa spomínala prezentácia  

kone čne verejnosti ako bude vyzera ť Šafárikovo námestie, 

Štúrova ulica a celý možno projekt, že na to by sme  nemali 

zabudnú ť, kone čne aby aj verejnos ť vedela, čo sa tam deje.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Mesto má všetky právoplatné povolenia, pod ľa mojich 

informácií, a práve tieto zmeny stavby pred dokon čením 

významne prispeli k sklzu, ktorý, ktorý tam je a to  nám 

zhotovite ľ vy číta.  

Pán poslanec Kaliský.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel len poveda ť, že situácia na stavbe 

mosta je tak vážna, že  pod ľa môjho názoru ani, ani 

mesačné, ani dvojtýždenné kontrolné dni nezabezpe čia to, 

aby sa ten most vôbec dokon čil. Ke ď si predstavíte, že len 

odovzdávanie stavby bude trva ť mesiac, čiže máme na to, 

mesto, devä ť, maximálne desa ť mesiacov, že treba rozmýš ľať 

o tom, že sa naozaj vytvorí nejaká expertná skupina , ktorá 

bude na týždennej báze kontrolova ť čo sa tam robí.  
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A zárove ň treba, pod ľa mňa, sa za čať pripravova ť na 

to, že ten most sa možno nestisne. Čo sa bude robi ť potom, 

lebo tie prípravy tiež nebudú trva ť ani mesiac, ani dva, 

ale minimálne štyri.  

Ďakujem pekne.  

A ešte ma zaujímalo, že či je to ukon čenie, či je 

kolaudácia alebo je to odovzdanie stavby, lebo kola udácia 

tiež môže trva ť viac ako mesiac. Čiže ke ď bude hotový ten 

harmonogram, tak si odpo čítate dni administratívne a tá 

situácia viac ako kritická.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Mám za to, že je to odovzdanie, kolaudácia, 

právoplatnos ť.  

Pani poslanky ňa Augustini č.  

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

No, ja som rada, že sa tohto projektu ujala pani 

Kratochvílová, pretože myslím si, že tento projekt je 

v sklze hlavne preto, lebo nemal svojho jasného pán a a boli 

tam štyri zložky: ministerstvo, mesto, dopravný inž inier, 

stavebný dozor, dokonca pä ť, a ešte zhotovite ľ. Tým pádom 

mám pocit, že niekedy pravá ruka nevedela čo robí ľavá, 
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lebo ke ď mestský podnik ako Béveeska blokuje nejaké, nejaké  

pokra čovanie na Štúrovej, tak je to naozaj smutné.  

Ale chcela by som inú vec, ktorá v minulom volebnom  

období nebola dotiahnutá a je to monitorovací systé m na 

Starom moste. Neviem či viete, ale na Starom moste nie je 

žiadny moderný monitorovací systém, ktorý by mode, 

monitoroval samotnú stavbu, ale aj po, po zhotovení  toho 

mesta prevádzku na tom moste.  

Mňa konkrétne oslovila spolo čnos ť, ktorá bola schopná 

dať tomuto mestu tento monitorovací systém zadarmo, le n za 

referenciu. Dokonca bola na stretnutiach s hlavným 

dopravným inžinierom aj na magistráte so zhotovite ľom, 

odvtedy sa nikto neozval. Nikto túto situáciu nerie šil. 

Čiže oni čakajú a rozmýš ľajú nad tým, že či je problém, že 

to chcú da ť zadarmo, alebo aký iný problém? Alebo možno, že 

tam sa na tom nedá už ni č dodato čne získa ť, tak asi nikto 

nemá o to záujem.  

Takže upriamujem ešte raz na to pozornos ť a poprosím 

aj teda novú hlavnú dopravnú inžinierku, ja za ňou potom 

pôjdem a dám jej ďalšie dopl ňujúce informácie, aby sa toto 

možno pohlo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Pán primátor, viackrát sme po čuli, aj v tvojom 

vystúpení, aj od ostatných poslancov o nefunk čnom 

manažmente tej stavby doteraz. Ale ja sa chcem opýt ať 

a sú časne teba aj poprosi ť o predloženie správy ako sa bude 

vyvodzova ť zodpovednos ť vo či konkrétnym ľuďom. M ňa zaujíma 

v tejto súvislosti či existuje konkrétny človek, ktorý 

zdržoval výstavbu kolektora na Béveeske na Šafáriko vom 

námestí? Akým spôsobom sa bude vyvodzova ť zodpovednos ť vo či 

spolo čnosti Metro a jej konkrétnym ľuďom, akým spôsobom sa 

bude vyvodzova ť zodpovednos ť vo či stavebnému dozoru? To 

isté platí o projektantovi a musím teda so zdesením  

konštatova ť, že zisti ť v strede stavby, že je potrebná iná, 

iný, iný, iný projekt na napojenie vody na Šafáriko vom 

námestí, no tak tomu nerozumiem. Jednoducho, ten pr ojekt 

bol alebo zlý, alebo tam boli iné, nepredpokladané veci, 

ktoré teda vis major, hej? Teda v takom prípade si to viem 

predstavi ť.  

Ale naozaj ma zaujíma akým spôsobom sa vyvodí 

konkrétna zodpovednos ť vo či konkrétnym ľuďom. Ja chápem, že 

politická zodpovednos ť v istej miere už asi vyvodená bola 

voči bývalému pánovi primátorovi, sú časne rozumiem tomu, že 

už tu sedí nová dopravná inžinierka, aj tomu rozumi em, ale 

ur čite v tom rade je ve ľký po čet ďalších ľudí, ktorí 

jednoducho nerobili to, čo mali, a dnes sa rozprávame 

o tom, že rok 2016 bude rokom, kedy bude Bratislava  

v nútenej správe.  
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Ďakujem pekne. 

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 pekne za slovo.  

Mám dve poznámky. Prvá, vidím vonku vo foyer sedie ť 

bývalého primátora Ftá čnika. Neviem, či je to procedurálne 

možné, ale zdalo by sa mi minimálne slušné, keby mo hol  

poveda ť svoj poh ľad na vec, pretože opakovane tu bolo 

konštatované, že v zásade to meškanie je spôsobené 

nezvládnutým manažmentom predchádzajúceho vedenia. 

A druhá vec. V súvislosti s meškaním stavby sa tu 

objavili v médiách úvahy o tom, že nám Európska úni a nemusí 

preplati ť financie k tejto stavbe. Takže by ma zaujímalo, 

či v rámci tých rokovaní, ktoré ste absolvovali, pán  

primátor, ste dostali garanciu od stavite ľa a zhotovite ľa, 

že sa to stihne v termíne a že Bratislave nehrozí, že by 

Európska únia túto stavbu nepreplatila.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Keďže sa do diskusie nikto nehlási, tak ja sa pokúsim 

zhrnú ť odpovede na komentáre, ktoré ste mali.  

Pán poslanec Bajan. Samozrejme, že dopravná komisia  

bude informovaná o všetkom, aj vás prosím o to, aby  ste sa 

zapájali. Aj by som bol rád, keby poslanci sa mohli  

zúčast ňova ť, alebo predseda dopravnej komisie, alebo niekto 

na kom sa dohodnete tých štatutárnych dní, respektí ve aj 

kontrolnej práce v spolupráci s hlavným dopravným 

inžinierom.  

Pán poslanec Vetrák. Zmeny stavby pred dokon čením, to, 

ale, respektíve estakáda v Petržalke, to presahuje moje 

technické vedomosti. Je tu hlavný dopravný inžinier , bu ď sa 

opýtajte jej, alebo potom prí ďte a vyto, a vykozulsuj, a  

vykonzultujte si to potom na mieste, to bude asi 

najrýchlejšie.  

Termíny kontrol kolidujú s mestským zastupite ľstvom. 

To je problém, to samozrejme musíme zmeni ť. A to prosím 

pani inžinierku, aby si pozna čila a aby sme tento procesný 

lapsus napravili. 

Čo sa týka financovania. Mesto priebežne platí 

faktúry, ale tam je nastavený ur čitý finan čný mechanizmus. 

To znamená, fakturuje sa, ke ď tá fakturovaná čiastka 

dosiahne ur čitú sumu a tá je, myslím, pä ť percent a to 

nastane niekedy na jar. Minimálne teraz v januári t o 

nenastalo. 

Štúrova ulica, tam sa život vrátil. To bolo jedno 

z opatrení, ktoré sme, ktoré sme presadili, aby od februára 
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sa za čalo pracova ť, pretože ľudia sú z toho frustrovaní. 

A hovorím, je to nefunk čný systém a chceme akonáhle budeme 

mať ten návrh harmonogramu, to znamená, ktorá strana s a 

začne prvá, ktorá strana sa za čne druhá, tak to dáme 

verejnosti na vedomie, aby ľudia sa vedeli zariadi ť a tam 

mohli po číta ť a plánova ť, pretože aj tí podnikatelia, ktorí 

tam sú, samozrejme doplácajú na tento chaos, ktorý tam 

mesto vyrobilo. 

Pani poslanky ňa Farkašovská si myslí, že slz som 

zaprí činil ja. No na to neviem čo mám poveda ť. pre čítajte 

si, prosím, materiál, pani poslanky ňa, a potom tam nájdete 

odpovede na tie otázky.  

Pre čo nerobia? Som sa ich pýtal aj ja. Nerobia preto, 

lebo odišli na prázdniny, napríklad to bola ich odp ove ď. 

Ale lepšiu odpove ď nemali.  

Webkamery je nápad ako umožni ť kontrolu verejnosti. Má 

to právne, právne samozrejme nejaké konotácie a fin ančné. 

Teraz ich riešime. Ja som to iba povedal, aby ste v ideli, 

že, že máme najlepší úmysel tú stavbu da ť pod kontrolu 

verejnosti.  

Pani poslanky ňa Feren čáková, na každom rokovaní, sta ť, 

na každom kontrolnom dni sú sa zú čast ňuje zástupca 

riadiaceho orgánu, na štatutárnom bol aj štátny taj omník. 

Aj on bol ve ľmi kritický k tej stavbe, alebo k tomu spôsobu 

realizácie tej stavby. Takže v tomto máme spolo čný postup 

a riadiaci orgán je informovaný o všetkých krokoch,  ktoré 

robíme a robíme ich aj vzájomne.  
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Stav povolení. Stavebné povolenia, myslím, že už 

všetky tri máme.  

Čo sa týka expertnej skupiny, je tam expertná skupin a, 

pán poslanec, nejaký risk management committee, kto rý bol 

taký aký bol. Výsledok je meškanie, ale verím tomu,  že pani 

hlavná dopravná inžinierka tento, toto fórum tiež o živí.  

Na otázku prípadnú čo sa stane,  ke ď sa to nestane, je 

teraz skoro odpoveda ť. My chceme, aby sa to podarilo. To je 

našim cie ľom.  

Pani poslanky ňa Augustini č, monitorovací systém. Ak 

niekto má dobrú vô ľu a dobré nápady, sem s ním.  

Čo sa týka zodpovednosti konkrétnych ľudí, je to 

samozrejme dobrá otázka. Bola to jedna z mojich prv ých 

otázok, kto posúdil tú zmluvu, kto povedal, že je v ýhodná, 

že je dobre nastavená. Nikto. Nikto. Samotné právne , po 

mojich otázkach, samotné právne oddelenie mi dalo p ísomné 

stanovisko, že zmluva neprešla takýmto posudzovacím  

procesom, takže je ve ľmi ťažké, ale teraz na verejnosti ani 

nechcem takto hovori ť, aká je právna pozícia mesta. Môžme 

si o tom porozpráva ť potom po zastupite ľstve.  

Čo sa týka predchádzajúceho vedenia, myslím, že to u ž 

spravilo to svoje, to povedalo, čo malo poveda ť. Teraz sa 

nebudeme háda ť o tom kto, kto čo zaprí činil. To, myslím, že 

nie je konštruktívne. Našim cie ľom je, aby sa tá stavba 

podarila a tomu venujeme všetky sily. O to vás aj j a 

prosím, a aby ste nás podporili v tom.  
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A či EÚ zaplatí, no pod ľa pravidiel finan čných 

Európskej únii musí by ť ten projekt zhotovený, skolaudovaný 

do konca roku 2015 pretože to, to obdobie bolo do k onca 

roku 2013, dva-sedem, dva-trinás ť, potom ešte dvojro čná 

taká nadstavba. Musí to by ť skolaudované a vyfakturované, 

zaplatené v 2015. Garanciu vám nikto nedá samozrejm e. 

Pokia ľ to bude do konca roku 2015, tak je to refundovate ľné 

z prostriedkov Európskej únie. To je to základné pr avidlo.  

Ďakujem.  

A pani Farkašovská a Šimon či čová ešte sa hlásia 

s faktickými.  

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som naozaj nepovedala, že ste sklz zaprí činili vy, 

také nie čo z mojich úst nezaznelo. Ja som sa skôr chcela 

spýta ť, že ke ďže sa ten sklz za čal len nedávno, čo ste 

urobili vy po nástupe do funkcie preto, aby ste ho 

zastavili? To bolo znenie a podstata mojej otázky.  

A ešte som nedostala teraz vo vašom vystúpení odpov eď 

na tie webkamery, ako si to predstavujete a nejaké 

vy číslenie finan čných nákladov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem. 

Pán  primátor, neodpovedali ste, respektíve 

nereagovali ste na tú verejnú prezentáciu verejnost i, lebo 

verejnos ť netuší o čom je re č. Štúrovej a Šafárikove 

námestie. Či v doh ľadnej dobe bude predstavená aj 

verejnosti a toto by mi (poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

No, ešte raz. Pani poslanky ňa Farkašovská, toto je 

materiál čo sme spravili. Skúste si ho pre číta ť a potom, 

potom sa ma pýtajte čo sme urobili. Webkamery, neviem. 

Chceme to spravi ť, ke ď sa to bude da ť správne spravi ť 

a finan čne, spravíme to. Ko ľko to stojí, neviem. Chceme to 

spravi ť ako dobrú vô ľu.  

A prezentáciu verejnosti samozrejme v spolupráci 

s pani hlavnou dopravnou inžinierkou spravíme.  

Ďakujem. 

Keďže sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram diskusiu  

a prosím návrhovú komisiu, aby sme, aby navrhla náv rh 

uznesenia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta po prerokovaní  

materiálu berie na vedomie Informáciu o stave reali zácie 

Nosného systému MHD Bratislava.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťtri prítomných, 

štyridsa ťdva za, jeden sa zdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 3A  INFORMÁCIA O PLNENÍ ÚLOH OSK 

TÝKAJÚCICH SA ZIMNEJ ÚDRŽBY 

KOMUNIKÁCIÍ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

prechádzame k ďalšiemu bodu rokovania a tým je bod 
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Informácia o plnení úloh OSK týkajúcich sa zimnej ú držby 

komunikácií.  

Ide opä ť o aktuálny, aktuálnu otázku, pretože minulý 

týžde ň bol v Bratislave v piatok kritický stav, pretože 

prišla snehová búrka, ktorá sa v týchto kon činách vyskytuje 

podľa meraní raz za pä ťdesiat rokov. Na Kolibe, odkedy je 

meranie, čítal som túto mediálnu informáciu, že na Kolibe 

tá meracia stanica nezaznamenala taký spád snehu, a ký bol 

v ten piatok. Pripisovali to tomu, že bol mimoriadn e vlhký 

vzduch a tie vlo čky sa vytvorili ve ľmi obrovské. Takže za 

veľmi krátky čas napadlo rekordne rekordné množstvo snehu.  

V Bratislave sneženie sp, znamená  alebo spôsobuje 

známe problémy, a to sú výpadky dopravy a nespokojn osť 

Bratislav čanov.  

Zimná údržba bola predmetom diskusie a debát tohoto  

zastupite ľstva aj v minulom volebnom období. Pokia ľ si 

spomínate, v roku 2014 koncom sme prijali uznesenie  na 

návrh pána poslanca Uhlera, v ktorom sme zaviazali 

predchádzajúceho primátora a vedenie magistrátu k m nohým, 

alebo viacerým opatreniam. Jedným z nich bolo aj zi sti ť či 

mesto je schopné robi ť zimnú údržbu vlastnými 

prostriedkami, alebo vôbec zisti ť ako je to celkovo nasta, 

ako je nastavená tá zmluva s firmou A.R.K., ktorá p oskytuje 

zimnú údržbu Bratislave, či je výhodná, či je nevýhodná, 

ako sa kontroluje tá zmluva, všetko s cie ľom šetri ť 

prostriedky mesta a zvýši ť efektivitu zimnej údržby. 
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Toto uznesenie, ktoré bolo prijaté za čiatkom roku 2014 

nebolo splnené. Predchádzajúce vedenie ho odložilo a vôbec 

sa mu nevenovalo. Proste ho odignorovalo.  

Ja som po nástupe, moja jedna z prvých návštev vied la 

na zimný dispe čing do Petržalky kde sme kontrolovali 

pripravenos ť tých pracovníkov na to, aby zvládli ďalší 

nápad snehu.  

(poznámka:  porucha ozvu čenia) 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže budem pokra čova ť teraz. Okrem toho, že pod ľa 

vyjadrení pracovníkov som bol prvý primátor, ktorý sa tam 

šiel na to ich oddelenie vôbec pozrie ť a zaujímal sa o ich 

prácu a pracovné podmienky, sme zistili, pomerne ne príjemné 

skuto čnosti, ktoré ovplyv ňujú kvalitu ich výkonu. To 

znamená, napríklad, že dispe čeri mali iba jeden telefón. To 

znamená, že ke ď jeden bol v teréne kontrolova ť, tak druhý 

nemohol prijíma ť hlásenia. To je absurdná situácia. 

Nefungovali kamery, ktoré posi, ktoré kontrolovali mestské 

križovatky. Majú iba jeden, jeden po číta č. Jednu obrazovku, 

na ktorej museli kon, komunikova ť e-mailom, kontrolova ť 

snehové správy a tak ďalej, a tak ďalej. Mali iba jedno 

auto. Čiže totálne finan čne a materiálne podvyživený útvar. 

Preto sme okamžite v spolupráci, však samozrejme ri adite ľ 

magistrátu sa o to zaslúžil, zorganizovali a posiln ili sme 

ten útvar. Ja vám potom poviem aj ako.  
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Od vtedy sa uskuto čnilo množstvo ďalších stretnutí, 

bol som kontrolova ť aj firmu A.R.K. ako sú pripravení a ako 

chcú pomôc ť mestu zvládnu ť zimnú údržbu. tiež som bol teda 

prvý primátor, ktorý sa tam šiel na nich pozrie ť.  

Zoznam tých opatrení máte v predloženom materiáli. On 

vám ich zopakuje ešte aj riadite ľ magistrátu, ja poviem iba 

tie najdôležitejšie. Čo sa týka nášho dispe čingu 

v Petržalke, dali sme im ďalší mobilný telefón, dali sme im 

ďalšie po číta če, dali sme im ďalšie auto, aby mohli 

efektívne pracova ť.  

Čo sa týka práce zimnej posypovej údržby, odteraz 

informuje náš dispe čing asi pä ť pracovníkov magistrátu, 

počnúc mnou, pokra čujúc riadite ľom magistrátu esemeskami 

o tom, kedy konkrétne bol nariadený posyp. Zorganiz ovali 

sme a zlepšili sme koordináciu medzi našim dispe čingom, 

Dopravným podnikom, Krajskou, Krajským dopravným 

inšpektorátom a dodávate ľom služby A.R.K., aby oni si 

vymie ňali zárove ň informácie. Pretože ke ď sme mali ten štáb 

opera čný minulý piatok, tak sme zistili, že oni medzi seb ou 

skoro vôbec nekomunikujú alebo ke ď komunikujú, tak ve ľmi 

všeobecne. Napríklad sa zistilo, že dodávate ľ A.R.K. má 

iný, inú predpove ď po časia ako náš štáb. Neviem ako je 

možné, že náš op, že náš dispe čing mal predpove ď, že bude 

prša ť a dodávate ľ mal predpove ď po časia, že bude sneži ť. To 

neviem ako je možné, ale proste možné to bolo.  

Výsledok je ten, že mnohí poslanci, však pán kolega  

Borgu ľa sa k tomu celkom oprávnene vyjadril, mali pocit, že 

tá zimná údržba mala by ť nahlásená alebo zrealizovaná 

včaššie, ja s vami súhlasím, pán kolega, ale toto je 
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výsledok nefunk čného systému, ktorý sme tu našli. A ja som 

rád, že na to poukazujete a že nám pomôžete tento s ystém 

zmeni ť.  

Rokovali sme nieko ľkokrát aj so spolo čnos ťou A.R.K. 

o tej zmluve, pretože tá bola predmetom kritiky aj 

v minulom volebnom období a podarilo sa nám dosiahn uť, aby 

to, čo sme chceli, to znamená ich neustála kontrola pomo cou 

GPSiek, aby sme  vedeli ich monitorova ť aj my, nie len oni 

sami seba. Aby sa zaviedla tá preventívna posypová úprava 

a podobné veci, ktoré, ktoré sú logické a ktoré sú 

jednoducho samozrejmé a ktoré boli doteraz odpieran é, aby 

sa presadili.  

Ale nebudem dlho hovori ť ja. Ja teraz poprosím pána 

riadite ľa magistrátu, aby vám povedal konkrétne o tých 

opatreniach, pretože je ich ve ľa. Bola zavedená aj priori, 

prioritarizácia rajónov, aby vedeli kam majú chodi ť skôr 

a tak ďalej.  

Ale ešte máme dve faktické. 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som bol v tom, ke ď sme tento problém riešili pred 

nie čo vyše rokom, tak tam bolo aspo ň teda vtedajším pánom 

primátorom povedané, že mesto má prístup do GPS sys tému, my 

vieme presne poveda ť. Ešte tu bola taká diskusia o tom, že 

kedy bude ma ť zodvihnutú radlicu, či to tam vedia 
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zakomponova ť alebo to tam nevedia zakomponova ť, preto m ňa 

dos ť udivuje táto informácia, že to je až teraz, lebo b ol 

som v tom, že to už funguje vyše dvanás ť mesiacov. Takto to 

bolo odprezentované, že hotová vec, máme prístup, 

monitoruje sa a tak ďalej. Tak neviem, možno teda, ak sa 

teda aj pán primátor bývalý, ke ď ešte, ke ďže stále sedí vo 

foyer, sa k tomu vedel vyjadri ť, lebo toto mi príde ako za 

dvanás ť mesiacov sa ve ľa vecí, možno most sa nedá postavi ť 

za dvanás ť mesiacov, ale takáto vec by sa mala da ť stihnú ť 

omnoho rýchlejšie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, mesto nemalo prístup, až teraz bude ma ť prístup. 

Celá kontrola spo čívala v tom, že dodávate ľ poslal e-mail, 

kde na základe ru čne písaných poznámok o výjazdoch 

a vjazdoch informoval mesto o tom kde posypal a na základe 

toho fakturoval.  

Pani poslanky ňa Černá.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja bývam na Kalvárii a môžem vás uisti ť, že tam teda 

nefungovalo vôbec ni č. Ke ď za čalo sneži ť tak do zhruba do 

jednej, do druhej neprešiel ani odpratáva č, ani soli č ani 

ni č. Prvá vec.  

Druhá vec. Do dnešného d ňa sú tam vyše metrové kopy 

kade tade ved ľa chodníkov, čo ľudia aj s časti aj odhrabali, 
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sčasti to odhrabal teda ja neviem kto, ale môžem vám 

poveda ť, že obdivujem šoférov stoštyridsa ťsedmi čky, ktorí 

sa tade prepletajú jak blbí, lebo normálne, ale nem ôžu za 

to, my si medzi sebou, ke ď vidíme, že ide protiauto, tak sa 

voľakam str číme a pustíme ho prejs ť. Ale ten autobus také 

šance nemá ke ď sú zaparkované vozy.  

Tak mám nejak dojem, že tá zimná, zimná služba 

voľakedy to robil VEPOS. Je pravda, že (gong) nesleduj em to 

päťdesiat rokov, ale dvadsa ť áno, a vtedy takéto problémy 

neboli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A vidíte, teraz takéto problémy sú a my ich chceme 

odstráni ť. Máte pravdu, čo absolútne nefungovalo, čo všetci 

boli prekvapení, že žiadame, je komunikácia mesto a  mestské 

časti. To nefungovalo vôbec.  

Pán poslanec Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja by som len chcel doplni ť. To GPS, áno, my sme 

kedysi v minulosti, aj kolega Hr čka jak hovorí, zriadili 

sme online tabu ľku ktorú plnia, ktorú, ktorú to funguje. To 

je len prvý krok k tomu, aby sme sa dostali do toho  online 

prenosu, aby sme videli čo  to auto robí, kde je a či, či 

sype, či zh ŕňa, aký je, aký je ten mechanizmus, aký je 

zapojený. Čiže tam sme sa už nedostali. Tabu ľku sme 
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zriadili, spustili, za čali ju plni ť a zvyšok už. Ale to je 

aj na dodávate ľovi. On s tým musí viacmenej súhlasi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, pán Pilinský, pod ľa toho čo som povedal, 

by som ti nemal da ť túto možnos ť, pretože si sa prihlásil 

neskoro, ale nech sa pá či, môžeš.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ja som len chcel ponúknu ť opä ť magistrátu tú našu 

službu. U nás už funguje GPS systém tri roky. Aj 

predchádzajúce vedenie, boli u nás, boli si to pozr ie ť, 

boli si to nasníma ť. My máme online preh ľad o našich 

odhrabávacích cestách. Vieme kde sú. Je tam históri a. 

Vieme, či má zapnutý predný záhon, či má zapnutý zadný 

záhon, vieme či má spustenú radlicu, vieme či má zapnutý 

sypa č. Takže myslím si, že taká technológia dneska už 

funguje. My ju v Ra či u nás využívame a využívame ju hlavne 

kvôli tomu, lebo ľudia sa s ťažovali, že tam nebol, tak ako 

dneska aj, aj kolegy ňa. A je to jasne dokázate ľné, že bol 

tam. Ale ke ď za dve hodiny napadne tridsa ť centimetrov, tak 

proste to je neriešite ľné.  

Hovorím, keby mal náš primátor alebo teda (gong) na ši 

starostovia také právomoci, aké má starosta New Yor ku, kde 

zakázal vjazd áut, tak tá, tak tá, tak tá kalamita sa 

zvládne aj v Bratislave.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Správna poznámka. Právomoci mesta Bratislavy sú tém a, 

o ktorej hovorím aj s prezidentom, predsedom národn ej rady, 

aj, aj budem aj s premiérom.  

Pán poslanec Borgu ľa, nech sa pá či.  

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

Pán primátor, ďakujem za slovo.  

My tu sedíme viacerí poslanci, ktorí celé minulé 

obdobie kritizovali túto zmluvu a tu sa stretli dve  veci. 

tu sa stretla organiza čná neschopnos ť magistrátu, s tým 

s vami absolútne súhlasím, s nekorektným prístupom 

spolo čnosti, ktorá túto zimnú údržbu, pod ľa mňa za príliš 

veľké peniaze vykonáva.  

A ja nejdem nadáva ť na ten piatok, kedy naozaj to bolo 

extrémne sneženie a asi aj tým najlepším by to robi lo ve ľké 

problémy udrža ť cesty a cesty zjazdné, ale príkladom je ten 

utorok, ktorý bol pred tým. Ja som, ja som pä ť tridsa ť ráno 

bol na ceste do roboty, netušil som, že je nejaký s neh, za 

hodinu som sa pozrel z okna, už bolo nasnežené. A k eď som 

išiel, išiel ďalej autom, tak prvé sy, prvé, prvý sypa č som 

stretol niekedy okolo osem tridsa ť.  

Čiže tu neni, že preventívny posyp, tu sa reaguje až  

potom ke ď je na ceste kopec snehu a vtedy sa za čne soli ť, 

čo je úplný nezmysel. A proste, ja teraz neviem na k oho 

strane je vina, či na strane spolo čnosti A.R.K., alebo na 

strane magistrátu, ale to bude nejaká kombinácia. 
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A jednoducho jedni to zle neskoro naria ďujú a druhí to 

nekorektne vykonávajú. Však to, čo A.R.K. v tomto meste 

predvádza, to, to sa dá normálne už písa ť na, na nieko ľko 

papierov.  

A pán kolega Hr čka poukázal na problém, kedy ja 

neviem, príklad, pä ť kilometrov dlhú komunikáciu solia 

a fakturujú ako desa ťkilometrov dlhú, hovorí (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo), alebo šes ťmetrový profil solia, 

fakturujú ho ako osemmetrový profil. Sú, sú to situ ácie, 

kedy sa zistilo kedy, miesto, miesto Solmagu kde ma li 

soli ť, solili, solili, solili so ľ proste.  

A to neni len zimná údržba, tu sa bavíme o, o, 

o letnej údržbe. Tu sa bavíme o čistote komunikácii, 

vyhrabávaní, kosení a tak ďalej. A ja sa pýtam, sú 

obyvatelia tohto mesta spokojní so zimnou údržbou? Možno 

okej, ke ď takto nasneží jak v piatok, tak sa dá poveda ť, že 

každý to vie stolerova ť, ale sú spokojní? Všeobecne ur čite 

nie sú. Sme spokojní s čistotou? Ur čite, ur čite nie sme. A 

za to je zodpovedná organizácia bývalého vedenia ma gistrátu 

a za to je zodpovedná firma A.R.K., lebo peniaze, k toré 

berie nie sú malé, za tie peniaze by tu malo by ť to mesto 

vylízané, doslova. Nie je to tak.  

Ja ve ľmi fandím tej vašej iniciatíve, že otvárate tú 

zmluvu s nimi a že sa snažíte o zmenu. Ja teraz nej dem 

navrhova ť nejaké vypovedanie alebo nejaké extrémy a dúfam, 

že sa vám podarí čosi vyrokova ť tak, že tá zmena, zmena 

príde. Nech tá firma teda má ešte nejakú šancu, ale  

v prípade, že sa v krátkej dobe nie čo nezmení, tak ja si 

myslím, že je absolútne namieste hovori ť o vypovedaní 
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a vysú ťažení nového dodávate ľa. A možno nie vysú ťažení 

nového dodávate ľa, ale to, čo hovorí pani, pani Černá, 

postavenie vlastnej organizácie, ktorá nám zabezpe čí 

čistotu a poriadok, poriadok v meste.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Úplne s vami súhlasím, nie sme spokojní s prácou. 

A ďakujem vám za podporu a budem sa o vás opiera ť v snahe 

to zlepši ť celé. 

Pán Bajan s faktickou. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa ospravedl ňujem, že pod ľa po čtu prihlásených 

vyzerá, že táto téma bude naozaj nosnou dneška, ja len 

možnože dve poznámky k tomu.  

Naozaj nerozumiem pri tých cenách , pre čo riešime tému 

typu (poznámka:  nezrozumite ľné slovo), telefón, lebo sa 

nevieš dovola ť, tam firma (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

nieko ľkostotisíc, však to je diletanstvo hrubého zrna z i ch 

strany.  

Druhá vec, ja ke ď čítam materiál kde na poslednej 

strane je opatrenia firmy, tak bu ď si z nás niekto robí 

srandu, alebo jednoducho prestávam tomu rozumie ť. Tu mi 
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píše nejaký bojovník z firmy, že odporú ča, aby  nakladanie 

snehu nerobili ru čne ale mechanizmom. Kristepane, ko ľko 

záujem, jednoducho máš tam termín, odnesieš to aj k eď to 

budeš na (poznámka: nezrozumite ľné slovo) nosi ť, ako. 

Alebo, alebo, že rozmiestni vozidlá pred spádom sne hu. No 

kristepane, jak to doteraz nerobí, tak čo to je za firma?  

Jednoducho tieto opatrenia, ktoré nám dali, bu ď si 

z nás, že toto je, už len z poh ľadu na túto, tento záver by 

som len doplnil môjho predre čníka, že jednoducho, tu už by 

som sa nebál poveda ť, že ide o firmu, ktorá absolútne 

netuší (gong) o čom je problém. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Nasleduje pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja si myslím, že vä čšina príspevkov sa bude nies ť 

v tomto duchu. Ako myslím si, že už to bolo viackrá t 

pomenované. Tá zimná údržba ako fungovala doteraz, takto je 

ďalej neúnosné. Toto je jedna z markantných vecí, kt orú 

všetci obyvatelia Bratislavy, čiže naši obyvatelia, da ňoví 

poplatníci, naši voli či, ktorí sa na to skladajú, tak 

najviac cítia, pretože je úplne evidentné, že tá. E šte ani 

raz sa, myslím, nestalo, že v Bratislave by nasneži lo čo 

len tri centimetre a táto zimná údržba by to, by to  
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zvládla.  A nehovoriac o takej kalamite, ke ď sa, ke ď sa 

vyskytne, ako bola minulý týžde ň.  

Keď si ľudia pre čítajú dneska čo bolo v médiách ko ľko 

firma fakturuje hlavnému mestu za tieto služby, tak  ja sa 

čudujem, že neprišli ešte dneska nám sem priamo na 

zastupite ľstvo, neprišli prejavi ť svoj názor a rozhor čene, 

lebo to je pre mesto totálne nevýhodné, že my platí me 

takéto obrovské sumy a dostávame za to takúto služb u. Toto 

si nikto nenechá, toto si nikto nenechá líbit v ako mkoľvek, 

v jakejko ľvek oblasti.  

Čiže ja vidím len dve možnosti. Budeme naozaj, ale 

naozaj, nie ako v minulom období, možnos ť ako tú zmluvu 

vypoveda ť a da ť ju nejakým spôsobom tú sú ťaž nanovo, alebo 

bude tá samotná firma, bude musie ť sa prihlási ť k tým 

svojim záväzkom a sama prehodnotí svoje pôsobenie. Však aj 

im to už musí by ť trápne, že berú takéto, takéto zmluvné 

financie za to a nedokážu zvládnu ť stav vonku na uliciach. 

Myslím, že toto je neúnosné.  

Pán primátor, ke ď do tohto naozaj pôjdete, tak môžte 

sa spo ľahnúť aj na zastupite ľstvo, že bude vám nápomocné 

kde sa len dá, aj keby sme boli vystavení nejakému povedzme 

riziku, riziku nejakého súdneho sporu s tým, s tým 

dodávate ľom. Ale žiadna zmluva nie je nevypovedate ľná 

a nemôže existova ť to, že minulý, ale predminulý primátor 

podpísal zmluvu, ktorá bude plati ť ešte do konca vášho 

funk čného obdobia a my budeme ľudom stále vysvet ľova ť každú 

zimu, že no, tak lepšie to nešlo, lebo tam je nejak á 

zmluva. Musíme sa k tomu postavi ť čelom.  
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Keď si zrátame tie financie, ja v tejto oblasti som 

nikdy nepôsobil, ale ja si myslím, že laicky odhado m sa dá 

odhadnú ť, že keby sme to robili vo vlastnej réžii za tie 

peniaze, ktoré fakturuje tá firma RAK, tak by sme t o 

možnože dokázali zvládnu ť lepšie a efektívnejšie, ako ke ď 

musíme komunikova ť s externým dodávate ľom, ktorý nie je 

schopný by ť nejakým rovnocenným partnerom.  

Čiže ve ľmi pekne prosím o, o nejaké urgentné riešenie 

a myslím, že poslanecký zbor v tomto bude stá ť ve ľmi 

jednotne za vami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Chcem len reagova ť na poslanca Kríža. 

Oliver, teraz som práve dostal mail, že ministerstv o 

dopravy pripravuje zákon kde budeme ma ť povinnos ť ako 

samosprávy odh ŕňať sneh aj z chodníkov, čiže zmluva sa bude 

musie ť nie vypoveda ť, ale robi ť asi nová sú ťaž. Vyzerá to, 

podľa vyjadrení zo samosprávy Žiliny, že to bude 

štvornásobná cena, ako doteraz a už to v Česku majú. Tak ja 

neviem ako budeme ďalšiu zimu robi ť rozpo čet, ke ď by sme 

mali čisti ť aj chodníky. Magistrát celý magistrát 

a mestsko častné my mestské časti. Bude to ma ť dopad na 

ekonomiku mesta.  
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Takže bude sa musie ť aj ZMOS k tomu vyjadri ť, ve ľmi 

intenzívne. A potom to možno bude ma ť dopad na da ňové veci 

s oh ľadom obyvate ľov.  

Druhá vec, čo povedal Oliver, ke ďže to je iba 

faktická, krátko. Uvažujme o tom zriadi ť možno znova 

podnik, ktorý robil zimnú údržbu ako mestský.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Peter, opä ť sme v tom probléme ako pred tým, že si sa 

prihlásil neskoro, ale povedz.  

Nechceš? 

Pán poslanec Jambor.  

Milan   J a m b o r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja možno budem aj trochu reagova ť na mojich 

predre čníkov.  

Čo sa týka tých pe ňazí, ja som si to trošku  pozeral. 

Skúste si pozrie ť to, čo nás to stálo minulý rok. 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) robili sami, pod ľa mojich 

informácii, tá suma je vyššia ako je teraz.  

Čo sa týka tej funk čnosti a nefunk čnosti. Ja sa pán 

primátor, ve ľmi teším, že ste urobili poriadok na tom 

dispe čingu. Pán Borgu ľa tu spomínal o tom, o tom utorku 

kedy skolabovala doprava. Pod ľa mojich informácií dispe čing 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 78 

poslal tú firmu von na kritické miesta o siedmej 

a celomestský posyp vyhlásil sedem tridsa ť.  

Ja by som ako naozaj, po ďme sa pozrie ť na ten problém 

komplexne. Ja mám skôr pocit, že ak niekto pošle di spe čer 

firmu o siedmej a sedem, sedem tridsa ť do Bratislavy ke ď je 

plná áut a je plno snehu, tak v tom je ten kame ň úrazu. 

Skúsme si urobi ť poriadok u seba. Ja pán primátor, ďakujem 

za tie opatrenia, ktoré ste spravili a potom sa mož no bavme 

o tom ďalej.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Tie opatrenia sú iba za čiatok.  

Čo sa týka tých vlastných síl, predchádzajúce vedeni e 

nesplnilo to uznesenie, kedy malo vypo číta ť. Proste to 

nechali tak.  

Pán poslanec Šramko.  

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

No, nie som poslanec. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pardon, pardon. 

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Dovoľte mi, aby som tu verejne pochválil pána starostu 

Jambora, lebo možno netušíte, že v piatok pri tom s páde 

snehu, ktorý ste tu popisovali, tak v mestskej časti Lama č 

kde si to zabezpe čujeme sami, nám presne na obed havarovala 

hydraulika na cestnom stroji, o hodinu sa rozsypala  

prevodovka na stroji, ktorý nám zh ŕňa chodníky, takže sme 

ostali úplne bez strojov, a pán starosta mi bol och otný 

aspo ň na hodinu poži čať mechanizmus, takže v stave ke ď sám 

bol v úplne trápnej situácii, tak nás aspo ň zachránil. 

Potom samozrejme sme mali nejaké rýchle jednania, p oži čali 

sme si ešte z jednej predajne čosi, takže nezasypalo nás. 

Ale chcem poveda ť, že v núdzi poznáš priate ľa. Takže 

verejne ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem aj ja.  

Pán poslanec Uhler.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Odznelo tu viackrát, že vypoveda ť - nevypoveda ť 

zmluvu, tá zmluva sa dala vypoveda ť minulý rok. Cesta na 

Kamzík pri námatkovej kontrole bola odhrnutá a bola  

vyú čtovaná ako keby bola tri krát širšia. A práve v zml uve 

je na toto ve ľmi jednoduchý článok. Ja odcitujem časť 

z neho: „My sme oprávnený odstúpi ť v prípade, ak dodávate ľ 

predloží objednávate ľovi súpis vykonaných prác, ktorý bude 

obsahova ť neoprávnene fakturované služby.“ Toto sa stalo, 

len jednoducho do zmluvy nebolo odstúpené. Po zime sme to 

mohli v pohode stihnú ť a túto zimu mohol robi ť niekto iný, 

alebo sa to mohlo robi ť za úplne nových podmienok, aj 

cenových, pretože ako sme v poslednej dobe po čuli Národná 

dia ľni čná spolo čnos ť kúpila predraženú so ľ, ale pri 

dnešných cenách ani tá naša už nie je ve ľmi lacná. Ú čtujú 

nám stodvadsa ťšes ť Eur bez DPH a na burze sa pohybuje 

o nejakých tridsa ť – štyridsa ť percent lacnejšie. Takže aj 

tam by sa dalo ís ť dole. Možno nie ve ľa, ale ur čite áno.  

Ja by som ešte povedal kolegom jednu príhodu 

z minulého piatka ke ď strašne snežilo a v médiách sme 

čítali, ako je pä ťdesiatštyri mechanizmov v pohotovosti. 

A ke ď som išiel po Dolnozemskej asi dvadsa ťpäťkou, lebo 

rýchlejšie sa nedalo ís ť, tak som si povedal, že sko čím 

pozrie ť na Kop čiansku, kde sú tie vozidlá odstavené. Dve 

vozidlá tam veselo v tej kalamite spinkali. Jedno b olo 

pokazené, o druhom tvrdili, že ho nakladajú, ale 

nenakladali ho. A ktovie čo ešte bolo na stanovisku firmy 

A.S.A., myslím, že sú na Bazovej, tam som sa pozrie ť nebol, 

pretože nemal som to ľko času, aby som sa tam dostal. 

Ďalšia vec, ktorá ma zaujala boli schody na most 

Apollo. Sneh padol v piatok a oni ich čistili až 
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v pondelok. Celý víkend tam bola súvislá pä ť až 

šes ťcentimetrová vrstva ľadu. Toto sa nesmie sta ť a to bol, 

podľa mňa, aj trošku naše maslo na hlave, nášho dispe čingu. 

Mali toho ur čite ve ľa, ale aby za celý víkend nestihli 

skontrolova ť tak dôležité veci ako sú schody na most, tak 

to, to je fakt zlé. Sú tam zastávky MHD a musí to b yť 

verejnosti prístupné.  

Minulý rok namiesto toho, aby, aby sa namontovali 

GPSká, sa nechali zamera ť komunikácie. Potom, ako som 

kritizoval práve spomenutú Cestu na Kamzík, tak nec hali 

zamera ť šírku komunikácií. No fajn. Ale v prípade GPSiek 

akonáhle by on pustil dole radlicu a mali by sme zá znam, že 

pustil dole štvormetrovú radlicu, tak bude ú čtova ť štyri 

metre šírky a nebude ú čtova ť šes ť metrov širo, široký pruh, 

aj ke ď možno s krajnicou tak široký je. Jednoducho, len t o 

čo odhrnie, ni č viac. Zbyto čne sa v takomto prípade 

zameriavajú komunikácie.  

A takisto sme žiadali o vypracovanie analýzy, čo už 

spomínal neviem či pán riadite ľ, alebo pán primátor, 

analýzy, ktorá mala ukáza ť, či by bolo výhodnejšie ak by to 

mesto robilo samo. No tu analýzu sme dodnes nedosta li. 

A pán riadite ľ spomínal, že teraz oni za či, zistili, že 

uznesenie je nesplnené z minulého volebného obdobia  a budú 

na tom robi ť. Ja im za to ve ľmi pekne ďakujem a ďakujem 

pánovi riadite ľovi, že sa toho chytil. My sme sa k zimnej 

údržbe už viackrát stretli a naozaj k tomu pristupu je ve ľmi 

zodpovedne a robí všetko pre to, aby h ľadal riešenia ako sa 

to dá.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Chren. 

A faktickou pán Bajan.  

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

Pán primátor v bode dvadsa ťtri, či dvadsa ťštyri nám 

odporú čaš, aby sme odporu čili príslušnému oddeleniu 

niektorú zo zmlúv, ktorú tam v tom materiáli máme. Ja si 

myslím, že z toho čo povedal pán predseda komisie, je 

jednozna čné, že jednoducho ak neurobíme tento krok, tak 

o rok máme ten istý problém, možno v modrom alebo v o 

fialovom. Jednoducho je to firma, ktorá si z nás ro bí 

srandu. Som o tom hlboko presved čený, čiže ja by som možno 

odporu čil príslušnému odbornému pracovisku na magistráte, 

aby sa za čal zaobera ť touto témou a možno o rok budeme 

trošku ďalej. Všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nasleduje pán poslanec Chren.  

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne, vážený pán primátor. 
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Ja som nový poslanec a je to pre m ňa nová problematika 

z poh ľadu tých zmluvných vz ťahov. Nie z poh ľa, z poh ľadu 

toho ako sú ob čania nespokojní s tým ako u nás zimná údržba 

prebieha.  

Musím poveda ť, že je to úplne taká prvá téma kde som 

sa naozaj stretol za posledné dni a týždne s masový m 

dopytom zo strany ob čanov, ktorí ma ako poslanca neustále 

upozor ňujú na problémy, ktorých menovanie by zabralo možno  

nieko ľko desiatok minút. Od konkrétnych ciest až po 

chodníky pri Hlavnej stanici, ktoré neboli odhrnuté  

nieko ľko dní po tom ako prestalo sneži ť. A to je pritom 

naozaj ve ľmi frekventovaná komunikácia.  

Keď sa človek stane poslancom a zistí, že za tieto 

služby platíme len za zimnú pohotovos ť ako mesto tých 

devä ťstotisíc Eur mesa čne, tak sa mi naozaj rozum 

zastavuje, aj ke ď som zvyknutý pracova ť aj, aj s vä čšími 

číslami na celoštátnej úrovni. Pri tej celkovej 

nespokojnosti, ktorá tu zaznela aj od mojich predre čníkov, 

aj zo strany ob čanov. 

A pri tom, že takáto zmluva beží už pä ť rokov a pri 

takýchto zmluvách po piatich rokoch je už normálne 

presú ťaži ť, možno h ľadať lacnejšie alternatívy a lepších 

dodávate ľov, aj vo svetle toho čo povedal pán kolega Uhler, 

o tom som napríklad nevedel. Ale opravte ma, ak sa mýlim, 

ak bol vlani nejaký právny dôvod na výpove ď tejto zmluvy, 

tak si nemyslím, že ten právny dôvod len tak zaniko l za 

nieko ľko týžd ňov len pre to, že sme sa preklopili do nového 

kalendárneho roka.  
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Ja by som si dovolil, pán primátor, možno aj vám ta ký 

prejav podpory zo strany zastupite ľstva, aby ste boli 

krytý, navrhnú ť priamo uznesenie tohto mestského 

zastupite ľstva, pod ľa ktorého mestské zastupite ľstvo 

zaväzuje primátora hlavného mesta Slovenskej republ iky 

Bratislavy predloži ť na nasledujúce rokovanie 

zastupite ľstva informáciu o zmluvnom vz ťahu s dodávate ľom 

zimnej údržby, o obstarávaní, ktoré mu predchádzalo  

a o možnostiach ukon čenia tohto vz ťahu a jeho nahradením 

alternatívnym riešením.  

Pre m ňa ako nového poslanca bude takáto informácia 

veľmi cenná. A bol by som ve ľmi rád, aby sme dostali už 

o mesiac naozaj odpove ď na to, že či je možné túto zmluvu 

vypoveda ť na základe všetkých tých udalostí a ktoré tu 

spomínal teda aj pán kolega Uhler, a aby sme sa hne ď zo 

začiatku roka do toho pustili, ak to chceme stihnú ť 

a vysú ťaži ť už na ďalšiu zimu, aby ob čania mohli dosta ť 

lepšie a lacnejšie služby v našom hlavnom meste.  

Ten návrh odovzdám teda návrhovej komisii. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pani Izabella Jégh. 

Len som chcela upozorni ť pána poslanca, že nemôže 

zaväzova ť primátora, ale môže žiada ť. Nech to opraví v tom 

svojom uznesení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Kolková. 

Nech sa pá či. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem za slovo. 

Chcela by som ešte rozšíri ť túto diskusiu o dva 

problémy, ktoré tu zatia ľ nikde neboli akoby pomenované.  

Jedným je problém, ktorý sme riešili akútne spolo čne 

počas víkendu. A síce bola Devínska cesta uzavretá prá ve 

v tej kalamitnej situácii kvôli vlastne nie čomu, čo sa 

nerieši, čo sa má rieši ť priebežne, a síce orez konárov nad 

komunikáciami. Práve situáciou, ktorá vznikla pri p iatko, 

po tej piatkovej kalamite, kedy sa ťažký mokrý sneh ukladal 

na konáre nad cestami u nás a o tie stromy sa pová ľali 

a zablokovali vlastne tak komunikáciu. Čiže k tej bežnej 

zimnej údržbe, ktorá spo číva hlavne odh ŕňaní snehu, sa 

pridali ešte aj popadané konáre.  
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Tie konáre nad cestami, ja čo som zistila konkrétne 

z tej našej Devínskej cesty, tam zrazu niet nikoho kto je 

za to zodpovedný. Prichádzali tam štyria, akoby šty ri 

subjekty do úvahy, po čnúc magistrátom, lebo je to 

magistrátna cesta, potom to bolo Bévees, Slovenský 

vodohospodárske a Slovenské lesy.  

Ja sa to snažím teraz identifikova ť, i ke ď to teda nie 

je komunikácia v našej správe, ale vlastne vyriešil a sa tam 

len taká tá najhorúcejšia situácia, ten najhorší ús ek od 

Riviery po Zlaté schody. Akonáhle sme otvorili tú c estu, už 

ďalej nebolo toho, ktorý by pokra čoval v tom oreze konárov, 

čiže teraz sa môžeme akurát modli ť, aby nenapadol znova ten 

sneh na tie konáre a nepadali ďalej na cestu.  

Predpokladám, že takýchto lokalít a takýchto situác ií 

je po, nad mestskými komunikáciami v našom meste vi acero. 

Čiže to by chcelo rozšíri ť tému len zimná údržba možno 

o nejakú pravidelnú a preventívnu údržbu a kontrolu  tých 

komunikácií a toho čo je aj nad nimi, lebo práve sa nám pri 

tej zimnej kalamite ukázalo ako to môže by ť nebezpe čné 

a ako to teda skomplikuje ešte tú zimnú údržbu, kto rá už aj 

tak je komplikovaná.  

Druhý problém, na ktorý chcem poukáza ť, sú cesty, 

ktoré sú nikoho. Budem konkrétna. Máme v Devíne via ceré 

komunikácie tretej a štvrtej kategórie, ktoré by po dľa 

štatútu mali by ť akoby v správe mestskej časti. Tieto však 

neboli zverené. A už v minulom volebnom období som žiadala 

mesto o stanovisko, že kto je za tieto komunikácie 

zodpovedný. Mám list z magistrátu, že mestské časti sa majú 

skuto čne stara ť len o tie komunikácie, ktoré ich bolo 
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zverené. Konkrétne teraz v tejto kalamite sa pani š mykla 

a zlomila si ruku. Ešte to možno bude zaujímavé a z rejme si 

bude vymáha ť nejaké škody. Neviem, komu pripadá táto úloha. 

Úprimne dúfam, že nepripadne takéto komunikácie ted a 

mestskej časti. My to technicky nevieme zvládnu ť. Ale 

situácia kedy tá cesta ako keby bola v správe nikoh o tiež 

nie je dobrá. Zrejme by bolo treba prehodnoti ť všetky 

komunikácie, ktoré sú v takomto akomsi vákuu a tiež  by malo 

byť jednozna čne povedané kto je zodpovedný za ich údržbu, 

ako a z akých pe ňazí.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nasleduje pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Všeobecne sa dá poveda ť, že vo všetkých týchto 

outsourcovaných službách je k ľúčovou otázkou pre magistrát 

kontroling. Ke ď služby mesta objednávame u tretích osôb, 

u tre, u externých firiem, tak k ľúčové je ako ich 

kontrolujeme.  

Skuto čne máte pravdu, jak tu zaznelo, že 

vypovedate ľnos ť tejto zmluvy práve súvisí s preukázaním 

neplnenia alebo s preukázaním dajme tomu nepoctivéh o 
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výkazníctva. Presne tak to minulá zima nebola taká krízová, 

ale predminulá, som sa obracal na vedenie mesta, ab y 

zabezpe čilo okrem dispe čingu. Vy ste urobili ur čité 

havarijné by som povedal bleskové opatrenia. Nemali  dos ť 

telefónov, nemali vozidlo, ale teraz, ke ď sa to ukludnilo, 

je najvyšší čas si poveda ť  ako budú pravidlá kontrolingu. 

Lebo to je naša otázka. Tú firmu, každá firma si do volí 

to ľko, ko ľko jej pripustí objednávate ľ.  

Takže znovu by som sa chcel obráti ť na vás, pán 

primátor, nebudem to dáva ť ako nejaký návrh na uznesenie, 

lebo som presved čený, že to je tak logické, že si to 

osvojíte, vytvori ť podmienky na to, aby bol dôsledný 

kontroling. Ob čania sú schopní aj zatelefonova ť, upozorni ť, 

ale ak to nikto nepôjde zadokumentova ť, odfotografova ť 

a urobi ť prípadne zápisnicu aj s pracovníkom tejto firmy, 

že prišlo proste k zlému výkazu alebo k takýmto por uchám, 

ktoré môžu by ť potom dôvodom na vypovedanie zmluvy, tak 

potom nemáme v rukách aj po tejto zime zasa ni č.  

A ešte by som jednu vec si dovolil otvori ť. Naozaj 

odhŕňajú sa ke ď je kalamita prednostne komunikácie, to je 

pochopite ľné. Ale v momente, ke ď tá kalamita bezprostredná 

kon čí, tak nám zostávajú ve ľké kopy snehu po zásahoch tých 

mechanizmov a vieme všetci, že odkedy je takto 

outsourcovaná, nemá Bratislava firmu. Kedysi to rob ili 

pracovníci ZARESU, tých bolo tisíc pä ťsto, a tak ako v lete 

sadili kvetinky, tak v zime, ke ď bola kalamita, tak mali 

byť v uliciach. Ja som dával rôzne návrhy, od využitia  

nejakej spolupráce s nejakými, s nejakými organizác iami 

štátu až po organizovanie nezamestnaných, ktorí maj ú ur čité 

záväzky na práce. Jednoducho v susednej Viedni naoz aj, 
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naozaj ľudia, ktorí poberajú sociálnu podporu ke ď je 

kalamita, tak sú oslovení a sú organizovaní a povin ní 

pomôcť pri tej kalamite. To za čis ťovanie zastávok 

a verejných priestorov je ve ľmi ná, nákladné na po čet ľudí. 

to sa už nedá urobi ť iba stojmi.  

Znovu upozor ňujem, že mnohé miesta, verejné priestory 

by nemali zosta ť. A treba sa pozrie ť v tej zmluve, či 

existuje nejaká podrobná mapa, aby priestory, ako j e 

povedzme Obchodná ulica, nezostali neza čistené ke ď už prvá 

kalamita prejde, pretože v priebehu nieko ľkých hodín, ke ďže 

je tam intenzívna prevádzka sa zo snehu stáva udupa ný ľad 

a pokia ľ mrzne, tak už to vlastne nikto nikdy odtia ľ 

nedostane.  

Takže jedna téma, ktorú verím, že si osvojíte, je 

vybudova ť nie len dôkladný monitoring a dôkladný dispe čing, 

ale kontrolovanie tých výkonov a tade vedie aj k ot voreniu 

zmluvy, prípadné vypovedanie alebo žiadanie nápravy .  

A druhá vec je mapa priestorov, kde sa bude napriek  

tomu, že, že je to externe objednané, odkia ľ sa zabezpe čí 

doslova odvoz toho snehu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Jen čík.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 90 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som len v súvislosti s tou kontrolou chcel 

zareagova ť  a chcel by som aj týmto po ďakova ť sú časnému 

vedeniu mesta a pánovi riadite ľovi, ktorý sa ve ľmi 

intenzívne tomuto venuje a h ľadá riešenie na kontrolu. Čiže 

pre pána Budaja, už sa na tom pracuje a ve ľmi, ve ľmi 

intenzívne. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja možno len tak na dokreslenie tých, tých situácií  

ako spomínal kolega Budaj. 

Samozrejme, ako som spomínal, my máme vlastných 

zamestnancov. Tak ako spomínal Janko, kedysi to bol i, mal 

ich ZARES na starosti, v lete sa starali o zele ň, v zi, 

teraz ich využívame aj na čistenie týchto chodníkov a musím 

poveda ť, že ve ľakrát čistíme práve magistrátne chodníky, 

pretože sú to také hlavné komunika čné tepny k elektri čkám, 

k mestskej hromadnej doprave. A ur čite to poznajú kolegovia 
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aj z iných mestských častí, ke ď sa nám stane, ke ď to pracne 

očistíme, tak príde magistrát, teda od, odh ŕňač v noci, 

pluh a tú bre čku nám tam zase nakydá, ktorá v noci zamrzne 

a môže sa to robi ť na, na novo. Takže aj takéto príjemnosti 

nás čakajú po čas zimnej údržby.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Poslanec Kuruc.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo.  

Ja by som chcel trošku upozorni ť na situáciu vo 

Vrakuni, nako ľko v piatok tá situácia nebola dobrá ur čite 

v celom meste, ale vo Vrakuni špeciálne. Ob čania volali 

celý de ň. Na to, že sa neodh ŕňal v mestskej časti snažil 

som sa to zabezpe či ť teda vlastnými silami. A dnes ke ď som 

si pre čítal tento materiál, tak som to pochopil, v tom bod e 

číslo šes ť kde sa konštatuje, ktoré ulice sa denne 

kontrolujú, nie je ani jedna ulica z Vrakune. A mys lím si, 

že Vrakún čania, ktorí platia dane by si zaslúžili, aby tri 

hlavné ťahy, ktoré vo Vrakuni sú, a to je Hradská, Rázto čná 

a Dvojkrížna, ktorá spája Vraku ňu s Biskupicami, aby tieto 

boli za členené do toho zoznamu, aby boli pravidelne 

kontrolované a monitorované, nako ľko po Hradskej 

a Rázto čnej vychádzajú každé, každodenne ráno množstvá 
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mimobratislavských ob čanov z Bernolákova, z Rovinky, 

z Mostu a z Ivánky pri Dujani do Bratislavy. A tiet o ke ď 

nie sú odhrnuté, tak nám to Vrakun čanom naozaj nepridáva na 

pohode, jazde do mesta. S ťažujú sa samozrejme, vidia 

v hlavnom problém v primátorovi, potom v starostovi . Ale 

možno je to len chyba v komunikácii s jednotlivou f irmou, 

ktorá v minulosti v minulom volebnom období, alebo 

predminulom kedy bola táto zmluva uzatváraná, tieto  

vrakunske cesty do tohto zoznamu neboli pridané. Či už to 

bola naozaj chyba komunikácie, alebo ten, kto tu se del to 

tam nedoplnil, tak by som chcel požiada ť vás, pán primátor, 

alebo teda predkladacieho riadite ľa, či by sa tieto tri 

ulice mohli autoremedúrou dosta ť do toho zoznamu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Tento zoznam neexistoval takýto. Žiadna komunikácia  

nebola. Takže.  

Pani poslanky ňa Svore ňová. 

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

Ja sa chcem samozrejme prida ť k pánovi starostovi , že 

mám zvláštny pocit, ke ď sa tu (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) na ten zoznam (poznámka: nezrozumite ľné slovo), že 

mestská časť Vraku ňa s dvadsa ťtisíc obyvate ľmi sme jediná, 

na ktorú sa tu zabudlo a myslím, že jediná, ktorá t u nemá 

spomenutú ani jednu cestu. Takže ur čite chcem podpori ť pána 

starostu, aby sa myslelo aj na Vraku ňu. 
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A ešte trochu nadsázky. By som povedala, že 

Vrakún čania sa nedostanú do mesta ani len na bicykli, 

pretože A.R.K akosi zabudla na svoju povinnos ť odh ŕňať 

cyklocesty tam, kde sú sú časťou komunikácií. Pokia ľ viem, 

tak by mali ma ť medzi povinnos ťami odh ŕňať aj cyklocesty 

tam, kde sú sú časťou cesty. To znamená Pribinova, Košická 

a tak ďalej. A tento bod akosi tiež opomínajú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za poznámku.  

Pani poslanky ňa Feren čáková.  

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

Ďakujem. 

Ja by som chcela tiež ešte len k tomu to ľko, že bola 

som v ten piatok, ke ď tá kalamita nastala v meste 

a skuto čne, odchádzala som z mesta okolo jedenástej, 

stretla som jeden odh ŕňač. Neberiem to ako vinu teda 

vedenia mesta, ale považujem za ve ľmi smiešne až trápne, že 

nikto nezadal nejaký príkaz na výjazd vozidiel, pre tože ke ď 

raz sneží a snežilo tak, jak snežilo a tá kalamita bola 

ohlásená vopred. Čiže mali by ť pripravený. To je jedna vec 

čo som chcela.  

A bola som tento týžde ň dva krát v meste na magistráte 

a cestou spä ť teda do Čunova som stretla nákladné autá so 

snehom. A práve pán Budaj tu už spomínal teda ten o dvoz 

snehu. Samozrejme v tejto situácii si neviem predst avi ť, že 
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by sa toto zabezpe čovalo, ale ke ďže som ich stretla, tak sa 

len chcem spýta ť či to bol, či to bolo nejako z vlastnej 

iniciatívy práve tejto organizácie, ktorá zabezpe čuje zimnú 

údržbu, alebo si to zabezpe čovali nejaké organizácie teda 

odvoz spred svojich budov? Či mesto teda nie čo o tomto 

nevie?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán, pani poslanky ňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa chcela prida ť k tým všetkým svojim 

predre čníkom v tejto veci, a síce v tom bode šes ť, to čo už 

spomínal pán Kuruc, v Biskupiciach je spomenutá uli ca 

Popradská, ale mám za to, že to je len tá časť po 

Ružinovský-Vrakunský cintorín, lebo pôvodná Poprads ká ulica 

nebola odhrnutá. Takisto nie je v tomto zozname Kra jinská 

ulica, čo bývala hlavná ulica, po ktorej chodí MHD 

sedemdesiatka, tam celý de ň žiadne auto, teda vozidlo ani 

posypové, ani odh ŕňacie neprešlo.  

A na dôvažok by som podala, teda povedala na margo 

A.R.K. technické služby, že oni asi kvalitu práce v o svojom 

slovníku nemajú, alebo nemá takých pracovníkov, kto rí aj 

rozmýš ľajú pri použití tých áut. Lebo jednoducho v tej 

časti mestskej časti Podunajské Biskupice na tej hlavnej, 

teda na Popra, na Padlých hrdinov, tam obyvatelia o dhŕňajú 
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poctivo chodníky, aj v ten piatok boli odhrnuté cho dníky na 

čisto úplne. V noci o jednej prefr čí tade vozidlo a tú 

radlicu má oto čenú smerom k chodníkom. Všetok sneh na ráno 

vrátený na chodníky zamrznutý. Kdežto to je dvojpru hová 

cesta a medzi tými dvomi cestami je tam park, takže  radlicu 

by bolo treba oto či ť smerom do parku a hrnú ť ten sneh tam.  

Ja som sa aj s ťažovala v tejto veci, ja si myslím, že 

vypoveda ť zmluvu s touto firmou je už, už viac než 

potrebné, lebo nerobí nám dobré meno a pritom ve ľa pe ňazí 

platíme za ni č.  

Ďakujem. 

Ešte nie čo by som, zabudla som skoro. My chýba 

zaradenie ulíc pod ľa priority ke ď sa čistí. Nemáme žiaden 

zoznam. Nebolo by od veci nie čo také vytvori ť tiež  

do budúcna. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Taký zoznam nebol tam. Ale bude a je.  

Pán pos, pani starostka Kolková.  

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

Bratislava - Devín: 

Chcela by som len zareagova ť na tento príspevok. 

Skuto čne pod ľa mňa tiež treba spravi ť nejakú 

inventarizáciu. Ale komplet všetkých ciest v Bratis lave, 

lebo máme aj cesty, ktoré ako keby cestami ani nebo li. 
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Možno ani nie sú v zozname tých komunikácií a jasne  poveda ť 

kedy, kde. Čiže prosím, ozaj, ak by sa to dalo ako úloha 

taká, takáto inventúra ciest ur čite je potrebná. 

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: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa chcel opýta ť kedy by sme sa mohli dosta ť 

k informáciám o nákladoch na zimnú údržbu za rok 20 14? 

Pýtam sa to z dôvodu, že na stránke tejto spolo čnosti 

A.R.K. je pomerné š ťavnatá tla čová správa zo v čerajším 

dátumom a na konci tejto správy je taká tabu ľka urobená 

s vy čísleným nákladom na uplynulé roky. 2014 tam zatia ľ nie 

je. no ale ke ď sa pozerám na zimnú údržbu, tak v 2011 bolo 

dva celá sedem milióna, 2012 už štyri celá tri, 201 3 už 

sedem celá jedna. Čiže ten stúpajúce náklady sú, je to teda 

evidentný trend, je to takmer dvojnásobok pomaly. Čiže by 

ma zaujímalo, že či v dvetisícštrnástom sme zase o dva 

milióny vyššie, alebo, alebo na akej sume sme?  Síc e letná, 

letné čistenie sa znižuje, ale ke ď si pozriem teda celkové 

náklady, tak spolu opä ť je tu stúpajúca tendencia. V tom 

dvetisíctrinástom to bolo už takmer desa ť a pol milióna 

Eur, kým dva roky pred tým, ešte len sedem a pol.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ja som tu nový poslanec, čiže nie som tak zorientovaní 

jak niektorí moji tiež noví kolegovia.  

My sme na komisii si pýtali zmluvu s A.R.K., aby  s me 

vedeli sa k nej vyjadri ť. Doteraz sme ju nedostali a mám 

taký pocit, že kým ju dostaneme, tak bude zrušená. Tak len 

by som chcel vedie ť akým spôsobom bude prebieha ť táto forma 

komunikácie? Či sa k tej zmluve, ktorú máme hlasova ť či ju 

zruši ť alebo nezruši ť  vieme nejakým spôsobom dosta ť, aby 

sme vedeli aspo ň jej obsah. Lebo zatia ľ mám pocit, že tu 

riešime nejakú firmu namiesto toho, aby sme dávali nejaké 

návrhy, ako zlepši ť túto (poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Jen čík.  
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Budeme ju ma ť na komisii a budeme ju ma ť aj 

s výkladom, že či je vypo, vypovedate ľná alebo nie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nni na webe tá zmluva? mala by ť na webe. (poznámka: 

nezrozumite ľné slová). Dobre.  

Pán hlavný kontrolór Šinály.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Pár slovami, nechcem zdržova ť, ale by som rád 

nadviazal na vystúpenie pána poslanca Jen číka, ktorý 

hovoril o Ceste na Kamzík.  

Celá záležitos ť teóriou vypovedaní zmluvy vlastne 

vznikla takým spôsobom, že s pánom Uhlerom, Jen číkom sme 

boli v riadiacom dispe čingu A.R.K. po čas kontroly, ktorú 

vykonával som so svojimi pracovníkmi a poslanci mal i záujem 

sa zú častni ť tejto kontroly a či zhodou okolností v tom 

čase sme preverovali jediný zásah, ktorý vtedy prebi ehal 

a videli sme ho na monitore ako prebieha na Ceste n a 

Kamzík. To znamená, že oni majú monitorované svoje vozidlá 

a v tom čase som telefonoval priamo odtia ľ do nášho 

dispe čingu a zis ťoval som, že teda pre čo, pre čo je tam ten 

zásah, na základe čoho? Odpove ď bola, že na základe ob čana, 

ktorý pri trolejbusovej zastávke hlásil, že je klzk o, bol 
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vyslaný náš pracovník z dispe čingu overi ť túto skuto čnos ť. 

Čiže overovanie prebehlo a na základe toho poslal A. R.K. 

vozidlo posýpa ť, soli ť.  

Celá záležitos ť explodovala pri kontrole faktúry, 

ktorú sme za to obdobie dostali, kde sme teda zisti li 

čísla, ktoré vo či tomu čo sme osobne v tom dispe čingu 

zažili boli fatálne a odvtedy sa táto myšlienka sta la 

jedným zo sloganov vtedajšej kontroly, ktorá bola v ykonaná.  

Pravda teda je, že otázka vypovedania súvisí aj s t ým, 

že jedno z opatrení, ktoré bolo prijaté, bola otázk a 

posúdenia možnosti výkonu takejto služby vlastnými silami. 

Samozrejme, dá sa urobi ť aj nová sú ťaž. To je druhá 

alternatíva. Ale v tom čase to bola otázka posúdenia 

vlastnými silami, na ktorú som doteraz nepo čul ani, ani 

takú informáciu, že kto by sa tým vlastne zaoberal.  Myslím 

teda doteraz v rámci toho, že to nezapadlo prachom počas 

predchádzajúceho vedenia a nieko ľko slov sa o tom na 

operatívnych poradách hovorilo. Ale ni č konkrétne sa 

neudialo a ja ani netuším, kto to teda dostal priam o ten 

výkon za úlohu.  

Nepochybujem o tom, že teraz sa to zmenilo, lebo pá n 

primátor Nesrovnal túto tému už uviedol a bezpochyb y to aj 

niekomu pridelil a myslím si, že je dobré, aby ste takúto 

informáciu dostali komplexne na stôl, aby sme nehov orili 

iba o prípadnom vypovedaní zmluvy, ale tak jak pán Chren 

navrhol to uznesenie, aby to bolo po ňaté komplexne, aby sme 

vedeli ktorým smerom máme krá čať a takisto pán poslanec 

a starosta Jambor uviedol ve ľmi správne, že otázka 
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prípadnej efektívnosti musí by ť dopredu ve ľmi starostlivo 

zvážená.  

Ďakujem ve ľmi pekne za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ak dovolíte, tak odpoviem ešte na niektoré, niektor é 

komentáre, všeobecne, aj čo sa týka vypovedania zmluvy. 

Našim cie ľom je zefektívni ť vz ťah mesto – dodávate ľ, aby 

sme za tie peniaze, čo platili, dostali ďaleko viacej 

a kvalitnejšie služby, pretože tá kritika je úplne 

oprávnená, všetci ju vidíme a ni č sa s tým nerobilo.  

Je január a vypovedáva ť zmluvu uprostred zimnej sezóny 

by asi, pod ľa mňa, nebolo moc rozumné, to by nám asi 

Bratislav čania moc nepo ďakovali. Takže otázkou výpovede sa 

nezaoberáme teraz, teraz sa zaoberáme tým, aby tá z imná 

údržba fungovala. Aby fungovala aj na ďalej v poriadku. 

Čo sa týka vlastných síl. Bolo to uznesenie, ktoré 

zaväzovalo predchádzajúce vedenie, aby pripravilo a nalýzu. 

Predchádzajúce vedenie ni č nepripravilo. My sme urobili 

komisiu, ktorá má v priebehu nieko ľkých mesiacov urobi ť 

analýzu, či sme schopní to robi ť vlastnými silami. 

Podotýkam, že outsourcig je vtedy dobrý, ke ď je to tá 

outsourcovaná služba lacnejšia a efektívnejšia. Ke ď to je 

drahšie a neefektívnejšie, tak sa nejedná o outsour cing, 

ale o oby čajné vykrádanie tej firmy. Ale táto komisia 
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nebola menovaná, my sme sa tomu  venovali, bude to robi ť 

pán riadite ľ magistrátu a v priebehu nieko ľkých mesiacov 

predloží analýzu. Nebude to rýchlo, lebo taká analý za nie 

je zase behom týžd ňa, ani dvoch.  

Čo sa týka po čtu áut. Nie je pravda, že jazdí 

päťdesiatštyri áut. To sme zis ťovali tiež. Jazdí 

štyridsa ťtri, zvyšné sú multikáry. Len aby ste vedeli, ke ď 

uvidíte niekde multikáry, tak to je tiež v stave vo zidiel 

A.R.K., ale áut s radlicami ve ľkých je iba štyridsa ťtri, 

podľa zmluvy.  

Čo sa týka tej Devínskej cesty, som rád, že pani 

starostka to otvorila, pretože skuto čne v piatok a v sobotu 

tam bola krízová situácia. V Karlovej Vsi, pani sta rostka 

Karlovej Vsi sa o to intenzívne zaslúžila, sa to po darilo 

vyrieši ť, aj pani starostka Devína. Musím ale poveda ť, že 

veľmi nám pomohla Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, ktorá 

veľmi operatívne pristavila vlastné kapacity na to, ab y sa 

tie stromy dali oreza ť a aby to zdržanie, ktoré tam ľudia 

mali, respektíve, aby tá cesta, bola cez pracovný t ýžde ň 

priechodná, pretože cez víkend bola uzatvorená. Tak že to 

musím odceni ť z tohoto miesta aj Bratislavskú vodárenskú.  

Pán Budaj, vy ste hovorili k ľúčom je kontroling. 

O tom, o tom je celý tento materiál ako ich kontrol ujeme. 

Tam sú informácie k tomu. 

Práca s bezdomovcami alebo sociálne slabými je jedn ým 

z k ľúčových bodov nášho programu. O tom budeme rozpráva ť. 

Teda nie dnešného, ale politického, pretože tých ľudí treba 

zapoji ť. Ja som sám ako študent robil v Technických 
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službách mesta Bratislavy. Odpratávali sme sneh ako  

brigádnici.  

Cyklotrasy. Samozrejme, že budeme odpratáva ť, 

respektíve dáme ten pokyn.  

Čo sa týka tých jednotlivých komentárov, napríklad 

Vraku ňa zaradenie ciest. Žiadny zoznam tu nebol. My ho 

vytvárame. Prosím, dajte návrhy. Týka sa to aj ďalších 

príspevkov. Urobíme priority, to znamená skupiny ka m pôjdu 

prvé, druhé, tretie, štvrté, aby, aby sme mali v to m nejaký 

poriadok, pretože teraz to bolo také komu sa kam ch celo, 

alebo kto komu zavolá, tam sa, tam sa šlo.  

Či, pani starostka Feren čáková, odváža ten sneh nejaký 

súkromník, alebo mesto, neviem o tom, že by sme si my 

odvážali, alebo že by sme my poverovali niekoho, ab y autami 

odvážal sneh. Zrejme to robil arky., ale možnože ni ekomu, 

ale nie pre mesto.  

Financie budú, pán poslanec Grendel, až sa vyú čtuje 

zimná údržba. Tie financie, výška tých financií sa odvíja 

samozrejme od intenzity zásahu. Ke ď je intenzívnejšia zima, 

tak je to lacnejšie. A máte pravdu, tie peniaze sú veľké. 

My sme to tu kritizovali a budeme robi ť všetko pre to, aby 

sa ten vz ťah zefektívnil a nevyhadzovali sme peniaze von 

oknom. Na túto zimnú údržbu je v rozpo čte vy členených pä ť 

celých šes ť milióna ako maximum. To je taký nejaký rámec.  

Takže to je z mojej strany všetko k tomu krátko ešt e. 
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Ale pán. (poznámka: nezrozumite ľné slovo) Netreba. 

Dobre, nebudeme zdržova ť.  

Poďme, posla, návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcem sa opýta ť, lebo pán poslanec Chren nám dal návrh 

na doplnenie uznesenia. Vy ste teraz pán primátor 

spomínali, že teda možnos ť ukon čenia zmluvného vz ťahu 

a prípadné alternatívne riešenie momentálne nepríde  do 

úvahy, či toto ešte on chce ma ť v tom uznesení?  

Neviem, to sa nedá do 26. februára urobi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte raz to povedz, prosím ťa. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Do ďalšieho zastupite ľstva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

My urobíme, takto. Tú analýz, tú analýzu urobíme, h ej, 

nemusíme dáva ť to uznes. Urobíme to, áno. Pripravíme 

možnosť modifikácie výpovede. Ale hovorím, že priorita je 

teraz zabezpe či ť zimnú údržbu a na to venujeme kapacity 
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a energiu a nie na výpove ď zmluvy, lebo to by nám ob čania 

nepoďakovali asi.  

Čiže, môžem to takto zobra ť, že to urobíme.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Dajte, prosím.  

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem ve ľmi pekne. Tá požiadavka je na analýzu, 

nie na samotné vypovedanie zmluvy, samozrejme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

tak dobre, to urobíme, to si beriem. To nemusíme, a k 

teda netrváte na tom. Ak chcete  uznesenie, môžme h lasova ť, 

nie, ja vám.  

Hlasujme.  

Termín? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja vám pre čítam to celé uznesenie ako bolo navrhnuté 

a potom sa rozhodnite, že či tá druhá časť tam ostane alebo 

nie.  
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Mestské zastupite ľstvo žiada primátora predloži ť na 

nasledujúce rokovanie mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy informáciu o zmluvnom vz ťahu 

s dodávate ľom zimnej údržby firmou A.R.K. technické služby 

s. r. o., o obstarávaní, ktoré mu predchádzalo 

a o možnostiach ukon čenia tohto zmluvného vz ťahu a jeho 

nahradenie alternatívnym riešením.  

Ja som sa pýtala na toto „o možnostiach ukon čenia, 

alternatívne riešenie“. Na to som sa pýtala, že či chce ma ť 

v tomto uznesení? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No, ja mám ešte otázku k tomu termínu, lebo 

nasledujúce zastupite ľstvo je za tri a pol týžd ňa. Neviem, 

či je to reálny termín, aby sme pri. 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

Za tri týždne.  

Neviem, či chceme venova ť energiu tomuto, aby sme sa 

bavili o teóriách. My máme rozpo čet, máme iné veci. Ak vás 

môžem poprosi ť, dajte nám dlhší termín na to nejaký, aby to 

bolo, aby to malo hlavu a pätu.  

Prosím vás, zapojte tých, ktorí sa hlásia.  
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Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Pán primátor, ja to vidím tak, že každý rok, aspo ň 

býva dobrým zvykom,  je vyhodnotenie zimnej služby alebo 

nejaká, nejaký bod podobný, ja to vidím tak, že ter az sa 

trápi ť. Viem si to predstavi ť, že sa na tom nebude sedie ť 

deň, dva, ale možno nejaký týžde ň. Ale mne to vychádza 

nejaký k ve ľkej noci, respektíve po zimnej službe niekedy. 

Aj s dopadom, pravdepodobne, na rozpo čet budúceho obdobia. 

Všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Chren.  

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Tá dôležitá požiadavka, pod ľa mňa je, aby sme to 

stihli vyhodnoti ť tak, aby sa prípadne dalo, dalo od zmluvy 

odstúpi ť a obstara ť nejakú novú zmluvu ešte do konca roka 

a do zabezpe čenia tej nasledujúcej zimnej sezóny. Preto by 

som to nerád odkladal, ale ak sa vieme dohodnú ť na nejakom 

marcovom termíne. Na marcovom zastupite ľstve, tak si 

myslím, že je to v poriadku.  

Čiže, ak môžem poprosi ť, upravi ť ten termín na marcové 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No, to nemôžte spravi ť v prie. Alebo dobre.  

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ja si myslím, že požadova ť čo najskorší termín je 

vhodné, lebo to, pred zimou je to zimná údržba, pre d letom 

je to letná údržba. Táto spolo čnos ť nerobí len zimnú 

údržbu, robí aj letnú údržbu. Čiže možno ak ke ď ten termín 

bude skorší a zastupite ľstvo, alebo teda vy, pán primátor, 

a vaše vedenie sa rozhodnú ukon či ť túto zmluvu, tak môžme 

stihnú ť letnú údržbu s inou spolo čnos ťou, čo  nám umožní 

možno vyššiu kvalitu služieb a vyššiu spokojnos ť obyvate ľov 

Bratislavy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Beriem ten termín do marca, na to marcové.  

Takže pre čítajte, pre čítaj, prosím ťa, ešte raz to 

uznesenie s marcovým termínom.  

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora predloži ť na 

nasledujúce, na marcové  rokovanie mestského zastup ite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o zmluvnom vz ťahu 

s dodávate ľom zimnej údržby firmou A.R.K. technické služby 
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s. r. o., o obstarávaní, ktoré mu predchádzalo 

a o možnostiach ukon čenia tohto zmluvného vz ťahu a jeho 

nahradenie alternatívnym riešením. Marcový, marcové  

zasadnutie mestského zastupite ľstva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomnýc, 

štyridsa ťjeden za, jeden sa zdržal. 

Uznesenie bolo schválené. 

A teraz hlasujeme o uznesení ako predloženom.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Toto bolo, bola časť uznesenia Bé a teraz hlasujeme 

o časti A berie na vedomie Informáciu o plnení úloh 

Oddelenia správy komunikácií týkajúcich sa zimnej ú držby. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomnýc, 

štyridsa ťjeden za. 

Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem. 

 

A na žiados ť predsedov poslaneckých klubov vyhlasujem 

polhodinovú prestávku do jedenástej hodiny.  

Do jedenástej hodiny, do jedenás.  

 

(prestávka od 10.39 h do 11.12 h) 
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BOD 3 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 31. 

12. 2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(po prestávke) 

...zastupite ľstva, pokra čujeme bodom, pôvodným bodom 

tri a tým je Informácia o plnení uznesení Mestského  

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Materiál máte predložený pred sebou, bol predložený  

včas, bol v mestskej rade, v iných, v iných orgánoch,  takže 

nech sa pá či, otváram k tomuto diskusiu.  

Do diskusie sa pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som vlastne už avizoval, že by som rád pripomenu l 

jedno uznesenie, ktoré mestské schválilo ešte v rok u 2004 

koncom roka. Týka sa komisie na ochranu verejného z áujmu, 

teda koisie kde som predsedom, pretože pri vyhodnoc ovaní 

toho, ako bolo toto uznesenie plnené a splnené sme na 

komisii zistili, že nebolo splnené tak, ako bolo pô vodne 

zamýšľané. Takže ja aby som teda toto uznesenie chcel do 

teraz prerokovaného materiálu doplni ť s tým, že ten môj 
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pozmeňujúci, dopl ňujúci návrh by znel, že do tohto 

materiálu sa dop ĺňa časť C, ktorá by znela:  

Časť C, žiada primátora zabezpe či ť materiálno-

technické podmienky pre činnos ť komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcionárov mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, v zátvorke, ako napríklad miestnos ť s trezorom 

na podávanie, teda na, na, pardon, napríklad miestn osť 

s trezorom pre oznámenia podávané poslancami hlavné ho 

zastupite ľstva Slovenskej republiky Bratislavy o ich 

funkciách, činnostiach a majetkových pomeroch, pe čiatku, 

koniec zátvorky, bodka. Termín, termín, to by som m ožnože 

rád sa s vami poradil, lebo neviem ako je v schopno stiach 

aj pána riadite ľa magistrátu, aj pána primátora, aký termín 

si tam dáme na. Bolo by to nové uznesenie, teda nev racali 

by sme sa k starému uzneseniu, dali by sme si nejak ý nový 

termín. Tak, ja neviem, do konca tohto roka, naprík lad?  

Teda, aby som vás netla čil do nejakých riešení, lebo 

pre m ňa je dôležité, aby sa to, aby sa to vyriešilo, ale.  

Tak dajme si termín do 31. 12. 2015.  

Ja to aj spíšem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Pani 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 by som chcela k bodu 1.4 tohto materiálu číslo tri 

a je to bod Správa o spôsobe plnenia uznesení miest neho 

zastupite ľstva splatných k 31. 3. 2000. Mestské 

zastupite ľstvo prerokovalo, po prerokovaní materiálu žiada 

riadite ľa magistrátu vyhodnocova ť plnenie schválených 

uznesení o predaji a nájme majetku hlavného mesta.  

Plnenie: splnené. Vyhodnotenie plnenia schváleného 

uznesenia o predaji a nájme sa predkladá na rokovan ie 

mestského zastupite ľstva. Máme ho v informa čnom materiáli 

pod písmenom e). 

Dovolím si ale pripomenú ť, ke ďže toto uznesenie je 

z roku 2000, medzitým vstúpila v platnos ť, respektíve 

v ú činnos ť novela aj infozákona číslo 211 z roku 2000, 

ktorá hovorí v paragrafe 5, že povinná osoba, teda je to aj 

obec, je povinná zverejni ť spôsobom umož ňujúcim hromadný 

prístup, prevod majetku v hodnote vyššej ako dvadsa ťnásobok 

minimálnej mzdy a táto informácia má by ť na internete 

najmenej po dobu jedného roka odo d ňa kedy došlo k prevodu 

alebo prechodu vlastníctva pod ľa paragrafu pä ť. 

Toto uznesenie, ktoré je z roku 2000 samozrejme 

zostáva v platnosti, pretože to sa týka každého jed ného 

prevodu a nájmu v hodnotách aj nižších ako dvadsa ťnásobok. 

Toto, tá novela infozákona hovorí len o tých vyššíc h 

prevodoch majetku, preto by som toto uznesenie nech ala 

ďalej v platnosti, aby sme dostávali zoznam aj tých nižších 

súm  a nájmov a prevodov majetku.  
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A túto informáciu, ktorú som teraz povedala, myslím  

si, pán primátor, že sta čí ke ď som vám ju povedala, že si 

ju osvojíte, lebo mám informácie, že mesto toto nep lnilo, 

ale ku koncu minulého roka už za čali jednotlivé oddelenie 

medzi sebou komunikova ť na tom, aby sa to za čalo plni ť.  

Takže sta čí táto informácia pre vás, nemusím dáva ť 

žiaden návrh uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. To sta čí takto, my to budeme 

robi ť. 

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: 

Keďže sa nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa prihlási ť 

a prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte chví ľku strpenia, potrebujem od pána doktora ten 

návrh, čo on dával ako dopl ňujúci návrh do uznesenia do 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, tak ja využijem tento čas kolegyne a kolegovia, 

aby som vám povedal, že ke ď si dohodneme, že je termín, 

alebo prestávka je do jedenástej, tak by som vás pr osil, 

aby ste to dodržali. Je to nie len výraz neúcty vo či 

mestskému zastupite ľstvu, ale aj vo či vašim kolegom, ktorí 

tu sedeli a čakali na vás kým ste prišli. Ak chceme takto 

zaháji ť to, alebo takto za čať pracova ť, tak to považujem za 

neš ťastné.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže budeme hlasova ť najprv o dopl ňujúcom návrhu 

uznesenia pána poslanca Vetráka.  

V bode Cé bude znie ť nový text uznesenia: 

Žiada zabezpe či ť materiálno-technické, žiada primátora 

zabezpe či ť materiálno-technické podmienky pre činnos ť 

komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funk cionárov 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ako 

napríklad miestnos ť s trezorom na podávanie, teda na, na, 

pardon, napríklad miestnos ť s trezorom pre oznámenia 

podávané poslancami hlavného zastupite ľstva SR Bratislavy 

o ich funkciách, činnostiach a majetkových pomeroch, 

s pe čiatkou je tu. Termín do konca roka, teda do 31. 12.  

2015.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujeme o tomto návrhu uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomnýc, 

tridsa ťpäť za, dvaja sa zdržali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Návrhová komisia, prosím, návrh celého uznesenia 

teraz.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám 

bolo písomne predložené. V časti A berie na vedomie s bodmi 

jedna, dva, tri, štyri, pä ť, vlastne jedna, dva, tri. 

A v časti B schva ľuje s bodmi štyri, pä ť a podbody. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Všetko? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem za, trids ťsedem. Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťsedem za, jeden nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 4 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU  HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA 

POZEMKU PARC. Č. 8934 V K. Ú. STARÉ 

MESTO,  BRATISLAVSKEJ ORGANIZÁCII 

CESTOVNÉHO RUCHU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k ďalšiemu bodu rokovania a tým je bod 

číslo štyri Návrh na schválenie prípadu  hodného oso bitného 

zrete ľa týkajúci  sa a tak ďalej, pod ľa názvu. 

Chcem sa opýta ť teraz procesne. Od bodu štyri do bodu 

štrnás ť sú materiály, ktoré všetky majú, všetky majú 

súhlasné stanoviská finan čnej komisie aj mestskej rady. 
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Teoreticky by mohli ís ť bez úvodného slova, ale viem, že 

včera prejavili poslanci záujem o úvodné slovo k týmt o 

materiálom, čiže bude ku každému krátke dve úvodné vety, 

aby sme sa takto dohodli. Alebo pod ľa toho, ko ľko má 

riadite ľ pripravené, viac.  

Viem, že ešte finan čná komisia chcela vizualizáciu, 

takže tá je pripravená tiež.  

Takže, pán riadite ľ, nech sa pá či, bod číslo štyri. 

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

Veľmi pekne ďakujem, pán primátor. 

Dovoľte mi teda v krátkosti predstavi ť materiál. Ide 

o prenájom vo ľných priestorov v budove na Šafárikovom 

námestí, ktorá je v správe mestskej organizácie MAR IANUM, 

pohrebníctvo mesta Bratislavy pre Bratislavskú orga nizáciu 

cestovného ruchu.  

O priestory požiadala organizácia BTB z dôvodu potr eby 

väčších kancelárskych priestorov ako má doteraz pre sv oju 

činnos ť. Sú časne tým uvo ľní doteraz používané priestory na 

Primaciálnom námestí pre potreby magistrátu mesta 

Bratislavy.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Otváram k bodu diskusiu.  

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja vítam tento materiál. Táto organizácia BTB sa už  

štrnás ť mesiacov už snaží, aby sa dostala do priestorov 

nových a vä čších. Takže podporujem tento materiál, ale mám 

také tri poznámky. 

Keď si zoberieme zmluvu, návrh uznesenia je 

v poriadku. Ale ke ď si zoberieme zmluvu, tak tam je staré 

sídlo Svätoplukova 3, to už od septembra neplatí. Čiže by 

som prosila, keby tam to bolo aktuálne. 

A zárove ň, ke ď si pozriete, k zmluve hovorím, nájomné, 

článok tri, tak tu je, že vo výške stodesa ť m Eur ro čne. 

Čiže treba to opravi ť stodesa ť Eur za meter štvorcový za 

rok a zárove ň v zmluve sa nenachádza, ko ľko si BTB 

prenajíma priestoru. V uznesení je stošes ťdesiatsedem 

šes ťdesiattri. Ale ke ď si pozriete zmluvu, tento údaj tam 

chýba. Čiže poprosím pána predkladate ľa keby si to osvojil  

a tým pádom nemusím dáva ť návrh uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za tieto informácie. Tá zmena 

adresy je aj v ďaka tomu, že je to materiál ešte 

z predchádzajúceho volebného obdobia. My ich dávame  znovu 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 119 

do zastupite ľstva, lebo to považujem za korektné, ale tam 

mohlo dôjs ť k tejto, k tejto zmene. Pán riadite ľ si to aj 

ur čite osvojí túto vec a dokument dopracuje.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ke ď sme prišli k tým zmluvám, tak ja by som 

sa chcel spýta ť, v minulom volebnom období bola taká tá 

debata, že či tá zmluva alebo textácia tej zmluvy je 

záväzná alebo nie je záväzná. V prípade, že nie je záväzná, 

potom ju asi editova ť nemá význam. Na druhej strane, či sa 

vieme dosta ť k tomu, že budú typizované zmluvy a naozaj sa 

v tých zmluvách nebudú meni ť zásadné veci, aby sme my mali 

istotu, že ke ď tu vidíme zmluvu, to je napríklad tá 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) Krá ľovej hory, kde 

textácia finálnej zmluvy sa s tou navrhnutou, ktorú  sme, 

ktorú sme mali v texte odlišovala viac jak v tridsi atich 

percentách. Tak len sa chcem spýta ť na toto, aby v tom bolo 

jasné a potom som sa tiež nemusel vyjadrova ť k niektorým 

veciam čo sa týka zmlúv.  

Ako, nemáme na to žiadne platné uznesenie, netvrdím , 

že to musí by ť do čiarky, do písmenka to isté, ale akože 

či, aby tam nepridávali sa body, nemenili sa znenia alebo. 

Jedna vec je uznesenie, druhá vec je finálny podpis  zmluvy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Správna poznámka.  

Myslím, že tu nie je nejaký jednozna čný systém tohoto. 

Samozrejme, tu schva ľovaná zmluva nemôže by ť výrazné 

odlišná od toho,  čo sa podpíše. A navrhujem, aby sme sa 

k tomuto stretli a pripravili si na to názor, aby s me mali 

spolo čné pravidlá.  

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja mám iba otázku. Ja sa chcem spýta ť. Nejak som sa 

nedopátrala, h ľadala som to aj na internete, či sa vlastne 

jedná o organizáciu, ktorá je, je privátna alebo me stská, 

alebo je tam, sú tam viaceré organizácie, ktoré maj ú 

privátny charakter? Napríklad Víno Matyšák je členom. Čiže 

ja som celkom nepochopila, že o akú organizáciu ide ? Kto, 

kto je vlastne jej zria ďovate ľom? To som sa nedozvedela na 

internete.  

A druhá vec je, chýba mi v tom materiáli porovnanie . 

To znamená, ak je to súkromná, tak by som chcela ve die ť, že 

ak teraz platia na Primaciálnom námestí 1 nejaký ná jom, 

koľko tam platia, aby som si to vedela vlastne porovna ť bez 

ohľa, bez oh ľadu na to, že či tam nie čo je. Pretože tá suma 

je nízka, tak predpokladám teda, že máme tam nejaký , nejaký 
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záujem, aby tá suma tých stodesa ť Euro za meter štvorcový 

bola nižšia.  

A potom, ešte tu máme kolegy ňu, ktorá je 

z predstavenstva, čiže preto ma to zaujíma, že či má 

konflikt záujmu, nemá konflikt záujmu? Tieto, tieto  veci mi 

neboli jasné, som sa to nedozvedela.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Svore ňová vám asi vysvetlí. Bétebe čka 

nie je súkromná organizácia, je to organizácia sui generis, 

tvorená zákonom na podporu cestovného ruchu, ktorá vznikla 

ako partnerstvo samosprávy a súkromného sektora ako  

oblastná cestovná kancelária, oblastná kancelária 

cestovného ruchu. Na úrovni kraja je krajská organi zácia 

cestovného ruchu, je to vo všetkých krajoch na Slov ensku 

tento model.  

Je to ve ľmi úspešný model, ktorý je, ktorý je prijatý 

vlastne pod ľa vzoru Rakúska, ktorí sú ve ľmi úspešní. Takže 

nie je to súkromná firma, nie je to ani mestská fir ma, je 

to samostatná organizácia pod ľa samostatného zákona.  

Organizácia cestovného ruchu je to partnerstvo 

samosprávy a súkromného sektora zameraná na podporu  

a rozvoj cestovného ruchu. Je to v zákone. Ak máte,  ak 

máte.  
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Pani Svore ňová vám to asi vysvetlí, ur čite sa s ňou 

stretnete a vám to, dá viacej informácií.  

Pani poslanky ňa Svore ňová.  

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

Áno, presne tak. Pán primátor ma už trošku predbeho l, 

je to organizácia založená pod ľa zákona o podpore 

cestovného ruchu 91/2010, čiže vlastne o tejto forme 

organizácie, to znamená takzvanej oblastnej organiz ácie 

cestovného ruchu a o tom čo to je, nájdete informáciu 

vlastne v tomto zákone. Je to, mohla by som to prir ovna ť ku 

klastru, ale je to v podstate taký upgradeovaný kla ster, 

ktorého úlohou je proste naozaj spoji ť podnikate ľov 

a spoji ť obce v danej oblasti, za ú čelom proste zvýšenia 

príjmov cestovného ruchu, z cestovného ruchu mesta,  

ekonomiky mesta, podnikate ľov a tak ďalej.  

Čo sa týka tej otázky o Primaciálnom námestí. 

V podstate do tejto organizácie boli na za čiatku pri jej 

založení pred tromi rokmi delimitovaní všetci zames tnanci 

mesta, celé oddelenie cestovného ruchu, ktoré pred tým bolo 

vlastne z kancelárie primátora delimitované aj z pr iestormi 

do tejto organizácie ale bolo to považované za stav  

dočasný, kedy jednoducho Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu sa zaviazala si proste nájs ť iné priestory 

s tým, že padla dohoda, že teda bude si ich priorit ne 

hľadať v rámci mesta, jednoducho aby takpovediac tie 

financie, ktoré bude plati ť za nájom netiekli tretiemu 

subjektu, ale naozaj, aby nejakým spôsobom sa dodrž ala tá 

dohoda, že pokia ľ je to možné, tak sa tie peniaze nejakým 
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spôsobom revanšujú naspä ť mestu. To znamená, bola naozaj 

maximálna snaha nájs ť nové priestory v rámci teda možností, 

ktoré je schopné ponúknu ť mesto. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pani poslanky ňa Kimerlingová.  

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

Chcela by som sa spýta ť pani poslankyne Svore ňovej, že 

či ona náhodou necíti, že sa nachádza v konflikte zá ujmov 

za to, že robí v or, v orgánoch tejto organizácie? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

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

Takto ja nie som zamestnanky ňou tejto organizácie, ja 

som členkou predstavenstva tejto organizácie, tak ako bo li 

v minulom období pani Anka Rienerová, pán  poslanec  

Šindler. Takže, myslím si, že je to úplne štandardn ý stav, 

že v predstavenstve tejto organizácie sú takisto 

zástupcovia mesta, to znamená mestskí poslanci, prí padne 

zamestnanci magistrátu, kancelárie primátora a tak isto 

zástupcovia súkromného sektora. Takže neni to ani n ová 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani Kimerlingová.  

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

No, myslím si, že pani poslanky ňa bola povinná to 

poveda ť a potom neviem, či môže hlasova ť v tomto prípade.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, to už sa musí rozhodnú ť ona.  

Ďakujem pekne. 

Pani Svore ňová už nemá hlasovacie právo.  

Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Upozor ňujem, že k tomuto materiálu na stoloch sme mali 

nový návrh uznesenia doplnený, vlastne opravený. V tom 

pôvodnom chýbalo súpisné číslo 76 na pozemku a teda 

hlasujeme o tomto opravenom návrhu uznesenia tak, a ko bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje  nájom a tak ďalej ako je tu uvedené.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Registrujte sa a hlasujte, prosím.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

To je jasné, že hlasujeme teraz o osobitných zrete ľoch 

a musí  by ť trojpätinová vä čšina, takže prosím poslancov, 

aby zodpovedne boli prítomní.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Štyridsa ťtri prítomných, 

štyridsa ťjedna za, jeden nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem. 

 

 

BOD 5 NÁVRH PRENÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

V DOMOVE SENIOROV LAMAČ AKO PRÍPAD 

HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu číslo pä ť prenájom nebytových 

priestorov v Domove seniorov v Lama či.  
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Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Materiál sa predkladá z dôvodu zmeny umiestnenia 

ambulancie a jej rozšírenia v Domove seniorov Lama č so 

zmenou úhrady za vä čšie priestory z jedného eura rok na 

dvanás ť Eur rok za celý predmet nájmu. Povinnos ť 

zabezpe čova ť základnú internú zdravotnú starostlivos ť 

v zariadeniach sociálnych služieb je daná zákonom a  pre 

tento domov seniorov ju bude zabezpe čova ť na základe zmluvy 

Poliklinika Karlova Ves s ich lekármi.  

Mestská rada vyjadrila s uvedeným materiálom súhlas , 

rovnako aj komisia finan čnej stratégie.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa hlási pán 

starosta Šramko.  

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som len chcel poprosi ť o podporu tohto 

materiálu. Jedná sa o výraznú podporu ľudí, obyvate ľov, 
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ktorí sú v mestskej časti v Dome seniorov, aby nemuseli 

cestova ť za lekárskou službou.  

Veľmi pekne ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje nájom. Je to trojpätinová vä čšina opä ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťtri prítomných, 

štyridsa ťdva za, jeden nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem. 
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BOD 6 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. RA ČA,   PARC. Č. 17400/4, 

PARC. Č. 17350/1, PARC. Č. 22258/1, 

SPOLOČNOSTI TLD, 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 šes ť a tým je Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa v Ra či. 

Pán riadite ľ. 

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

Ďakujem pekne. 

Žiadate ľ požiadal o nájom pozemkov za ú čelom 

realizácie stavby, úprava križovatky a rozšírenie 

komunikácie a odbo čovacích jazdných pruhov v oboch smeroch 

Račianskej ulice pre stavbu Maloobchodné zariadenie pr e 

základnú obsluhu územia Ra čianska ulica Bratislava.  

Stanovisko odborných útvarov magistrátu sú súhlasné  

s podmienkami zapracovanými v návrhu zmluvy. To zna mená, že 

tak komisia finan čnej stratégie, aj mestská rada 

odsúhlasila predmetný materiál.  

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 129 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram k bodu diskusiu.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán primátor, tak k tomuto bodu najprv za čnem skoro od 

konca. Územné rozhodnutie na, na túto stavbu vydal Krajský 

stavebný úrad, ktorý si atrahoval pôsobnos ť mestskej časti 

Bratislava-Ra ča.  Bolo vydané územné rozhodnutie 

s porušením zákona, z môjho poh ľadu, neskonštatoval to súd, 

iba ja, a to porušenie zákona o ochrane prírody a k rajiny, 

pretože bolo vydané územné rozhodnutie bez toho, ab y sa 

Okresný úrad, predtým Obvodný úrad životného prostr edia 

vyjadril pod ľa paragrafu 9 zákona o ochrane prírody 

a krajiny. Výrubové konanie bolo až po vydaní územn ého 

rozhodnutia, čo je v príkrom rozpore so zákonom o ochrane 

prírody a krajiny. To ľko k faktom.  

Teraz. Jedná sa o tri pozemky, ktoré uvádza sa 

v dôvodovej správe, bez založeného listu vlastníctv a, ale 

vlastne evidované na liste vlastníctva vo vlastníct ve 

hlavného mesta.  

Ja to, ja to považujeme za nejaké zmäto čné, nerozumiem 

tomu, bez založeného listu vlastníctva, ale zárove ň na 

liste vlastníctva tieto tri pozemky. Poznámka k poz emku 

17400/4 ten je uvádzaný tuto bez založeného listu 
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vlastníctva, ale ke ď si pozriete zmluvu o budúcej zmluve 

o vecnom bremene, tam sa uvádza tento pozemok ako j e vo 

vlastníctve spolo čnosti TLD na liste vlastníctva 3099. 

Takže je, alebo nie je? Ale pravdou je  to, čo sa tuto 

uvádza na za čiatku v dôvodovej správe tohto materiálu, že 

tento pozemok 17400/4 naozaj nemá list vlastníctva céčkovej 

parcely.  

Ďalej len taká zaujímavos ť. Pozemok 17350/1 je 

v katastri pod ľa katastra pozemok, na ktorom je inžinierska 

stavba a to rolovacia, pristávacia a vzletová dráha  

letiska. Po tomto pozemku s týmto parcelným číslom chodí 

elektri čka do Ra če, no ale však nevadí, môže to by ť, po 

letiskovej dráhe chodí tá elektri čka do Ra če. Dobre. To je 

len čo sa uvádza v katastri.  

Takže ja z dôvodu, že je pre m ňa toto nejaký zmäto čný 

materiál a čiasto čne udalosti, ktoré sa udiali, ktoré 

predbiehali tento materiál boli v rozpore so zákono m, 

nemôžem za tento materiál zahlasova ť a náš klub 

Bratislavský klub takisto sa dohodol, že za tento m ateriál 

hlasova ť nebude.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Určite to predkladatelia budú vedie ť vysvetli ť.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja sa v súvislosti s týmto materiálom a s nasledujú cim 

materiálom, ktorý nasleduje teda po tomto bode, chc em 

upozorni ť na to, že obidva tieto materiály teda sú ešte 

starými materiálmi, ktoré prerokovávalo ešte alebo malo 

ambíciu prerokova ť bývalé zastupite ľstvo.  

Ja by som sa chcel pristavi ť pri cene, ktorá je tam 

uvedená. Tá cena vyplýva z rozhodnutia primátora Ft áčnika 

z, z niekedy z marca 2011. Mám za to, že malo by no vé 

zastupite ľstvo a teda nový pán primátor ma ť teda vlastné 

rozhodnutie, v intenciách ktorého tie materiály do 

budúcnosti pôjdu.  

Ja v tejto súvislosti uvediem, že ja budem aj za 

tento, aj za druhý materiál hlasova ť, ale chcem, chcem 

poprosi ť pána primátora, respektíve povereného námestníka, 

aby v spolupráci s finan čnou komisiou sa to rozhodnutie 

upravilo. Má to, uvediem len jeden príklad. Tá cena  nájmu, 

ktorá je tam uvedená štrnás ť Euro za meter štvorcový ro čne, 

napríklad v Ružinove je tridsa ť Euro  za meter štvorcový 

ro čne. Takže v snahe naplni ť rozpo čet hlavného mesta pevne 

verím, že dôjde k zmene tohto rozhodnutia.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja vítam každú iniciatívu a predovšetkým to vidím p re 

finan čnú komisiu, aby pripravila návrh postupu a aby sme 
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zlepšili túto, aby sme aj tam urobili nejakú aktual izáciu. 

Nemám s tým žiadny problém.  

Pán Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja sa len chcem spýta ť. My ke ď rozhodneme o tej sume, 

ktorá je v materiáli, ona sa nedá dodato čne meni ť, pretože 

to je rozhodnutie zastupite ľstva. takže ja by som na to 

upozornil, ak sa to odsúhlasí, platí to, čo tam je napísané 

a my už to nevieme zmeni ť pokia ľ to bude platné 

rozhodnutie. To len.  

Pochopil som, že chcete meni ť nie čo následne 

rozhodnutím primátora, ale to bude na novoschva ľované 

materiály, už sa nebude týka ť tohto. Aspo ň tak tomu 

rozumiem ja. 

Čiže pokia ľ chcete zmeni ť cenu, tak len fakticky 

upozor ňujem na to, že asi to nejde spravi ť spôsobom, ktorý, 

ktorý ste navrhli.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Buocik reaguje na faktické. 

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

Ďakujem pekne.  
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Nie, ja nemám ambíciu meni ť toto rozhodnutie. Ja 

chápem, že to je rozhodnutie, ktoré, alebo je to ma teriál, 

ktorý je ešte z minulého obdobia. On je pripravovan ý 

dlhodobo. Ale do budúcnosti bude nové rozhodnutie 

primátora, na základe ktorého sa budú takéto materi ály 

predklada ť.  

Takže toto ke ď schválime, ja rozumiem tomu, že na 

základe rozhodnutia primátora sa už cena v tejto ko nkrétnej 

veci, aj v tom nasledujúcom bode nezmení.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem. 

Ja tento materiál podporujem a nám starosta Ra če 

vysvetlil na mestskej rade, že tam vlastne vzniká 

infraštruktúra obchodná pre obyvate ľov a v celku asi 

potrebná. 

A chcel sa len opýta ť hlavej dopravnej inžinierky, 

keďže je to odbo čovací pruh cez Ra čiansku radiálu, cez teda 

elektri čkovú tra ť, že či je s týmto komfortná, alebo aký 

má, aký má na to názor, Lebo ja vlastne neviem, že jak tá 

elektri čka. Tak, máme tu nejakú preferenciu elektri čky, 
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však ono to zaria ďujú semafóry, ale ži či je to v poriadku, 

že každých sto metrov je odbo čovací, odbo čovací pruh cez tú 

elektri čkovú tra ť? Ďakujem za odpove ď. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani inžinierka, chcete sa k tomu vyjadri ť?  

Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á ,  hlavná dopravná 

inžinierka: 

Áno? Že predpokladám, že ke ď sa tie príslušné 

oddelenia magistrátu vyjadrovali k tomu, je tam aj 

vyjadrenie oddelenia dopravného plánovania, takže j e to 

v poriadku.  

A sú časne teda chcem upozorni ť, že táto ra čianska 

radiála je takisto v rekonštrukcii. Je to vlastne v  balíku 

projektov, ktoré sa teraz pripravujú a preferencia mestskej 

hromadnej dopravy, respektíve elektri čkovej dopravy je 

vlastne prioritou všetkých týchto nových pripravova ných 

projektov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

To čo je citlivé je, že ide sa robi ť odbo čka, ktorá 

potom bude dôvodom na zmenu ú čelu stavby, ktoré sú nad 

týmto územím.  

My, čo bývame v tomto kúte mesta, tak vieme, že všetko 

zahus ťovanie je cíti ť, je to katastrofálne lú čovitá 

doprava, ktorej stále chýba prepojenie a nevyrieši to ani 

nultý okruh, lebo ten bude skorej. Čiže toto miesto ak sa 

zahustí nejakou intenzívnou výstavbou práve na tom území 

kde je teraz AB Kozmetika a pokia ľ mám informácie, tak 

práve takýto zámer existuje. Tomu bráni napojenie n a cestu 

a tak sa touto salámovou metódou niekedy postupuje.  Preto 

sme zdržanliví. 

A chcel by som poprosi ť pre budúcnos ť tomuto sa dá 

čeli ť len tým, že bu ď budú územné plány zóny, alebo, alebo 

sa bude preventívne naozaj žiada ť komplexný plán a dovtedy 

sa neumožní salámovo vytvára ť podmienky pre zahus ťovanie, 

ktoré, ktoré potom na konci nastane.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán starosta a poslanec Pilinský.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 136 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len na také upresnenie informáciu.  

Myslím, že tunák je už troška neskoro plaka ť nad 

rozliatym mliekom. Tak ako spomenula aj Katka Šimon či čová, 

tu bolo vydané územné rozhodnutie, takže to nebude teraz 

nasledova ť, respektíve nebude to podmienkou na zmenu ú čelu 

využitia, pretože tá zmena ú čelu využitia tam už, tam už 

platí. Bolo vydané a je právoplatné územné rozhodnu tie, 

ktoré, ako bolo spomenuté, nevydávala naša mestská časť, 

ale atrahoval si to Krajský stavebný úrad ešte pre cca 

tromi, štyrmi rokmi.  

A samozrejme, ja ako starosta zase na druhej strane  

keď si mám vybra ť či tam bude priemysel v mestskej časti, 

alebo či tam bude to, to čo tam plánuje investor, tak ja 

som jednozna čne za to, aby sa priemysel z centra mesta 

vytlá čal. Takže.  

A koniec koncov tá križovatka tam je aj dnes, len m y 

chceme takýmto spôsobom, respektíve hlavné mesto 

zapodmienkovalo investora: Chceš tam prebudova ť priemyselný 

areál na inú funkciu, tak vybuduj (gong) križovatku .  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Ja iba tak na doplnenie môjho kolegu pána Budaja.  

Ja rovnako ako on, poznáme to z urbanistickej komis ie 

kde dopraváci hovorili stále: Ra čianska radiála je už tak 

vy ťažená, že každá jedna nová aktivita, investi čná aktivita 

ešte zhorší situáciu, ktorá už teraz je zlá.  

Čiže chcela by som upozorni ť pána primátora, aby si na 

to dal pozor pri vydávaní záväzných stanovísk, kde sa 

neposúdi iba oby čajné zosúladenie, alebo teda oby čajný 

súlad s územným plánom, ale aj celkové súvislosti, či sa to 

týka dopravy, alebo iných vecí, ktoré naozaj so šir ších 

súvislosti treba  posúdi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Mienim tak robi ť.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja sa chcem opýta ť nie k vecnej veci, ale k tej, k tým 

zmluvám, ktoré sú na dobu neur čitú.  

Ja mám trošku vždycky také zimoriavky, lebo mám poc it, 

že nejak verejnosti, verejnos ť nemá možnos ť, alebo aj 

poslanci nemajú možnos ť kontrolova ť zmluvy, ktoré sú na 

dobu neur čitú. Lebo môže sa k ľudne sta ť, že táto zmluva na 
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štrnás ť Euro bude vlastne odložená v nejakom archíve a my 

tým, že to neni na nejakých pä ť rokov sa k tomu vlastne 

nikdy spätne nedostaneme a ono to tam niekde v arch íve je.  

Máme my vôbec nejaký preh ľad o týchto zmluvách? Máme 

možnosť nejak ich overi ť?  Je to niekde na internete alebo 

spravuje to niekto? Aby sme sa nedožili toho, že zi stíme po 

čase, že máme zmluvy na dobu neur čitú na smiešne sumy, 

pri čom by sa tam mohli tieto sumy po čase zvyšova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

To treba, pán poslanec.,á, pán námestník Kolek. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Odznelo to, odzneli tu už viaceré pripomienky k tom uto 

materiálu, viac-menej pre nás by to mal by ť tak trošku 

signál do akej miery sa vieme zodpovedne teraz rozh odnúť.  

Troška ten výstup z nášho klubu spo číva v tom, čo tu 

už odznelo. druhú vec, čo tu ešte doteraz nebolo nejakým 

spôsobom deklarované. Ja som si pozrel ten obchodný  

register. Pamätáme sa na minulé obdobie volebné, ke ď sme sa 

snažili o taký transparentný prístup k investorom. Takže 

sme sa dozvedeli, že TLD, s. r. o. vlastní firma NI TRA REAL 

GROUP, akciová spolo čnos ť. Tú v rámci akcionárskych práv 
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vlastní firma Bratislava – In a Bratislavu – In vla stní 

niekto na akcie na meno. Čiže nechcem tým spochyb ňova ť 

konkrétneho investora, akurát tento preh ľad mne troška tak 

napovedá, že opä ť je tu nejak, nejakým spôsobom re ťazcom 

znepreh ľadnené to, kto naozaj stojí za touto investíciou. 

Čiže práve aj preto bolo v klube rozhodnuté tak, ako  tu už 

bolo deklarované.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nikto sa nehlási do diskusie.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá, v zmluve je napísané, že 

bola zverejnená na internete, takže tam musí by ť, tam 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

Keďže sa nikto nehlási, prosím návrhovú komisiu. 

Upozor ňujem iba, že máme nové pravidlo týkajúce sa 

odmietnutých materiálov. To sme si povedali, že sa nebudú 

vraca ť tak rýchlo do zastupite ľstva, ale až po šiestich 

mesiacoch, tak aby sme vedeli. Myslím, že tam je ne jaké 

nové pravidlo. Dobre. 

Pán poslanec, faktickou na m ňa? Pán Borgu ľa.  
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ja som len pán primátor, teraz ste vlastne 

pripomenuli, v čera ste takú peknú vec povedali na  tom 

politickom grémiu, čo sme spolu sedeli, že už nebudete 

hľadie ť na jednotlivých investorov, ale vždy budete bra ť 

balíky, čomu ja ve ľmi fandím. A predpokladám, že teraz neni 

tu nejaké preverenie, že či táto spolo čnos ť tu má ešte, 

ešte nejaké ďalšie aktivity v meste, poprípade či nie je 

niekde v spore s mestom a však to sú staré materiál y, ktoré 

sme mali v minulom zastupite ľstve, čiže. Ale ja osobne 

veľmi privítam to, ke ď budú chodi ť materiály majetkové tak 

pripravené, že okrem informácie teda tých k meritu veci, sa 

dozvieme aj to, že aké vz ťahy ďalšie má tá konkrétna 

spolo čnos ť, alebo ten konkrétny závere čný užívate ľ 

benefitov s mestom. Samozrejme to neni úplne jednod uchá 

úloha, ale tak do akej miery to ide urobi ť. Ak to spravíte,  

tak ja to budem ve ľmi, ve ľmi víta ť.  

Lebo ako  ste v čera povedali, spolo čnos ť J&T má vz ťah 

s PKO  a mnoho ďalších iných a vy ich chcete posudzova ť ako 

balík, čo mne osobne sa ve ľmi pozdáva. (gong)  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

No s časti to už v materiáli je, kde sa vyjadrujú 

kolegovia z oddelenia finan čného či má spolo čnos ť 

pohľadávky, alebo nemá. Takže časť týchto informácií tam 

je. Môžme si poveda ť, že budeme chcie ť pozna ť spolo čníka. 
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Samozrejme potom narazíme na ur čité právne limity, lebo 

zákon nie čo dovo ľuje. Ale môžme sa o tomto pobavi ť. Ve ľmi 

rád prídem na finan čnú komisiu a môžme si stanovi ť 

pravidlá, akým spôsobom budeme postupova ť. Všetci majú rov, 

a tie pravidlá budú plati ť pre všetkých rovnako.  

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 po prerokovaní 

materiálu schva ľuje nájom ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa aj s tou podmienkou, ktorá je uvedená naspodku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Trojpätinová vä čšina je potrebná. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťosem za, jeden proti, štrnás ť sa zdržalo. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 7 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. RA ČA,  PARC. Č. 17348/11 A 

PARC. Č. 22877/13, SPOLO ČNOSTI 

KONSTRUKT INVEST 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 sedem a tým je Návrh na schválen ie 

prípadu hodného osobitného zrete ľa opä ť v Ra či. 

Pán riadite ľ.  

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

Uvedený materiál pojednáva o tom, že žiadate ľ požiadal 

o nájom pozemkov za ú čelom zriadenia zariadenia staveniska 

stavebného dvora, vybudovanie desiatich parkovacích  miest 
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pre stavbu Nadstavba bytového domu Kadnárova 12, 14 , 16  

v Bratislave.  

Stanoviská odborných útvarov magistrátu sú súhlasné . 

Rovnako materiál prešiel súhlasne mestskou radou. F inan čná 

komisia vyžiadala k uvedenému materiálu vizualizáci u, ale 

tým, že prešlo cez mestskú radu uvedený materiál bo l 

posunutý do mestského zastupite ľstva a vizualizácia je 

dostupná na tomto rokovaní. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Podotýkam, že budeme tie vizualizácie robi ť aj na 

finan čnej komisii, tak ako ste požadovali, samozrejme.  

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Vážený pán primátor, spomíname si tiež na minulé 

volebné obdobie. Je to prvé zastupite ľstvo, tak si 

pripome ňme, že sme tu spolo čne rozprávali o tom, že ke ď 

niekto chce robi ť nadstavbu, musí vytvori ť k tomu, 

samozrejme, statickú, static, pre statickú dopravu 

podmienky. A tie podmienky, a to vybudovanie parkov acích 

miest by prioritne mal rieši ť na svojom vlastnom pozemku.  
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Samozrejme tieto veci sa dajú rieši ť aj inde, ale sme 

striktne povedali, že nepôjdeme do verejnej zelene.  To 

myslím, že bolo naprie č politickým spektrom v minulom 

zastupite ľstve taký úzus. A teraz tu máme, máme materiál, 

ktorý s parkovacími miestami ideme do zelene.  

Čiže chcem vedie ť stanovisko, nie len k tomuto 

prípadu, ale všeobecne ako sa budeme správa ť v tomto 

volebnom období k takýmto, k takýmto témam.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta a poslanec Pilinský s faktickou.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som možno trošku osvetlil ten, ten prípad. 

My sme to preberali aj na rade. Tuná skuto čne sme vyše 

pol roka aj s pani hlavnou architektkou h ľadali nejaký 

priestor. A možno v tomto prípade, kedy sa jedná 

o rekonštrukciu tých starých obytných domov v Kras ňanoch, 

troj, trojpodlažných, ktoré boli budované v pä ťdesiatich 

rokoch, tak tieto nadstavby sú možno poveda ť jediná cesta, 

ako tieto staré baráky nejakým spôsobom zasanova ť, da ť im 

tam nové rozvody zatepli ť ich a v blízkosti tohoto 

inkriminovaného domu teda neboli žiadne vhodné park ovacie 

miesta v tejto dostupnosti tých cca tristopä ťdesiat met, 

tristopä ťdesiat metrov, takže.  
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Áno, ja súhlasím s kolegom Drozdom. Tu možnože by t eda 

bola možnos ť navrhnú ť to na, na odpredaj, ale tam asi to 

nie je možné z titulu toho, že my sme len, len sprá vci 

tých, tých, tých pozemkov.  

Takže v iných prípadoch, kde to je možné, aaaa trvá me 

na tom a chceme, aby si vlastníci tie pozemky odkup ovali, 

ale bohužia ľ, tuná v tom, v tom diapazóne tých 

tristopä ťdesiat metrov taký pozemok bolo ťažko nájs ť, 

nájs ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja súhlasím s tým prezentovaným názorom. Hovorím, ž e 

tento materiál, ktorý sme tu našli a ktorý sme pova žovali 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) posunú ť do zastupite ľstva, 

aby ste mali možnos ť sa k nemu vyjadri ť hlasovaním. Ni č 

viacej, ni č menej.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem pekne. 

To je ten istý prípad ako ten bod číslo šes ť, takisto 

sú tu nezaložené listy vlastníctva, ale zárove ň založené na 

éčkových pozemkoch, či parcelách.  
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Chcem len pripomenú ť, to mi zrejme potvrdí pán 

starosta Ra če pán Pilinský, že v Ra či už bol ukon čený ROEP, 

a preto nerozumiem pre čo hlavné mesto ešte stále nemá tie 

pozemky, ktoré sú evidované na, na é čkových pozemkoch na 

tom liste vlastníctva číslo 400 v tomto prípade. Pre čo ich 

nemá stále prevedené do, do cé čkových pozemkov, aby to mal 

a mal založený list vlastníctva. Do kedy to bude tr vať, 

kedy sa to prevedie? A ke ďže ROEP prebehol, tak neviem ako 

mohol prebehnú ť, ke ď toto neni ešte ukon čené. 

A plus ďalšia vec. Ke ďže to parkovisko má by ť 

v zeleni, takisto oznamujem, že sa zdržím hlasovani a pri 

tomto bode.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Na tú otázku ur čite odpovedia kolegovia z oddelenia.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

My sme chceli na komisii vidie ť vizualizáciu a svoje 

zaváži aj to, že stavebník plánuje priepustnú, prie pustný 

podklad. Čiže domnievam sa, že naozaj, ja tiež poznám tú 

lokalitu, pokia ľ chcú rekonštruova ť s využitím financií, že 

tam pustia niekoho na podkrovie, tak žia ľ, bez tohto si 

nepomôžu. Je to ešte taká, by som povedal, menšia š koda na 
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zeleni. Nikto to rád nevidí, ale v tomto prípade fi nančná 

komisia potrebovala sa uisti ť, že je to priestor, ktorý 

neohrozí stromy, alebo nejaké také priestory, ktoré  by 

zdeformovali verejné priestory tej štvrte. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani hlavná architektka.  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Trošku krátky kábel.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, je to naozaj ta ká, 

taká dos ť tam závažná situácia. My sme odpredali byty, 

odpredali sme pozemky pod bytovými domami, ale nema jú tie 

bytové domy nejaké zázemie rieši ť tieto problémy.  

Takže bol to ve ľký kompromis. A my predpisujeme, 

žiadame, aby tieto, tieto parkovacie plochy neboli spevnené 

plochy, aby to boli plochy pre, priesakové. Čiže, aby to 

boli zatrávnené tvárnice.  

Ďakujem pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Pilinský, štvrtý krát si sa, prosím,  prihlásil  

pod hlavnom diskusnom príspevku faktickou.  
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To bola diskusia, ona reagovala faktickou. Ale to j e 

jedno, nech sa pá či, nech sa pá či. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ja som. Ni č, tak ja tam ako. Ja sa odhlásim a pravidlá 

treba cti ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

Á, pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja naozaj tento bod využívam na to, aby som poznal 

tvoj názor, pán primátor, ako budeme postupova ť. Aj pri 

iných prípadoch. Či teda pôjdeme do zelene vytvára ť 

parkovacie miesto, alebo nie.  

Áno, pán Budaj tu prezentoval nejaký názor, že vä čšia 

škoda, menšia škoda. Tak potom budeme sa k jednotli vým 

prípadom sa takto stava ť, ale myslím, že mali by sme si 

poveda ť nejaký úzus a tým sa riadi ť v tomto volebnom 

období. 

Ja chcem po čuť tvoj názor na riešenie tejto 

problematiky pri nadstavbách, či pôjdeme do zelene alebo 

nie.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 149 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len chcem práve uisti ť v tom, že v tomto prípade aj 

po dohode s pani hlavnou architektkou tu ideme do t ých 

zatráv ňovacích dlaždíc tak, ako v tých iných územiach 

v Kras ňasnoch, lebo skuto čne tie Kras ňany, to je také 

bývanie v parku, ale je toto také kompromisné rieše nie to, 

ktoré si myslím, že je možné v tomto prípade akcept ova ť, 

pretože, tá, tá zele ň to je pred tou Strednou školou 

knihovníckou. Tam ako je vidie ť z toho elvé čka, tam za 

plotom je ešte ďalšia zele ň. Takže skuto čne sme sa nad tým 

trápili nejaké mesiace a toto sa nám javilo ako jed iná 

možná schodná cesta. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu.  
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A ešte odpoviem na tú otázku. Môj názor na zele ň 

v Bratislave, alebo stavebné práce je dlhodobo znám y 

a konzistentný, ja som samozrejme odporcom ni čenia 

a zaberania zelene, zelene. Nieko ľkokrát som to prezentoval 

vo vz ťahu k vinohradom bratislavským, ktoré považujem za 

mimoriadne cennú sú časť bratislavskej zelene 

a bratislavskej identity.  

Čo sa týka nadstavieb, tak tam som kritický k tomu, 

najmä k spôsobu nadstavieb, ktoré boli realizované 

v minulosti. Aby som dal príklad nesprávnych nadsta vieb, 

použijem príklad Ružinova Belušove domy, ktoré sú 

nadstavbami ako architektonický celok zni čené. A práve 

nezvládnutie parkovania, alebo tých parkovacích mie st vedie 

k tomu, že tie krásne domy, ten krásny komplex je o bsypaný 

autami. A namiesto zelene a predzáhradok a trávniko v ľuďom 

pod oknami parkujú autá. Je to ve ľmi zlý stav.  

Čiže treba to, a nehovorím o tom estetickom preveden í 

potom nadstavieb, farebnosti fasád a tak ďalej, a tak 

ďalej, a tak ďalej.  

Toto je materiál, ktorý tu je tak ako, hovorím, 

predložili sme ho preto, že bol pripravený. Rozhodn ite sa 

vy ako budete považova ť za potrebné a vhodné.  

Ďakujem. 

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 schvá ľuje nájom ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa aj s podmienkou uloženou.  

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.) 

Štyridsa ťtri prítomných, 

pätnás ť za, proti jeden, dvadsa ťšes ť sa zdržalo, jeden 

nehlasoval. 

Uznesenie nebolo prijaté.  

Ešte chcem poveda ť. Pani poslanky ňa Šimon či čová, keby 

ste sa potom. Ja som vám zabudol da ť slovo ľuďom 

z oddelenia oh ľadnem vašej informácie tohto ROEPU, tak oni 

sú pripravení vám to vysvetli ť a každému, kto má k tomu 

informáciu, tu sú, tak sa ich potom opýtajte.  
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BOD 9 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEHNUTEĽNOSTÍ V BRATISLAVE, K. 

Ú. DEVÍNSKA NOVÁ VES, STAVBY SÚP. Č. 

6095 A POZEMKU PARC. Č. 120, 

NACHÁDZAJÚCICH SA NA ISTRIJSKEJ 22 

V BRATISLAVE, PRE ZÁKLADNÚ UMELECKÚ 

ŠKOLU, 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. Osobitný zrete ľ, 

Devínska Nová Ves.  

Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

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

Veľmi pekne ďakujem.  

V uvedenom materiáli, ktorý je rovnako z toho balí čka, 

ktorý už na zastupite ľstve bol v minulom volebnom období.  

Žiadate ľ požiadal o nájom pozemkov za ú čelom 

vybudovania a užívania parkovacích státí, novej obs lužnej 

komunikácie, pred ĺženie Homolovej ulice a prevádzkových 

plôch v súvislosti s realizáciou stavby Pri žite by tový dom 

a objekt od prechodového, prechodného ubytovania. 

Stanoviska odborných útvarov magistrátu sú súhlasné . 

Rovnako, uvedený materiál schválila mestská rada na  svojom 
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zasadnutí. Finan čná komisia  materiál prerokovala tak, že 

mala záujem o vizualizáciu, ktorá je samozrejme dos tupná. 

Toľko k materiálu. Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pani poslanky ňa Za ťovi čová, nech sa pá či. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Neviem, či pán Maruška si všimol, že čítal materiál 

číslo osem, nie devä ť. A osem bolo stiahnuté, Dúbravka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ôsmi stiahnutý. Devínska Nová Ves. Ešte raz.  

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

Prepá čte za nepozornos ť.  

Takže materiál číslo devä ť. V tomto materiáli žiadate ľ 

požiadal o nájom nehnute ľnosti za ú čelom zabezpe čenia 

umeleckej výchovy a vzdelávania pod ľa vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania Základnej umeleckej ško ly. 
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Stanoviská odborných útvarov magistrátu neboli 

potrebné, ke ďže ide o stavbu vo vlastníctve hlavného mesta.  

Komisia finan čnej stratégie odporú ča mestskému 

zastupite ľstvu nájom schváli ť, rovnako súhlas vyslovila aj 

mestská rada.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu.  

Návrhová komisia.  

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 nájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa aj 

s podmienkou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, registrujte sa, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných, 

štyridsa ť za a jeden sa zdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 10 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, 

PARC. Č. 4723/1,  K. Ú. PETRŽALKA, 

OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU PRIATEĽOV 

BULHARSKEJ ŠKOLY CHRISTO BOTEVA, 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 desa ť. Osobitný zrete ľ, 

Bratislava – Petržalka.  

Pán riadite ľ.  

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

Žiadate ľ požiadal o nájom nehnute ľností za ú čelom 

užívanie detského ihriska pre deti z Bulharskej mat erskej 

školy Ob čianske združenie priate ľov Bulharskej školy 

Christo Boteva v Bratislave. 
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Stanoviská odborných útvarov magistrátu sú súhlasné  

s podmienkami zapracovanými v návrhu nájomnej zmluv y.  

Komisia finan čnej stratégie vyjadrila s materiálom 

súhlas, odporu čila ho schváli ť. Rovnako mestská rada. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Do ktorej sa nehla,  nikto nehlási.  

Takže uzatváram. 

Prosím návrhovú komisiu návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje nájom ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa aj s podmienkou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Štyridsa ť prítomných, 

Tridsa ťdevä ť za, jeden sa zdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 11 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č.  446/2, PRE PRVÚ 

DISTRIBUČNÚ SPOLOČNOSŤ S.R.O. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ideme k bodu číslo jedenás ť, Petržalka, Prvá 

distribu čná. 

Pán riadite ľ.  

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

K materiálu krátko. 

Žiadate ľ požiadal o nájom pozemkov za ú čelom 

prevádzkovania jestvujúceho nove, novinového stánku . 

Stanoviská odborných útvarov magistrátu  sú súhlasn é, 

rovnako komisia finan čnej stratégie odporu čila nájom 

schváli ť, rovnako tak mestská rada. 
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto diskusiu. 

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Dávam do pozornosti, že materiály dvanás ť a ďalej majú 

aj doplatenie nájomného za dva roky. toto je jediný  

materiál, ktorý nemá v uznesení. Preto by som odpor účala, 

keby to tam bolo doplnené.  

Pán riadite ľ, pokia ľ si to osvojí, nemusím dáva ť 

uznesenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ mi teraz hovorí, že si to poznamenal už 

dopredu, zabudol to poveda ť. osvojuje si to a bude to tam 

dva roky.  

Ďakujem. 

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

Zapli ma? Pán primátor, alebo (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ste zapnutý, pán poslanec. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Môžem? Alebo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Je tam červené, to červené svetlo.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Áno, ja vidím. Ja viem, ja viem, ja viem.  

Mám v rukách rozhodnutie primátora 28/2011, na ktor é, 

ktorého sa robia prenájmy. A to sú  tie lokality, t eda 

v ktorých sa ako ur čuje prenájom. Lokalita Staré Mesto, 

lokalita dva Ružinov a tak ďalej, tri, štyri. Bolo by 

dobré, ke ďže sú to nariadenia, rozhodnutie primátora z roku 

2011, aby si pán primátor potom novelizoval tie cen y nájmov 

jednotlivých, lebo však je rok 2015.  

A my by sme to mali, pán Budaj, predpokladám, 

prerokova ť na majetkovej komisii a zavies ť nejaký systém 

a možno aj zmeni ť lokality. A ur či ť iné hodnoty. Odporu či ť 
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pánovi primátorovi iné, komer čnejšie hodnoty prenájmov či 

už komer čných, alebo aj verejnoprospešných priestorov, 

alebo priestorov na do časné zabratie.  

Čiže, pod ľa mňa, by sme sa mali tým zaobera ť na 

majetkovej komisii.  

Ďakujem. 

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: 

Ja by som sa chcel spýta ť, či nevie mesto zabezpe či ť v 

nájomnej zmluve, aby tie stánky nejak, nejak vyzera li. Lebo 

toto sa predlžuje na ďalšie obdobie a pod ľa mňa to kazí 

celé, celé to prostredie. 

Počuli ste ma, alebo nie?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie. 

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

Mám zopakova ť?  
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Že či mesto nevie zmluvne zabezpe či ť, aby tie stánky 

nejakým spôsobom dizajnovo zodpovedali tomu, že sú 

v hlavnom meste. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

O tomto sme sa rozprávali už aj v minulom volebnom 

období, a žiadali sme vytvori ť systém. Taký estetický 

nejaký, pravidlá na tých stánkov. Pretože pamätám s i na 29. 

augusta, Dunajskej sú asi tri alebo štyri ved ľa seba, každý 

je úplne iný. Je to pri národnej kultúrnej pamiatke  

Ondrejský cintorín, vyzerá to hrozne. Nestalo sa ni č. 

Ďakujem za pripomienku. Budeme sa tomu venova ť.  

Myslím, že kolegovia z oddelenia si to pozna čia. 

A takisto ako poznámku pána Mrvu. A pán Budaj v spo lupráci 

s kolegami s oddelenia ur čite s komisiou pripraví návrh 

postupu aj návrh novelizácie tých rozhodnutí o nájm och, ale 

aj budeme robi ť ten systém tých stánkov, pretože niektoré 

sú otrasné.  

Pani poslanky ňa Štasselová.  

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Áno, ďakujem.  

Vlastne som sa chcela len prida ť k tejto istej 

diskusii alebo poznámke. Nie len systém ako to má v yzera ť, 

ale aj systém čo je verejnoprospešné a čo je v záujme 
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verejnosti a pod ľa toho aj ur čova ť výšku nájmov. Nemôže by ť 

jedna škôlka je verejná, druhá, alebo je v prospech  

verejnosti, druhá škôlka nie je a od toho sa to odv íja. 

Čiže ten systém by mal by ť komplexný a samozrejme tá 

vizuálna záležitos ť, tento stánok by nikdy nemal na území 

Bratislavy stá ť teda.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja sa teším tomuto, tomuto konsenzu. A som rád, že 

v poslaneckom zbore sú aj architekti a odborníci na  to. 

Očakávam kolegyne a kolegovia od vás iniciatívu, že t o 

začnete rieši ť.  

Pani Konrad.  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

My sme sa s pánom primátorom na mestskej rade dohod li, 

že budem pripomienkova ť, teraz sme to ešte nestihli, všetky 

materiály, ktoré idú do mestskej rady oh ľadne ná, oh ľadne 

nájmov a predajov. A tu by som navrhovala da ť do zmluvy, že 

vlastne ak teda schválime, že takýto stánok tam je v zmysle 

verejného záujmu v tejto lokalite, tak aby bol osad ený nový 

stánok.  
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Ja to už robím. Dokonca aj samotní stankári už 

iniciujú nový dizajn. Teraz sme nedávno rokovali na  

Staromestskej pri zastávke a tak ďalej.  

Koncepciu, žia ľ, ešte nemáme, ale v tomto duchu budeme 

kona ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja sa pridávam k tomu čo tu povedala hlavná 

architektka aj pán Kaliský, len chcem upozorni ť na jednu 

vec, že je tu aj taká záležitos ť, že ten stánok je, možno 

to neni vidno, ale ako Petržal čanka viem, že v blízkosti 

zastávky je ve ľmi často využívaný aj z h ľadiska MHD, ale 

samozrejme tá vizualizácia je otrasná.  

Čiže je to presne o tom, čo sme si tu povedali, že 

firmám alebo prenajímate ľom len to ľko, ko ľko dovolíme. Ale 

je to vecou naozaj magistrátu, aby si trebárs aj do  tej 

zmluvy dal, že žiadame aby odstránil grafity, aby p roste 

nejakým spôsobom upravil ten dizajn. Tak ako poviet e.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja poprosím vás, aj príslušné komisie, o spoluprácu  

a podporu tohoto, tohoto. Lebo do grafity peniaze p ôjdu. Do 

odstra ňovania grafít.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Je, je to pravda, že v celom zbore aj v našom klube  je 

veľa výborných odborníkov, ale žia ľ, takto sa to nevyrieši. 

nemôžte sa obráti ť na nich, ani aby oni nahradili nie čo, čo 

môže urobi ť iba vedenie mesta. 

Treba naozaj poskytnú ť pani hlavnej architektke nejaký 

fond, ktorým vznikne koncepcia vizuálov, prípustnýc h 

vizuálov pre verejné stánky. Týka sa to aj rôznych trhov. 

Hovorí sa o tom viac rokov a vždy to ostane pri jed nom 

prípade a hovorí sa, že malo by nie čo vzniknú ť. Ur čite by 

malo.  

A tú autoritu, aby nie čo také zastrešil, nemôžu ma ť 

žia ľ poslanci, na nich nie je možné prenies ť tú 

zodpovednos ť, ale musí to vzís ť práve zrejme s, s oddelenia 

pani hlavnej architektky, a treba aby sa vytvorili 

podmienky na to, aby tá vizualizácia v doh ľadnej dobe bola.  

Potom ochotne môžme viaza ť prenajímanie verejných 

priestorov na rôzne stánky na podmienku a tá bude 
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jednoducho priložená k zmluve s vybratými vizualizá ciami, 

ktoré mesto pripúš ťa alebo nepripúš ťa.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že v tomto si rozumieme. Ja nehovorím 

o zodpovednosti, ale o iniciatíve.  

Pán starosta Bajan.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor.  

Ja by som možno chcel upozorni ť na to, že tento 

materiál tu bol daný na mesto v dvetisícdvanástom. Ten 

neš ťastník ma bombarduje, čaká na to, kedy 

v dvetisícpätnástom nie čo rozhodneme. Ako, si povedzme, že 

chceme pravidlá, ale pre čo just na tomto materiály, kde tu 

behá po úrade tri roky.  

To je jeden neš ťastník, čo tam predáva nejaké noviny 

a máme s ním nekone čný problém.  

Všetko, čo bolo povedané podpisujem, ale jednoducho, 

musíme si aj poveda ť, že toto nie je normálny postup. Však.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja som sa hlásil s podobným príspevkom ako pán 

starosta.  

Jednoducho, my túto konkrétnu záležitos ť riešime už 

dva roky. Mesto má, myslím si, že ve ľmi, ve ľmi vážne 

problémy z rôznych oblastí, nechcem ich teraz tu me nova ť. 

My sa tu zaoberáme piatimi metrami štvorcové, štvor cových 

pre stánok, ktorý tam funguje roky rokúce.  

Aj je tu nejaký tlak pre tú esteti čnos ť, ja som to 

povedal aj pred tými dvoma rokmi, navrhnite uznesen ie, akým 

spôsobom zaviažeme magistrát vypracova ť nejaký dizajn 

manuál pre jednotlivé stánky, nech sa pod ľa neho riadia. Ak 

taký nie je, tak ten človek nemá pod ľa čoho postupova ť 

a normálne si žiada pod ľa, pod ľa normálnych procedúr 

o oby čajný prenájom novinového stánku. Tak, pod ľa môjho 

názoru, dávame tejto téme viac ako si zaslúži.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa a námestní čka Plšeková. 
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja len krátko.  

Myslím si, že to, že sa tu pripraví nejaký manuál 

dizajn ako budú vyzera ť stánky, nie je v rozpore s tým, ke ď 

dneska schválime ten prenájom, ktorý je potrebný, l ebo ten 

človek na to dlhodobo čaká. Je tam v zmluve možnos ť 

vypovedania bez udania dôvodu ak by on potom neprij al taký 

schválený dizajn manuál do budúcnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem, ďakujem za slovo.  

Ja sa chcem prida ť ku kolegom z Petržalky, pretože tam 

ako vidíte na tej Šustekovej, najhorším problém sú tie 

terasy, nie ten stánok. Ale súhlasím, že aj stánky treba 

dizajnovo rieši ť. Ale ak tam  je nejaký vä čší problém ako 

ten stánok, tak sú to tie otrasné terasy, ktoré sa tam idú 

sa rozpadnú ť. Takže. 

Ale ja viem, že to je záležitos ť zložitejšia, len. 

Teda pridávam sa ku kolegom, že môžeme schváli ť materiál 

a popri tom rieši ť aj ten dizajn tých stánkov.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ja by som chcel len k tomu poveda ť, že možnože by bolo 

vhodné ku každému materiálu, ku ktorému sa dá sprav i ť 

takáto obrazová príloha, ju na zastupite ľstve aj priklada ť. 

Či, či to neurobi ť k tomu rovno nejaké uznesenie, lebo sa 

často, často sa tu rozhodujeme pod ľa katastrálnej mapy.  

A druhá vec je, zváži ť možnos ť, že mesto spraví tie 

stánky a bude prenajíma ť priamo stánky, nie, nie miesta pod 

tými stánkami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte sa k materiálu vyjadria teraz predkla, teda 

pracovníci referátu a odboru.  

Nech sa pá či. 

Pani doktorka Komorová.  
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JUDr. JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , oddelenie správy 

nehnute ľností magistrátu: 

Ku každému materiálu predkladáme fotografickú prílo hu, 

tak ako k tomuto, tak aj ku všetkým ostatným, tak a j ku 

všetkým ostatným.  

Čo sa týka toho nájomného, ktoré bolo vy čítané, že nie 

je dozadu ú čtované, nie je to priamo v uznesení, ale je to 

v dôvodovej správe. Výška úhrady. A je to rovnako a j 

v návrhu zmluvy, ktorá je prílohou k materiálu v článku tri 

odsek tri.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa do diskusie už nikto nehlási, uzatváram 

diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uzneseni a.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje nájom pozemku ako prípad hodný 

osobitného zrete ľa aj s podmienkou aj s tým, že bolo 

autoremedúrou osvojené pánom riadite ľom magistrátu s tým 

nájmom dva roky spätne, že sa vysporiadame.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomných, 

tridsa ťdevä ť za, dvaja sa zdržali.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 12 NÁVRH NA PREDAJ  POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. PODUNAJSKÉ 

BISKUPICE, PARC. Č. 5311/27,  

JUDR. FRANTIŠKOVI SLOVÍKOVI 

A MANŽELKE RNDR. MÁRII SLOVÍKOVEJ, 

AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k ďalšiemu bodu a to je dvanás ť Návrh na 

predaj  pozemku v  Podunajských Biskupiciach pánu, manželom 

Slovíkovcom. 

Pán riadite ľ, nech sa pá či. 
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Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem pekne. 

Z dôvodov majetkoprávneho usporiadania pozemku, kto rý 

žiadatelia užívajú, majú ho oplotený a pri členený 

k vlastnej nehnute ľnosti, parcele číslo 5225/1 katastrálne 

územie Podunajské Biskupice.  

Majetkoprávnym usporiadaním žiadaného pozemku sa tý mto 

pri členením do vlastníctva žiadate ľov k existujúcej 

oplotenej nehnute ľnosti vytvorí usporiadaný celok vo 

vlastníctve žiadate ľov.  

Stanoviská odborných útvarov sú súhlasné, magistrát u 

samozrejme.  

Komisia finan čná odporú ča  uvedený materiál schváli ť, 

rovnako takto materiál schválila aj mestská rada. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Čiže tu predávame pozemok, ktorý je za plotom, ktorý  

je proste už oplotený. On je sú časťou teda záhrady. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani doktorka Komorová.  

Áno. 

Keďže sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram a prosím  

návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje  predaj ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa aj s podmienkami v bodoch jedna, dva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťdevä ť za. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA PREDAJ NOVOVYTVORENÝCH 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K.Ú. VAJNORY, 

PARC. Č. 2697/22,  PARC. Č. 2697/23, 

STANISLAVOVI KURICOVI A MANŽELKE 

ING. MÁRII KURICOVEJ, AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu trinás ť a tým je predaj 

novovytvorených pozemkov vo Vajnoroch manželom Kuri covcom.  

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem pekne. 

Žiadate ľ požiadal o odkúpenie pozemkov z dôvodov 

majetkoprávneho usporiadania pozemkov, ktoré bezpro stredne 

susedia s pozemkami parcela 1283 a parcela číslo 1286/1 vo 

lastníctve žiadate ľov. Pozemok parcelné číslo 2697/23 

žiadatelia využívajú ako predzáhradku a majú ho opl otený, 

parcela 2697/22 sa nachádza medzi plotom žiadate ľov 

a chodníkom. V sú časnosti je zne čis ťovaná majite ľmi psov 

pri ven čení.  
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Oplotením týchto pozemkov a pri členením k vlastným 

pozemkom horecitovaným a majetkoprávnym vysporiadan ím oboch 

novovytvorených pozemkov v prospech žiadate ľov sa vytvorí 

majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiad ate ľov. 

Stanoviská odborných útvarov magistrátu  súhlasné. 

Komisia finan čná odporu čila schváli ť, rovnako tak aj 

mestská rada, rovnako je tam súhlasné stanovisko st arostu 

mestskej časti.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Nikto sa nehlási. 

Uzatváram diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje predaj ako prípad hodný osobitného zrete ľa aj 

s podmienkami v bodoch jedna, dva.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťdevä ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 14 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, 

PARC. Č. 3888/26, 3888/34, 3888/197, 

3888/198, 3888/207 A 3888/208, 

SPOLOČNOSTI NÁRODNÁ DIAĽNI ČNÁ 

SPOLOČNOSŤ, A.S. SO SÍDLOM V 

BRATISLAVE, AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu číslo štrnás ť. Predaj pozemkov v 

Karlovej Vsi Národnej dia ľni čnej spolo čnosti. 

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

Ďakujem pekne. 

Žiadate ľ sa pri výstavbe dia ľnice D2 Bratislava 

Lamačská cesta – Staré grunty zaviazal ako vyvolanú 

investíciu upravi ť koryto potoka Vydrice a po ukon čení 

stavebných prác majetkoprávne vysporiada ť a odovzda ť 

správcovi  vodných tokov pozemky pod dotknutým poto kom. 

Teda skutkový stav týkajúci sa užívania predmetných  

pozemkov v katastrálnom území Karlova Ves sa zosúla dí so 

stavom právnym. 

Stanoviská odborných útvarov magistrátu súhlasné, 

finan čná komisia odporú ča schváli ť, rovnako tak mestská, 

mestská rada. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá, nech sa pá či. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Páni kolegovia, odpus ťte možno takú moju za čiato čnícku 

naivitu, ale chcela by som, chcela by som do rozpo čtu 

dosta ť sumu osemtisíc Euro pretože som v čera rokovala 

s mestskou políciou, so Slobodou zvierat a oddelení m 
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životného prostredia, ktorí sa márne trápia s tým, že 

mestská polícia je zahrnutá službou odchytu, ktorú nebolo 

doteraz vlastne vyriešená. Musia sa zapodieva ť telefonátmi 

občanov a zhodli sme sa na tom, že by bolo ve ľmi osožné 

kúpi ť zariadenie, ktoré by sa napríklad mohlo využi ť aj pre 

zimnú službu. To znamená, zvukové zariadenie, ktoré  by 

ohlasovalo podnety ob čanov, zárove ň by riešilo ochranu 

osobných údajov, podobne ako to máte pri T-Come a z árove ň 

by sa vlastne to za, tým zariadením mohli rozdeli ť tie 

telefonáty či už na mestskú políciu, na Slobodu zvierat 

alebo na iné veci.  

Preto si dovolím navýši ť tú sumu pä ťdesiatsedem na 

sumu šes ťdesiatštyri Euro za meter štvorcový, čo myslím, že 

Národná dia ľni čná spolo čnos ť ani nezbadá a zárove ň splním 

svoj s ľub, že do rozpo čtu dostanem tých osemtisíc Euro na 

toto, alebo teda približne osemtisíc Euro na toto 

zariadenie, ktoré bude mimoriadne osožné pre tieto tri 

oddelenia. Ak vás môžem o toto poprosi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa, ale svoj návrh musíte da ť písomne, 

aby sme mohli o ňom hlasova ť.  

Pán poslanec Borgu ľa, faktickou.  
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pani poslanky ňa, ja úplne chápem vašu dobrú vô ľu, ale 

prepá čte, takto nesystémovým krokom vystupova ť a sa mi zdá 

nevhodné, lebo ja potom mám asi šes ťsto ďalších návrhov pre 

takú materskú školu, pre takú cestu, pre taký chodn ík 

a po ďme doji ť tú Národnú dia ľni čnú, však nech nám odovzdajú 

rovno tie dia ľnice všetky. To je neprijate ľné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poslanecký mandát má široké hranice.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja myslím, že toto naozaj neprekra čovalo hranice 

poslaneckého mandátu. 

A chápem pána Borgu ľu, aj sa chcem ospravedlni ť, že 

sme to nepredniesli ani na politickom grémiu, lebo je to 

proste v čera vzniknuté na základe rozhovoru a podnetov 

z tej Slobody zvierat. Predsa by som sa na vás obrá til, aby 

ste to pre, pre tento krát, prosím, podporili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhu najprv dopl ňujúceho uznesenia a potom 

celého.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dopl ňujúce uznesenie znie iba tak, že v tej časti 

schva ľuje za štvorcový meter pä ťdesiatsedem Eur, namiesto 

toho chce da ť pani poslanky ňa šes ťdesiatštyri Eur za 

štvorcového metra.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rozumieme všetci o čom hlasujeme?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ni č, ni č iné sem nedala, len že zmenu tej sumy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to zmena ceny. Tak. zmena ceny. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Zmena ceny za štvorcový meter.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre.  

Takže hlasujeme najprv o návrhu pani poslankyne 

Pätoprstej, ktorým navyšuje cenu tak, ako bolo pred nesené.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A samozrejme, potom sa aj tá výsledná cena zmení, 

ktorá je tu napísaná.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto návr hu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

jedenás ť za, desa ť proti, šestnás ť sa zdržalo, jeden 

nehlasoval. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prosím, o prednesenie pôvodného návrhu.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia, mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje  predaj 

ako prípad hodný osobitného zrete ľa s podmienkami v bodoch 

jedna, dva, tak ako je nám písomne predložené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte o pôvodnom návrhu .  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťdevä ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem. 

 

 

BOD 15 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 

VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu číslo pätnás ť.  
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Ešte pred tým, než dám slovo pánovi kontrolórovi ch cem 

poveda ť, že okolo jednej by sme si mohli da ť obed, skúsme 

stihnú ť spravi ť čo najviac. Predsedovia klubov, čo na to 

hovoríte, hej? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Oko, okolo jednej (poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

Takže pätnás ť. Správa o výsledkoch, výsledkoch útvarom 

mestského kontrolóra.  

Nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo, vážený pán primátor.  

Dámy a páni, dovo ľte mi pár slov všeobecných úvodom.  

Dostávate do rúk pomerne hutný materiál, ktorý je 

preto takýto hutný, lebo v októbri, kedy boli prvé tri 

správy predložené do zastupite ľstva už zastupite ľstvo 

minulého volebného obdobia ich nestihlo prerokova ť. 

A nako ľko teda zákon káže, že na najbližšom rokovaní 

zastupite ľstva po ukon čení kontrol ich predkladáme 

zastupite ľstvu, my sme to v meste dlhodobo riešili, že 

v plnom znení aj s opatreniami, ktoré prijal kontro lovaný 

orgán, aby ste to mali v takom kvalitnom servise a celkom 
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zrozumite ľné až do, až do toho záveru. Je to obsažný 

materiál.  

Čiže tri kontroly sú také, ktoré už boli predložené,  

dve sú také, ktoré predkladám ako nové a ešte nebol i 

predložené. 

Nieko ľko slov k tým kontrolám.  

Mestské lesy boli spracovávané v čase kedy boli teda 

vysoko aktuálne a sústredili sme sa okrem kontroly plnenia 

opatrení aj k priebežne vzniknutej požiadavky otázk y 

zníženia ťažby a s tým súvisiacej potreby financovania 

Mestských lesov z poh ľadu objemu, ktorý v priebehu roka 

budú potrebova ť.  

A tak isto sme sa venovali aj otázke, ktorá rezonov ala 

vo verejnosti oh ľadne nákupu auta a skonštatovali sme, že 

to auto je primerané potrebám lesov. A diskusia moh la by ť 

o tom, že či to bude o tisíc Euro menej alebo viac, 

každopádne vysú ťažili človeka, ktorý im to aj prihlásil. 

Čiže to bolo úplne se vším všudy.  

Čo sa týka kontroly Dopravného podniku, túto kontrol u 

sme si naplánovali v čase, ke ď už od roku 2011 sme 

sledovali v našom ú čtovníctve čísla, ktoré teda sa 

nezlu čovali zrozumite ľnos ťou a akceptovate ľnos ťou rádove, 

rádove miliónov Euro. Bohužia ľ, do dnešného d ňa došlo teda 

len k tomu napraveniu, ktoré tu máte predložené a t o je to, 

že mesto uzavrelo s Dopravným podnikom zmluvu a not ársku 

zápisnicu o vložení do majetka a zmluvu nájomnú. To to sme 

odkontrolovali, až na drobné pochybenia, ktoré sme zistili 

nie v evidencii majetku, ale v ozna čení majetku a to zvä čša 
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teda majetku, ktorý je aj hodnotovo úplne nevýznamn ý, čiže 

išlo o nejaké drobné pochybenie pracovníka, sme v t ejto 

časti neskonštatovali žiadne pochybenie.  

Okrem toho správa pojednáva aj otázku požiadavky pá na 

súčasného pána primátora Nesrovnala o porovnanie alebo  

overenie straty za rok 2013. V rámci tohto sme urob ili aj 

analýzu efektívnosti Dopravného podniku, preveroval i sme 

úzke miesta kde mohla táto strata prípadne by ť odstránená 

a dospeli sme k záveru, že keby nebolo došlo cirka k piatim 

oblastiam, kde Dopravný podnik musel vynaloži ť mimoriadne, 

neopakované a v tom čase potrebné investície, ktoré rádove 

vysoko prekro čili stratu, ktorá bola necelý jeden milión, 

bol by aj v zisku.  

Medzitým sa teda diskutovalo, že či bolo primerané, 

aby pracovníkom Dopravného podniku bol vyplatený 

v úvodzovkách trinásty plat, čiže ro čná odmena. 

Konštatované bolo, že odme ňovanie vo všeobecnosti 

v Dopravnom podniku v celom minulom volebnom období  mal 

klesajúci trend. To znamená, úspory v rámci Dopravn ého 

podniku okrem iného boli dosahované aj v oblasti ná kladov 

na prácu. Prípadné nevyplatenie tej odmeny bolo pos udzované 

ako vedením Dopravného podniku, hovorili sme s viac erými 

vedúcimi predstavite ľmi tak z h ľadiska dozornej rady ako 

prípadný problém, ktorý by bol mohol naruši ť už aj otázku 

krehkého sociálneho zmieru.  

K ďalším opatre, teda k ďalším kontrolám, ktoré sú. 

Opäť ve ľmi zaujímavá bola otázka, otázka župou, alebo 

župnými poslancami, kolegami iniciovaná kontrola po užitie 

peňazí na opravu ciest. Tá bola teda skuto čne zaujímavá, 
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preto župní kolegovia do toho vniesli aj otázku fyz ického 

zmerania efektu, ktorý bol teda vykonaný, ktorý v n ašich 

podmienkach hlavného mesta bol doteraz úplne neobvy klý. 

Zistenia boli, že estéenka bola dodržaná, ale hrúbk a teda 

nezodpovedala rádove do dvadsa ť percent tomu, čo bolo 

objednané. Pravda je, že ke ď sa to robí vyše rok a pol, je 

to už spochybnite ľné. Vznikla dos ť teda teoreticky zložitá 

situácia, z ktorej minimálne do budúcnosti sme vyšl i tým, 

že sme žiadali o, o magistrát o prijatie opatrení, ktoré by 

to do budúcnosti teda robili okamžite ke ď sa to preberie. 

(gong) 

Na úvod to ľkoto. Nech sa pá či, tie ďalšie kontroly sú 

už také drobnejšie, obvyklé a sú iniciované kontrol ou NKÚ 

z roku 2010. 

Nech sa pá či. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Do ktorej sa nikto nehlási. Takže uzatváram a prosí m 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťosem za. 

Uznesenie bolo jednomyse ľne prijaté. 

Pán inžinier, gratulujem vám a ďakujem za perfektnú 

robotu.  
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BOD 16 PROTEST PROKURÁTORA KRAJSKEJ 

PROKURATÚRY BRATISLAVA KD 

475/14/1100-14 ZO D ŇA 10. 11. 2014 

PROTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY Č. 4/2014 O ZÁKAZE 

POŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV NA 

VEREJNE PRÍSTUPNÝCH MIESTACH NA 

ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalší  bod šestnás ť Prostest prokurátora Krajskej 

prokuratúry.  

Pán riadite ľ odboru legislatívno-právneho, pán 

magister Katriak vám tú vec vysvetlí.  

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem pekne. 

Ide o protest prokurátora s tým, že navrhovanému 

protestu, ako je navrhované v materiáli navrhujeme 

nevyhovie ť. Jedná sa o protest prokurátora vo či vézeten 

o používaní alkoho, zákaze používania alkoholických  nápojov 

s tým, že prokurátorovi sme už v minulosti dva krát  

vyhoveli.  
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Na úvode, v úvode materiálu uvádzame, že prokurátor  

sám povedal, že nové všeobecne záväzné nariadenie s pĺňa 

požiadavky kladené zákonom. Vytýka nám tam nie ve ľmi 

výrazné veci z nášho poh ľadu, avšak máme za to, že vézeten, 

ktoré sme vydali, sp ĺňa všetko lege artis, takže navrhujeme 

nevyhovie ť tomuto protestu prokurátora. 

Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja v prvom rade by som, ke ďže som nový poslanec, sa 

chcem aj opýta ť, že akým spôsobom tie protesty tuná 

prebiehajú, tá diskusia o tom, lebo si myslím, že n ajmä 

v prípade, ke ď sa nevyhovuje protestu prokurátora, že by 

bolo dobré keby tu bol zástupca prokurátory, ak bol  

pozvaný.  

Áno, je tu?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Aha, ale ak býva pozvaný, tak, tak potom v poriadku .  

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

plelllllrimátor hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Neprišiel.  

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

A ďalšia vec by som poprosil, že ak je to takto, že sa  

naťahujeme s prokuratúrou už nejaký čas, že by sa vlastne  

k tomu materiálu, ktorý sa predkladá, dávali aj tie  

protesty prokurátora z minulosti, aby si človek mohol 

komplexne obraz o tom vytvori ť. Samozrejme, že si to môže 

dohľadať, ale ten čas, kedy sa dávajú materiály pred 

zastupite ľstvom je relatívne krátky a ke ď je ve ľký po čet 

materiálov, tak to doh ľadávanie môže by ť niekedy obtiažne. 

Poviem pre čo. Lebo aj tuná sa spomína v tomto 

materiáli, že sa v minulosti navrhovalo iné riešeni e. 

Pokia ľ ide o tie slovné spojenia v blízkosti, tam bolo 

uvedené, že v minulosti sa snažilo mesto navrhnú ť aj ur čitý 

počet metrov, aby to bolo presnejšie a v tom materiáli  je 

uvedené, že teda prokuratúra to zamietla. Čo ja som bol 

prekvapený a rád by som si pre čítal aj ten protest pre čo. 

Lebo osobne to považujem za ove ľa lepšie riešenie v tom 

ustanovení toho vézetenka, ako je teraz. Teraz je t am 

v blízkosti škôl, v blízkosti kostolov a v praxi to , pod ľa 

mňa, bude spôsobova ť nedorozumenia. Pretože jednoducho tí 

ľudia nebudú presne vedie ť ko ľko je to v blízkosti. Čiže ak 
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to zostane to vézetenko tak, ako je to teraz, tak s i 

budeme, asi po čkáme na prvý súdny spor, ke ď súd povie, že 

aha, tak to je pä ťdesiat metrov. Alebo lepšie riešenie, by 

podľa mňa bolo to, že by to vézetenko sa preformulovalo na 

tie metre a jednoducho čaka ť na to, že prokuratúra to 

zažaluje na súde a nech sa potom uvidí.  

Ale tým, že nemáme komplexný ten materiál, tak ťažko 

sa mi niektoré veci odhadujú, tak preto by som aj p ožiadal 

do budúcna, ak je to možné, že by sa dával komplexn ý ten 

materiál s tými protestami.  

Ale aj z toho dôvodu, že tam zostalo to v blízkosti , 

tak ja osobne za to, teda zdržím sa pri tomto mater iáli, 

lebo si myslím, že je to neš ťastne formulované takto, ako 

je to teraz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ďakujem.  

Veľmi dobre sa pýtate, ale toto je vec na diskusiu 

samostatnú úplne niekde inde, lebo vz ťah samosprávy 

a štátnej moci je právno-teoreticky problém.  

Mnohí z nás sa domnievajú, že ten vz ťah sa preklápa 

veľmi nebezpe čne v prospech štátnej moci. Prokurátori 

zasahujú do výkonu samosprávy spôsobom, ktorý vám t u 

prítomní starostovia ozna čia za absolútne neš ťastný. Rušia 

im vézetenka, ktorými chcú upravova ť podmienky výkonu 

samosprávy na území, regulova ť územia. Prokurátori to rušia 

z formálnych dôvodov.  
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Tento jeden dôvod, pre čo sú tam slová takéto otvorené, 

sú preto, pretože ke ď tam dáte pä ťdesiat metrov, tak ten 

kto má tú f ľašu si odkrokuje pä ťdesiat metrov a za tridsa ť 

centimetrov sa vám bude smia ť do tváre. Preto tam je, preto 

sú tam práve tieto formulácie, aby sa vždycky ad ho c vedelo 

posúdi ť čo je blízko, čo je vhodné a čo nie je. niekde je 

päťdesiat metrov, niekde je pä ťdesiatpä ť metrov.  

Ale prí ďte, prí ďte ku nám na oddelenie, ur čite vás 

kolega oboznámi s celou históriou. My tu máme prote sty 

prokurátorov. Poznáte toho kolegu z Dolného Kubína,  ktorý 

sa živí tým, baví ho to, že ruší vézetenka  po celo m 

Slovensku. Takže toto je pomerne neš ťastná konfliktná téma, 

o ktorej tiež hovorím na stretnutiach s najvyššími 

predstavite ľmi, lebo takýmto spôsobom to ďalej nejde.  

Ale ďakujem, že sa o to zaujímate. Prí ďte a poradíte 

sa s kolegami, aby ste vedeli a tomu lepšie rozumel i.  

Pán starosta Bajan, nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Moje stanovisko k tomuto je, myslím, všeobecne znám e. 

Voluntarizmus a predstava prokuratúry o tom ako spr avova ť 

územie je úplne iné ako hovorí tri šes ť devina. 

A plne stojím za stanoviskom, ktoré mesto pripravil o 

v tejto veci, pretože bez oh ľadu na metre by nám to vrátilo 

z iných dôvodov. Tu jednoducho, tento problém nevyr iešime 

na území hlavného mesta, tento problém je ove ľa hlbší vo 
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vz ťahu k samospráve versus prokuratúra. To si musíme n iekde 

inde rozda ť.  

No ja odporú čam, aby sme prijali uznesenie ako je 

v materiáli s tým, že budeme pri tvorbe nového véze tenka 

rozmýš ľať ako vyhovie ť niektorým z tých pripomienok, ktoré 

sú tam. obávam sa, že to nie je jediný problém, kto rý bude, 

bude riešený takto u nás. A naozaj iné ako riešenie , ako 

navrhovalo mesto v tomto materiáli v tejto chvíli n eviem. 

Takže ja by som odporú čal, aby sme postupovali striktne 

v odporú čaní, ako ho máme v uznesení. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prehovoril skúsený.  

Ja myslím, že v tomto je, v tomto je jasno.  

Pán poslanec Dostál.  

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

Ja to v tomto bode vidím tiež skôr ako pán poslanec  

Bajan.  

Nech, nechcem sa teraz vyjadrova ť k vecnej stránke 

tohto problému, lebo teraz posudzujem predovšetkým to, či 

je ten protest oprávnený alebo neoprávnený. Až raz budeme 

prijíma ť nové alebo meni ť toto vézeten, tak sa vyjadrím aj 

k tomu problému o používaní alkoholických nápojov n a 
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verejnosti, ktoré teda vidím inak ako vä čšina 

zastupite ľstva.  

A z h ľadiska vý, výhrad, ktoré prokuratúra predložila 

k nášmu vézetenku, tak tie sa mi zdajú pomerne vágn e a ani 

to ich odporú čanie, lebo to ich odporú čanie nie je, že máme 

zmeni ť toto alebo ono, to ich odporú čanie je, že máme 

existujúce zruši ť a nahradi ť ho nejakým iným, ktoré bude 

v súlade so zákonom. A prokuratúra, keby sme to spr avili, 

tak to opätovne posúdi a opätovne si zrejme nájde i ný dôvod 

pre čo v súlade so zákonom nie je.  

Čiže mne sa zdá úplne vyhovujúci postup, že odmietne me 

to a pokia ľ prokuratúra zastáva názor, že nie je v súlade 

so zákonom, nech to dá na súd a nech súd rozhodne či právny 

názor prokuratúry alebo právny názor zastupite ľstva je 

v súlade so zákonom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, presne tak to vidím aj ja.  

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ja už len krátko. Ja nechcem teraz obhajova ť 

prokuratúru, len som chcel poznamena ť, že mne sa osobne tie 

metre zdajú lepšie riešenie.  

Poviem ako príklad. Máte aj ochranu nefaj čiarov štyri 

metre, niekto sa vám postaví kúsok ďalej, ni č s tým 
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nenarobíte. Máte ochranu výbušnín, tuším dvesto met rov. Tak 

isto sa vám postaví dvesto metrov plus trinás ť centimetrov, 

ni č s tým nenarobíte.  

Čiže sú aj, sú aj iné riešenia a toto, toto ad hoc 

riešenie, to budú nekone čné dohadova čky a vlastne súdne 

spory.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návr h 

uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materá, materiálu nevyho, nevyhovuje protestu proku rátora.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže hlasovaním za, nevyhovne, nevyhovieme. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťdva za, siedmi sa dvaja sa zdržali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 17 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ROZHODNUTIA Č. 

17/2014 PRIMÁTORA HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

O PÔSOBNOSTI HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

A MESTSKÝCH ČASTÍ HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY PRI 

ZABEZPEČOVANÍ VEREJNÉHO PORIADKU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu sedemnás ť. Návrh na schválenie pri 

zabezpe čovaní verejného poriadku. 

A prosím pána riadite ľa. Chceš?  Pár úvodných slov.  

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

Dôvodom predloženia materiálu je vydanie rozhodnuti a 

primátora číslo 17/2014. O vydanie uvedeného rozhodnutia 

požiadala starostka mestskej časti Bratislava - Starého 

Mesta v súvislosti s riešením  nedostato čného vymedzenia  
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právomocí mestských častí v oblasti ochrany verejného 

poriadku.  

Primátor, ešte pán primátor Ftá čnik požia, vydal 

citované rozhodnutie a pod ľa článku 9 odstavec 7 Štatútu 

hlavného mesta rozhodnutie je potrebné predloži ť na 

schválenie mestskému zastupite ľstvu.  

Mestská rada schválila uvedený materiál.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Do ktorej sa nikto nehlási, takže uzatváram a prosí m 

návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu v časti A schva ľuje rozhodnutie, v časti B žiada 

primátora a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

štyridsa ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 18 NÁVRH NA UZATVORENIE DOHODY 

O UROVNANÍ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu číslo osemnás ť a tým je Návrh na 

uzatvorenie Dohody o urovnaní medzi mestom Bratisla va 

a manželmi Švágerovými. 

Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

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

Obsahom predkladaného materiálu je návrh na urovnan ie 

sporných nárokov, ktoré vznikli medzi hlavným mesto m 

a pánom Švégerom, ktorý sa s mestom súdi o vlastníc tvo 

k rodinnému domu a pri ľahlým nehnute ľnostiam.  

Tieto nepretržite užíva rodina Švégerových  napriek  

tomu, že po druhej svetovej vojne boli ich starým r odi čom 
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skonfiškované a v katastri nehnute ľností je evidované ako 

vlastník hlavné mesto.  

Vzhľadom na chybný postup vtedajších orgánov 

a pravdepodobnú prehru mesta v prebiehajúcom súdnom  spore 

nám súd poskytol priestor na to, aby sme sa s pánom  

Švégerom dohodli mimosúdne. Čiže z tohto dôvodu sa 

predkladá tento materiál do mestského zastupite ľstva.  

Ďakujem pekne. 

Komisia finan čná odporú ča materiál schváli ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Do ktorej sa nikto nehlási, takže uzatváram a prosí m 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje urovnanie sporných nárokov. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

štyridsa ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 19 INFORMÁCIA O ČINNOSTI HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY V RÁMCI  ZDRUŽENIA 

MIEST A OBCÍ SLOVENSKA A ÚNIE MIEST 

SLOVENSKA ZA II. POLROK 2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu číslo devätnás ť a tým je Informácia 

o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci  Združ enia 

miest a obcí Slovenska, Únie miest a Slovenska za I I. 

polrok 2014. 

Pred tým než dám ešte slovo pani Rieder, ktorá 

kompeten čne tento, túto oblas ť zastrešuje, dovo ľte mi jednu 

krátku poznámku. Vy čo ste tu poslanci aj ktorí boli pred 
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tým vo volebnom období viete, že ú časť Bratislave v ZMOSE 

bola ve ľmi diskutovanou a mestské zastupite ľstvo ú časť 

a naše členstvo v tejto organizácii nieko ľkokrát zamietlo. 

Bolo až po, neviem, po štyroch, piatich, šiestich 

opakovaniach tohoto materiálu, ke ď je teda sme povedali, že 

dobre, ke ď je taká obrovská snaha, o to, aby Bratislava 

bola člen ZMOSU tak to spravme. A vtedy myslím aj pán 

poslanec Uhler aj povedal, urobme to a po čkajme si na 

výsledok, pretože argument, ktorý nám bol predklada ný a mal 

odôvodni ť bol ten, že sa zlepší postavenie Bratislavy vo 

financovaní a že proste celkový, celkový, celková p riaze ň 

štátnej správy a štátnej moci vo či Bratislave bude, bude 

lepšia.  

Ukončím to iba tou informáciou z minulého roku, myslím 

jednej z poslednej mestských rád, kde predchádzajúc e 

vedenie informovalo o výsledku rokovaniach o zlepše nie 

postavenia financovania Bratislavy, kedy nám ZMOS p otriasol 

pravicou, povedal: Chápeme, že máte problémy, ale p omôžte 

si sami.  

Takže to bolo, to je výsledok našej celoro čnej 

činnosti v ZMOSE. Ja to z druhej strany nechcem z ľahčova ť, 

pretože stoja pred nami aj iné úlohy, ktoré musíme rieši ť, 

finan čné, právne, legislatívne, efektivita štátnej správy , 

výkon a organizácia. To všetko sa ľahšie rieši ke ď je 

Bratislava členom v týchto záujmových združení.  

Ja som sa pred desiatimi d ňami alebo pred týžd ňom stal 

prezidentom Únie miest Slovenska, za Bratislavu sam ozrejme, 

takže budeme ve ľmi aktívne využíva ť tieto nástroje. Jak 

Úniu miest Slovenska, tak Združenie miest a obcí Sl ovenska 
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na to, aby sme presadzovali a hájili záujmy Bratisl avy, ale 

vždy aj budeme vyhodnocova ť efektivitu toho, čo platíme 

a čo dostávame. 

Toľko z mojej strany.  

Ak chce niekto diskutova ť. Otváram k tomuto bodu 

diskusiu.  

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja len na doplnenie pán primátor. Zo sedemnástich 

mestských častí je dvanás ť mestských častí členom ZMOSU 

a Bratislava ako taká je trinásty člen Bratislavy, ktorý je 

členom ZMOSU. Čiže ke ď pri poctivom chodení na snemy ZMOSU 

a na práci sekcií ZMOSU, ktoré sú, ktoré sa pri sne me 

v apríli konštituujú, tak máme, budeme ma ť , pod ľa mňa, 

veľký vplyv na to, ako pretlá čať záujmy Bratislavy cez ZMOS 

do vlády a parlamentu, i ke ď momentálne vládne iná 

politická skupina, ale v meste žijú aj zelení, modr í, 

červení, oranžoví, žltí. Čiže v meste žijú ob čania a môžeme 

teda spolu presadzova ť záujmy Bratislavy krížom cez 

politické spektrum.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Chcem tomu veri ť.  
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Do diskusie sa nikto nehlási, takže uzatváram a pro sím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Informáciu o činnosti a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťsedem za, jeden sa zdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 20 NÁVRH NOVELY ŠTATÚTU DOMU PRE 

STARŠÍCH OBČANOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu číslo dvadsa ť a to je Návrh novely 

Štatútu domu pre starších ob čanov. 

Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Na základe pokynu bývalého vedenia mesta oddelenie 

nájomného bývania vypracovalo nový Štatút domu pre starších 

občanov, nako ľko došlo k dôležitým zmenám vyžadujúcim 

prijatie nového štatútu a to najmä krátko zmena 

organiza čnej štruktúry magistrátu, odpredaj viacerých bytov 

na Rezedovej ulici číslo 3 pod ľa zákona o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov a ozna čenie domu na Rezedovej 3 za 

bytový dom Krajským stavebným úradom.  

Uvedený materiál bol predložený do mestskej rady.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 
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Pán poslanec Bajan, nech sa pá či. 

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

Pán primátor, samozrejme, budem za tento materiál, len 

v tom článku štyri si dos ť dobre neviem predstavi ť čo 

nastane v prípade, že ideme pred ĺži ť staršiemu človeku 

o dva roky a potom maximálne o dva roky, potom ho čo s ním 

potom? Ako, pôjde na ulicu, alebo? Tá koncovka mi n ejako 

uniká.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za otázku.  

Prosím predkladate ľa, aby vysvetlil. Pán doktor.  

JUDr. Michal   O v s a n í k , vedúci oddelenia nájomného 

bývania: 

Po tých dvoch rokoch dochádza k predlžovaniu. 

Preveríme či žiadate ľ sp ĺňa podmienky a ak sp ĺňa, tak 

dochádza k ďalšiemu predlžovaniu o dva roky a stále o dva 

roky.  

Ten projekt je. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Odpove ď bola daná. Pán starosta si potom ešte 

dožiada ďalšie informácie, ak bude potrebné. 
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Nikto sa do diskusie nehlási. 

Uzatváram diskusiu.  

Prosím návrhovú komisia, návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje 

Štatút domu pre starších ob čanov a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťsedem za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 21 NÁVRH  DODATKU K ZRIA ĎOVACEJ LISTINE 

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, EXNÁROVA 

6, BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu číslo dvadsa ť a to je Návrh novely 

štatútu. Nie, pardon. Dvadsa ťjedna, Návrh dodatku k 

Zria ďovacej listine ZUŠky, Exnárova 6, Bratislava. 

Pán riadite ľ, prosím, úvodné slovo.  

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

Ďakujem pekne. 

Tento materiál je predkladaný z dôvodu novely 

zria ďovacej listiny Základnej umeleckej školy Exnárova 6 , 

ku ktorej sa pristupuje z dôvodu zarea, zaradenia 

elokovaných pracovísk ako sú častí ZUŠ do siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky v súlade  so 

zákonom 596/2003 a z dôvodu zmeny rozsahu zvereného  majetku 

ZUŠ Bratislava, ktorú zverilo mestské zastupite ľstvo 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na s vojom 

zasadnutí d ňa 22. 2. 2014 uznesením číslo 1570/2014.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za úvodné slovo.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 207 

Otváram k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto 

nehlási, takže uzatváram a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje 

Dodatok číslo dva k zria ďovacej listine a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťosem za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 22 SPRÁVA O ZDRAVOTNOM STAVE OBYVATEĽOV 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY V ROKU 

2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak a pred vyprážaným rez ňom si dáme ešte bod číslo 

dvadsa ťdva. A to je Správa o zdravotnom stave obyvate ľov 

hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2013. 

Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

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

Materiál sa predkladá na základe uznesenia 

zastupite ľstva číslo 203/1996, ktorým sa ukladá 

námestníkovi primátora každoro čne predklada ť na rokovanie 

zastupite ľstva tento informa čný materiál.  

Správa sprostredkúva základné informácie zdravotníc tva 

a informuje o zdravotnom stave obyvate ľov hlavného mesta.  

Materiál bol prerokovaný v komisii sociálnych vecí,  

zdravotníctva, rozvoja bývania d ňa 15. 1. 2015 s tým, že 

odporú čajú doplni ť zmenu uznesenia s týmto textom: 

„Uznesenie mestského zastupite ľstva číslo 306 časť D 

zo d ňa 30. 5. 96 sa nahrádza textom Správa o zdravotnom 

stave obyvate ľov hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy sa bude predklada ť do mestského zastupite ľstva 

v dvojro čných intervaloch k 31. 12. a informa čná správa 

o podpore zdravia sa vykonávaná mestom Bratislava s a bude 
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do mestského zastupite ľstva predklada ť každoro čne k termínu 

31. 12.“   

Týmto spôsobom schválila materiál aj mestská rada.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Som rada, že kone čne môžem k tejto Správe o zdravotnom 

stave obyvate ľov hlavného mesta Slovenska hovori ť aj 

v mestskom zastupite ľstve. Doteraz som to sledovala len ako 

občan a ve ľmi ma hnevalo, že vä čšinou tá správa 

o zdravotnom stave bola sú čtom štatistických údajov, ktoré 

si človek mohol nájs ť aj na internete web stránke 

Štatistického úradu. A chýbalo mi tam to čo mesto robí pre 

to pre zdravie svojich obyvate ľov.  

Vítam, že je v tomto materiáli už aj bod číslo štyri. 

Informa čná správa o podpore zdravia vykonávaná hlavným 

mestom. Len, je toho zatia ľ dos ť málo. Je to vä čšinou 

vykonávané kanceláriou Zdravé mesto Bratislava, čo je skôr 
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taká vzdelávacia činnos ť, ale chýbajú mi tu veci také, 

ktoré sú už nieko ľko rokov známe.  

Bratislava je jedným z najhlu čnejších miest v Európe. 

Možno najhlu čnejším hlavným mestom. Hlukové mapy sú dávno 

spracované na magistráte.  

Bratislava je jedno z najzaprášenejších miest. Tie 

drobné častice, ktoré sleduje iba EHMÚ, Bratislava vôbec 

nevyhodnocuje. Existuje smernica Európskej únie o t om, 

o znižovaní prašností a tých malých čiasto čiek PM10 a ešte 

tým menších PM2 a ½. Je nariadenie ministerstva živ otného 

prostredia k tomu čo s tým majú robi ť obce. Zatia ľ sa to 

zrejme nedostalo ešte k hlavnému mestu, ale je to ú plne 

téma d ňa.  

Takže ja len upozor ňujem na to, že je tu pred nami 

viacero úloh, ktoré súvisia so, so zdravým životným  

prostredím, to znamená aj so zdravým ob čanov a neviem kto 

teda personálne bude toto rieši ť na magistráte, lebo zatia ľ 

to zabezpe čovalo iba Kancelária zdravého mesta.  

Tieto veci, hluk, prašnos ť, emisie sú nad rámec zrejme 

tejto kancelárie. A na to upozor ňujem, že tomu sa treba 

venova ť, pán primátor, a samozrejme nie v poslednom rade, 

lebo toto všetko aj hluk, aj prašnos ť, aj emisie sa znižujú 

vysádzanie stromov. Takže to je komplexná úloha pre  mesto 

a pred vami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veľmi pekne ďakujem, pani poslanky ňa, za tento, za 

tento námet. Je to skuto čne zásadná vec kvality života 

Bratislav čanov. Aj preto sedí na námestníckom mieste pani 

doktorka Plšeková, lekár, ktorá. Už sa teším, ako b udete 

spolu rieši ť túto problematiku.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel kolegovia, kolegyne a kolegovia 

navrhnú ť, aby sme požiadali pána primátora a jeho odborný 

tím aj o nejaký krok dopredu, pretože viete, že vlá da 

chystá zámery na vytvorenie nového ve ľkého, teda ve ľkej 

nemocnice. Ob čas sa hovorí o rôznych miestach, ale chýba 

nám spolupráca s našim oddelením dopravy a s naším 

generelom dopravy.  

Máme skúsenos ť, že na Kramároch sa postupne pred 

Novembrom, ale aj po Novembri 89 koncentrovalo čoraz viac 

zdravotníckych pracovísk, ale nezoh ľadňoval sa aspekt 

dopravy, nezoh ľadňoval sa ani aspekt dostupnosti pre 

Bratislav čanov s tým, že výsledkom je pomerne zúfalá 

situácia so statickou aj dynamickou dopravou na Kra mároch. 

Najmä teda v týchto zimných obdobiach, tam ide o ži vot ak 

tam má prís ť sanitka a v reálnom čase zachráni ť niekomu 

krízový alebo nejaký život ohrozujúci stav.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 212 

Navrhol by som preto doplni ť tento bod o uznesenie 

1.3, 1 bodka tri a tam by znelo nie čo takéto, ak, ak to nie 

je celkom presne, tak poprosím o pomoc. Navrhujem t akýto 

text: 

„Vytvori ť v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva 

Slovenskej republiky generel zdravotníckych služieb  

zoh ľadňujúci potreby ob čanov, dopravnú situáciu 

a dostupnos ť služ, zdravotníckych služieb v Bratislave.“ 

Samozrejme, nechcem tým na mesto uvali ť teraz prácu na 

nejakej činnosti, na ktorú, na ktorú by sa vynakladali 

nejaké ve ľké prostriedky. Ide mi pod tým cnostným názvom 

generel zdravotníckych služieb, bude úplne posta čova ť ke ď 

príde k zosúladeniu nášho dopravného generelu s tým i 

úmyslami, ktoré vídame v televízii alebo čítame v novinách 

a kde lietajú proste ob, obrázky raz ve ľkej nemocnice 

v jednom kúte Bratislavy, raz v druhom. Pod ľa mňa by mala 

do toho zasiahnu ť aj náš, naše predstavy urbanistické, aj 

hlavne limity dopravné.  

Čiže poprosím vás o podporu pre takéto. K tomuto 

formálnemu materiálu, aby sme si dali aj nie čo, čo by ten 

obvyklý stereotyp schva ľovania štatistík posunulo do 

aktuálnej situácie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Text náv, text odovzdám návrhovej komisii.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No viete, že Bratislava nemá v kompetencii 

zdravotnícke zariadenia a je to skôr bratislavská ž upa 

alebo štát, respektíve súkromníci, ktorí, ktorí ich  

prevádzkujú. Ale sme hlavným mestom a naši ob čania 

využívajú tieto zdravotné služby, takže je na miest e, aby 

aj mesto malo nejaký poh ľad na to.  

Ja viem, že sa ur čité systémové kroky chystajú 

v niektorých rámcových projektoch cestovného ruchu,  kde, 

kedy sa pripravujú produkty, ktoré majú informova ť ľudí 

o dostupnosti a dostupných zdravotných služieb. Nev iem 

presne čo to znamená na kapacitu a ľudskú a intelektuálnu, 

teraz poviem, odbornú, pracovníkov magistrátu, či máme 

vôbec takéto zdroje. Vôbec sa tomu nebránim, ale ra dšej by 

som si sadol a upresnil si čo chceme vlastne a čo môžeme, 

než zaviaza ť takýmto pri, takýmto uznesením. 

Ale samozrejme, povedz, urobme si to.  

Pán námestník Kolek.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo.  
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Snáď by bolo dobré doplni ť to aj termínom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Pani Konrad.  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ja by som k tomuto povedala, že vlastne jedným 

z generelov, ktoré boli spracované v minulom období  bol aj 

generel zdravotníctva a iste sa, by sme sa mali z t ohoto 

pohľadu na tento materiál pozrie ť. Ako som našla, je už aj 

zavesený na webe mesta od. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, je tu už nejaký generel. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Od októbra. Toto je generel zdravotníctva, hej. 

a generel sociálnych služieb máme kde, pani Plencne rová? 

Máme tiež, máme tiež.  

Toto sú generely, ktoré boli spracované v minulom 

období.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak tu je informácia, že generel zdravotníctva 

a sociálnych služieb už existuje, to znamená, pán p oslanec, 

čo navrhujete, ako postupova ť?  

Pustite, prosím, pána poslanca.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem, tak ja potom predpokladám, že ten generel 

dopravy, ktorý teraz sa dovaril, lebo nedávno uplyn ul 

termín na pripomienkovanie, že ho zoh ľadňuje.  

Ďakujem. V poriadku. 

Len, vravím, vláda permanentne prichádza s oznamami , 

ktoré nekonzultuje samozrejme s našim útvarom územn ého 

plánu alebo s vedením mesta o umiest ňovaní ve ľkých 

nemocníc, ve ľkých celkov, ktoré si naozaj potom vyžadujú 

zosúladi ť všetky tieto dokumenty.  

Ja si neviem predstavi ť, že by v tom genereli toto 

bolo zachytené. To tam asi zachytené nie je, ale s ťahujem  

potom ten materiál na vytváranie nového dokumentu 

a spolieham na to, že bude záujem vedenia mesta, ab y si 

pozrelo a dalo dohromady náš generel dopravy s gene relom 

zdravotníckych služieb a aby, aby sa aktívne staral o o to 

aké sú plány vlády na vytvorenie povedzme PPP proje ktu, 

ktorý, ktorý zrejme ak vznikne, tak výrazne zasiahn e možno 
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až v takom rozsahu ako niektorá z tých najvä čších nemocníc. 

Lebo ve ď hovorí sa o vyprázdnení nemocníc v centre mesta 

ako je Štátna nemocnica a ďalšie.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani Konrad, ešte faktickou.  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ja to považujem za, za ve ľmi významnú pripomienku, 

pretože ke ď máme tieto generely spracované a generel 

dopravy je, práve sa uko, v stave, kedy sa pripomie nkovala 

myslím SEA, kolegy ňa hovorí, ale je, nie je ešte ukon čený 

generel dopravy. Takže práve v tomto momente, ke ď sú 

ukon čené prieskumy, dopravné prieskumy, ktoré, ktoré 

tvorili ve ľkú časť generelu dopravy teraz prichádza k tej 

samotnej tvorbe, a z toho titulu budem tiež, som sa  teda 

dohodla, že budem tiež v tejto pracovnej skupine na  generel 

dopravy od doby kedy sa ukon čia prieskumy, kde budeme toto 

zoh ľadňova ť. Tie generely, ktoré máme. čiže aj 

zdravotníctva, aj sociálnych služieb.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Uhler.  

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

Kolegovia, generel školstva, generel sociálnych vec í 

a generel zdravotníctva sme mali na progrme koncom júna 

a potom sme to prerokovali tretieho júla minulého r oka. Ak 

by niekto chcel aj z poslancov, čo tu neboli, tie materiály 

existujú, mám ich aj ja v po číta či, nie je problém da ť ich 

k dispozícii, ak vás to zaujíma.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Uzatváram možnos ť diskusie a prosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

v časti A berie na vedomie a v časti schva ľuje B schva ľuje 

zmenu textu a tak ďalej.  
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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. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

štyridsa ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Priatelia, je jedna hodina, pýtam sa, či je vô ľa 

pokra čova ť ešte nejakým bodom o Hlavnej stanici, alebo či 

si dáme hodinovú prestávku na obed? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Lebo po čujem hlasy rokova ť. Ja si myslím, že Hlavná 

stanica je dobrý akože chu ťovka, zákusok po obede.  

Takže vyhlasujem hodinovú prestávku. Hodina. O druh ej.  

 

(prestávka od 13.00 h do 14.05 h) 
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BOD 23 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: 

Vážené kolegyne, vážené panie poslankyne, vážení 

poslanci, pokra čujeme po obed ňajšej prestávke v rokovaní 

mestského zastupite ľstva. Pokra čujeme tam kde sme skon čili 

a to je bod číslo dvadsa ťtri a tým je Informácia o 

vykonaných krokoch oh ľadne Investi čného zámeru presta, 

stavby Predstani čný priestor hlavná stanica. 

Ja k tomu poviem iba pár slov, pretože je to materi ál, 

ktorý sa predkladá pravide ľne do zastupite ľstva. vyžiadali 

sme si to ešte v predchádzajúcom období. Je tomu ta k preto, 

lebo Hlavná stanica je k ľúčový priestor Bratislavský 

a zárove ň je to jeden taký k ľúčový, zdedený a neriešený 

problém, s ktorým sa budeme musie ť my vysporiada ť. 

Ten stav Hlavnej stanice a Predstani čného námestia, 

respektíve Františka Liszta je dlhodobo neudržate ľný. Bolo 

to aj predmetom a témou predvolebnej kampane a ob čania sú 

právom, sa právom teda pýtajú ako sa bude postupova ť.  

Tie kroky, ktoré Hlavné mesto urobilo sú v zhrnuté 

v tej písomnej správe . Ja vám k tomu dám ešte dopl ňujúcu 

aktuálnu informáciu z môjho stretnutia so zástupcam i 

investora, ktoré sa uskuto čnilo predv čerom na žiados ť 

investora, ale ja by som sa s nimi samozrejme stret ol tiež, 
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pretože si nechcem odkazova ť odkazy cez médiá, ale 

najlepšie vždy sa stretnú ť zo či vo či a poveda ť si.  

Ja som deklaroval za mesto Bratislavu za 

Bratislav čanov, že nám záleží za a) na peknej Hlavnej 

stanici a peknej stanici, aby sme ju mali čo najskôr. A za 

bé) na kvalitnom mestskom priestore. Ani jedno, ani  druhé 

tam teraz neni.  

Zmluva, ktorá je hovorí o tom, že tam investi čný zámer 

sa mal zrealizova ť do konca roku 2016. Pokia ľ si pamätáte 

mesto si minulý rok, alebo aj predminulý rok dalo u robi ť 

posudky, bolo to opä ť na popud poslancov, investi čný aj 

právny, ktorý hovoril, že ak sa má ten zámer stihnú ť do 

roku 2016 do decembra, tak investor mal za čať pracova ť 

stava ť v septembri 2014. Je za čiatok februára 2015, na 

stanici sa ni č nedeje. Ja som preto povedal, že, hovorím, 

že v našom záujme je ma ť stanicu, ma ť kvalitný verejný 

priestor.  

Investor prejavil vô ľu, alebo chce ten investi čný 

zámer dokon či ť, tak sme sa dohodli, že jediné čo som 

ochotný ešte spravi ť a otvori ť tú diskusiu opätovne, je, 

keď predloží investor nepriestrelný, nepriestrelný 

a nezvratný dôkaz o svojej schopnosti tento investi čný 

zámer zrealizova ť. S tým sme sa rozišli, s tým že ten 

materiál, ktorý máte pred sebou obsahuje ur čitý návrh 

záverov. Ja to považujem za omyl, ktorý sa tam dost al 

a žiadam predkladate ľa, aby si to autoremedúrou osvojil 

a celý ten text, ktorý je pod návrhom záverov škrto l, 

pretože zbyto čne, zbyto čne vnáša do diskusie aspekty, ktoré 

v tejto chvíli nie sú potrebné. Ten problém je práv ne, 
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investi čne komplikovaný a sú rôzne stratégie ako ho 

vyrieši ť, ale nemyslím si, že je najlepšie najvhodnejšie 

proste dáva ť momentálne do diskusie tieto tóny, pretože 

investor je pripravený na všetky varianty.  

Takže to ľko z mojej strany a otváram k tomuto bodu 

diskusiu.  

Pán poslanec Uhler.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Aj pre poslancov, ktorí tu neboli v minulom volebno m 

období by som chcel poveda ť, že približne pred dvoma rokmi 

bol záujem zo strany investora odkúpi ť tých dvadsa ťdva me, 

dvadsa ťdva tisíc metrov štvorcových, na ktorých sa to má 

stava ť a chcel odkúpi ť tieto pozemky od mesta. My sme 

povedali, že do žiadnych takýchto vecí nechceme ís ť, ale 

samozrejme vyvinieme maximálne, maximálnu ústretovo sť 

investorovi, aby, aby mohol stava ť. Lenže sme požadovali od 

neho, aby preukázal financovanie, to sa nestalo. Ch celi 

sme, aby nám ukázal projektovú dokumentáciu k proje ktu, 

tiež sa to nestalo. A rovnako sme požadovali aj, aj  

predloži ť nejaký dôkaz, že má stavebné povolenia. Do dnes 

tie stavebné povolenia neexistujú, existujú len nej aké dva 

čiastkové, pod ľa mojich informácií, na nejakú trafostanicu 

a inú drobnú stavbu, ale na žiadny z hlavných objek tov 

stavebné povolenie nie len že neexistuje, ale inves tor ani 

zatia ľ nepožiadal.  
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Takže mám vážne, vážne pochybnosti o tom, či to 

investor myslí vážne. A možno je dobré myslie ť aj na plán 

bé, samozrejme súhlasím s tým, čo povedal pán primátor, že 

ak nám predloží nepriestrelné argumenty, že to mysl í vážne 

a že ide do toho, tak sa tým budeme zaobera ť. 

A ke ď som hovoril o pláne bé, mal som na mysli aj to, 

že pred rokom aj trištvrte som v tomto zastupite ľstve 

predniesol návrh na to, aby sme vyhlásili medzináro dnú 

architektonickú štúdiu, alebo sú ťaž na urbanistické 

riešenie Predstani čného priestoru. Dodnes my nie je jasné, 

pre čo ste to vy mnohí, ktorí tu dnes sedíte, nepodporil i. 

Dnes sme mohli z nie čoho už hotového vybera ť, aby sme si 

povedali tak a tak by mal ten priestor vyzera ť. Bohužia ľ 

nestalo sa to a mrzí ma to.  

Zárove ň ešte treba doda ť aj to, že sme si nechali 

vypracova ť aj, aj analýzu časovej náro čnosti projektu, 

v ktorej bolo zhodnotené, že tá stavba sa dá dokon či ť za 

dvadsa ťšes ť mesiacov. To ľko mesiacov už investorovi, 

bohužia ľ, nezostáva. Takže to je ďalší dôvod, pre čo si 

myslím, že investor to nestihne. Ale nech sa pá či, ak 

predloží naozaj nepriestrelné argumenty, po ďme do toho. Ja 

som ho nieko ľkokrát vyzýval, cho ďte, pán Ballo, zajtra 

začnite kopa ť. Ale ni č.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Moja re č. Iná č sú časťou toho uznesenia bolo aj záväzok 

pre pani Konrad a pre mesto, aby spolu vypracovali nejaký 

plán estetickej úpravy toho. Pani Konrad tu nie je,  neviem, 

asi sa k tomu vyjadri ť, ale tiež som žiadnu estetickú 

úpravu nezaznamenal.  

Pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja som chcel reagova ť práve na ten záver. Poznáme tú 

genézu, sedel som tu nie len minulé volebné obdobie , ale aj 

pred tým a myslím, že aj ke ď súhlasím s poslancom pánom 

Uhlerom, naozaj takýto radikálny krok by v tejto, v  tomto 

prípade nebol š ťastným riešením.  

Čiže ja som za to, aby sa ďalej rokovalo, ale ke ď aj 

by sme prišli k tomu dvetisícšestnástemu, tak si po vedzme, 

čo by sa mohlo sta ť v tomto, v tomto priestore.  

No elektri čková tra ť bude zrekonštruovaná. Nebude síce 

pod povrchom, bude tam križovanie s tou hlavnou ces tou, ale 

elektri čková tra ť bude funk čná, bude chodi ť na stanicu.  

Nebude stá ť obchodný dom, nejaké tie prevádzky, ale 

povedzme si, že tých obchodných domov máme aj tak d osť. 

Neďaleko je Centrál a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto by 

som nevidel ako nejakú ve ľkú tragédiu, že prídeme o takéto 

obchodné stredisko.  
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Čiže ja si myslím, že ke ď sa aj tá zmluva nenaplní, 

tak mesto môže robi ť práve na tom, čo tu spomínal pán 

Uhler, môžme sa bavi ť o tom ako bude vyzera ť Predstani čné 

námestie a ako bude vyzera ť Hlavná stanica. A to naozaj 

musí pove, musia poveda ť aj Železnice hlavného mesta, lebo 

to je ich objekt. Nám sa jedná o ten predstani čný priestor 

a prístup MHD, či už vo forme autobusov alebo elektri čiek. 

Čiže naozaj vyzývam k tomu, aby sme k tomuto 

pristupovali racionálne, aby naozaj nedošlo k tomu,  že by 

sme sa súdili a potom ťahali za kratší koniec ako je to pri 

PKO.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Pamätám si najrôznejšie postoje k tomuto. Som ve ľmi 

rád, pán primátor, že ste stiahli ten záver toho st anoviska 

alebo uznesenia, pretože nezostáva ni č iné, ani pre toto 

zastupite ľstvo a vás ako primátora to čo zožieralo život aj 

minulému zastupite ľstvu a bývalému primátorovi. Jednoducho 

hrozba právnych dôsledkov, ak by mesto konalo o čividne tak, 

aby kvázi sa dalo na ňho hodi ť, že ono je vinné alebo 

spoluvinné za nejaké zmarenie.  
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Súčasne ale, ni č vám nebráni, pán primátor, za prvé 

rokova ť so štátnymi železnicami o možnosti uchova ť tam 

Hlavnú stanicu alebo ju vymiestni ť na nejaký iný, iný bod. 

Ja mám na mysli najmä Vinohrady alebo Nové Mesto, k de sú. 

Nové Mesto má, myslím, aj zrekonštruovanú budovu. K de sú na 

to podmienky, aj okolie. Aj čo sa týka dopravného 

napojenia, obidve tie stanice majú aj elektri čku, aj 

možnosť parkovania autobusov a tak ďalej.  

Hlavná stanica totiž bez nejakého ve ľkého zásahu nikdy 

nebude ma ť rozsiahle parkovisko ani ni č podobné. Hlavná 

stanica, ja som presved čený, že ak to dopadne tak, ako sa 

obávame, čiže tento, tento investor nesplní svoje s ľuby, 

tak Hlavná stanica môže by ť jedným krásnym železni čným 

uzlom nazvaným Staré Mesto, ktoré bude turistickou naozaj 

atrakciou a zachová si všetku zele ň, aj celú prirodzenú 

konšteláciu.  

Kto z vás pozná staré poh ľadnice, tak je to vlastne 

jediný kút, ktorý urbanisticky aj v podstate, ke ď si 

odmyslíme tú plechovú búdu, tak ve ľmi ľahko aj 

architektonicky vyzerá úplne jednako identicky ako na 

pohľadniciach z devätnásteho, zo za čiatku dvadsiateho 

storo čia. Má to svoje génia loci a bude to jedna krásna 

stani čka. Len mesto potrebuje živú, dravú stanicu, kde, 

ktorá zvládne sedemdesiattisíc, šes ťdesiat, sedemdesiat 

tisíc cestujúcich v lepšom, kultúrnejšom, v lepšej kultúre. 

O to viac, že vláda podporuje železni čnú dopravu. Z tohoto 

hľadiska Bratislava na to tiež musí reagova ť, lebo 

Bratislava je mesto dochádzajúcich. Tu máme nadprie merné 

množstvo dochádzajúcich do mesta a ke ď vláda bude trvale 
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preferova ť železnice, tak budú dochádza ť práve cez tieto 

železni čné stanice.  

Takže nabádam tiež k, aby sme vzájomne boli trpezli ví 

a do čkali sa toho riešenia, ale popri tom, aby ste, pán 

primátor, h ľadali riešenie či tam môže by ť v budúcnosti 

Hlavná stanica, alebo sa už zav času zameriame na budovanie 

iného, inej železni čnej brány do tohoto mesta.  

V každom prípade o rok a pol, ani necelého Bratisla va 

bude hlavným mestom Európy de facto, budeme predsed ať 

Európskej únii a tá železnica je ve ľkou, ve ľkým trapasom. 

Veľkou hanbou.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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 tiež len povedala k tomuto to ľko, že naozaj 

je to dlhodobý problém, ktorý teda sa stále len ods úva, 

jeho realizácia. Máme tu predkladané informácie, av šak 

nejako to nenapreduje. Tá Hlavná stanica by skuto čne by 

mala by ť teda dôstojnou bránou a vstupom do Bratislavy 

a skuto čne treba už rázne s tým nie čo urobi ť.  
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Ja by som na margo toho len chcela položi ť otázku. 

Dostalo sa mi informácií, neviem či sú pravdivé, práve 

preto by bolo dobré ich preveri ť, že in, že investor 

medzi časom získal nejaké dva malé pozemky do vlastníctva,  

však strategické. Či v budúcnosti práve nemôžu týmito 

pozemkami nejakým spôsobom ovplyv ňova ť celé, celý ten 

projekt?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Určite si to zistíme, aká je situácia.  

Pán poslanec Grendel.  

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

Ďakujem za slovo. 

Myslím, že nepoviem ni č objavné, ke ď skonštatujem, že 

Hlavná stanica je hanbou Bratislavy. Ešte aj Plavec ký 

Štvrtok má krajšiu železni čnú stanicu než hlavné mesto.  

Ja by som vás chcel požiada ť, pán primátor, aby ste 

zvážili zvolanie verejnej diskusie do priestorov Hl avnej 

stanice mimo pracovného času kde by sa mohli zú častni ť 

občania, kde by na tejto verejnej diskusii sa zú častnil 

investor a nie len rokoval za zatvorenými dverami a  som 

zvedavý, či by našiel, poviem to tak slušne, odvahu na to, 

aby verejnosti vysvetlil, pre čo tá stanica stále vyzerá 

tak, ako vyzerá.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskusie tu boli. Myslím, že aj s poslancami sa 

stretol investor, aj s verejnos ťou mal možnos ť diskutova ť.  

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem, pán primátor, za slovo.  

Ja len chcem opakova ť to, čo už zaznelo aj na 

včerajšom grémiu z úst štátneho tajomníka ministerstv a 

dopravy, kedy aj eleznica je pripravená spolu, spol ukona ť 

s mestom tak, aby sa tento stav čo najskôr napravil.  

Toto je vizitka, Hlavná stanica je vizitkou nie len  

Bratislavy, celého Slovenska, prechádza tadia ľ nieko ľko 

miliónov cestujúcich ro čne. Jednoducho tento stav musíme 

zmeni ť.  

Prinaj, priamo na v čerajšom stretnutí po komunikácii 

s pánom generálnym riadite ľom Železníc Slovenskej republiky 

a padol jednozna čný prís ľub koordinácie alebo snahy 

o koordinácie krokov spolu s vami, spolu s mestom t ak, aby 

sme tento stav posunuli dopredu.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Bol by som to býval povedal v závere čnom slove, že 

samozrejme sa koordinujeme aj so Železnicami, ktorí  majú 

v tomto prípade zhodný záujem.  

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Pán primátor, ja sa chcem opýta ť, či existuje nejaký 

plán takého rýchleho, rýchleho zlepšenia toho stavu  na tom 

Predstani čnom námestí typu viacej hliadok mestskej polície, 

väčšia starostlivos ť zo strany dodávate ľa o upratovanie 

toho priestoru, myslím, že to je spolo čnos ť A.R.K. Skrátka 

nie čo, aby naozaj Bratislav čania videli, že nová metla 

dobre metie. A v tomto prípade to platí aj obrazne,  aj, aj 

skuto čne.  

Lebo ja chápem, že ten problém s investorom je asi 

nesmierne komplikovaný aj z h ľadiska právneho, aj 

z h ľadiska vecného, ale naozaj si myslím, že si zaslúži  aj 

tento priestor, ktorý hoc nie je úplne kvalitný 

a nezodpovedá teda potrebám dvadsiatehoprvého storo čia, ale 

môže by ť čistý a upravený.  

Či takéto nie čo existuje zo strany magistrátu a udeje 

sa to v krátkom čase?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takýto návrh bol presne obsahom návrhu, ktorý dal 

poslanec Uhler, ktorý sme podporili minule. Lebo sm e chceli 

presne návrh nejakých opatrení estetických, policaj ných, 

údržbových. Ni č sa nestalo. Ni č o tom neviem. Ale 

samozrejme vrátime sa k tomu.  

Pani Kimerlingová. 

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

Vážení kolegovia, chcela by som upozorni ť, že ak 

hovoríme o železni čnej stanici, tak to nie je naša 

kompetencia. To je naozaj kompetencia štátu ako vyz erá 

železni čná stanica, celá budova a my môžeme hovori ť iba 

o tom Predstani čnom námestí kde máme majetkové práva a teda 

máme tam aj zazmluvneného partnera.  

Len som chcela takto krátko upozorni ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Farkašovská.  

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Pán primátor, ja si pamätám a ur čite si to pamätáte aj 

vy, aj kolegovia poslanci, ktorí tu sedeli 

v predchádzajúcom zastupite ľstve ako na poslednom alebo 

predposlednom zastupite ľstve uplynulého funk čného obdobie 

ste v debate o Predstani čnom námestí presne na tú tému, na 

akú hovoríme dnes, vtedajšiemu primátorovi Ftá čnikovi 

povedali, že vy poznáte riešenie. Že vy viete ako H lavnú 

stanicu vyrieši ť, ale že mu nebudete dáva ť rozumy. 

Možno som to necitovala celkom presne, ale m ňa by 

zaujímalo aké riešenie máte v tejto chvíli pre Hlav nú 

stanicu vy?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja možno, neviem či odbo čím, alebo možno iba o nie čo 

menšiu otázo čku by som dal. Že ke ď teda je to v takom 

stave, v ako to je, kto má vlastne upratovanie toho , toho 

námestí čka, alebo tam. kto to má vlastne na starosti, 

pretože to robí tiež tú zlú krv. Neni to len že roz bité 

nejaké budovy, nefunguje, ale proste je tam strašný  bodrel 

a strašná špina. A viem, že minu, v minulom období pán 
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primátor ku koncu svojho obdobia to raz išiel uprat ova ť, 

ale myslím, že to nie je, nie je tá pravá cesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

To musíme.  

Pani Konrad, hlavná architektka.  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ja len chcem doplni ť, že podnet pána Uhlera z minulého 

obdobia sme, sme stihli urobi ť minulé leto nasledovné, že 

sa vypratali všetky lavi čky, aby tam teda, ktoré boli 

rôzneho druhu, ktoré boli často aj v ceste, v komunikácii 

a vypratali sme všetky smetné koše. Tie lavi čky, čo ostali 

sú prispôsobené tak, aby sa na nich nedalo leža ť. Že sa, že 

sa vy čistila pergola. Možno ste si nevšimli, zazeleneli s a 

kvetiná če. Však teraz je už zima zase. Proste a došli sme 

k záveru, že v tom období do realizácie projektu tr eba, 

treba urobi ť projekt na sanáciu cestných komunikácií 

a celkového verejného priestoru, pretože je v dezol átnom 

stave.  

Takže tento projekt by teda sa mal urobi ť pod ľa toho 

ako sa, ako sa teraz nastavia, nastavia veci s ďalším 

vývojom celkového projektu Predstani čného námestia.  
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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 ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ja tiež chcem prida ť informácie, ktoré môžu by ť 

užito čné aj kolegom, keby sa k tomu vyjadrovali.  

Tá bezpe čnos ť je tam s ťažená a problém komplikuje aj 

to, že mestská polícia nekontroluje vo vnútri objek tu, tam 

má právomoc železni čná polícia a tá nejaká spolupráca 

samozrejme či chceme, alebo nechceme pokrivkáva, lebo jedni 

majú jedno velenie, druhí majú druhé.  

Takže okrem toho, že je stanica škaredá a ur čite je 

škaredšia než v malých mestách, tak jej problém je zápach, 

špina a nízka miera bezpe čia. A to sa dá rieši ť aj ihne ď, 

len musí naozaj tá samotný zodpovedný pracovník tej  

stanice, alebo tí čo sú zodpovední za tých policajtov 

presta ť obmedzova ť ich službu. Lebo oni to proste 

obmedzujú, spoliehajúc na to, že ve ď nech si mesto pošle 

mestských policajtov. Dokonca na m ňa obrátili, že oni by 

tam aj prestali hliadkova ť, nech to financujeme my. 

Jednoducho vynúti ť si poriadnu prácu, aby tam sa to 

bezpe čie zvýšilo a potom aj mestská polícia v poriadku 

v koordinácii bude sa snaži ť vytlá čať odtia ľ všetku tú 

háve ď, alebo tie nebezpe čné prvky, ktoré sa tam, ktoré tam 

dnes sú.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán kontrolór Šinály.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, dámy, páni, bolo to, bolo to 

presne pred rokom, ke ď sme kontrolovali zimnú údržbu 

a jedna z miest, na ktoré som vyrazil spôsobom, že som 

telefonicky oslovil dispe čera bolo Predstani čné námestie, 

Námestie Franza Liszta, kde som vyrazil a stretli s me sa na 

mieste a našli sme tam piatich ľudí, ktorí upratovali. 

Nebol sneh, tak jak teraz, ale teda bolo to, bolo t o suchá 

zima a vtedy majú uložené, že majú svoj čas využíva ť na to, 

aby teda robili nie čo prospešné.  

Odpoveď pre pána Greksu, teda ten kto robí zimnú 

údržbu a letnú starostlivos ť. A.R.K.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pán námestník Kolek.  

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

Ďakujem za slovo.  

Ja som si opä ť pre čítal názov tohto bodu. Informácia 

o vykonaných krokoch oh ľadne investi čného zámeru stavby 

Predstani čných priestorov Hlavnej stanice.  

My sa tu nejakým spôsobom dostávame do takých diel čích 

problémov s čím nie sme spokojní. A je to čistota, je to ja 

neviem, bezdomovci. Ja si myslím, že táto problemat ika 

svojim, svojim obsahom by nemala by ť nejak, nejak 

kumulovaná s tou podstatnou témou.  

Pripomeniem len to, čo sme tu zažili v októbri po tom 

verejnom predstavení tých posledných nejakých možno stí 

investora, kde sa mu dal a myslím, že to bola všeob ecná 

nálada, aj pán Uhler svojim spôsobom vtedy sa prikl onil za 

to uznesenie, že dajme svojim spôsobom šancu invest orovi 

ešte preukáza ť schopnos ť, že ten zámer, ten zmluvný nejaký 

svoj záväzok je schopný dodrža ť. Hej? Bolo to preto, že 

pokia ľ by sa vtedy bola postavila jednozna čná hrádza, že 

nie, tak investor už je svojim spôsobom odpísaný a mesto 

s tým neuvažuje, tak tam hrozila jedine tá možnos ť, že teda 

on si svojich práv bude drža ť až do vypršania toho termínu. 

A tu bola šanca, že pokia ľ hlavné mesto preukáže nejakú 

snahu, aby sa ten projektovaný zámer aj, aj uskuto čnil, tak 

sa hovorilo vyslovene o tom, že aj, aj nejaký ten t ermínový 

posun nebude až tak braný ako kritický, pokia ľ budú na to 

objektívne dôvody pre čo nebol ten rok 2016 dodržaný.  
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Žia ľbohu teda, odvtedy je už ďalších plus-mínus štyri, 

päť mesiacov, ten pokrok či v rámci získavania stavebných 

povolení, alebo nebodaj už za čatia investi čných prác je 

nezmenený, čiže ten čas je tu skôr napnutejší. A to čo nám 

vtedy dávalo ten optimistický poh ľad na vec, že sná ď ten 

rok ešte naviac k tomu termínu je ešte únosný, dnes  sa opä ť 

predlžuje a predlžuje.  

Takže v tom duchu je na zváženie jedna vec, 

jednozna čne dané najavo, že investor je pre nás už 

neakceptovate ľný, lebo tieto dôvody, ktoré sú, jednozna čne 

hovoria o tom, že, že ten jeho výsledok nebude ten,  aký 

bol, aký bol zámer zmluvy stanovený.  

A potom, sú tu namieste potom tie body bé) 

zabezpe čenia toho, aby sme po vypršaní termínu nie čím, 

nie čím už radikálnym spôsobom zasiahnu ť do toho 

Predstani čného zámeru, alebo to, čo pán primátor povedal, 

no vidie ť ešte tú jednu možnos ť toho, toho konštruktívneho 

jednania s investorom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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 súhlasím s tým, že ur čite by mesto nemalo robi ť 

žiadne kroky, aby sme nemohli by ť právne napadnute ľní za 

nejaké škody. Ale to, čo by mesto naozaj malo robi ť, to je 

nejaká vízia o Hlavnej stanici, ktorá tu už padla a  už sa 

o tom viac rokov hovorí.  

Ja čisto len takou, človek ktorý sa urbanizmom 

zaoberal, si myslím, že z urbanistického h ľadiska Hlavná 

stanica by mala ma ť taký priestor ako je stanica Nové 

Mesto.  

A stanica, ktorá je teraz v sú časnosti Hlavné, Hlavná 

stanica, neviem si predstavi ť celkom aj keby sa dokon čil 

tento projekt, keby sp ĺňala, keby dokonca urobil v čase 

a v termíne, že by na, nakoniec naozaj tá kapacita tej 

Hlavnej stanice bola nejakým spôsobom naplnená.  

Ja by som možno chcela aj vedie ť stanovisko hlavnej 

architektky, či sa nemýlim, ale osobne si myslím, že týmto 

smerom by sme sa mali posunú ť a uvažova ť nad tým, že naozaj 

za dva roky tu budeme ma ť vä čší nápor, či sa nesústredi ť 

v sú ča, v sú časnosti aj rokovaním s ministerstvom práve na 

túto novú stanicu a vybudova ť aj v spolupráci s ňou tu 

centrum ako keby ten to hlavného železni čného uzla. Pretože 

tá Hlavná stanica, ja vám fakt hovorím, nejaká taká  

odbornos ť, že aj keby sa ten projekt realizoval, pod ľa mňa 

by nenap ĺňal tú kapacitu.  

Ale ak by sme mohli, ak teda by som si mohla vypo čuť 

názor hlavnej architektky, ja by som bola ve ľmi rada, aby 
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sme sa posunuli v tom, v tej vízii hlavného mesta, že kde 

vlastne má by ť Hlavná stanica ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán námestník, faktická. 

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

Ďakujem. 

No naozaj, to je ten tretí akože aspekt toho, čo sa 

nejakým spôsobom vtlá ča do tohto bodu. 

Doteraz, aspo ň ja chápem tento materiál ako právnym 

spôsobom nejak zdokumentované čo môže mesto, čo nemôže a čo 

je z toho vychádzajúce prospešnejšie. Otvori ť teraz otázku 

nejakého naozaj architektonického riešenia  toho zá meru, 

ktorý tam je a nejakým procesom ur čite prebieha. Naviac to 

môže by ť záležitos ť sama o sebe nespájajúca sa momentálne 

s tým, čo je záležitos ťou nosnou. Teda ten právny stav 

medzi mestom a investorom.  

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 za slovo. 
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Tak pani Pätoprstá už vä čšinu z toho čo som ja chcel 

poveda ť, povedala.  

Ja samozrejme tiež viem, že tá nejaká vízia to nie je, 

o tom nie je tento materiál, ale mali by sme si pov edať 

ur čite v blízkej budúcnosti, čo je tá vízia tej Hlavnej 

stanice tuná tohto mesta hlavného, lebo. Či je to teda tá 

Hlavná stanica, ktorá je tam teraz, alebo  to bude iné 

miesto?   

A pokia ľ ide o ten vz ťah k tej firme ktorá, k tomu 

investorovi, ktorý momentálne to má na starosti ešt e stále 

stanicu, to Predstani čné námestie, to len potvrdím že, nech 

som sa aj v minulosti stretol s akouko ľvek zahrani čnou 

delegáciou, ľuďmi, ktorí sem prichádzali, hovorili 

o Bratislave ako o peknom meste, ale jednoducho na tú 

stanicu, to bola z ich poh ľadu takisto katastrofa.  

Čiže to už nie je problém len toho investora, tej 

firmy, to je vlastne. On, oni robia ve ľmi zlé meno celé, 

celému mestu. A treba s tým skuto čne nie čo robi ť čo naj. 

Takže sa aj teším, že tu ten materiál je a že o ňom 

diskutujeme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Celému Slovensku.  

Pani Konrad.  
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Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Tak samozrejme, že tá otázka, to je jak taká bomba 

teraz k tomuto, k tejto problematike.  

Samozrejme, že máme tu na jednej strane nájom. Ve ľké 

zaťaženie v prípade, v prípade vypovedania toho nájmu.  Ja 

som sama rokovala iks krát s týmto nájomníkom. Máme  

prenajatú časť. Teda Železnice prenajali tú prednú časť, tú 

prístavbu. Čiže de facto máme nepriechodnú. Ako keby sme aj 

stratili prechod ako mesto. Ako, je to prenajaté kv ôli 

tomu, že sa tá predná časť mala búra ť.  

Je to ve ľmi komplexný projekt a, a chodia za mnou 

dokonca záujemci so zahrani čia, pretože tento projekt je 

veľmi atraktívny. Majú záujem, len, len dozvedám sa, ž e 

vlastne nie je vô ľa tento projekt preda ť. Je to ve ľmi, 

veľmi komplexná situácia.  

Ale z poh ľadu toho, že tento projekt je, je teda už 

poviem, starší projekt, treba túto situáciu prehodn oti ť, 

a práve ja vidím, vidím možnos ť v tej, v tej, poviem, 

návrhovej časti generelu dopravy sa tejto problematike 

venova ť s pozície teda roku 2015. Pretože všeli čo je už 

prežité, možno si mnohí spomínate, ak poznáte ten p rojekt, 

že tam išlo o ve ľké, ve ľké rozšírenie Pražskej, ktorá by 

stala ve ľmi takou, takou tepnou s takými asi metrovými 

chodníkami a podobne. Čiže ten projekt vtedy prinášal aj 

veľké straty verejného priestoru, ve ľká zastavanos ť, 

intenzita tohoto, tohoto projektu.  
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Ale ako teda vnímam tú situáciu, tak je to ve ľmi 

komplikované z h ľadiska, z h ľadiska týchto majetkových 

vz ťahov, pretože nie len teda má doty čný prenajatú časť 

budovy, ale má prenajatú aj časť verejného priestoru, ktorý 

by sme nejakým spôsobom, tiež by sme tento verejný 

priestor, tiež by sme chceli.  

A takže, takže my sa môžme pozera ť na tieto vízie, ale 

musíme sa vysporiada ť práve s touto, touto kauzou. A, a 

keďže tam naozaj bola sú ťaž v minulosti, je tam, je tam 

územné rozhodnutie, sú tam už stavebné povolenia na  nejaké 

práce, či búracie a tak ďalej, tak, tak bolo by to treba 

prehodnoti ť z pozície, že do akých krokov sa, sa mesto teda 

chce pusti ť v sú časnosti. Aj s tým, že, že tá priorita 

naozaj sa pozrie ť aj v tom genereli dopravy na ko ľajiská 

železni čnej dopravy nie len pre, pre vlaky železníc, ale aj  

pre vlaky nejakej rýchlodopravy na spôsob teda toho , 

napríklad viedenského schnellbahnu, ako mestskej hr omadnej 

dopravy, tak toto, tento celý balík vlastne by sme mali 

prehodnoti ť tak, ako to podnecuje pani Pätoprstá.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keď sa nikto nehlási, tak už uzatváram možnos ť 

prihlási ť sa do diskusie.  
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K tým otázkam koncepcií, tam poviem iba krátko, že je 

jasné, že aj ja presadzujem model rozšírenia železn i čnej 

prepravy po Bratislave, alebo prepravy po železni čných 

koľajniciach. To znamená, obohatenie siete staníc 

v Bratislave o jednu ďalšiu a tou je Filiálka. A pokia ľ 

viem, tak tento projekt je reálny.  

Čo sa týka riešenia tejto situácie, na ktorú sa pýta la 

pani poslanky ňa Farkašovská, riešenie je v aktívnom 

prístupe samosprávy. V aktívnom prístupe Bratislavy  

k investorovi. Nie vy čkávanie, nie reakcia. A pod aktívnym 

prístupom nemyslím, že primátor má chodi ť zameta ť chodník 

na Hlavnú stanicu.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo pí 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte pardon. Ešte predkladate ľ musí stiahnu ť tam tú, 

tú vetu.  

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

Ak dovolíte, ešte jednu poznámku. Na základe aj toh o 

čo povedal pán primátor, vypúš ťame z predmetného materiálu 
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uvedený návrh záverov. To znamená, všetko to, čo je uvedené 

pod tým, pod čiarou, pod nadpisom Návrh záverov, pôjde 

z materiálu pre č.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám 

bolo písomne predložené s tým, že ten záver, návrh záverov 

sa s ťahuje z toho uznesenia a berieme na vedomie Informá ciu 

o vykonaných krokoch oh ľadne investi čného zámeru stavby 

Predstani čný priestor.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť poslancov, 

tridsa ťdevä ť za. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 24 NÁVRH NA PODANIE PRIHLÁŠKY DO SÚ ŤAŽE 

EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO MLÁDEŽE 2018 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k ďalšiemu bodu pôvodnému dvadsa ťštyri 

a tým je návrh, ktorý tu nový a to je Európ, Bratis lava ako 

mesto, nazdravie, európske hlavné mesto mládeže. 

Prosím predkladate ľa, aby ten materiál predložil.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Hej, ale aby ho niekto predstavil.  

Aha, pardon. Pani poslanky ňa Svore ňová.  

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

Či ako to funguje? Dobre? Neviem, či mám ís ť dopredu, 

alebo môžem odtia ľto?  

Vážení kolegovia, ja by som chcela poprosi ť o podporu 

kandidatúry Bratislavy na prestížny titul, ktorý ud eľuje 

každoro čne Európske mládežnícke fórum. A týmto je vlastne 

titul Bratis, Európske mesto mládeže Bratislava. al ebo bola 
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by možnos ť, aby Bratislava na tento titul kandidovala v na 

rok 2018. 

Bratislava je mesto mladých ľudí. Sme mestom 

univerzitným. Mladí ľudia prichádzajú vlastne z celého 

Slovenska. Viete, že máme o desa ť rokov nižší vekový 

priemer ako Viede ň. A preto si myslím, že jednozna čne 

o takýto titul  by sme sa uchádza ť mali.  

V podstate táto iniciatíva vyšla z platformy 

mládežníckych organizácií. Pä ťdesiat mládežníckych 

organizácií, ktoré sa vlastne dalo do platformy s n ázvom 

Bratislava EYC European Youth Capitals 2018. No a v lastne 

jedná sa o mládežnícke organizácie naozaj z každého  

sektora. Za čína to stredoškolskými organizáciami, mestským 

parlamentom mladých, môžem menova ť Asociácu doktorantov 

Slovenska, rôzne kultúrne organizácie, vo ľnočasové, 

samozrejme, aj nejaké politické mládežnícke organiz ácie sú 

zapojené.  

V podstate o čo ide. Tieto detská, alebo títo mladí 

ľudia sa rozhodli spolo čne pripravi ť projekt kandidatúry, 

pri čom takýto titul obnáša, alebo znamená pre mesto via c, 

či menej hlavne prínosy v tom zmysle, pretože pokia ľ mesto 

dostane takýto titul, spravidla sa v tomto meste ko najú 

v danom roku mítingy a konferencie, ktoré sú nejaký m 

spôsobom organizované práve týmto Európskym mládežn íckym 

fórom.  

Čiže viacmenej je pre mesto takýto titul okrem naoza j 

nejakej prestíže, je aj prínosom z poh ľadu cestovného 

ruchu, pretože práve títo mladí ľudia, jednoducho, sú potom 
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ambasádormi toho aké zážitky si z tohoto miesta odn iesli 

kde boli.  

V podstate čo to obnáša pre mesto? V tejto prvej fáze 

podať prihlášku, za ktorú sa platí tristo Euro. Ďalších 

sedemdemsto Eur sa za prihlášku platí až v prípade,  že by, 

že by sme vlastne prešli  do užšieho výberového kol a 

štyroch miest. To je vlastne až tretie výberové kol o.  

Dostala som od viacerých kolegov otázku, čo by vlastne 

znamenalo, znamenal úspech v tejto sú ťaži finan čne pre 

mesto? V podstate zatia ľ tak, ako táto platforma 

mládežníckej organizácie plánuje kandidatúru, tak r átajú 

s tým, že aktivity v rámci tohoto projektu si budú 

financova ť pomocou rôznych grantových schém ako je Erazmus 

plus, čo je vlastne grantová schéma Európskej únie. Pomoco u 

outsourcingu vyslovene z súkromných zdrojov, súkrom ným 

fundraisingom . O mesta naozaj o čakávajú len nejakú podporu 

v zmysle priestorov, v zmysle morálnej podpory a mo žno 

nejakej záštity nad týmto projektom.  

Ja som si teda dovolila tento projekt predloži ť, 

nako ľko ma títo mladí ľudia požiadali o to, aby som im 

nejakým spôsobom pomohla. A myslím si, že jednoduch o by sme 

toto množstvo mladých ľudí nemali sklama ť už len z toho 

dôvodu, že sami prejavili iniciatívu, sami sa chcú zapoji ť 

do nie čoho, čo vlastne prinesie prestíž aj mestu. A myslím 

si, že Bratislava by mala pokra čova ť ďalej v tom trende, 

ktorý sa snažila nastúpi ť, to znamená v trende ob čianskej 

participácie, trende zapájania dobrovo ľníkov a vlastne toto 

je presne ten prípad, kedy ide v podstate o dobrovo ľnú, 

dobrovo ľnícku aktititu a naozaj títo mladí ľudia sú pok, 
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tak ako to deklarovali, pripravení vykona ť všetku prácu. 

Jediné čo od nás žiadajú, je naozaj nejaká podpora, zázemie  

a šanca.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

K tomu treba poveda ť asi pár vecí ešte. 

Ja samozrejme vítam túto iniciatívu, lebo vítam kaž dú 

iniciatívu, ktorá má za cie ľ zvidite ľni ť a pomôc ť 

Bratislave nájs ť to miesto na mape európskej kultúry  

a turizmu a ekonomiky a vzdelávania v tomto prípade . 

Podobne je tomu tak, alebo podobne. To treba uvíta ť, že sa 

jedná o iniciatívu zdola, o iniciatívu mladých ľudí, ktorí 

sami iniciatívne sa chopili tejto príležitosti a ži adajú 

nás o podporu.  

Myslím ale, že aby sme boli úplne féroví, alebo aby  

sme boli presnejší, treba poveda ť niektoré, alebo do doda ť 

niektoré veci, aby kolegovia poslanci vedeli o akom  

projekte rozprávame a ktorý v tomto, v tejto dôvodo vej 

správe nie je. Projekt tento European Youth Capital  je 

projekt, ktorý už nieko ľko rokov beží, ale zatia ľ sa v ňom 

nezú častnilo ani jedno hlavné mesto európske, štátu 

európskeho. Ani jedno hlavné mesto. Sú tam Antverpy , 

Maribor, Sollún, Kluž, Ganja Azerbajdžan, Varna Bul harsko. 

Sú to všetko mestá, neviem ako ich mám nazva ť, nechcem by ť 

teraz negatívny, ale ani jedno hlavné mesto štátu s a 

o tento projekt neuchádza. A to má aj nejakú prí činu. A tá 

prí čina je tá, že ide práve o tieto mestá, ktoré potreb ujú 
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zvýrazni ť, potrebujú sa dosta ť do tej prvej ligy a preto 

sa, a preto sa zvýraznil, a preto sa pripravil aj t akýto 

projekt.  

Druhá vec je, že nevieme čo nás čaká z h ľadiska 

financií, pretože tristo, tristo Euro je teraz dobr ých a to 

je málo, to nie je problém, ale potom ke ď to príde, tak 

môže sa sta ť nie čo iné, čo na hlavné mesto, o čo budeme 

žiadaní, to teraz nevieme čo to je. Tu na ten, na webe, 

ktorý sa odkazuje, sa pí, sa píše, že sa to bude fi nancova ť 

z Kohézneho fondu. Lenže Bratislava nemôže žiada ť 

financovanie z Kohéznych fondov, pretože má vysoký 

nadpriemer, práve preto že je hlavné mesto. A práve  preto 

sa o to uchádzajú mestá, ktoré môžu žiada ť z tých Kohéznych 

fondov. Takže to je ďalšia taká druhá vec, ktorá ukazuje 

na, na ako autoritu tohoto celého projektu.  

Ja to nechcem znižova ť, ja to len chcem poveda ť, aby 

sme vedeli o čom sa, o čom sa rozprávame.  

Ja som sa s tými mladými ľuďmi stretol, samozrejme ich 

podporujem v tomto, ale musíme asi vedie ť, že ke ď to, že 

keď sa Bratislava dostane, tak sa dostaneme  do ligy m iest, 

ktoré sa dosta, ktoré sa snažia dosta ť na výslnie a je to 

liga, ktorá, kde Bratislava nepatrí.  

Ale už viacej nebudem o tom hovori ť.  

Nech sa pá či, pani Augustini č.  
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Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. ň 

Treba poveda ť aj to, že je nutné to schváli ť teraz, 

pretože tá prihláška musí by ť podaná do konca februára, 

preto je to na dnešnom zastupite ľstve a preto ste materiál 

dostali až dnes.  

Ja chcem poveda ť, že áno, Bratislava je síce hlavné 

mesto a neni to teda také malé, také menšie mesto, ako sa 

uvádza v materiáli, ale ja si myslím, že máme probl ém 

z cestovným ruchom a nemáme tu to ľko turistov, ko ľko by sme 

možno chceli ma ť. A toto je tiež cesta ako sem dosta ť 

mladých ľudí a ukáza ť im toto mesto.  

Naozaj tá prihláška, bavíme sa o sume do tisíc Eur,  čo 

nie je ni č likvida čné pre toto mesto. Bude sa to kona ť až 

v roku 2018, to znamená, aj organizátori majú pries tor na 

to, aby zhá ňali sponzorské dary na rôzne konferencie, na 

rôzne aktivity, ktoré tu budú prebieha ť.  

Ako povedala So ňa, ešte raz. Od nás sa o čakáva, že 

dáme k dispozícii priestor, možno Starú tržnicu, mo žno 

Hlavné námestie, možno Františkánske námestie, čo môžme 

v zásade a možno budeme vedie ť podporova ť to mesto 

marketingovo v rôznych našich printových rôznych 

možnostiach, ktoré máme, v televízii Bratislava a t ak 

ďalej.  

Čiže toto sa o čakáva od mesta. a ja si myslím, že to 

je naozaj zaujímavý projekt, ktorý by sme mali podp ori ť, 

a týmto vás žiadam, alebo prosím o podporu.  
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Ďakujem. 

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 krátko doplním.  

My sme o tom debatovali aj na Komisii medzinárodnýc h 

vz ťahov a cestovného ruchu. Sme hovorili o tom, že nao zaj 

je to ur čené aj pre inú ligu miest, tých hlavných miest, 

ale Bratislava je v tomto naozaj trochu pozadu. Ten  

cestovný ruch u nás neni tak rozšírený ako by sme s i 

želali. A ja si myslím, že ten obsah budeme ma ť možnos ť 

ešte tvori ť ak Bratislava uspeje v tom prvom kole a dostane 

sa do kola druhého, tak bude ma ť obrovský časový priestor 

na to, aby sme tam doplnili aj nejaké naše vízie, k toré 

chceme odprezentova ť vo či tým turistom. 

Čiže ke ď to tak zrátame, tak ten, ten benefit, ktorý 

z toho vieme získa ť ako hlavné mesto je ove ľa vä čší, ako 

to, čo do toho teoreticky investujeme.  

Ja by som ur čite ne, nezabra ňoval takejto iniciatíve 

mladých ľudí a myslím si, že to bude prospešné. Čiže ja by 

som požiadal všetkých o podporu.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som takisto sa pripojil k svojim predre čníkom. 

Chcel by som vás poprosi ť všetkých o podporu tohto 

projektu.  

Trošku som s podivom po čúval, pán primátor, čo si 

hovoril, že prvá liga, druhá liga, tretia liga. Ja neviem 

aká liga je Bratislava, ale myslím si, že Bratislav a 

potrebuje každú, každú iniciatívu, či už zdola, zhora, od 

hocikia ľ. Proste, aby sa trošku zlepšila situácia. Toto je 

naozaj zase len iniciatíva mladých ľudí, ktorá nás 

v podstate naozaj nestojí ni č a myslím si, že je to úplne 

jedno, v ktorej sme lige, mali by sme tomu pomôc ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja som len dop ĺňal informácie, ktoré v tom materiáli 

nie sú, aby sme si to uvedomili. Ja sám na za čiatku som 

povedal, že to podporujem, stretol som sa s nimi a som za 

to, len to treba doplni ť a poveda ť si pravdu. Hej? 
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Pán. Pani Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela keby sme trochu uvažovali aj nad t ým 

vždy ke ď sa robí územný plán, alebo nejaké, nejaké 

rozhodnutia, však tu máme strategické dokumenty. A ten 

jeden, ktorý sa pripravoval takmer dva roky Plán 

strategického a hospodárskeho rozvoja jasne hovorí o tom, 

že by sme mali podporova ť alebo spolupracova ť 

s organizáciami, ktoré sú mládežnícke, podporova ť 

participatívne procesy. A to je priamo v tomto stra tegickom 

dokumente prijaté, schválené uznesením tohto 

zastupite ľstva. To je jeden bod.  

Druhý bod je asi to, čo ma tiež, podobne ako pána 

Greksu, sa ma, som sa nad tým pousmiala, aby sme sa  my 

nesnažili dostáva ť medzi špi čkové európske mestá tým, že 

nebudeme tu ako keby sa, komunikova ť s mladými ľuďmi.  Ja 

si, ja si myslím, že práve v tom bude naše, náš, ná š 

primát, alebo posunieme sami seba tým, že budeme pr vé 

európske mesto hlavné, ktoré toto urobí. Čiže my môžme 

získa ť ohlas aj práve takouto iniciatívou a by ť príkladom 

aj hlavným mestám aj ostatných a nestava ť nejaké ligy alebo 

nejaké také trošku neviem to slušne poveda ť, ale nepá či sa 

mi ten uhol poh ľadu, že sme nejaká liga. Bratislava by sa 

mohla prezentova ť tým, že nebude na takéto, takýto uhol 

pohľadu ma ť na túto iniciatívu.  

Čiže ja ju ur čite podporím.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa pokúsim pozrie ť z iného uhla. 

V roku 2006 bolo ur čené, bolo nám dané do vienka, že 

Bratislava v roku 2011 bude, bude tu majstrovstvá s veta 

v ľadovom hokeji. Všetci sa tešili, mali, mali sme dos ť 

času, pä ť rokov, a zrazu to Bratislave padlo na hlavu.  

Ja sa obávam, aby to isté sa nestalo tu. Ja podporu jem 

mladých, je to super akcia a tisíc Eur nás nemôže z abi ť, 

ale ke ď nemáme vyriešené financovanie, no ja to nevidím až  

tak ružovo, ako vy všetci ostatní.  

Pokia ľ si pamätáte správu NKÚ k Zimnému štadiónu, tam 

bolo konštatované, necho ďme v budúcnosti do toho, ke ď 

nemáme vyriešené financovanie. A to je základný pro blém. Ak 

máte istotu, že sponzori si nájdu peniaze, prosím. Ale ja 

to zatia ľ nevidím na papieri. Ja v tejto chvíli sa zdržím.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja osobne v zásade by som tiež poveda ť, že to ur čite 

podporím. Ke ď to tak trošku parafrázujem na tie ligy 

a v akejko ľvek lige sa nachádzame a ke ď sa chceme dosta ť do 

vyššej ligy, potrebujeme zahrani čných legionárov. A títo 

zahrani ční mladí študenti, pod ľa mňa nám pomôžu v tom, aby 

sme sa do tej vyššej ligy dostali a preto ur čite tento, 

túto iniciatívu podporím. A ke ď prejdeme cez to prvé kolo 

v rámci nejakého tej sú ťaže, už aj potom sa nájdu aj tie 

prostriedky na to financovanie.  

Čiže za m ňa ur čite áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Dostál.  

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

Ďakujem. 

Ja na rozdiel od niektorých predre čníkov vítam, že pán 

primátor uviedol aj tie ďalšie aspekty, najmä čo sa toho 

financovania týka.  

Čo sa týka tých líg, no tak akože by ť v jednej lige 

s Anverpami alebo Turínom pre m ňa nie je až taká tragédia. 

Ale čo sa týka toho financovania, tak mne sa tiež ten 

materiál zdá z tohto h ľadiska nie úplne dostato čný. Lebo 
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teda, pravda, ak tam ide o tie registra čné poplatky vo 

výške dokopy možno pár tisíc Eur čo to všetko môže stá ť, 

tak to nie je problém. Ale ak by z toho mohli vznik núť 

nejaké ďalšie náklady, tak to už problém môže by ť. Tak 

potom dal by som na zváženie bu ď, bu ď nejako doplni ť, 

doplni ť tú informáciu o možných vyvolaných finan čných 

nákladoch. Však ešte jedno zastupite ľstvo vo februári 

budeme mať, aby sme sa vedeli rozhodova ť kompetentnejšie, 

alebo teda ak to budeme schva ľova ť teraz, tak v tom prípade 

to asi schválime s vedomím, že okrem toho, že zapla tíme 

nejaké registra čné poplatky a potom áno, budeme vychádza ť 

v ústrety, poskytneme priestory, poskytneme mediáln y 

priestor, ale môže sa sta ť, že toto mesto bude v takom 

stave, že nebude schopné v roku 2018 na to žiadnym spôsobom 

ďalším, ďalším prispie ť. Čiže potom to bude všetko na tých 

organizáciách, ktoré to iniciovali a ktoré do toho,  do toho 

išli.  

Mne by sa lepšie zdalo, teda keby sme mali 

podrobnejšiu informáciu a potom aj na druhom februá rovom 

zastupite ľstve mali aj informáciu, že aké náklady 

v súvislosti s tým môžu vzniknú ť, lebo z tohoto mi to 

celkom jasné nie je.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Ja by som len zareagovala na kolegov.  

V prvom rade teda ke ď sa bavíme o tých ligách, tak ja 

len spomeniem jednu, jeden spôsob hodnotenia, ktorý  sa volá 

European City Barometer, čo je vlastne asi taký všeobecne 

najuznávanejší index v rámci cestovného ruchu, ktor ý 

hodnotí to, akú silu má zna čka nejakého mesta. Priznám sa, 

že nemám ho úplne v hlave presne. My sme na 

dvadstiatomsiedmom mieste a viem, že Rotterdam je v  prvej 

desiatke a Antverpy sú tak isto vysoko pred nami. T akže 

z toho poh ľadu cestovného ruchu, ke ď sa na to pozriem, tak 

tam vidím dve mestá, ktoré v rámci tohoto hodnoteni a hrajú 

dokonca vyššiu ligu ako my, napriek tomu, že to nie  sú 

hlavné mestá.  

Čo sa toho financovania týka, ono je to vlastne tak,  

že my teraz pridáme, podáme prihlášku do toho prvéh o kola, 

pri čom v tom prvom kole sa posudzuje naozaj len samotná  

nejaká charakteristika mesta.  

Do toho druhého kola, čo by nás zaviazalo zaplati ť aj 

tých druhých sedemsto Euro, už musí vlastne mesto p redloži ť 

plán konkrétnych aktivít aj so zdrojmi financovania . Čiže 

my už pri tom ako pôjdeme do toho ďalšieho kola budeme, 

musíme mať ujasnené z akých zdrojov sa to bude financova ť. 

Čiže takpovediac, ja samozrejme tým ľuďom verím, že to 

zvládnu a že si naozaj tých sponzorov nájdu. Ale ke by 

nebodaj náhodou nie, tak my to už vlastne pred tým druhým 

kolom budeme vedie ť, že oni jednoducho nemajú tie financie 

vydeklarované.  
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Čiže poviem to tak hlúpo. Myslím si, že v tejto chví li 

neriskujeme žiadnu situáciu ako napríklad z majstro vstvami 

sveta, že sme možno neboli dostato čne pripravení. To 

najvyššie čo v tejto chvíli riskujeme  je tých tristo Euro. 

Lebo, proste ak sa tie peniaze nenájdu, tak to druh é kolo 

proste bude už irelevantné pre nás.  

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: 

Ďakujem pekne.  

K tým ligám naozaj iba s humorom a na od ľahčenie chcem 

poveda ť, že teda Bratislava nie sú Helsinky ani Viede ň, 

takže možno, že nie sme ešte tá prvá liga.  

A teraz vážne. Čo sa týka tých finan čných dopadov, 

myslím si, že teda ak nie je problém do konca febru ára 

podať tú prihlášku tak to odložme na najbližšie 

zastupite ľstvo, dopl ňme ten materiál o finan čné dopady, kde 

budeme mať čierne na bielom všetci poslanci aspo ň bu ď 

orienta čný odhad nákladov, alebo proste nejaký výh ľadovo 

nejakú informáciu, či nás to bude nie čo stá ť alebo nie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Pani poslanky ňa Jégh.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja po tomto vysvetlení, čo podala teraz pred 

chví ľočkou pani Svore ňová oh ľadne financovania tohoto 

celého dokážem podpori ť v tejto fáze nech sa prihlásia 

a nevidím dôvod na to, aby sa to pred ĺžilo do ďalšieho 

zastupite ľstva, lebo to budeme ma ť 26. a 28. kon čí február. 

Takže poda ť prihlášku 27. tak to ja neviem, asi je ve ľmi 

rýchly termín.  

A som presved čená aj o tom, že tie financie 

neriskujeme to ľko, jak pri Zimnom štadióne, že tam všetky 

peniaze, ktoré boli už ur čené na vysú ťaženú vec s hotovými 

stavebnými povoleniami na cestnú svetelnú signalizá ciu, to 

išlo všetko na Zimný štadión a šes ť rokov tá vec stojí. 

Myslím si, že v tomto prípade asi tak nedopadneme. Lebo ke ď 

nebudú na to peniaze, tak pred druhým kolom budeme môcť 

vedie ť. Tak ako hovorila poslanky ňa Svore ňová. Takže ja by 

som podporila  toto, aby sme teraz sa rozhodli o to m, že 

ideme do toho prvého kola.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Greksa.  
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Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ja ve ľmi nerád opakujem vždy po niekom, po niekom ke ď 

už viacerí povedali vlastne to isté, ale na záver b y som 

zas povedal, vážení, uvedomte si, jedná sa tu o tri sto 

Euro, o ni č viac a o ni č menej a potom sa môžme zase 

rozhodova ť. Jedná sa tu iba o tristo Euro a o nejakú 

možnosť. Ja si myslím, že tých tristo Euro sa tu môžme 

vyzbiera ť po desa ť Euro všetci a budú to ma ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ale k tomuto sa chcem ešte opýta ť, pretože v materiáli 

stojí, že prihláška stojí tristo Eur v prvom kole 

a v prípade postupu druhého kola, ďalších sedemsto Eur. 

Bude, budú ma ť poslanci možnos ť nejak vyjadri ť sa k tomu 

medzi prvým a druhým kolom?  

Že tu píšete o tom, že v prípade postupu. Teda 

prihláška stojí tristo Eur a v prípade postupu ďalších 

sedemsto. A ja sa pýtam, kedy budú ma ť poslanci tú šancu to 

čo sa tu rozprávajú a mnohí chcú, aby zvážili tie ďalšie 

náklady, aby boli informovaní o tých ďalších nákladoch, 

kedy to bude? Lebo to vyzerá, že už my tu schva ľujeme aj to 

druhé kolo sedemsto? A ke ď už budeme v druhom kole, tak 

potom asi bude aj nejaké ďalšie a tam budeme, tam budú 

ďalšie nároky, ktoré nepoznáme. Tak sa pýtam, že či bude 

nejaká šanca ešte niekedy sa k tomu vyjadri ť medzi tým 

prvým a druhým kolom to čo tu poslanci chcú?  
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Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

A takto my vlastne ak nejakým spôsobom prejdeme to 

prvé kolo, tak do toho druhého kola vlastne budeme musie ť 

možno to môžme doplni ť aj do uznesenia, že nejakým spôsobom 

ešte raz vlastne potom zaradíme informa čný materiál už o, 

o konkrétnom pláne aktivít, s ktorými idú vlastne d o 

druhého kola vôbec tí mladí ľudia.  

Tam ide jednoducho o to, že  pokia ľ viem, aj do tej 

schémy Erazmus plus aj teda nejakým spôsobom oslovi ť 

súkromných sponzorov, nie že môžu, ale je zvykom, a ž ke ď 

proste už majú za sebou aspo ň to prvé kolo. To znamená, že 

už naozaj je tam nejaká šanca. V tej chvíli  oni mô žu za čať 

žiada ť ozaj súkromných partnerov, grantové schémy, či už 

teda ten Erazmus plus alebo nejaké iné o tú podporu  na 

konkrétne, na konkrétne aktivity.  

Čiže vlastne, my kým nedáme urobi, nemáme možnos ť 

urobi ť ten prvý krok, tak oni vlastne ani nemajú, nemajú 

ako možnos ť, alebo nemali možnos ť jednoducho v tejto fáze, 

pred tým než vôbec tá prihláška je podaná, proste z ačať 

oslovova ť tých sponzorov. By sa nemali čím kry ť. Hej?  

Čiže v podstate my takisto budeme potom musie ť uvo ľni ť 

zase tých sedemsto Euro. A ke ď sa rozhodnete v druhom kole, 

že proste s ťahujeme kandidatúru, že jednoducho už sa 

nerozhodnete uvo ľni ť  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Kedy to bude, kedy to bude, kedy to bude? To sa pýt ajú 

poslanci, že kedy to.  

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

Tri mesiace? Tri mesiace. Tri mesiace.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže to zaradíte znovu ešte.  

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

Takže to. Áno, takže to vlastne budeme tak či tak 

musie ť zaradi ť, lebo tak či tak budeme vlastne žiada ť 

o o finan čnú podporu toho druhého kola.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre.  

Pán poslanec Dostál faktickou.  

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

No, pokia ľ by sú časťou tých zdrojov mali by ť aj nejaké 

zdroje od mesta, tak potom je logické, že, že by to  malo 

byť prerokované aj v zastupite ľstve, lebo ťažko možno potom 

deklarova ť nejaké zdroje od mesta pokia ľ, pokia ľ na to nedá 
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zastupite ľstvo súhlas. Čiže ako z tohto poh ľadu si myslím, 

že  tú podrobnejšiu diskusiu môžme ponecha ť na to druhé 

kolo, len sa teda dohodnime, že pred tým druhým kol om ešte 

o tom budeme hovori ť v zastupite ľstve a ke ď to nevyjde, no 

tak naozaj na tých tristo Euro sa môžeme posklada ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Svore ňová, ešte reagujete na.  

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

Ja som len chcela poznámku k pánovi Dostálovi, že 

vlastne tam presne potom bude musie ť prebehnú ť diskusia, 

predpokladám aj na komisiách o tom, či my chceme naozaj  aj 

nejak aktívnejšie než naozaj okrem toho backgroundu , ako 

povedala Katka, či chceme aj nie čím iným podpori ť tú 

aktivitu. Hej? Čiže tam to vlastne naozaj bude musie ť 

a v prípade, že sa komisie rozhodnú, že chceme podp ori ť 

relevantné, tak to samozrejme musí ís ť do zastupite ľstva. 

Nemôžme  predsa len tak.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujem.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vy ste si to medzitým zatia ľ vydiskutovali medzi sebou 

s pánom Dostálom, ale ja si myslím, že ak by v tom návrhu 

uznesenia bolo napísané, že v bode bé žiadame primá tora, 

aby teda podal prihlášku do prvého kola, tak je to 

vyriešené. Sta čilo by len upravi ť toto v uznesení a tým 

pádom je jasné, že ke ď postúpime, tak zase prihlášku do 

druhého musí schváli ť zastupite ľstvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Osvojuje, osvojujete si to? Takýto?  

Musíte to poveda ť na mikrofón, aby to bolo. 

A v radnom, riadnom, nejdem, v riadnom, v riadnom, 

v riadnom diskusnom príspevku. 

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

Takže osvojujem si tento návrh pani námestní čky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Výborne.  

Tak, ďakujem ve ľmi pekne.  

Ešte raz. Ja som sa s nimi stretol, som za to, aby sme 

to spravili, ale ke ďže mám zodpovednos ť za, za tento 

materiál, ke ď nie čo robíme, tak to robme poriadne, 
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považoval som za potrebné da ť aj tie informácie, ktoré tam 

jasne nezazneli, a to bolo o tých hlavných mestách.  Možnože 

tá prvá, druhá liga bolo trochu neš ťastné vyjadrenie, ale 

súvisí to s financovaním a s Kohéznymi fondami. Som  rád, že 

sa to tu vyjasnilo, uznesenie je doplnené.  

Prosím pani hlavnú, pani, návrhovú komisiu, aby to 

uviedla.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte sme trochu upresnili tento návrh uznesenia, ab y 

to bolo úplne presne.  

Takže budeme hlasova ť o návrhu uznesenia: mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu  

po a) schva ľuje zámer kandidatúry hlavného mesta SR 

Bratislavy na titul Európske hlavné mesto mládeže 2 018 

organizovanej Európskym fórom mládeže,  

po b) žiada primátora hlavného mesta SR  Bratislavy  

o podanie prihlášky do prvého kola na kandidatúru h lavného 

mesta SR Bratislavy na titul Európske hlavné mesto mládeže, 

a sem sme vsunuli 2018, organizovanej Európskym fór om 

mládeže.  

Aby tam bolo presne definované. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A termín potom bude. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Moment, stop, stop, stop. Kon čím hlasovanie. Tak Iza, 

ale musíš to poveda ť. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Bez termínu, alebo bez. 25. 2. Dobre.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Termín tam musí by ť. Je.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

25. 2.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Opakujeme hlasovanie.  
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Môžme to, prosím vás, stopnú ť toto a opakova ť 

hlasovanie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak zopakova ť, tak. To znamená čo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobehne a pôjdeme ešte raz. Dobre.  

(poznámka:  čaká sa kým dobehne hlasovnie) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie, nie, nie. Spravíme. Lebo sa rozprávalo medzitý m, 

to nie je správne.  

Môžme teraz znovu zopakova ť?  

Tak prosím, registrujte sa, opakujeme hlasovanie o tom 

bode čo, o tom návrhu, čo zaznel. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

štyridsa ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. Výborne.  
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Vydiskutovali sme to, gratulujem predkladate ľom 

a teším sa na spoluprácu s mladými ľuďmi.  

 

 

BOD 26 NÁVRH NA PREDAJ NOVOVYTVORENÝCH 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

VAJNORY, PARC. Č. 2697/26  A PARC. 

Č. 2697/27, JOZEFOVI DEBNÁROVI 

A MANŽELKE MONIKE DEBNÁROVEJ – 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 

POZEMKOV POD  STAVBOU S PRIĽAHLÝM 

POZEMKOM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalší bod. Prechádzame k bodu dvadsa ťpäť a tým je 

Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

Development. Tá. K tomuto iba poviem, že ten materi ál zase 

je pravidelný materiál, ktorý sa predkladá do 

zastupite ľstva od. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ale ešte je 15.03. Budeme s tým čaka ť do.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Je tam, šestnás ť. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre, dobre. Je to schválené v programe, beriem sp äť. 

Bod, k bodu sa vrátime po vystúpení ob čanov.  

A prechádzame na majetkové body a tým je bod 

dvadsa ťšes ť Návrh na predaj novovytvorených pozemkov 

v Bratislave. Vajnorách manželom Debnárovcom. 

Riadite ľ magistrátu, nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Žiadatelia požiadali o odkúpenie predmetných pozemk ov 

z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemku parce la číslo 

2697/26, ktorý zasahuje o výmere 5 metrov štvorcový ch pod 

stavbu súpisné číslo 9161 v ich vlastníctve evidované na 

liste vlastníctva číslo 1171 a pri ľahlého pozemku parcela 

číslo 2697/27 o výmere 14 metrov štvorcových, ktorý 

bezprostredne susedí s pozemkom číslo 2697/26 a tvorí 

predzáhradku k rodinnému domu postavenému na pozemk och 

parcela číslo 1299 a parcela číslo 1300 v ich vlastníctve 

evidované na liste vlastníctve číslo 1171 katastrálne 

územie Vajnory.  

Stanoviská odborných útvarov sú súhlasné. Komisia 

finan čnej stratégie navrhla, odporu čila mestskému 

zastupite ľstvu uvedený materiál schváli ť za kúpnu cenu, 
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ktorá bola upravovaná, v sume dvetisíctridsa ťdevä ť celé 

osemdesiatštyri Eur a v uvedenom materiáli to už je  

zapracované.  

Mestská rada odporu čila uvedený materiál, respektíve 

uvedený materiál schválila.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Do ktorej sa nikto nehlási. 

Uzatváram diskusiu 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 novovytvorených pozemkov aj s podmienka mi 

v bode jedna a dva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťosem za, tridsa ťosem  prítomných, 

tridsa ťosem za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 27 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 

PRÁVA STAVBY A ULOŽENIA KANALIZA ČNEJ 

PRÍPOJKY K POZEMKOM V BRATISLAVE, K. 

Ú. ČUNOVO, PARC. Č. 263/3 A PARC. Č. 

263/4 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu dvadsa ťsedem Návrh na zriadenie 

vecného bremena v Čunove. 

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem pekne. 

Žiadatelia sú  vlastníkmi jednotlivých bytov v byto vom 

dome v Čunove. Pre ú čely užívania celej stavby bytového 

domu vyvstala nevyhnutná potreba vybudova ť novú kanaliza čnú 

šachtu s prípojkou, ktorá bude umiestnená na pozemk u vo 

vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky a n apojená 

na verejnú kanalizáciu. Stavbu kanaliza čnej šachty 

žiadatelia s oh ľadom na jej dostupnos ť navrhujú vybudova ť 
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pred stavbou bytového domu z uli čnej strany, kde sa 

v sú častnosti nachádza uli čná zele ň, ktorá nezasahuje do 

vybudovaného verejného chodníka s komunikáciou.  

Súčasný stav existujúcej žumpy je nevyhovujúci, 

v dezolátnom stave a vyžaduje si urýchlené riešenie , ktorým 

by sa zárove ň odstránili dopyty susedov, ktorí požadujú 

z hygienického h ľadiska zjednania nápravy. 

Stanoviská odborných útvarov magistrátu sú súhlasné . 

Rovnako tak komisia finan čná odporu čila schváli ť, rovnako 

tak aj mestská rada uvedený materiál schválila.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Feren čáková.  

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

Ďakujem. 

Ja by som poprosila o podporu tohto materiálu. Jedn á 

sa o jediný možný, teda jediné možné napojenie na 

kanalizáciu a je to v blízkosti vodných zdrojov. čiže 

naozaj šetríme životné prostredie.  

Ďakujem. 
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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. 

Diskusiu som pred chví ľou otvoril a teraz ju 

uzatváram.  

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o  návrhu uznesenia mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje zriadenie 

vecného bremena a tak ďalej s podmienkami v bodoch jedna 

a dva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťosem za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 28 NÁVRH NA UPLATNENIE PREDKUPNÉHO 

PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

K POZEMKOM V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 

MESTO, VO VLASTNÍCTVE SPOLOČNOSTI 

LUKOIL SLOVAKIA S.R.O. (NORMBENZ 

SLOVAKIA 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 materiálu dvadsa ťosem. A to je Návrh na 

uplatnenie predkupného práva hlavného mesta Bratisl avy 

k pozemkom v Bratislave Staré Mesto vo vlastníctve 

spolo čnosti LUKOIL. 

S tým, než poprosím pána mag, predkladate ľov, 

respektíve zástupcov referátu odborného útvaru ešte  dve, 

tri vety k tomu.  

Pamätníci alebo starší poslanci si pamätajú, nie 

starší, ale tak poslanci predchádzajúceho obdobia 

záležitos ť s firmou LUKOIL, ktorá uzatvorila s mestom 

zmluvy a mesto má predkupné právo s dvoch  zmlúv na  pozemky 

na Šancovej ulici.  

Spolo čnos ť LUKOIL chcela tie pozemky scudzi ť a bola 

povinná mestu to predkupné právo ponúknu ť. To sa stalo 

v lete. Mesto po dlhej diskusii to predkupné právo využilo, 

akceptovalo, ale pokia ľ som správne informovaný, tak 

spolo čnos ť LUKOIL jednoducho to naše predkupné právo 

nezrealizovala a výsledkom je, že tie pozemky nevla stníme.  
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Ten dôvod  zrejme, je zrejmý, pretože cena toho 

predkupného práva, našeho predkupného práva je asi 

dvestošes ťdesiat. Tak nejak? Okolo dvestošes ťdesiat Eur za 

meter štvorcový, čož je v tej lokalite ve ľmi výhodná cena, 

takže je dôvodný predpoklad, že proste niekto nechc e, aby 

mesto za túto cenu tie pozemky kúpilo.  

Táto ponuka sa zopakovala aj 13. decembra, zase pre d 

Vianocami, kedy sme dostali opätovný návrh na uplat nenie 

nášho predkupného práva. Tentokrát jedným dopisom, hoci 

máme dve práva z dvoch zmlúv. My sme tento postup 

rozporovali, lehota ktorá u, ktorá by mala uplynú ť na jeho 

uplatnenie je 12. februára, pretože sú to dva mesia ce.  

Opäť je to taký zvláštny postup. Cez Vianoce, cez 

sviatky pri odovzdávaní kancelárie nie je to príliš , nie je 

to príliš obvyklé.  

Takže preto je ten návrh uznesenia taký, aký je. to  

znamená, pre prípad. No proste dvojkrokový.  

Ale poprosím ešte predkladate ľa, aby k tomu povedal 

viacej slov.  

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Materiál sa predkladá na základe ponuky, ktorú sme 

obdržali od sú časného vlastníka predmetných pozemkov, ktoré 

sú uvedené v špecifikácii. Spolo čnosti Normberz Slovakia, 

ktorá je právnym nástupcom spolo čnosti LUKOIL Slovakia, 

pôvodnom, ktorá bola pôvodným vlastníkom.  
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Predkupné právo vzniklo na základe dvoch separátnyc h 

kúpnych zmlúv. Jednou kúpnou zmluvou sa prevádzali pozemky 

priamo hlavným mestom, kde bola dojednaná kúpna cen a 

v prípade predkupného práva vo výške pôvodnej ceny.  To 

znamená vtedajších pä ťtisíc korún na meter štvorcový.  

Druhé, druhá časť pozemkov bola realizovaná 

prostredníctvom mestskej časti Staré Mesto, ktorá mala 

pozemky zverené a predkupné právo bolo dojednané za  kúpnu 

cenu vo výške znaleckého posudku aktuálneho v čase prevodu, 

respektíve ponuky na uplatnenie predkupného práva.  

Obdržali sme jednu ponuku ofertu, v ktorej sú spoje né 

obidva tieto návrhy a na naše otázky, ktoré sme adr esovali 

spolo čnosti, respektíve žiadate ľovi, predkladate ľovi 

predkupného práva, tento reagoval, že má záujem výl učne 

o predaj všetkých pozemkov v celosti am block a že 

disponuje kupcom, ktorý je pripravený  pozemky, pod mienky, 

ktoré si stanovil splni ť.  

Lehota na uplatnenie predkupného práva uplynie 13. 2. 

2015, čo v praxi znamená, že v tento de ň, najneskôr 13. 2. 

2015 by mali by ť prostriedky zložené na ú čet žiadate ľa 

alebo uložené žiadate ľa alebo uložené v solu čnej úschove.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Všetko, ďakujem pekne.  

Ešte dodám, že sú časťou toho sú je taký pomerne 

rafinovanejší alebo ešte komplikovanejší právny pos tup, ale 
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vzh ľadom k tej delikátnosti tej situácii a vz ťahov 

Bratislavy s týmto zmluvným partnerom by som ich ne rád 

takto uvádzal na tomto fóre. Takže vás chcem popros i ť 

o podporu tohto materiálu a my máme nie čo pripravené 

a budeme v tom zmysle podporova ť. Rád vám to potom poviem 

na nejakej komisii.  

Keď sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a prosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje uplatnenie predkupného práva v obidvoch 

bodoch.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťosem za. 

Jednomyse ľne prijaté. Ďakujem ve ľmi pekne a dúfam, že 

sa nám spolo čne podarí mestský majetok zachráni ť. Urobíme 

pre to všetko čo bude v našich silách právnych 

a finan čných.  
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BOD 29 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ 

V BRATISLAVE, POZEMKOV PARC. Č. 

19228/7, PARC. Č. 19238/7 

A KOMUNIKÁCIE NA PARC. Č. 19228/7, 

K. Ú. VINOHRADY, LOKALITA AHOJ A 

KAMZÍK, DO SPRÁVY MESTSKÝCH LESOV 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k ďalšiemu bodu a je to bod dvadsa ťdevä ť 

zverenie nehnute ľností v katastri Vinohrady do správy 

Mestských lesov. 

Pán riadite ľ, nech sa pá či, úvodné slovo.  

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

Ďakujem pekne. 

Mestské lesy v Bratislave požiadali o zverenie 

predmetných nehnute ľností za ú čelom zabezpe čenia 

a efektívnejšieho a ekonomickejšieho spravovania 

predmetného územia a za ú čelom osadenia rampy na pozemku 

parcelné číslo 19228/7. Rampa zabráni nepovolenému vjazdu 

áut do lesa a sústavnému vyvážaniu odpadov do okraj ových 

častí lesa v danej lokalite.  

Nehnute ľnosti sa zverujú do správy za ú čelom 

prevádzkovania činnosti správcu v súlade s predmetom jeho 

činnosti. 
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S uvedeným materiálom vyjadrila súhlas mestská rada  

a rovnako aj komisia finan čná odporu čila mestskému 

zastupite ľstvu uvedený materiál schváli ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto 

nehlási, tak ju uzatváram 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 zverenie pozemkov a tak ďa, a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťosem za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 30 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 662/2012 ZO D ŇA 27. - 

28. 06. 2012, KTORÝM BOL SCHVÁLENÝ 

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ SPOLUVLASTNÍKOM 

BYTOV V DOME NA ČILIŽSKEJ UL. 1 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu tridsa ť. A tým je zmena uznesenia 

mestského uznesenia týkajúceho sa domu na Čilizkej.  

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem pekne. 

Po schválení uznesenia mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy číslo 

662/2012 zo d ňa 27. až 28. 6. 2012 predali bezpodieloví 

spoluvlastníci bytu číslo 116 v stavbe súpisné číslo 5001 

bytový dom Čilizká 1 na parcele 3559 katastrálny úrad 

Vraku ňa Augustín Vilém  s manželkou obaja bytom Kosatcova  

29 predmetný byt manželom Jaroslavovi Vilémovi a Ma gdaléne 

Fedorovej, obaja bytom Čilizká číslo 1. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné vykona ť zmenu 

v predmetnom uznesení a schváli ť prevod spoluvlastníckeho 

podielu na Hydrofónnej stanici na nových vlastníkov  bytu 

číslo 116 v bytovom dome na Čilizkej ulici číslo 1 

v Bratislave.  
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Komisia finan čná odporu čila materiál schváli ť, rovnako 

tak aj mestská rada uvedený materiál schválila.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Uzatváram diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu.  

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  zmenu uznesenia tak, ako je napísané.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

Prosím, zapnite hlasovacie zariadenie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Štyridsa ť prítomných, 

Štyridsa ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 31 INFORMÁCIA O PODANÝCH ŽIADOSTIACH 

O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE 

NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV, POZEMKU 

A TECHNICKEJ VYBAVENOSTI PODĽA 

ZÁKONA Č. 261/2011 Z.  Z. 

O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ NA OBSTARANIE 

NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V ZNENÍ 

ZÁKONA Č. 134/2013 Z. Z. NA 

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY 

A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu tridsa ťjedna Informácia o podaných 

žiadostiach. 

Pán riadite ľ magistrátu, nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. Skúsim stru čne.  
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Išlo alebo ide o pravidelnú informáciu predkladanú do 

mestského zastupite ľstva, ktorá sa týka stavu podaných 

žiadostí v procese obstarania náhradných nájomných bytov 

pre nájomcov z reštituovaných bytov.  

Proces obstarania bytov do sú časnosti prebieha, nie je 

však v takej fáze, ktorá by umož ňovala poda ť žiados ť, 

respektíve žiadosti o dotáciu.  

Myslím, že to ľko sta čí k uvedenému materiálu.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani. Otváram diskusiu. Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som si preštudovala materiál a je vysoký dátum n a 

to, aby sme pä ťstoosemdesiat uchádza čov, ktorí majú nárok 

na tieto náhradné bývania z reštituovaných domov, a by sme 

ich uspokojili do 31. 12. 2016. 

Ani za pol roka, ani za rok sa nájomný dom postavi ť 

nedá. A mne by chýbalo viacej informácií, lebo mysl ím si, 

že to je ďalší problém, ktorý naše vedenie mesta má na 

stole.  
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Som členkou správnej rady Spolo čnosti pre rozvoj 

bývania a tam sa naštartoval projekt Matador. V tej to 

informa čnej správe, pre m ňa to je tak dos ť nejasne 

napísané, tak poprosím, keby z vedenia mesta alebo kolega 

Kríž, ktorý je predseda správnej rady, nám viacej o  tom 

povedali, lebo tam bolo dvestoosemdesiat až tristo bytov. 

Čiže to by celkom pomohlo.  

A zárove ň ma zaujíma, či mesto som si na čítala na dva 

spôsoby, stava ť nájomné byty, to znamená, či v meste sú 

vytypované pozemky mestské, na ktorých by sa to sta valo, to 

je po prvé. A po druhé, je možnos ť odkúpenia projektov či 

už rozostavaných, alebo hotových bytov, ktoré, o kt oré 

ľudia nemajú záujem. 

A zárove ň ma zaujíma, či sa rokovalo s investormi 

v takom slova zmysle, že je zákon z dielne minister stva 

dopravy a regionálneho, výstavby a regionálneho roz voja, či 

vlastne tie peniaze, ktoré investori požadujú sa zh odujú aj 

s výškou v zákone od ministerstva dopravy výstavby 

a regionálneho rozvoja. Dotácie, či vôbec sa vieme s nimi 

dohodnú ť a vieme sa zmesti ť do týchto, do nejakých 

mantinelov.  

Čiže mám viacero otázok, lebo mne sa zdá, že toto je  

fajn informácia, ale vysoký dátum na to, aby sme 31 . 12. 

2016 uspokojili tak, ako nám zákon káže 580 ľudí. 

Bratislav čanov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Borgu ľa, faktickou.  

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

Ja len chcem doplni ť a podpori ť slová pani poslankyne.  

A pán riadite ľ, ja nemôžem akceptova ť takto vami 

predloženú informáciu s dvomi vetami. Chápem, že st e 

v úrade iba chví ľku, ale minimálne už nejaké základné vízie 

by ste mali ma ť. Tu sa jedná o nieko ľko stoviek rodín, 

ktoré ten boj o bývanie, o základnú ľudskú potrebu, 

bývanie, normálne oby čajné, žiadne luxusné bývanie zvádzajú 

dlhé roky a, a blíži sa to k nejakému cie ľu. Žia ľ máme 

zrealizova ť to, o čo oni, oni bojujú. Proste ja sa nemôžem 

uspokoji ť s takto poskytnutou informáciou, nehnevajte sa na 

mňa. Ke ď ostanete pri tomto, ja sa musím zdrža ť.  

A žiadam vás, aby do ďalšieho zastupite ľstva ste 

prišli pripravenejší a poskytli komplexnejšiu infor máciu, 

lebo toto je príliš dôležitá, dôležitá problematika  na to, 

aby sme ju odbili dvomi vetami.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Toto je ďalší problém, ktorý sme zdedili 

z predchádzajúceho. 

Ja súhlasím s jeho ožehovos ťou, len si pán poslanec 

nepamätám, že by ste rovnako ohnivo urgovali pána F tá čnika 

o to, aby, aby, aby, aby takto aktívne pristupoval k tomuto 

problému. Ale samozrejme to spravíme. Stretneme sa 

a posunieme to.  

Pán Kríž teraz diskutuje. Či? Alebo?  

Faktickou, faktickou.  

Dobre, nech sa pá či. Ja som myslel, že sa, že sa 

prihlásil do diskusie.  

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

Pán primátor, rovnako ohnivo som o tom komunikoval 

s pánom Ftá čnikom, ve ľmi často komunikujeme o tom s kolegom 

Krížom v Spolo čnosti pre rozvoj bývania a s pánom Strakom 

sa pravidelne zú čast ňujem stretnutí združenia Právo na 

bývanie. Čiže, prosím vás pekne, to, to neni o, o, o vás, 

o niekom, to jednoducho o tom, že ten termín sa pru dko, 

prudko blíži. Po ďme to rieši ť. Povedzte aspo ň základné 

nie čo, myšlienky, takto. Po ďme si urobi ť na to pracovnú 

skupinu. Po ďme za čať v tej veci nie čo robi ť, aby sme, aby 

sme sa dopracovali k cie ľu. K funk čnému cie ľu. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hej. Dajme si k tomu skupinu, to som chcel poveda ť. 

pretože nejaké veci sú už na stole, nejaké myšlienk y už sú 

rozvinuté, takže je to problém, ktorý sa blíži.  

Pán poslanec Kríž má faktickú.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja som bol riadne prihlásený, ale tým, že ma raz za pli 

a potom vypli, tak som vypadol z poradia, tak by so m ve ľmi 

pekne poprosil o normálny príspevok, keby mi mohli teraz 

zapnú ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím zapnite pána Kríža na normálny príspevok. Ak  sa 

to dá. A je to.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

No ja sa snažím, budem snaži ť by ť konštruktívny 

a poveda ť aj pár slov, aj ke ď, priznám sa, že ke ď čítam 

tento materiál, tak vo mne kypí žl č, ako keby sme si tu my 

neuvedomovali, alebo magistrát neuvedomoval, že tla číme 

pred sebou jeden obrovský problém, jednu obrovskú s nehovú 

guľu, ktorú ke ď nevyriešime, nevyriešime do polka, polky 

roku 2016, tak okrem toho, že budeme ma ť obrovský politický 

problém aj, aj s tými jednotlivými ob čanmi, ktorí žiadajú 
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o náhradné bývanie, ktorí sú v tých reštituovaných domoch, 

tak budeme musie ť aj finan čne dopláca ť rozdiel medzi, medzi 

dnešným nájomným a tým, ktoré im vyrúbi ten reštitu e, teda 

ten, ktorý reštituoval ten ich dom.  

Toto je. Ja vä čšinou sa zvyknem aj, myslím,  

prihovára ť, zastáva ť úradníkov, lebo ve ľmi dobre spracovajú 

materiály mnohokrát, ale tento je totálne podcenený . Ja 

tomuto naozaj nerozumiem.  

Píše sa tam o nejakých mestských pozemkoch, ktoré s ú 

vytypované a ktoré, ktoré, kde sa nejaké spracováva jú 

nejaké urbanistické štúdie.  

Tak vážení, ja som všetky tie pozemky vytypované 

videl. A ja vám dnes zodpovedne hovorím, že ani jed en, ani 

jeden neni vhodný na to, aby sme tam postavili byty  pre 

päťsto, pä ťsto žiadate ľov. A ke ď rok a pol pred tým, ako 

máme odovzda ť tým ľuďom bývanie píšeme, že spracovávame 

nejakú štúdiu, tak to je  ako minimálne myslené ako  zlý 

vtip. S týmto, s týmto zoznamom chodil pán Krištof po 

magistráte a stále si naivne myslel, že tam sa nie čo 

postaví.  

Ja som si presondoval tie pozemky, ani jeden nie je  

vhodný na to, lebo to sú zahus ťova čky, to sú, to sú 

pozemky, ktoré sú vo vnútroblokoch.  

V tom. Ďalej v tom materiáli sa píše o nejakých 

vnútrych, vnútorných sporoch magistrátnych, že jedn o 

oddelenie poslalo druhému, nie čo mali da ť na web a nedali, 

no to nás totálne vôbec nezaujíma. My sme zodpovedn í vo či 
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občanom tohto mesta a tých pä ťsto rodín musíme vyrieši ť 

a nie to, že či nie čo niekto zavesil na internet. Na tom to 

nemôže stá ť a nemôže pada ť.  

Ďalej. Spolo čnos ť pre rozvoj bývania tam neni takmer 

vôbec spomenutá. Sa rozpráva sa tam o GIBke, a pri tom tam 

neni tam vôbec spomenutý fakt, ale základný fakt, ž e 

Spolo čnos ť pre rozvoj bývania okrem toho, že robí nájomné 

domy, tak dostala od hlavného mesta podpísanú mandá tnu 

zmluvu, na základe ktorej má pre mesto obstara ť, alebo pre 

mesto vymyslie ť alternatívu, kde by sa títo ľudia mohli, 

mohli pres ťahova ť. Spolu s pani poslanky ňou Tvrdou aj 

s Martinom sme, sme v správnej rade tejto spolo čnosti, 

Borgu ľom, sme v správnej rade tejto spolo čnosti, 

a absolvovali sme iks sedení ako správna rada s úra dníkmi 

z magistrátu, s vedúcim oddelenia, s tými ob čanmi, s pánom 

Strakom, čo zastupuje týchto ob čanov, s tým investorom, 

ktorý má robi ť v Matadorke. O tomto to tam takmer sú len 

dve vety.  

A pri tom ja vás teraz iba ve ľmi krátko iba 

zainformuje, poinformujem o tom, že tam už pred rok om 

aj pol mohlo dôjs ť k podpisu zmluvy o tom, že tento 

investor, ktorý ide robi ť ve ľký developing v oblasti 

Matadorky, tak prvý, prvý dom, ktorý postaví, odovz dá nám 

magistrátu, respektíve nám ho urobí na k ľúč. Presne aj 

výmery sú urobené tak toho domu, aby sp ĺňali kritéria tých 

žiadate ľov. Jemu sa tým pádom rozbehne tá lokalita. S tým, 

že oddelenie za pána Krištofa to na ťahovalo a nekonalo 

a vajatali sme a prestupovali sme  z ľavej nohy na pravú 

a mňa tu posielali od Petra k Pavlovi, tak dneska, rok 

a pol pred tým ako máme odovzda ť tie byty sa ešte 
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nezahrablo do zeme a my nemáme podpísanú zmluvu s t ým 

investorom. Magistrát nebol ochotný a aj oddelenie 

bojkotovalo to, aby sme išli do nejakých zmluvných vz ťahov, 

kde by sme ni č iné nedeklarovali, len to, že ak to on 

postaví na základe našich kritérií, takže to odkúpi me de 

facto za tie štátne peniaze a dom zostane vo vlastn íctve 

hlavného mesta.  

Ja mám, chvalabohu, som sa nahlásil k pánovi 

primátorovi na osemnásteho. Ja ho budem o tomto inf ormova ť, 

o tomto projekte, je na ňom, aby zvážil, ako sa k tomuto 

postavi ť, ale projekt Matador je v dnešnej dobe, myslím si,  

jediný, ktorý je teoreticky stihnute ľný. O žiadnom inom 

projekte, ktorý by dokázal po ňať pä ťsto ľudí, momentálne 

v Bratislave neviem. A čo je podstatné, projekt Matador bol 

aj odkonzultovaný s tými obyvate ľmi a oni s ním boli 

stotožnení. Lebo ke ď im my pod, poskytneme nejaké 

ubytovanie na konci Devínskej Novej Vsi, tak neviem  či oni 

budú s týmto úplne uzrozumení. Sú to vä čšinou 

Staromeš ťania. (gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky. 

Poslanec Jen čík.  
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

V Matadorke sa hovorí o dvestoosemdesiatich bytoch,  

čiže z ďaleka to nenap ĺňa to, čo potrebujeme . stále by som 

zvažoval tú verziu, pre m ňa je dobrá informácia, že to 

nešlo von a že neh ľadáme partnera. Proste, možno existuje 

možnosť, nejaká alternatíva, ako sa to dá stihnú ť. Že okej, 

rátame s dvestoosemdesiatimi bytmi, ktoré hovorí Ol iver, 

o ktorých hovorí Oliver, ale mali by sme s nejakou výzvou 

ís ť von a h ľadať partnera. Možno naozaj existuje 

alternatíva. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani Kimerlingová. 

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

Počúvam, pána Kríža, ktorý pôsobí v Spolo čnosti pre 

rozvoj bývania, to je spolo čnos ť ako nezisková organizácia, 

ktorú založilo mesto naozaj na výstavbu nájomných b ytov, 

ale za osem rokov svojho pôsobenia, tá spolo čnos ť 

nepostavila ani jeden nájomný dom, všetky len komer čné. 

Plus k tomu jeden, kúpila jeden projekt, ktorý bol 

vyslovene stratový, tak neviem, komu sa tým urobilo  dobre. 

A po čúvam pána Kríža ako plamenne tu rozpráva a nové 
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vedenie mesta vyzýva, aby urobilo v tom čosi aktívne a, 

a čosi pripravilo, pri čom on mal na to osem rokov. 

Potom, tá lokalita Matadorka. Ja čo mám  posledné 

informácie, tak tí obyvatelia zo Starého Mesta 

z reštituovaných domov nás prosili, aby sme ich nep osielali 

do Matadorky, pretože to je lokalita s enviromentál nou 

záťažou. Takže neviem kde pán Kríž zobral to, aaaa že to je 

prerokované s ob čanmi, ktorí by tam mali ís ť, a že oni sú 

s tým stotožnení. Ja takú informáciu nemám.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán Kríž reaguje na faktické.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Veľmi ťažko v jednej minúte reagova ť na takýto osobný 

útok, ktorý je samozrejme nepravdivý. Ja by som odp orú čal 

pani Kimerlingovej, aby sa opýtala svojej kolegyni pani 

poslankyne Tvrdej, lebo my sme to všetko preberali na 

správnej rade.  

Spolo čnos ť pre rozvoj bývania robila v rámci toho, čo 

mohla, robila maximum. A ponúkala magistrátu riešen ia na 

vyriešenie tejto, tejto otázky. S tými ľuďmi to bolo 

prerokované na verejnom zhromaždení. Je tu bývalý p án 

primátor, môže to, môže to potvrdi ť.  
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Tá enviromentálna zá ťaž je samozrejme vymyslená 

záležitos ť, ktorú niekto asi zámerne šíri. Ale prosím, ja 

som povedal, pána primátora budem osemnásteho o tom  

informova ť v akom to je stave. A ak on má nejakú inú 

alternatívu, tak nech sa pá či, h ľadajte. Ale je to 

zodpovednos ť nás všetkých.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nasleduje pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Samozrejme, že tá výstavba bratislavská by sa dala 

rozsiahle komentova ť, ale ja si to pre túto chví ľu 

odpustím. A chcem len upriami ť, pán primátor, vašu 

pozornos ť na možnos ť malej novely, malej novely zákona, 

ktorá sa týka štátnej podpory tých, týchto reštitue ntov. Tá 

podpora teraz smerovala na obce, obce mali stava ť. 

Samozrejme pri Bratislave je to neú čelný spôsob, pretože 

v Bratislave je ve ľký rozsah vo ľných bytov.  

Tí ľudia mnohí by uvítali, keby aj za cenu, že budú 

spolupodie ľníkmi z Bratislavou si mohli vybera ť na trhu 

vlastný byt, ktorý by si doplatili. Existuje ve ľmi 

jednoduchý model. Pán primátor Ftá čnik už v tom myslím aj 

začal kona ť, ale nedotiahol to pre blížiace sa vo ľby. 

Existuje ve ľmi jednoduchý model ako mesto ani tento 

príspevok nestratí, ktorý o ktorý sa hovorí, ale ne musí sa 
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hra ť na podnikate ľa v stavebníctve. To je, proste, mestá 

ako je Bratislava na to neboli pripravené. A ani za loženie 

nejakej spolo čnosti ako vidíme, neviedlo k riešeniu.  

Na trhu sa tí ľudia najlepšie zorientujú. Ja môžem 

tiež môžem potvrdi ť, ako hovorila pani Kimerlingová, že 

veľká časť tých Staromeš ťanov, je samozrejme neš ťastná 

z toho, že by sa mali s ťahova ť do presne vyhradeného domu, 

kde ešte aj všetci spolu budú. To sú prevažne starí  ľudia. 

Ja nechcú, netúžia vytvori ť nejakú gerontologickú štvr ť kde 

budú dožíva ť akoby, akoby vo vyhnanstve, oni chcú proste 

mnohí ís ť blízko k de ťom. Pokojne by si vybrali aj byty 

niekde v Dúbravke, ak mu tam býva rodina.  

Čiže najliberálnejšia, pre nich najjednoduchšia 

a zárove ň najjednoduchšie pre mesto je dosiahnu ť možnos ť, 

aby mesto tieto peniaze alokovalo do ich bytov, aby  

v ur čitej dobe oni si mohli tie byty odkúpi ť tak, že by sa 

mestu bu ď celý ten štátny príspevok vrátil a dalo by ho 

znovu do podpory nájomného bývania, alebo by sa asp oň 

nejaká, nejaká časť toho príspevku ocitla u nás.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán riadite ľ magistrátu Maruška.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Ak dovolíte, ja skúsim len kratu čko reagova ť na to, na 

slová pána poslanca Borgu ľu.  

Kto ma pozná, tak vie, že ja nie som povrchný pri 

riešení vecí alebo pri samozrejme manažmente akýchk oľvek 

procesov. Tuná sa jedná o materiál, ktorý bol predk ladaný 

k vám do zastupite ľstva na základe toho, že je to 

pravidelná informácia.  

Ako si, ako ste si možno všimli, ja som k tomuto 

materiálu povedal asi dve vety. Mám ich tu priprave ných  

ďalších asi desa ť, ale povedal som že to asi úplne sta čí, 

pretože ten materiál nie je dobrý a to my sami viem e. Len 

to bola pravidelná informácia.  

Sami vidíte na základe tejto diskusie, aký, aký, ja  to 

poviem možnože expresívnejšie, aký chaos a zmätok v ládne 

proste v celkovom manažmente tejto témy, či už v samotnom 

magistráte medzi jednotlivými zložkami, aj vo vz ťahu 

napríklad ku GIBu a tak ďalej, ale v rámci aj, v rámci vás 

poslancov, zainteresovaných do tejto témy.  

Ja si myslím, že ke ď naozaj máme veci rieši ť, už 

nebudeme predklada ť materiály do tohto zastupite ľstva len 

tak pro forma. Vytvoríme naozaj, pood vedením pána 

primátora vytvorí naozaj normálny pracovný priestor  na to, 

aby sa takáto téma, vážna téma, ktorú si uvedomujem e, že je 

vážna, naozaj korektne za čala rieši ť tak, že budú spolu 

komunikova ť jednak jednotlivé zložky magistrátu, to 

znamená, či to je nehnute ľný majetok, či je to GIB alebo 

akéko ľvek ďalšie spolo čnosti, ktoré mesto má.  
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A jednoducho aj vy poslanci, ktorí ste v týchto 

veciach zainteresovaní, si sadnete k jednému stolu 

a za čnete naozaj, nie len, prepá čte ja to poviem takto, 

o tom rozpráva ť na zastupite ľstve, ale pomáha ť nám, vedeniu 

mesta dôjs ť k tomu, aby sme prijali také rozhodnutie, alebo 

také riešenie, ktoré jednoducho tento problém vyrie ši. 

Uvedomujúc si to samozrejme, že rok 2016 je ve ľmi blízko 

a naozaj hrozí to, o čom ste hovorili, že vlastníci 

v týchto reštituovaných bytoch naozaj nebudú ma ť kde býva ť.  

Ďakujem pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Dve faktické poznámky.  

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Pán riadite ľ, my sme boli do tohto zastupite ľstva 

zvolení, aby sme hájili záujmy ob čanov. A ja som zástupcom, 

ja som bol zvolení v Starom Meste, kde možno táto 

problematika je najvypuklejšia. A ja nemám riešenie  na 

toto. Nemám. A ja som to aj v minulosti hovoril. Je dnoducho 

neviem. Ja len viem, že termín sa blíži. A mojou 

povinnos ťou je sa vás pýta ť a upozor ňova ť na to, že termín 

sa blíži preto, lebo tí ľudia, ktorých sa to dotýka vo 

veľkej miere, ma volili do tohto zastupite ľstva. Je to moja 
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psia povinnos ť sa to pýta ť. Čiže ne čakajte od nás riešenia. 

To k tomu, čo ste vy povedali.  

A teraz celkovo. To sa vás už vás až tak netýka, le bo 

neboli ste tu riadite ľom, len chví ľu. Napriek tomu, že 

našou úlohou poslancov je v prvom rade sa pýta ť 

a kontrolova ť to, že ako sa to vykonáva a či to niekam 

smeruje, my sme neostali len pri tom. My sme v Spol očnosti 

pre rozvoj bývania sme sa aktívne tou problematikou  

zapodievali. Je nás tam desa ť alebo ko ľko nás tam sedí. My 

sme. Oliver Kríž chodil po všetkých mestských častiach. 

(gong) H ľadal, h ľadal so starostami pozemky, kde by sa tie 

nájomné domy za čali stava ť. Nakoniec sa došlo k tomu, že 

projekt Matador je to najvhodnejšie.  

Čiže my sme v podstate ponúkali riešenie. Ale ja mám  

informáciu, že od Olivera Kríža, že žiadal o stretn utie 

u pána primátora, už aj mal nejaký termín, už aj te n termín 

bol zrušený a teraz je nový.  

Pán primátor, prosím, nerušte ten ďalší termín, je to 

veľmi dôležitá problematika. Vy to ve ľmi dobre viete.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Kaliský.  

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

Ja by som sa chcel spýta ť, v prvom rade vítam tú 

výzvu, že po ďte, po ďte robi ť s nami. Ako ve ľmi rád by som, 
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len fakt, zatia ľ som sa nedozvedel ako sa dá s vami robi ť, 

lebo sme sa nestretli.  

A druhá, druhá otázka je to, že vedeli by sme dosta ť 

ako poslanci, teda minimálne ja by som si to chcel vyžiada ť 

nejakú správu, čo vlastne tá spolo čnos ť pre bývanie zatia ľ 

urobila, kde sme sa dostali, aby som na to vedel vô bec 

reagova ť pracovne v ďalšom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak sedí tu predseda rady, tak ur čite vám tú 

správu dá. 

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel len doplni ť. Oni možno budú ma ť kde 

býva ť, len po roku 2016 my budeme ma ť povinnos ť refundova ť 

rozdiel v nájomnom. Čiže, nás čaká ešte vä čší problém, kde 

budeme rádovo možno šes ťsto, sedemstotisíc ro čne dopláca ť 

na tieto nájmy.  

Že a ďalšia vec, stále sa tu bavíme. Áno, 

dvestoosemdesiat bytov teraz Borgu ľa. Dvestoosemdesiat 

bytov máme teoreticky. Ale po ďme. No hovorím, teoreticky, 

hej, lebo sa tu búchajú do p ŕs. Len to je stále málo, 

musíme h ľadať ďalej.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kríž, faktická. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja faktickú na pána riadite ľa.  

Ja sa stotož ňujem s tým čo povedal. Ve ľmi  správne. Ak 

to má fungova ť, a ak nie čo chceme naozaj spravi ť, tak mal 

by by ť aj z magistrátu niekto poverený, kto by s, kto by to 

mal v portfóliu a kto by sa tomu na plné, s plných síl 

venoval. Lebo presne toto nefungovalo. A my aj ke ď správna 

rada, kde nie som len ja, ale kde je ďalších devä ť ľudí, 

alebo osem ľudí, sme nie čo vymysleli a ponúkli mestu, a ak 

o som spomenul, bol som ja tu na magistráte posiela ný od 

Petra k Pavlovi, ako keby tento problém neexistoval , ako 

keby sme ho mohli odklada ť donekone čna.  

Čiže toto bude sú časťou toho čo ja budem navrhova ť, 

keď budem ma ť možnos ť s pánom primátorom rozpráva ť, aby mal 

toto mal v portfóliu jeden človek. Lebo potom je naj ľahšie 

nasadzova ť psiu hlavu, ako sa pokúsila pani Kimerlingová 

a poveda ť, že ja som ten zodpovedný, ktorý za to môže, že 

sa to nespravilo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Každý kto sleduje dianie Bratislavy si ur čite všimol, 

že mesto má námestníkov. A každý kto sa trochu pozr el na 
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ich kompetencie zistil, že budú ma ť kompetencie v oblasti 

majetku a v oblasti sociálnych vecí. Takže tá vec b ude ma ť 

pána, nebojte sa.  

Pani Kimerlingová.  

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

Prihlásim sa ja, lebo ja už som tri krát sa prihlás ila 

na faktickú a jednoducho mi to nefunguje, tak budem  

rozpráva ť z mikrofónu pani Kimerlingovej.  

Pokia ľ sa vytvorí nejaká pracovná skupina, ja som 

pripravená v nej fungova ť a pracova ť. Mám za sebou nieko ľko 

nájomných domov a pôsobím v tej spolo čnosti, čiže mohla by 

som v tejto veci pomôc ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán námestník Černý. 

Milan   Č e r n ý ,  námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

V zásade zhrniem tú diskusiu taká aká tu bola.  

Ten materiál, ktorý je predložený, skuto čne je ve ľmi 

nedokonalý. Taká však je, alebo odzrkad ľuje to, čo sa tu 
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dialo za bývalého vedenia a za bývalého riadite ľa 

magistrátu.  

Koniec koncov, je to tu napísané. Posledný údaj je 26. 

3. minulého roku. Zastupite ľstvo žiadalo nejaké informácie 

a ak za osem mesiacov ni č nevykonali, tak je to samozrejme 

smutné.  

K téme Matador. Nie som si celkom istý, že získal b y 

takú všeobecnú podporu jak u obyvate ľov, ako aj v tomto 

zastupite ľstve vzh ľadom k tomu, a aj k tomu, že nezachytil 

som nejakú takú verejnú výzvu sú ťaž na možno predkladanie 

takýchto ponúk. A príde mi to trošku až násilné pre tlá čanie 

tohto projektu, ktorú, ktorý pre m ňa dáva viacej otáznikov 

ako odpovedí.  

To znamená, ja nehovorím, že ten projekt je treba 

zavrhnú ť, ale neberem ho ako jediný možný, pretože ak sa 

máme dosta ť k nejakému výsledku, tak možno nejakou verejnou 

výzvou, sú ťažou a tak ďalej. 

Čo sa týka a to čo tu zaznelo z úst pána Budaja 

o možnosti, o možnosti umožni ť každému obyvate ľovi,alebo 

teda ten, kto o to požiada, požiada, vybra ť si nejaký byt, 

doplati ť mu len ten podiel, ktorý, ktorému, alebo 

respektíve vytvára ť nejaké spolupodielnické vz ťahy k týmto 

nájomným bytom, myslím si, že to je situácia ve ľmi 

komplikovaná a taká až cesta by som povedal do pekl a, 

pretože vytvárame si v našich bytoch kombinované ná jmy, 

kombinované vlastnícke vz ťahy. A samozrejme, ak sa jedná aj 

o starých obyvate ľov, starších, vyrábame si problémy do 

budúcna samozrejme s následnými, nechcem poveda ť, že 
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s dedi čstvom a tak ďalej, dedením a môže to spôsobi ť viac 

problémov ako úžitku.  

No a na záver čo by som chcel poveda ť. Ešte jedna taká 

poznámka taká dôležitá celkom. Ten zákon ako taký u r čil 

nejakú sumu, s ktorou štát dotuje, dotuje tieto byt y. 

Dotuje výstavbu alebo odkúpenie tých bytov v cirka  

v  hodnote tisíc euro na meter štvorcový. Čo si vie každý 

normálny človek poveda ť, že dneska realitný trh leží niekde 

o pä ťsto eur vyššie. Pri čom, pri čom zadáva absolútne jasné 

podmienky indexu zastavanosti a zelených plôch, kto ré 

znevýhod ňujú tých ostatných investorov.  

To zamemná, ako keby na tú jednotku, ktorá by mala byť 

postavená, vyhra ňuje alebo teda obsadzuje ve ľký 

priestozelene, parkovacích plôch a zastavanosti. He j. To 

znamená, že neni to žiaden superbiznis pre tých 

developerov, preto sa nehrnú, takže skuto čne budeme vybera ť 

z málo alternatív a uvidíme ako sa k tomu postavíme  alebo 

teda, čo nám ten trh za týchto podmienok ponúkne.  

Pripájam sa k tomu, že ur čite by tu mala vzniknú ť 

nejaká pracovná skupina, ktorá sa bude tomuto aktív ne 

venova ť. A tak ako pán primátor povedal, ak to má spada ť do 

mojej kompetencie, tak hlásim sa, dobrovo ľne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Dve faktické.  
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Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Tak chápem pána viceprimátora, že v tom nie je celk om 

zorientovaný, ak toto nazve cestu do pekla. 

Pán viceprimátor, vy nemáte žiadne byty a máte term ín, 

do ktorého žiadne nepostavíte. To je cesta do pekla . Budete 

plati ť rozdiel nájomného. Tí ľudia zostanú v tých 

reštituovaných domoch, tí im nahodia nájomné aké si  

zabažia, lebo už majú liberálne a my to budeme plat i ť. To 

je cesta do pekla. 

Čiže, vy ste na to a my všetci, aby sme h ľadali reálne 

riešenia. Vy chcete prehodnoti ť aj tú za čatú výstavbu. Asi 

aj máte pravdu, ve ď ja som to tiež nevychválil, ani tú 

lokalitu, ani tú enviromentálnu zá ťaž, ktorá možno je 

poverou, ale zas verím, verím, že medzi tými starší mi 

obyvate ľmi Bratislavy Matadorka vždy bude pojem spojený 

s chemickou výrobou a že sa tam nikto nehrnie. A to  je 

proste realita. Tí ľudia za všetku našu námahu nám 

nepovedia žiadne ve ľké ďakujem, (gong) ak budú býva ť 

v Matadorke.  

Reálna cesta, ktorá sa dá stihnú ť, je práve umožnenie 

tej spoluú časti. Podotýkam, že ke ď si to niekto zaobstará 

proste v tej tisícke, tak to bude nájomný byt mesta , 

predbežne, a tak isto budete ma ť s ním staros ť, ke ď ho 

postavíte, a tak isto budú ma ť nárok na odkúpenie a tak 

ďalej, a tak ďalej. Budú tam proste aj istú starostlivos ť 
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o tie byty, proste to mesto bude ma ť či je spoluvlastník 

čiastkový alebo úplný.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, (gong) pán poslanec. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

To je úplne to isté.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prihláste sa normálne.  

Pán Borgu ľa.  

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

Pretlá čaný projekt, to je také ako neš ťastné 

vyjadrenie pán viceprimátor. A pre m ňa to neni pretlá čaný 

projekt. Mne je to úplne jedno, kde ten projekt bud e. Nech 

je pre m ňa vo Vrakuni, v Dúbravke, v Starom Meste. Hocikde. 

Len nech je. A zatia ľ jediný, naozaj jediný projekt. Alebo 

jediný, ktorý priniesli, funk čný projekt, ktorý bol 

odprezentovaný tým ľuďom, tí ľudia relatívne povedali, že 

si to vedia predstavi ť, je toto, ni č iné. Za celé štyri 

roky. Tu neni, že môžeme vybera ť medzi ľavým, pravým, 

stredným, hocijakým. Jeden, jediný je zatia ľ na stole. 

Jeden, jediný a termín neúprosný.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán Černý odpovedá na fa, faktickou na diskusné 

príspevky.  

Milan   Č e r n ý ,  námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Budem odpoveda ť faktickou na pána Budaja, ktorý bol 

predre čníkom.  

Samotný zákon neumož ňuje kombinované vlastníctvo. To 

je treba si naštudova ť. Pri kombinovanom vlastníctve nebude 

dotácia z rozpo čtu. Tak je to tam definované. Takže úvahy  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Tak, budeme čaka ť na novelu zákona?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Môžeme to rozdebatova ť potom v ďalšej diskusii.  

Samozrejme ten projekt taký ako je Matador, je 

čiastkovým. Tak jak to povedal kolega Jen čík, je to 

dvestoosemdesiat bytov, cirka, z pä ťstoštyridsa ť, takže 

tak, či tak musíme tú aktivitu výzieb znova prehodnoti ť 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Augustini č.  

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

No, myslím si, že toto zastupite ľstvo je majstrovské 

v tom, ako vie h ľadať chybu. Medzi sebou si ju tak h ľadáme, 

ale skôr by som sa zamerala na to, že v roku dvet, rok 

2016, koniec roku 2016 je za necelé dva roky a ja s i 

nemyslím, že máme ve ľa priestoru na to naozaj postavi ť 

nejaké nové byty. Že je ten časový úsek je nato ľko krátky, 

že by sme už teraz museli ma ť na stole lokality, projekty 

a za čínali stava ť.  

Pre čo, chcem sa spýta ť, či sme sa nikdy nezaoberali 

myšlienkou. A teraz ke ď sa vrátim k projektu Matadoru, ja 

mám tiež informáciu, že títo ľudia sa hrozia toho, že by 

museli ís ť do tejto lokality, a uvedomme si, že sú to 

ľudia, ktorí roky žijú v neistote. A chcela som sa s pýta ť, 

či sme sa niekedy zaoberali tou myšlienkou, ja viem,  že ten 

realitný trh je niekde inde, že tých tisíc eur na m eter 

štvorcový je naozaj nízka suma, možno na Bratislavu , máme 

v Bratislave ve ľmi ve ľa nepredaných bytov v novostavbách, 

ktoré investori nevedia preda ť už dlhšiu dobu. Sú to rôzne 

lokality. Že či sme neuvažovali za čať rokovanie aj s týmito 

skupinami, či by nebolo možné rovno byty kúpi ť. Byty, ktoré 

sú už postavené, byty, ktoré sú možno v prijate ľnejších 
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lokalitách ako je Matador. Že či nie čo takéto prebehlo? 

A ak áno, tak kto pri tom rokovaní bol?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Faktická, pán Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja rovno odpoviem na túto otázku.  

My sme sa aj touto možnos ťou zaoberali a ak to niekto 

chce prejs ť od za čiatku, nech sa pá či. Ale my sme sa 

snažili zisti ť na vo ľnom trhu niekoho iného kto staval, má 

postavené a nevie preda ť, či je ochotný ho, tie byty preda ť 

mestu za týchto podmienok. Len zákon tam striktne s tanovuje 

sumu, hornú hranicu tisíc eur na meter štvorcový. K aždý 

jeden developer, ktorý má aj nepredajné byty, tak n ám 

povedal, že nie. Ja radšej budem čaka ť kým sa oto čí trh 

a nakoniec za tisícdvesto za meter ich predám na vo ľnom 

trhu, ale za tisícku vám to nikdy nedám, lebo to sú  moje 

nákladové ceny a jednoducho to nespravím. Tí čo majú aj 

v Petržalke sú postavené sky boxy, stolár, neviem a ké rôzne 

projektu, ktoré sú, ktoré stoja. Nikto si ich nekup uje. Ale 

oni nie sú ochotní ich preda ť za tú sumu, ktorú stanovuje 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Diskutuje pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Len aby som upresnil tú diskusiu, či to teda, kde sa 

ten areál Matadorky nachádza.  

Čiže, budem citova ť, čo som našiel. Bývalý areál 

Matadorky eviduje ministerstvo životného prostredia  

v zozname enviromentálnych zá ťaží, je tiež v zozname 

lokalít odporú čaných na monitorovanie.  

V zozname štátneho programu sanácie enviromentálnyc h 

záťažsí 2010 až 2015 sa nachádza s hodnotami, s hodnot ami 

šes ť a sedemdesiatdva, pri čom šes ť je hodnota klasifikácie 

priority enviromentálne zá ťaže pre podzemné vody a to druhé 

je celková hodnota klasifikácie enviromentálnej zá ťaže.  

Ja len k tomu, že bola tu nejaká diskusia. Napísané  je 

toto na ministerstve, respektíve v programe sanácií . 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Diskusné, faktické pán Drozd. 

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

Ďakujem pekne. 

Musíme si uvedomi ť, síce, je to faktická na faktickú. 

Tak sa ospravedl ňujem.  

Ale tá enviromentálna zá ťaž, musíme si uvedomi ť, že aj 

Eurovea bola postavená na takom území, kde bola tak áto 

záťaž enviro, enviromentálna a samozrejme to znamená 

odstránenie tejto enviromentálnej zá ťaže. Čiže k tomuto 

príde aj v Matadorke.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Hr čka odpovedá na faktické.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Samozrejme, ja to nespochyb ňujem, len bola tu o tom 

diskusia, že či to je strašenie, alebo je to skuto čné, ja 

som len reagoval na to, že skôr by som sa pod ľa tohto 

klonil k tomu, že pravdu mala pani Kimerlingová, kt orá 

tvrdila, že, že teda nie čo také tam sa eviduje a neni to 

úplne že iba strašenie.  

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, faktickou nemôžete na faktickú.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja už som (poznámka:  nie je rozumie ť) vystupujem, ale 

bol som pri tých všetkých rokovaniach. 

Architektv projektu a spracovate ľ štúdie doniesol na 

rokovanie sem na magistrát potvrdenie, že tá lokali ta 

nesp ĺňa ur čité kritériá, aby bola zaradená v tom zozname. 

Ten zoznam však furt figuruje na stránkach minister stva 

životného prostredia roky rokúce z nejakej, nejakej  doby 

a na to, aby bol odtia ľ vraj odstránený, musí zasadnú ť 

nejaká medzirezortná štátna enviromentálna komisia.  

Medzitým tam boli urobené merania, ktoré potvrdili,  že to 

už nie je dávno pravda, ale na stránke to stále fig uruje 

a nevedia to odtia ľ odstráni ť. To je celé.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Posledný diskusný príspevok pani poslanky ňa 

Šimonči čová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Tiež sa pridávam do tejto diskusie o nájomných byto ch 

Matador.  

V minulom roku prešiel tento projekt pod povinným 

zis ťovacím konaním pod ľa zákona číslo 24 z roku 2006 

o posudzovaní vplyvov stavby na životné prostredie.  Okresný 

úrad rozhodol, že sa nemusí ďalej posudzova ť, ale za 

podmienok, ktoré tu uvádzajú jednotlivé okresné úra dy, ich 

zložky starostlivosti o životné prostredie, prípadn e 

regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ocitujem 

regionálny úrad verejného zdravotníctva, hovorí prá ve 

k tejto téme. Upozor ňuje, že v územnom konaní bude potrebné 

zváži ť umiestnenie bytovej zástavby z h ľadiska dopadu 

susediacej výrobnej činnosti, eventuálne starých zá ťaží 

pôdy. To isté aj Okresný úrad životného prostredia  

upozor ňuje na, na to, že sú tam enviromentálne zá ťaže. To 

je posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredi e. Takže 

nie je to nejaká web stránka, možno zastaralá život ného 

prostredia. Nech sa na m ňa nehnevá, ale to je riadny proces 

z, rozhodnutie vydané august 2014. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Buocik, nech sa pá či. 
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Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Nechcem sa dotýka ť konkrétne projektu v Matadore, 

alebo Matadorke. Chcem sa opýta ť, že príklad z Ružinova je 

ten, že mestská časť má zverených dvadsa ť bytov, ktoré sú 

neobsadené. Sú dlhodobo neobsadené, lebo tie byty s ú 

v dezolátnom stave. Mestská časť na ne nemala, nemala 

peniaze na ich rekonštrukciu. Oni sú stále neobsade né. 

Preverovala sa situácia, že ko ľko takýchto bytov je po 

iných mestských častiach? Aspo ň čiasto čne tento problém 

vyrieši ť týmto spôsobom? 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Tú informáciu nemám, ale nepochybujem o tom, že 

námestník sa tejto veci bude venova ť.  

Keďže sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram diskusiu  

a prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o  návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie Informáciu o podaných 

žiadostiach a tak ďalej. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 312 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, zdržalo sa desa ť.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

BOD 32 PLÁN ZASADNUTÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY NA ROK 2015 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prichádzame k bodu tridsa ťdva. A to je Plán zasadnutí 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy na 

rok 2015. 

Ten materiál, ktorý máte predložený je informa čný 

materiál, pri jeho tvorbe sme sa opierali o ten zvy k, ktorý 

tu bol vlastne z minulého roku. To znamená, preklop ili sme 
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ten plán z minulého roku do tohto roku a vyšlo z to ho 

to ľkoto zasadnutí.  

Jedna možná zmena, ktorá, na ktorú chcem upozorni ť 

súvisí s rozpo čtom. My sme si aj na finan čnej komisii, aj 

na grémiu, aj na iných fórach povedali, že ak to bu de 

nevyhnutné, po čul som teda tú informáciu, poslanci sú 

ochotní sa kvôli schváleniu rozpo čtu sa stretnú ť na 

mimoriadnom mestskom zastupite ľstve, ale či to bude 

potrebné a kedy to bude, ešte nevieme. Ja som to ib a 

potreboval, chcel poveda ť, aby sme si túto možnos ť nechali 

otvorenú, inak sa budeme drža ť toho návrhu, ktorý máte 

priložený v podkladoch.  

To je všetko, čo som chcel k tomu poveda ť. Je to 

informácia.  

Do diskusie sa nikto nehlási.  

Pani, návrhová komisia, prosím, o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní berie na 

vedomie Plán zasadnutí mestského zastupite ľstva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťšes ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 33 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: 

Ďalším materiálom sú Informácie o vybavených 

interpeláciách poslancov mestského zastupite ľstva.  

Je to materiál z minulého volebného obdobia 

informa čný, ktorý berieme na vedomie. 

Ak k tomu chce niekto diskutova ť tak nech sa pá či, ak 

nie, uzatváram diskusiu a prosím, prosím návrhovú k omisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní berie na 

vedomie Informáciu o interpeláciách poslancov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 34 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžme prejs ť ešte k bodu číslo tridsa ťštyri a tým sú 

Interpelácie.  

Nech sa pá či vážené pani poslankyne, vážení páni 

poslanci, interpelácie. 
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Jednu interpeláciu som dostal od pána starostu Baja na, 

tu registrujem. Tú budeme spracováva ť. Ak máte ďalšie nech 

sa pá či.  

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne.  

Pán primátor, pamätáte sa, že v júni 2014 sme 

presúvali finan čné prostriedky v rámci zmeny rozpo čtu 

a týkalo sa to pä ťdesiattisíc na projektovú dokumentáciu na 

rozšírenie cintorínov.  

Moja interpelácia znie: 

Prosím informáciu, či mesto pokro čilo, dostalo sa 

ďalej, vytipovalo lokalitu na výstavbu nového cintor ína 

v Bratislave, respektíve rozšírenie jestvujúcich 

cintorínov? Pokia ľ áno, ko ľko finan čných prostriedkov na 

daný projekt je naplánovaných v rozpo čte roku 2015?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 
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V súvislosti s prípravou rozpo čtu a v súvislosti 

s nieko ľkokrát opakovanou témou reklamných zariadení 

v Bratislave ťa chcem požiada ť, poprosi ť o informáciu aký 

je ro čný výnos hlavného mesta, jeho rozpo čtových, 

príspevkových a iných organizácií v zria ďovate ľskej 

a zakladate ľskej pôsobnosti hlavného mesta z prenájmu 

pozemkov, stavieb a hnute ľných vecí pre umiest ňovanie 

reklamných zariadení? 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Aj ja sa na tú informáciu teším.  

Odovzdaj to.  

Ďalšia pani Farkašovská.  

Nech sa pá či. 

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Pán primátor, na základe nejakých informácií od 

občanov by som sa vás rada spýtala ko ľko záväzných 

stanovísk ste podpísali od nástupu do funkcie od 

jedenásteho decembra? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Na to vám môžem pomerne exaktne odpoveda ť. Odpove ď je 

nula. 

Keď sa do tohoto bodu nikto nehlási, tak uzatváram 

tento bod a môžme prejs ť na bod ďalší.  

 

 

BOD 35 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A tým je bod Rôzne, tridsa ťpäť.  

K tomu bodu ja mám, ja by som za čal rád jednou 

informáciou, ktorá sa týka tých informa čných materiálov, 

ktoré máme priložené v tom, alebo ktoré máte prilož ené 

v tých materiáloch na konci, pretože tam sme urobil i jednu 

chybu. Chýba tam jedna vec, ktorá, ktorú sme boli p ovinný 

podľa uznesenia 1798/2014 doda ť, ale  nie je tam. Dodáme ju 

na budúce. Týka sa to uznesenia vo vz ťahu k Mestským lesom. 

Tá informácia sa, tá informácia sa kompletizuje a b ude sa 

pri, a bude predložená na budúce zastupite ľstvo. To je 

všetko, čo vám môžem k tomu poveda ť. Mrzí ma to, ten 

príslušný referát to prehliadol, ale zrejme to nie je ni č, 
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ni č zásadné. Len som vám to chcel poveda ť, že to tam nie 

je.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som chcel využi ť tú diskusiu, ktorú sme mali 

predpoludním. Týkala sa, týkala sa  tých neš ťastných 

stavieb, drobných stavieb, ktoré sú ur čené na pouli čný 

predaj a chcel by som, aby sme to posunuli do reali začnej 

fáze, takže chcem navrhnú ť, aby sme vás požiadali, aby sa 

vytvorili podmienky pre prípravu koncepcie a v tom teda sa 

myslí aj dizajn, prenajímania, respektíve posudzova nia 

drobných stavieb. Lebo zaznela tu aj myšlienka, že jedna 

z možností by bolo vybudova ť ich a prenajíma ť, tak jak 

prenajímame viano čné stánky.  

Týka sa to aj tie drobné stavby vlastne aj tých 

viano čných stánkov, pretože ten problém s ich redizajnom 

alebo s ich obnovením nás neminie a budúce Vianoce sa už 

chystajú teraz vlastne či chceme alebo nie.  

Navrhujem termín do 1. 5. 2015. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ďakujem vám, ale ja mám pocit, že takéto 

uznesenie som tu navrhoval minulé obdobie ja, presn e takéto 

isté, aby sa pripravil dizajn, aj bolo prijaté. Tak že aby 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 320 

sme nemali zbyto čne dve uznesenia v tej istej veci, kto 

nám.  

Kde je pani doktorka Komorová? Pani doktorka Komoro vá 

tu nie je. Pán riadite ľ si to zapíše toto a zistíme v akom 

stave je to plnenie toho uznesenia, ktoré som navrh ol, 

a ktoré zastupite ľstvo už schválilo, ktoré ide presne tým 

smerom, ktoré žiadate vy. Ak nie, tak potom, potom pôjdeme 

vašim. Hej?  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

(poznámka:  poslanec hovorí mimo mikrofón) váži ť aj, 

že tu je možné zváži ť aj to prenajímanie a urobi ť to 

komplexne.  

Pamätám si ja dobre na to uznesenie, ale myslím že,  že 

to treba. Tak overte si, že či 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Overíme si to, overíme si to a dáme (poznámka:  

nezrozumite ľné, predseda aj poslanec hovoria naraz) 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Tak isto chcem poveda ť ďalšie, ďalšie uznesenie, ktoré 

ste podávali aj vy, ale je to užito čné.  

Žiada primátora o správu o rokovaniach 

s predstavite ľmi štátu o možnostiach zlepšenia financovania 

mesta Bratislavy. 
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Vidíte, naozaj rokovania robíte, dávate o tom verej né 

informácie, ale zišlo by sa poslancom teda poveda ť už 

nejaké tie konkrétnosti. Či aspo ň niekde je ochota a aká je 

vaša predstava, ako sa má zmeni ť. Lebo jedna vec je, tomu 

som rozumel, diskusia o tej štatistike, ale sú ešte  aj 

ďalšie možnosti. A rozsah, čo vlastne od nich žiadate a aké 

sú reakcie. To je, pod ľa mňa, najhorúcejšia otázka, lebo 

mnohé tie veci týkajúce sa Bratislavy, o ktorých tu  

hovoríme, aj tá reprezenta čná otázka, aj hlavná stanica, aj 

rok 2016, kde budeme hlavným mestom Európy na pol r oka, bez 

tej reakcie štátu by to nemalo by ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja vám to ve ľmi rád prídem poveda ť na finan čnú 

komisiu. Stretol som sa už s prezidentom, s predsed om 

Národnej rady, pôjdem za premiérom a potom pôjdem n a tú 

poslaneckú úrove ň, to znamená predseda legislatívneho 

výboru, predseda finan čného výboru Národnej rady, minister 

financií, minister zahrani čných vecí a všetkým rozprávam 

ten štruktúrovaný príbeh Bratislavy. To znamená: 

za a) nedostato čné financovanie, ktoré má nieko ľko 

kategórií 

za a), za b) zlé zákony, ktoré nám zväzujú ruky, 

nedávajú nám kompetencie,  

a za tretie, slabé postavenie Bratislavy v systéme 

samosprávy. Bratislava obec versus Bratislava župa.   

To sú tie tri hlavné okru, okruhy, o ktorých sa 

s každým rozprávam.  
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(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Keď budem ma ť nie čo mať, nejaké konkrétne výsledky, 

tak vám to rád poviem, zatia ľ žiadne nemám. Aj ke ď nebudú.  

Pán poslanec Za ťovi č.  

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem. 

Už nie som poslanec, ale tu sedím. Som starosta, al e 

v pohode.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ježiš, prepá č. Pardon.  

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

Bratislava - Dúbravka: 

Nevadí, sila zvyku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tam ved ľa manželky, ja som videl v tej. 

Ste mali sedie ť tam vzadu niekde medzi starostami.  
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RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava - Dúbravka: 

Ospravedl ňujem sa, sedím teraz tu.  

Chcem poprosi ť, vieme, že v Dúbravke sa rekonštruovala 

elektri čková tra ť, ktorá má viac a viac problémov stále. Je 

tam chyba. Chcem o nejakú kooperáciu poprosi ť 

s magistrátom. Ke ďže pán Schlosser tu už nie je a máme novú 

dopravnú inžinierku, je tam problém hlavne so semaf órmi, 

kde chodcom svieti zelená a tak isto svieti elektri čkám 

zelená. Tým pádom tam dochádza už jedno (poznámka:  

nezrozumite ľné). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Plynulos ť, plynus ť dopravy.  

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

Bratislava - Dúbravka: 

Áno, ale zrazilo to chlap čeka malého, hej?  Čiže treba 

nie čo vymyslie ť. Plynulos ť dopravy tam je, ale na troch 

prechodoch nemá elektri čka žiadny semafór, len ľudia tam 

majú semafór, zelená svieti, elektri čka ide. Čiže nie čo 

s tým treba urobi ť, ako to je naprojektované, aby sa s tým 

nie čo urobilo. Ja viem, že je to plynulos ť dopravy, ale 

nie čo s tým rieši ť, lebo tam môže prís ť k nehode nejakej 

veľkej. 

A ďalšia vec, semafóry si, je skúšobná doba semafóry, 

nejako to urýchli ť, aby tá naozaj Dúbravka mohla by ť, lebo 
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tá elektri čková tra ť povedzme, je tak trocha sfušovaná 

celá.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je pekné slovo, áno.  

Pán poslanec Grendel, faktická. 

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

Táto konkrétna vec bola aj medializovaná cez televí ziu 

Markíza. Ve ľmi som vtedy uvítal vyjadrenie pána starostu 

Zaťovi ča a trochu som bol znepokojený stanoviskom mesta. 

Bohužia ľ, myslím, že to bolo trošku neš ťastné vyjadrenie, 

že teda odborné útvary tam nevideli problém. Treba sa ís ť 

pozrie ť fyzicky, naozaj to vyzerá nebezpe čné, čoho dôkazom 

boli aj zábery s konkrétnych situácií z tej elektri čkovej 

trate.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

No, ke ď sa už o tom rozprávame, poviem. Ja som sa bol 

na to pozrie ť samozrejme, aby som videl v akom to je stave. 

A musím vám poveda ť, že prevádzka elektri čkovej trate do 

Dúbravky bola na čierno, bola bez oficiálnych povolení 

a hlavné mesto Bratislava dostalo za ňu pokutu. Od 

špeciálneho stavebného úradu, vysokú pokutu za to, že sa 
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pustila, že ohrozila verejnos ť a pustila sa elektri čka bez 

potrebných povolení. Toto je predmetom tej pokuty.  

Je to samozrejme ďalší problém, ktorý tu musíme 

rieši ť.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. 

Chcem vás informova ť, možno ste to už aj dostali, že 

komisia kultúry a ochrany historických pamiatok na svojom 

zasadaní schválila uznesenie, v ktorom vás žiada, p án 

primátor, o informáciu o opatreniach a úlohách prij atých 

hlavným mestom Bratislavou v súvislosti s predsední ctvom 

Slovenskej republiky v Rade Európy v roku 2016.  

K tomu by som ešte dodala. Nie je tam termín. Však veď 

keď budete ma ť tie opatrenia, tak ich, nechcem vás 

forsírova ť, ur čite dodáte.  

Len chcela by som ešte k tomu poveda ť, zdôrazni ť túto 

dôležitú vec. Pod ľa nášho názoru je to po Starom moste 

druhá priorita, ktorú pred sebou máme, lebo to, že 

Slovenská republika bude predsedom Európskej únie j e vecou 

vlády, ale ako bude vyzera ť mesto je vecou primátora 

a mestského zastupite ľstva. A preto máme iba rok a pol, 

respektíve už iba pä ť mesiacov, už jeden mesiac nám úspešne 

uplynul, máme na to ve ľmi málo času, aby sme sa na to 

pripravili, aby Bratislava pol roka bola reprezenta tívnym 

mestom, čo môže samozrejme nám neurobi ť hanbu, aby sme 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 326 

nedopadli tak, ako pred majstrovstvami v hokeji, ke dy sa 

týžde ň, dva pred tým stavali Potemkinové dediny a ma ľovali 

podchody narýchlo.  

Ale to bola iná spolo čnos ť. Toto bude proste tá 

reprezentácia Európy, ktorá k nám bude chodi ť a pol roka to 

bude. A ich manželky, ešte na to upozor ňujem. Čiže to mesto 

musí vyzera ť tak, aby si pamätali toto mesto ako kultúrne, 

príjemné mesto. A čo samozrejme potom môže zvýši ť cestovný 

ruch.  

A preto by som si dovolila vám navrhnú ť, pán primátor, 

ur čite to mesto samo nemôže zvládnu ť. Je to mimoriadna 

situácia, ktorá si možno (poznámka: nezrozumite ľné slovo), 

to má trošku oporu mimoriadna situácia, ktorá sa mo žno 

chápe inak, že požiada ť obyvate ľov, aby sa pripojili 

k tomu. A za čať by bolo dobré tým, že by sme sa obyvate ľov 

opýtali čo vidia, aké sú problémy tohto mesta, čo treba 

rýchlo odstráni ť a ako ich potom do toho zapoji ť. A verím, 

že v spolupráci s ob čanmi to dosiahneme. Mesto samé ja to 

poznám, nemá na to kapacity, aby toto všetko urobil o.  

Ďakujem vám pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

No je to ve ľmi dôležitý bod toto, aj závažný problém, 

o ktorom hovorím jak s prezidentom, tak s inými úst avnými 

činite ľmi.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 327 

Zo strany vlády je za toto kompeten čne zodpovedný 

minister zahrani čných vecí, ktorý už má vytvorený tím, aj 

nejaký balík opatrení. S ním sa stretneme a zapojím e sa do 

toho, pretože to nemôže ís ť samozrejme mimo Bratislavy 

a Bratislav čanov. Vtip nie je len v tom, aby sme dôstojne 

obstáli pred zahrani čím, ale predovšetkým pred 

Bratislav čanmi.  

Chcem vás pani poslankyne a páni poslanci upovedomi ť 

o tom, že od šestnástej hodiny čakajú na vystúpenie 

Bratislav čania, ktorým sme to s ľúbili, takže po ďme rýchlo 

dokon či ť tento bod a dajme priestor ľuďom, ktorí tu chcú 

hovori ť.  

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som len rád potvrdil to, čo pani Šimon či čová, 

pani poslanky ňa Šimon či čová hovorila, že pretože som členom 

kultúrnej komisie a teda okrem toho aj dve, aj dva také 

kroky.  

Prvým, žiadala o to už vlastne samotná kultúrna 

komisia, že by sme radi od vedenia mesta, konkrétne  od vás, 

pán primátor, mali nejaký zoznam krokov, opatrení, ktoré 

v tejto veci plánujete spravi ť.  

A potom na zváženie aj to, že aby sa vytvorila ur čitá 

taká pracovná skupina ako odporu čenie kultúrnej komisie, 

kde by boli aj členmi poslanci, aj za kultúrnu komisiu, aby 
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sme vedeli tak nejak interaktívne spolu debatova ť o, o tej 

téme toho predsedníctva.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Stretnem sa s ministrom, dám vám vedie ť. 

Pani Svore ňová.  

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

Pardon, ja len ve ľmi stru čne do istej miery nadviažem 

na kolegov.  

Pán primátor, ja by som vás chcela aj na tomto fóre , 

alebo na tomto mieste poprosi ť o tom, aby ste vlastne, tak 

ako by to mali by ť po čas rozpo čtového provizória poukázali 

do BTB časť členského príspevku v tej výške jedenej 

dvanástiny z vla ňajšieho príspevku, lebo naozaj 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu sa dostáv a do 

situácie, kedy v prípade, že naozaj tieto peniaze d o BTB 

tento mesiac nedôjdu, tak v marci jednoducho Bratis lavská 

organizácia cestovného ruchu nebude ma ť doslova na výplaty 

a bude treba zavrie ť informa čnú kanceláriu.  

My naozaj nemáme taký rozpo čtový prebytok z minulého 

roka, aby sme mohli viac ako dva mesiace vlastne ne jakým 

spôsobom prekry ť to hospodárenie. Dotácia z ministerstva 
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chodí až v júni alebo v júli, takže naozaj je to si tuácia 

veľmi alarmujúca.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Je rozpo čtové provizórium, všetci dostávajú jednu 

dvanástinu. Neviem o tom, pán Kotes, že by sme im 

nezaplatili, ale pochopite ľne to urobíme.  

Pani poslanky ňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa chcela opýta ť, ke ďže sa rozpo čet bude 

ešte robi ť a poriadne pretriasa ť, či sa tam po číta aspo ň 

s čiastkou milión Eur, je to vysoká čiastka, na cestnú 

svetelnú signalizáciu, ktorá už šes ť rokov by mala by ť 

vybudovaná zo všetkými atribútmi, čo k tomu patrí. Všetky 

povolenia k tomu máme. Neviem kedy kon čí pred ĺženie toho 

povolenia stavebného, že či vôbec z toho nie čo bude. 

Takže za čína teraz nové volebné obdobie a mojim 

koní čkom je na ďalej cestná svetelná signalizácia tam 

v Biskupiciach, ktorá pomôže trom mestským častiam,  

Ružinovu, Vrakuni a Biskupiciam, aby sa tam nie čo udialo. 

A ke ď nie, tak som, som žiadala aj to v minulom 

období, aby tam bolo postavených policajtov v ranne j špi čke 
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a vo podve černej, teda poobed ňajšej špi čke, aby to bolo 

priechodné, lebo je to neúnosné už dobrých pár roko v.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Tú informáciu dostanete, samozrejme, s návrhom 

rozpo čtu. 

Pani Pätoprstá, posledný diskusný príspevok a potom  

idú ob čania.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som vás chcela upozorni ť, že ak budete teda 

rokova ť na vládnej úrovni, máme tu ešte aj nejakú podlžnos ť 

zo strany štátu.  

Neviem, či viete, že časť dia ľnice D1 nie je vôbec 

skolaudovaná už nieko ľko takmer (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) desa ťro čí. To je vlastne od Prístavného mostu 

a pozd ĺž celej Petržalky až po Čunovo.  

Ale ma nepo čúvate, tak asi nebudete tento argument 

môcť použi ť, ale ak by, ak by vám to pomohlo v rokovaniach, 

tak štát nám v podstate dlží celý tento protihlukov ý pás 

pozd ĺž dé jednotky, a dé jednotka vôbec neni skolaudovan é. 

Neviem, či o tom viete vlastne. Na tomto úseku Petržalky. 

Čiže môžte argumentova ť, že obyvatelia naozaj trpia 
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hlu čnos ťou tejto časti a štát nám v tejto, v tejto veci 

naozaj ako mestu dlží. 

A druhá vec je, neviem či sa vôbec bude da ť rieši ť, 

alebo či to je vôbec reálne rieši ť otázku zda ňovania 

štátnych inštitúcií a budov na území hlavného mesta , či ste 

v tej veci nejak rokovali, alebo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Samozrejme, je to jedna z tém, o ktorých hovorím. 

Pretože štát tu neplatí dane, ale je to systém, kto rý je 

celkom obvyklý  v Európe, ale je to jedna z tých ve cí, 

o ktorých sa rozprávame. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Končím bod Rôzne, pretože do diskusie, respektíve 

vraciame sa do bodu Vystúpenia ob čanov. 

 

 

BOD 35A VYSTÚPENIA OBČANOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prihlásilo sa šes ť ob čanov Bratislavy s diskusnými 

príspevkami.  
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Prosím, pán Michálek.  

Pán Michálek, máte tri minúty. 

Je tu pán Michálek, je tu.  

Dobrý de ň, pán Michálek, nech sa pá či, máte tri minúty 

na vystúpenie.  

Občan   Juraj   M i c h á l e k :  

Zravím vás vospolok. 

Chcem hovori ť o lesoparku, o ktorom som sa už tuná raz 

pokúsil hovori ť pred šiestimi, siedmimi rokmi. Vtedy ma 

vtedajší primátor vyprevadil s tým, že o ni č nejde. Tak vám 

chcem ukáza ť, že o nie čo ide.  

Toto je mapa lesoparku, poznáte, ak chodíte do 

lesoparku. Vyzerá pekne, krásne. Je to vlastne od K amzíka 

až po Biely kríž asi devä ť kilometrov, na šírku maximálne 

štyri kilometre a na tomto území krásnom zelenom je  

v skuto čnosti toto. Tým žltým sú vyzna čené všetky vyrúbané 

lesy. To znamená, že rádovo, nechcem to spo čítava ť na 

prstoch, ale ide tam o stovku hektárov za poslednýc h 

dvadsa ť rokov. Pred tým tam ni č takého nebolo. To znamená, 

v priemere ro čne asi pä ť hektárov. Pä ť hektárov, to je 

viacej ako tá vyrúbaná časť pod Kolibou, ktorú pred 

nedávnom niektorí politici za čali tak obrovsky rieši ť a je 

to územie asi ke ď to prikryjem prstom takéto. To sú tie 

štyri hektáre, ktoré chýbajú pod Kolibou. A toto je  tých 

zhruba sto hektárov, ktoré nikomu nechýbajú v našom  

mestskom lesoparku, ktorý je sú časťou chránenej krajinnej 
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oblasti a sú časne je to rekrea čná zóna všetkých ob čanov 

mesta.  

A tu nejde teraz o to, že tam zmizlo iks tisíc stro mov 

kubíkov dreva, alebo dokonca miliónov Eur do vrecká  

niekoho, komu to nepatrí, z vrecák ob čanov, ktorí už o to 

prišli na najbližších sto až stopä ťdesiat rokov, lebo to ľko 

rastie priemerne kvalitný strom alebo les. Ale ide tam 

o ekosystém, ktorý bol tak nabúraný, že rastliny aj  

zvieratá, všetko sa radikálne zmenilo takým spôsobo m, že 

keby sa nie čo za čalo robi ť pred tými siedmimi rokmi, kedy 

som tu bol ešte za predpreošlého primátora, tak by sa to 

dalo horko ťažko zachráni ť. (gong) Ale keby sa to za čalo 

robi ť teraz hne ď, zajtra, na jar, od za čiatku vegeta čnej 

sezóny, tak by to dokázali len ozaj majstri ekologi ckého 

remesla, ktorí rozumejú nie len prírode, ale aj dru hej 

prírode, teda nie len prvej prírode, ale aj druhej prírode 

a vedia akým spôsobom dotiahnu ť nie mesto do lesa 

a vybetónova ť a vyasfaltova ť les, ako sa to deje dnes.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Michálek, musím vás upozorni ť na to, že.  

Občan   Juraj   M i c h á l e k :  

Končím poslednou vetou. Vyzývam vás, vyzvy, vypíšte 

verejnú sú ťaž. Pretože tí ľudia, ktorí to mali dvadsa ť 

rokov rieši ť, ani nevedia aký je skutkový stav, nie to ešte 

riešenie.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 334 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, ďakujem. 

Občan   Juraj   M i c h á l e k :  

Bude to riešenie možné, ke ď to zoberú do rúk ľudia, 

ktorí budú môc ť rozhodova ť sami za seba.  

A ja vám ešte raz odovzdávam. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Michálek, prepá čte, platia pravidlá pre všetkých, 

aj pre vás.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, my sme sa spolu boli na to pozrie ť na to, ja vám 

za to ďakujem. Som rád, že vás tu vidím, pretože to 

znamená, že tie problémy, o ktorých ste vtedy hovor ili 

nemáte, alebo že sa podarilo vyrieši ť, to ma teší.  

Ja toto mám, vy ste mi to dali. Chcem len poveda ť, že 

mesto bude robi ť koncept rozvoja lesoparku, tam je záväzné 

uznesenie a budeme sa ur čite zaobera ť aj tými témami, 

o ktorých hovoríte vy. 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Nasleduje pán Pätoprstý.  

Pán Pätoprstý, prosím, máte slovo.  
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Občan   Martin   P a t o p r s t ý :  

Dobrý de ň prajem, moje meno je Martin Patoprstý, som 

poslanec miestneho zastupite ľstva za Ružinov a prišiel som 

sem oh ľadne kauzy Lídlu. Pán Schlesinger, ktorý pôjde po 

mne to trošku viac objasní, ja skôr k tým faktom.  

Dva týždne dozadu, takto, presne štvrtok, sme mali 

stretnutie s pánom primátorom Nesrovnalom, ktorý ná m 

sľúbil, že na tú vec sa pozrie. Žia ľbodu, doteraz sa tak 

nestalo. Čiže by som chcel na tomto fóre poprosi ť, aby teda 

sa na to pozrel, aby nám dal spätnú väzbu.  

V princípe o čo ide.  

Bola tam postavená stavba administratívnej budovy 

spolo čnosti Lidl, ktorá išla bez verejnej vyhlášky, bez 

účastníkov konania, bolo to napadnuté na prokuratúre,  ktorá 

našla pochybenie a bolo to vrátené na stavebný úrad . 

Dvestojedenástkou sme žiadali nahliadnutie do spisu , ktoré 

nám nebolo umožnené, následne sme sa odvolali na Ok resný 

úrad, ktorý to momentálne rieši. Čiže pevne veríme, že to 

vyrieši tak, že to vráti naspä ť na stavebný úrad príslušný, 

ktorý vyhlási nové stavebné konanie, kde budú obyva telia 

ako ú častníci konania.  

A medzitým, aj napriek tomu, že nám spolo čnos ť Lidl 

sľúbila, že pán starosta Pekár s ľúbil, že stava ť sa nebude, 

opäť idú stava ť.  

Záhadne bola táto časť Ostredkov vybratá z územného 

plánu zóny, ktorý sa pripravuje, čiže už asi vieme, že teda 

záhada v čom tkvie. A preto sme poprosili pána starostu 

Pekára na zastupite ľstve uznesením, aby sa obrátil na 
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hlavné mesto s tým, že územný plán zóny rozšíri na celé 

Ostredky. Pán starosta nám povedal, že tak u činil a čaká na 

vyjadrenie hlavného mesta. 

Čiže týmto by som opätovne ešte raz poprosil pána 

primátora, aby sa k tomu vyjadril v čo najskoršom možnom 

čase, nako ľko na tú novú dostavbu objektu už je momentálne 

štúdia EIA vyhodená, aby sa zase nestalo, že obyvat elia 

a všetci dotknutí ostanú nevyšlysaný a stavba sa za čne 

stava ť, ako to bolo pred tým a potom už, žia ľbohu, si 

všetci môžeme len píska ť.  

Ďakujem za pozornos ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pán Petoprstý. 

My sme sa týmto zaoberali ve ľakrát, viete to. 

S mnohými poslancami sme tam boli aj  so spolo čnos ťou 

Lidlom a myslím, že sme mnohé, mnohé, mnohé sa poda rilo.  

To, čo hovoríte teraz, tá, tá žiados ť mestu Ružinov, 

ja som sa tým zaoberal, aj som vášmu kolegovi Schle , 

Henrikovi poslal. Takže Henrik tú informáciu má, kt orú 

nemáte vy. Takže si to ale potom povedzte medzi seb ou.  

Pán Schle, pán, pán Chren, chcete faktickou?  

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážený pán primátor, len minútka.  
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Chcem naozaj podpori ť ob čanov. Nie je to len 

o výstavbe, ale je to o celkovom prístupe stavebník a 

k ob čanom v tejto veci.  

Tam je ve ľký problém, že napriek tomu, že sa ob čania 

snažili ústretovo dohodnú ť a žiadali veci, ktoré vôbec nie 

sú nerozvážne, ako napríklad výsadba pár stromov, k toré by 

oddelili ich byty od existujúcej budovy, musím pove dať, že 

stavebník absolútne nevyšiel v ústrety. Nevedia sa dosta ť 

mamičky s ko číkmi napríklad na autobusovú zastávku, pretože 

veľký pozemok Lidlu je neustále ohradený a nechcú im h o 

spriestupni ť.  

A je to, pod ľa môjho názoru, exemplárny prípad toho, 

ako by stavebník, ale aj miestny stavebný úrad nema l 

komunikova ť s verejnos ťou. Vynecha ť ich z celého konania, 

hoci ich odde ľuje len ve ľmi malý úzky chodník, na základe 

čoho bol nie využitý, ale zneužitý zákon. A bol by s om 

naozaj ve ľmi rád, keby sa aj toto nové  volebné obdobie 

začali tým, že v takýchto prípadoch budeme k ob čanom 

ústretoví. A preto mi len dovo ľte takýto prejav podpori ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Samozrejme, ja s vami úplne súhlasím. (gong) 

Aj Marián pre teba, toto je priestor pre ob čanov. 

Chcel by som, aby mal priestor pán Schlesinger. Ak chceš 

poveda ť nie čo, nech sa pá či, ale toto je priestor pre 

občanov v prvom rade.  
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Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ja len naozaj krátko.  

Napriek tomu, že som poslanec Petržalky a toto je v ec 

Ružinova, bol som v podstate od za čiatku pri tom. Pán 

Schlesinger nás oslovil a ja by som apeloval na to,  aby sme 

sa tým zaoberali, alebo aby sa tým kompetentný zaob eral čo 

najskôr, pretože hrozí, že Lidl si tam postaví ďalšiu 

budovu, a potom ke ď si ju postaví, tak si môžme opä ť 

píska ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, ďakujem.  

Nech sa pá či, pán Schlesinger.  

Občan   Henrich   S c h l e s i n g e r :  

Ďakujem vám pekne.  

Takže dobrý de ň, vážené pani poslankyne, vážení páni 

poslanci, pán primátor. 

Moje meno je Henrich Schlesinger, ja som zástupca 

bytového domu Obežná. Ja už vediem tento spor vlast ne 

s Lidlom už ôsmi mesiac aj s našimi obyvate ľmi nášho domu. 

My sme zo sídliska Ostredky z Ružinova.  

Pred našim domom sa za čalo 25. mája 2014 prístavba 

centrály spolo čnosti Lidl, ktorá sa vlastne pred ĺžila 
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priamo pred náš dom. Takto je náš dom a potia ľto sa vlastne 

pred ĺžila bez toho, aby sme boli informovaní, že sa tam má 

nie čo stava ť. Nemohli sme k tomu ni č poveda ť, bránili sme 

sa. Bola vypísaná petícia a tak ďalej.  Miestny ani 

stavebný úrad nám nijako nepomohli.  

Momentálne centrála Lidlu čelí viacerým škandálom. Je 

tam nieko ľko konaní vo či tejto spolo čnosti. A čo ma, čo ma 

zarazilo najviac, tak teraz 9. decembra 2014 bolo t o 

odvysielané v televízii Markíza, dala nainštalova ť nové 

kamery, zhruba asi osemnás ť. A z toho niektoré kamery 

monitorujú verejné priestranstvo pred našim domom k ade 

chodíme, bez akéhoko ľvek upozornenia. Jedna kamera priamo 

monitoruje ešte stále pravý blok nášho domu, čiže okná, 

balkóny mojich susedov.  

A to, čo chcem poveda ť, čo je také najzarážajúcejšie 

na celej tejto veci je to, že priamo jedna kamera b ola 

namierená do mojich okien. Mám nasnímaný, nasnímanú  moju 

obýva čku, moju spál ňu a tak isto moju kuchy ňu. Ja som si 

zavolal bezpe čnostného experta, ktorý sa na to prišiel 

pozrie ť, mal som tam právnika, mal som tam policajta, ktor ý 

sa na to prišiel pozrie ť a tak isto mám ďalších svedkov, 

ktorí môžu dokáza ť to, že môj byt bol monitorovaný jedenás ť 

dní bez toho, aby som o tom vedel.  

Bolo mi takisto, ak môžem ešte poveda ť, dva krát 

vyhrážané kvôli tomu, aby som sa v tejto veci neang ažoval 

ďalej. Ja sa v tomto angažova ť budem a budem chráni ť 

vlastne našich obyvate ľov, pretože som bol zákonne zvolený 

ako zástupca nášho domu.   
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A preto vyzývam teda a žiadam vás, poslancov, celý 

magistrát, hlavne pána primátora, aby nám pomohol s  touto, 

s touto kauzou, pretože Lidl tam plánuje ďalej stava ť. Je 

tam ďalší ve ľký pozemok pred našim domom, ktorý má Lidl 

odkúpený a chce tam postavi ť vlastne ďalší štvorposchodový 

polyfunk čný objekt.  

Viete, ke ď sa to za čalo celé stava ť, tak dvaja moji 

susedia, pretože tam vä čšiu časť toho domu tvoria 

dôchodcovia, dvaja tam dostali porážku. No ja sa ob ávam aj 

o zdravie, ako aj moje, tak aj mojich susedov, že a k sa tam 

bude ďalej stava ť, tak to tam jednoducho už ďalej 

neprežijeme.  

A ke ďže je vo či Lidlu vedených ešte nieko ľko konaní, 

tak si po čkajme na to, po čkajme si na tie vyjadrenia 

a chcem vás ešte pekne poprosi ť o pomoc, aby sa tam už 

ďalej nestavalo.  

Ďakujem vám ve ľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán Schlesinger. 

Tá ten postup toho stavebníka je skuto čne ve ľmi 

zvláštny v tomto prípade. My sme sa tomu venovali a  musím 

poveda ť, že na jednom z posledných stretnutí som dostal 

uistenie, ktoré sa ukázalo ako nepravdivé. Tak si t o budem 

pamäta ť. 
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Určite budeme ob čanov v tomto, v tomto postihnutom 

území pomáha ť. Budeme k tomu ale potrebova ť aj sú činnos ť 

mestskej časti Ružinov. 

Nasleduje pán Vaga č. 

Občan   Matej   V a g a č :  

Dobrý de ň, vážený pán primátor, vážené pani 

poslankyne, vážení poslanci, chcel by som sa vyjadr i ť 

k takej ožehavej téme, ktorá v posledných mesiacoch  burcuje 

občiansku, ale aj odbornú verejnos ť. Sú to garáže na 

Bratislavskom hrade.  

Totižto v rámci toho predinvesti čného výskumu 

archeológovia za nieko ľko rokov práce našli také pamiatky, 

ktoré menia históriu nášho mesta tak významným spôs obom, že 

posúvajú toto mesto kdesi do prvého storo čia pred našim 

letopo čtom. V tomto smere nás to všetkých teší a pretože 

tieto objavy boli tak závažného charakteru, tak tít o 

archeológovia urobili až dve medzinárodné konferenc ie, kde 

sa kapacity v tomto smere vyjadrili, že, že to je s kuto čne 

nie čo neobvyklé a vzácne, čo treba zachova ť.  

Potia ľto by to bolo dobré a v každej civilizovanej 

krajine a v každom kultúrnom meste by sa k takýmto 

pamiatkam pristupovalo obzvláš ť, ale obzvláš ť opatrne, 

kdežto u nás to hrani čí s barbarstvom a poviem aj v čom. 

Totižto u nás sa rozhodlo, že na tomto mieste sa sí ce nie čo 

zachová, ale prioritné sú garáže. Garáže, štyri pos chodia 

pod zem a urobí sa úprava, čiže úprava z osemnásteho 

storo čia, baroková záhrada, nejaká jazdiare ň.  
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V čom je problém? Totižto, ke ď sa kopalo, tak sa 

narazilo na rôzne archeologické vrstvy, to znamená,  narazil 

sa na, na barok, tá sa odkopala od, odbagrovala, po tom sa 

narazilo na stredovek, odbagrovaný, potom sa narazi lo na 

Slovanov, odbagrované, potom sa našlo tie keltské o ppidum 

s rímskymi stavbami s časti zostalo teda a potom sa 

samozrejme našli ešte staršie eneolitické vykopávky . 

A teraz je otázka, že, že ako je možné, že, že na t akomto 

mieste toto mesto a táto krajina preferuje garáže k eď 

stavby, ktoré sa tam našli sú najstaršie stavby na tomto 

území, kamenné, murované. Staršie neexistujú ani v tomto 

regióne. Našiel sa tam zlatý poklad, našiel sa tam obrovská 

akropola keltských stavieb, doteraz známa len v dre vených 

stavbách. Ešte raz hovorím, že dneska sú tendecie u ž 

desa ťro čia, že takéto veci sa prezentuje in situ, to 

znamená na mieste. Miesto toho u nás preferujeme ga ráže, 

ktoré sa tvrdia, že budú pre, pre ob čanov, ale to je dos ť 

smiešne, lebo pä ťdesiat odtia ľ sú garáže, ktoré sú prázdne. 

(gong) to znamená, táto nekultúrnos ť a toto barbarstvo 

vážnym spôsobom zasahuje do kultúry nášho mesta.  

A poviem poslednú vec. Pre všetkých návštevníkov 

hradu, alebo do všetkých bedekrov keby sa napísalo,  že 

okrem  Bratislavského hradu tam bolo významné strat ené 

keltské mesto a prí ďte sa na to pozrie ť, len v dnešnej dobe 

sú odbagrované barokové stavby, to znamená, našli s a 

podložia do kame ňa vytesané schodisko, našiel sa múr, 

a miesto toho sa teraz čo bude robi ť? Robí sa toho replika 

a kreslia sa krásne obrázky, tie vrtulníkové poh ľady na 

nejakú barokovú záhradu, ale to hodnotné, tie všetk y 

kultúrne vrstvy sú pre č. Je to proste nepochopite ľné, že 
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niekto v tejto krajine a v tomto meste takýmto spôs obom 

rozhodol.  

A to teraz hovorím bez emócií, tak ako ste vyzvali,  

bez emócií, racionálne. Racionálne sa pozrime, čo toto 

mesto (gong) týmto zásahom stratilo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pán inžinier. Je to skuto čne ve ľmi 

aktuálna vec.  

Ja som o tom hovoril aj s predsedom národnej rady 

Pelegrinim a požiadal som ho, aby maximum týchto pa miatok 

ostalo zachované pre Bratislav čanov a pre turistický ruch. 

Pretože ak skuto čne sa našlo, alebo ak sú indície, že toto 

mohlo by ť to centrum keltskej, stratenej keltskej ríše 

Norikum, tak je to senzácia svetového významu a rob í to 

z Bratislavy jedno ve ľmi významné miesto na historickej 

mape Európy. 

Pravdou však je, že tie, a to je to, čo som povedal, 

že po ďme trochu s rozumom na to, tie nálezy sa našli 

pretože sa robia garáže. Neni je to tak? že pre čo sa 

stavajú garáže, preto sa to našlo. Keby sa vôbec ne stavali 

garáže, tak sa ani na to nepríde.  

Ja to neobhajujem, ja len iba hovorím tú časovú 

perspektívu. A nie je to opa čne, že sa h ľadali nálezy 
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a teraz sa povie, spravme tam garáže. Bohužia ľ, tá jama tam 

je, kto ju vykopal, sa dopustil toho, čo s vami súhlasím. 

Ale tá jama tam je, musíme sa k tomu nejak postavi ť. Viem, 

že národná rada má plán, ako zachova ť tie najcennešie 

pamiatky, aby boli prístupné verejnosti, aby boli z a sklom, 

pod sklom, zakonzervované.  

Odporú čam stretnú ť sa s príslušnými, s príslušnými 

ľuďmi. Ja som sa dohodol s predsedom národnej rady, že  tam 

pôjdeme znovu až od, od, odtaj, od, až nebude sneh.  Po ďte 

tam s nami. Mali by tam by ť webkamery, aby všetci mohli 

sledova ť čo sa tam deje.  

Hovorím, je to téma, ktorá, ktorú musíme sledova ť 

a ktorú nepustím so zrete ľa ani ja.  

Nasleduje pán Mihók.  

Pán Mihók, zdravím vás.  

Občan   Jozef   M i h ó k :  

Dobrý de ň prajem. Áno? Dobrý de ň.  

Chcel by som informova ť hlavne tých nových poslancov, 

ktorí nasko čili do týchto poslaneckých lavíc, lebo starí to 

už po čúvali minulý rok a nepohli s tým.  

Bratislavská od ťahová služba. Zopakujem. Bratislavská 

odťahová služba, také sú názvy na od ťahovacích vozidlách, 

patrí súkromnej spolo čnosti. Napriek tomu, že patrí 

súkromnej spolo čnosti a viac ako pä ť mesiacov používala 

pokladni čné doklady s pe čiatkou Dopravného podniku, nikto 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 05. februára 2015 

 345 

s funkcionárov magistrátu, poslancov, dozornej rady , 

riadite ľ Dopravného podniku, nikoho to netankovalo, na čo by 

ich to aj tankovalo, že niekto berie peniaze na pe čiatku 

Dopravného podniku.  

Tie od ťahové služby jazdia doteraz, z jednej strany 

majú tam mestská od ťahová služba, potom tam majú Dopravný 

podnik, potom tam majú staromestká a ľudia si myslia, že to 

patrí mestu. Ale táto súkromná spolo čnos ť ro čne robí do 

vačku 20 miliónov.  

Takže chcem upozorni ť tých nových poslancov, starí na 

to kašlali, ktorých som na to upozor ňoval, dajte si hlavy 

trošku do ruky a za čnite uvažova ť nad tým. Však už to 

samotné, že to od ťahuje súkromná služba je to porušenie 

zákona. Zákon hovorí jasne. Z komunikácie môže od ťahova ť 

správca komunikácie, nie súkromná služba. To máte t o isté, 

ako keby da ňový úrad delegoval esero čke, aby vyberala dane.  

Chcem vám da ť tuná návod a som zvedavý kto a kedy sa 

toho chytí. Ja som tieto všetky pripomienky dával n a da ňový 

úrad, na prokuratúru, vyšetrovate ľ to má, dospeli k názoru, 

že tam bolo porušenie. Akurát vedeniu magistrátu 

a Dopravnému podniku to nevadí. Ale pokia ľ bude na čele 

Dopravného podniku stá ť taký človek, ktorý videl prvýkrát 

elektri čku ke ď mal dvadsa ťpäť rokov, tak asi ťažko sa tu 

bavíme o niekom, čo sa rozumie doprave. Dopravný podnik 

neni len to nakupova ť autobusy.  

Dopravný podnik je rozumie ť problematike. A chcem vás 

upozorni ť na to, že tie vozidlá, ktoré opravujú trak čné 

vedenie, tam je naj, najmladšie vozidlo dvanás ťro čné. 
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Dvanás ťro čné vozidlo. Viete čo to znamená? To je to 

vozidlo, ktoré dvadsa ťštyri hodín robí údržbu, aby mohli 

chodi ť elektri čky, aby mohli chodi ť trolejbusy.  

Pozrite sa ko ľko úradníkov si kúpilo za dvanás ť rokov 

vozidlá a dajte si dokopy tú sumu, či by nestálo za to, aby 

sa aj tento vozový park za čal robi ť. Je tam káblové 

vedenie, ktoré má štyri čaty, ktoré slúžia nepretržite. 

Upozor ňoval som pred rokom, že tam majú nevýhodné, 

nevyhovujúce vozidlo. Tie štyri partie majú jedno v ozidlo. 

Ja ke ď som tam robil pred dvadsiatimi rokmi, sme mali kaž dá 

partia svoje vozidlo. Teraz majú štyri partie jedno  

vozidlo, aj to nevyhovujúce.  

To znamená, že sa zamyslite nad tým, čo máte 

v Dopravnom podniku a dajte si tam ľudí, (gong) ktorí budú 

rozumie ť doprave.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Mihók, ďakujem ve ľmi pekne.  

Skuto čne ve ľmi záslužné, že ste upozornili na túto 

vec, lebo to bol ve ľmi čudný obchod, ktorý Dopravný podnik 

nevedel vysvetli ť, alebo vysvetlil ho nejak vlažne a ja som 

sa čudoval, že prítomní poslanci sa toho nechopili. Tá vec 

sa bude da ť vyrieši ť systémovo a to budú proste 

profesionálne vedenie týchto firiem, tak ako som po vedal.  

Nech sa pá či, pán Ftá čnik.  
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Občan doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc.: 

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení  

páni poslanci, máte za sebou prvé zastupite ľstvo, na ktorom 

som mal ve ľa krát chu ť zareagova ť, aj ste ma niektorí 

vyzývali a povedal som si, že to neurobím a že skús im 

vystúpi ť v Rôznom ako ob čania, tak ako sme to zaviedli 

v minulom období a poveda ť vám nieko ľko slov.  

Z toho čo som po čul po čas dnešného zastupite ľstva 

vidie ť, že každý z vás sem prišiel s ve ľkou energiou zmeni ť 

veci, ktoré nefungujú a ktoré by mali v meste fungo vať 

lepšie. Ja si myslím, že tak je to správne. Že ste práve 

z takouto ambíciou do mestského zastupite ľstva do mesta 

prišli a ja pevne verím, že sa príde k tomu, že sa nájde 

zhoda v tomto poslaneckom zbore a vo vz ťahu k primátorovi 

a jeho námestníkom o tom čo sa naozaj za tie štyri roky 

chce dosiahnu ť, lebo nedá sa všetko vyrieši ť len tak 

jednoducho, ako sa to zdá, pretože často to nezávisí len od 

vás, ako napríklad stavebné povolenie na Štúrovú, k toré 

Bratislavský samosprávny kraj ako dráhový úrad vydá val šes ť 

mesiacov, hoci stavebný úrad Petržalka to stihol za  tri 

mesiace. Preto sa tam ni č nerobilo. Alebo aj preto sa tam 

ni č nerobilo, pretože to nezávisí len od mesta. Darmo sme 

volali s pánom predsedom, s jeho ľuďmi, jednoducho to ide, 

ide, ide tak že, ako to teda ten iný orgán rozhodne .  

Nie je to jednoduché často preto, lebo nemáte dos ť 

peňazí na to, čo by ste chceli urobi ť. Naše mesto dlhodobo 

má nižšie príjmy ako má potrebné minimálne výdavky.  Okrem 

toho sú tu dlhy, ktoré sme síce znížili za štyri ro ky, ale 

ešte stále sme ich nepresko čili. A potom je tu potreba 
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spoluú časti na európske fondy, ktoré ur čite budete ma ť 

ambíciu čerpa ť, pretože Bratislava také možnosti má a bude 

mať aj v období 2014 – 2020 a na to treba v tom rozpo čte 

vytvori ť priestor. Je pravda, že každý rozpo čet sme 

začínali minulé štyri roky s tým, že nám chýba dvadsa ť 

miliónov Eur a finan čná komisia ústami pána predsedu 

vtedajšieho, dnešného primátora povedala, doneste v yrovnaný 

rozpo čet. To je váš problém. Vy ste exekutíva, vy to máte  

vyrieši ť. Tak zrejme to bude aj v tomto roku a nebude to 

ľahké, pretože ten rok je naozaj zložitý. A pevne ve rím, že 

ten rozpo čet bude odráža ť aj vaše predstavy, minimálne 

v tých cie ľoch a potom sa uvidí, že odkia ľ sa na to dajú 

zohna ť peniaze.  

Nie je také jednoduché dosiahnu ť čo chcete z mestom 

urobi ť aj preto, že sú množstvo, je množstvo vecí a zmlúv , 

ktoré vás limitujú, ktoré ste si nevymysleli vy, al e ktoré 

ste zdedili. Dnes o nich bola re č na tomto zastupite ľstve. 

Zmluva o Predstani čnom priestore, ktorú bývalý primátor 

Ďurkovský podpísal de ň pred odchodom z funkcie, zablokovala 

ten priestor na dlhú dobu a stále sa nie čo dá. Zmluva 

o zimnej službe podpísaná v októbri 2010 na osem ro kov, 

ktorá dala rámce tomu, ako to funguje v zimnej služ be 

s tým, že to môže fungova ť lepšie, ale s tou zmluvou sa dá 

pohnú ť len vtedy, ke ď sa nájde na to dôvod. Alebo vás čaká 

tajná zmluva o spolupráci s PKO, ktorú mimochodom, ako ste 

mali v materiáloch, vypovedala spolo čnos ť Henbury 

Development. (gong)  

Určite máte ambície tieto a iné problémy rieši ť, a my 

občania, pretože dnes som tu v roli aktívneho ob čana, vám 
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budeme drža ť palce. Ak budete ma ť záujem, tak vám radi pri 

tom pomôžeme.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keď. Prihlásili sa nejakí ďalší? Dobre.  

Tým pádom je bod, bod Vystúpenie ob čanov u konca a my 

sa môžeme vráti ť k poslednému bodu nášho rokovania a tým je 

Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

development.  

A o čom sa malo hlasova ť v bode Rôzne? Dal niekto 

nejaký, ja som nezaznamenal nikto, žiadny návrh? Ne boli 

žiadne ná. Nezaznamenal som žiadny návrh. 

Tak prosím návrhovú komisiu, vraciame sa do bodu 

Rôzne, ja som ho uzatvoril, pokia ľ si pamätám a nepovedal, 

nepovedal nikto. Ale ak bol návrh nejaký, tak po ďme o ňom 

hlasova ť.  

Nepočujem.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

O ropovode chceli informáciu v Rôznom da ť a dostali 

sme jedno uznesenie, teda návrh na uznesenie od pán a 

Budaja.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale on to, sme sa dohodli, že s tým po čká kým sa.  

Alebo nepo čkáte s tým? Nerozumel som tomu dobre teda 

potom? Chceli ste ten manuál na tie stánky a tak ďalej, na 

tom predávaní.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja som povedal, že nie čo podobné som navrhol ja pred, 

v predchádzajúcom volebnom období a že musíme zisti ť, ako 

ďaleko sa ten materiál dostal a, a to riadite ľ magistrátu 

to zistí a, a potom, potom bude. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, to zistíme a potom sa vrátime k tomu čo 

navrhujete, lebo treba ís ť týmto smerom.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) mal pán Kríž, teda 

chcel informova ť o ropovode. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, dobre, dobre. Vraciame sa do. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte sa chcem opýta ť pána Budaja, lebo som tomu 

nerozumela, že druhú časť vypustíme a os.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prvú, áno. A druhá ostáva.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, takže ohla, hlasova ť budeme až na konci v bode 

Rôzne.  

Pán Kríž, nech sa pá či, máte slovo.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja chcem len pripomenú ť, preto som sa hlásil 

faktickou, že bod o Informácii o výstavbe ropovodu sme si 

odsúhlasili ako samostatný bod po Vystúpení ob čanov, čiže 

ak je ešte nie čo v bode Rôzne, mal tam by ť Informácia 

o rokovaní s Henbury development, neviem, ktoré má byť 

predradené, takže v tom to nechám na vás, pán primá tor. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán kolega, neviem čo sme si odsúhlasili oh ľadne 

ropovodu, my sme si odsúhlasili, že Henbury bude po , po 

Vystúpení ob čanov, ale ropovod v programe vôbec nie je.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Zabudol som na nie čo?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Okej. Takže máme ešte dva body, aby sme, aby sme  

rokovali o týchto dvoch bodoch? O ktorom budeme o p rvom? 

O Henbury alebo o ropovode?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Henbury.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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BOD 25 INFORMÁCIA O ROKOVANIACH SO 

SPOLOČNOSŤOU HENBURY DEVELOPMENT, 

S.R.O., SO SÍDLOM HODŽOVO NÁMESTIE 

2, 811 06 BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

Development. 

Materiál ste dostali. Je to informa čný materiál, ktorý 

v podstate taký istý ako bol pred tým. Posledná zme na je 

tá, že spolo čnos ť Henbury vypovedala zmluvu o spolupráci 

s mestom. Na žiados ť poslancov a poslaneckých klubov sme 

doplnili dnešné materiály o tú zmluvu o spolupráci tak, aby 

ste si sami mohli urobi ť obrázok o tom, čo nám vlastne 

spolo čnos ť Henbury vypovedala. Ale  ďalší posun v tejto 

veci nebol.  

Ja som povedal tak ako sa stretnem s každým investo rom 

na magistráte férovo, tak sa stretnem aj s nimi a d áme si 

karty na stôl a povieme si ako, čo chce mesto a čo chce 

investor  a to tom vás samozrejme budem informova ť.  

To je všetko.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán Budaj, nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  
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Je to závažný krok zo strany, zo strany Henbury 

development a upozor ňujem, že treba naozaj s právnym 

oddelením prejs ť aké ciele sleduje tento náš vlastne 

partner a zárove ň aj protivník na súde týmto opatrením. 

Za druhé, chcem pán primátor poprosi ť, aby ste 

k rokovaniam s touto spolo čnos ťou, ke ďže to bol výrazný 

verejný, výrazná verejná téma pozvali aktivistov, k torí sa 

roky tým PKO zaoberajú. Robil to kedysi dokonca aj 

predpredošlý primátor Ďurkovský. Aspo ň raz, či dva krát, 

stávalo sa to v prípade rokovaní pána Ftá čnika a bolo by 

dobré, keby tá tradícia pokra čovala. Či už to budú 

aktivisti z radov poslancov, aj takí tu sedia, pani  

Šimonči čová, pani Pätoprstá, alebo to bude pán Vaga č 

a aktivisti z (poznámka: nezrozumite ľné slovo) to je už na 

vás. Ale je to pre prospech otvorenosti magistrátu k tejto 

téme, ktorá bola nakoniec aj predmetom verejnej dis kusie 

s ob čanmi. Pol roka trvajúcej vyhodnotené a tak ďalej a tak 

ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hej, hej. štyri roky, štyri roky predchádzajúce 

volebné obdobie sa s tým ni č nespravilo.  

Ale samozrejme, budeme diskutova ť a rieši ť tú vec 

s verejnos ťou.  

Keď sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram 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 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Informáciu o rokovania so spolo čnos ťou 

Henbury development.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, registrujte sa a prihlás, a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 25A ÚSTNA INFORMÁCIA O ROPOVODE 

SCHWECHAT 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A prechádzame k ďalšiemu bodu nášho rokovania a to je 

Informácia o ropovode.  
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Pán poslanec, nech sa pá či, máte slovo, pokia ľ som 

tomu rozumel prá, rozumel správne. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Dal som si takú úlohá, že by sme asi aj našich kole gov 

poslancov  mohli informova ť o tejto téme. Istotne to každý 

zachytil aj v médiách v minulosti, že existuje plán  

vybudova ť ropovod cez územie nášho mesta. Tá finálna trasa 

tej, toho samotného ropovodu mala by ť známa už v roku 2011, 

neskôr to bolo posunuté na rok 2012, neskôr rok 201 3 

a nakoniec ani v roku 14 ne, nebola tá finálna tras a 

zverejnená. Boli zverejnené len také nejaké predbež né 

plánované trasovania v alternatívach, pri čom z tých 

alternatív dve viedli priamo cez zastavaný intravil án obce, 

konkrétne cez mestskú časť Petržalka.  

Iste si všetci uvedomujeme, že riziká a ekologické 

záťaže, ktoré by z toho mohli vyplynú ť, ďaleko prevyšujú aj 

tie nejaké deklarované ekonomické benefity a aj za týmto 

účelom vzniklo v Bratislave peti čných iniciatív, ktoré 

protestovali proti tomuto zámeru. Organizácia v Pet ržalke 

Mladá Petržalka, ktorej som členom, len na území mestskej 

časti vyzbierala nieko ľko tisíc podpisov, ktoré sme 

odovzdali bývalému pánovi primátorovi. Celobratisla vská 

iniciatíva Nie ropovodu vyzbierala v Bratislave dok onca 

nieko ľko desiatok tisíc podpisov a v danej veci rokovala 

ešte s vami, vážený pán primátor, ke ď ste boli vo funkcii 

podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja.  
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Po pripomienkach zo strany hlavného mesta a ob čanov 

pris ľúbilo ministerstvo hospodárstva, že vytvorí isté 

pracovné skupiny, ktoré spolu s mestom budú h ľadať nejaké 

optimálne riešenie, ale do dnešného d ňa sa ni č podobné 

neudialo.  

Rovnako s hlavným mestom, pod ľa mojich informácií, 

nekomunikuje na nejakej operatívnej báze ani spolo čnos ť 

Transpetrol a je ešte takou pikoškou, že finan čný riadite ľ 

s našej spolo čnosti, našej organizácie BVS, teda našej 

firmy BVS je zárove ň podpredsedom predstavenstva 

Transpetrolu.  

Minulé zastupite ľstvo prijalo k danej veci uznesenie, 

o tom by som rád informoval teda našich nových kole gov. 

Toto uznesenie jasne deklarovalo náš postoj k tejto  

plánovanej zástavbe. Napriek všetkým deklarovaným p ozitívam 

sme sa zhodli, že to bezpe čnostné a ekologické riziko je 

príliš ve ľké a tento plán sme zo strany hlavného mesta 

odmietli.  

Momentálne máme nové zloženie zastupite ľstva a myslím 

si, že je namieste, aby sme zaktualizovali toto, tú to 

politickú deklaráciu aj v tomto novom zložení. Pret o by som 

veľmi rád navrhol váženému zastupite ľstvu prija ť takéto 

deklaratórne uznesenenie, pre čítam ho: 

Po A, mestské zastupite ľstvo odmieta trasovanie 

ropovodu pod názvom Bratislava - Schwechat Pipeline  cez 

katastrálne územie hlavného mesta; 

Po B, zastupite ľstvo žiada pána primátora, aby dané 

stanovisko tlmo čil vláde Slovenskej republiky, spolo čnosti 

ÖMV a taktiež vláde Rakúskej spolkovej republiky.  
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Po C, zastupite ľstvo žiada primátora, aby ako 

majoritný akcionár požiadal aj akciovú spolo čnos ť BVS, aby 

v rokovaniach o tomto projekte vystupovala v súlade  s týmto 

uznesením.  

Návrh uznesenia dávam návrhovej komisii písomne. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Ja ešte doplním informáciu o to, že o aktuálnu 

informáciu, že som sa predv čerom, alebo myslím ten, pred 

pár d ňami na žiados ť pána Nemcsicsa s ním stretol tu  na 

magistráte. Bolo to také krátke informatívne stretn utie. Ja 

som ho oboznámil s pozíciou mesta, ktorá je daná uz nesením 

mestského zastupite ľstva, uznesením župného zastupite ľstva. 

Tak ako hovoril kolega Kríž, tam som aj ako podpred seda 

župy sa podie ľal na príprave týchto vecí. A tá situácia sa 

od, sa od tej doby nezmenila.  

Pán Nemcsics ma informoval o tom, že dochádza k pos unu 

v postoji Európskej únie, ktorá sa blíži k názoru, že by to 

mohol by ť predsa len projekt strategického významu a to by 

teda menilo vcelku situáciu, lebo dôvody na to sú d ané 

stavom na Ukrajine. Takže takto sme si vymenili inf ormácie.  

Vytkol som mu, hoci on za to nemôže, že mestské 

zastupite ľstvo žiadalo prítomnos ť zástupcu ministerstva 

hospodárstva, nikto neprišiel. To bolo ve ľmi nezdvorilé 

gesto. Neprišiel ani nikto z Transpetrolu, to sa mi  tiež 
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celkom nepozdávalo. To som mu tlmo čil, túto našu pozíciu. 

Ale skon čilo to tak, že vlastne na rade, na rade bude 

vláda, ktorá sa rozhodne o tom, či zaradí tento projekt do  

strategických investícií, alebo či ho vyhlási za 

strategickú alebo nie. A spolo čnos ť Transpetrol možno sa 

potom obráti na mesto s nejakou procesnou informáci ou 

o revíziu nášho postoja.  

To je všetko, čo sme si k tomu povedali a roziš, 

a rozišli sme sa.  

Pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

V súvislosti s ropovodom sa stále hovorilo o tom, ž e 

pôjde cez katastrálne územie Petržalky a pôjde aleb o po 

Dolnozemskej ceste, alebo po Einsteinovej, ale akos i dlho 

si nikto neuvedomil, že do tej Petržalky sa musí te n 

ropovod aj nejak dosta ť a dostáva sa tam cez katastrálne 

územie jednak Ružinova a jednak Vajnor, pretože obi dve tie 

preferované varianty hovoria o tom, že ten ropovod pôjde 

buď priamo v telese dia ľnice alebo v jej ochrannom pásme, 

čo popri inom v sú časnosti vylu čuje platný zákon o cestnej 

doprave, ktorý to, ktorý takéto nie čo vylu čuje, aby bol 

vedený ropovod v ochrannom pásme dia ľnice.  

Ale chcem v tejto súvislosti tú aktivitu pána, pána  

poslanca podpori ť, Kríža podpori ť, pretože naozaj sa to 

intenzívne dotýka aj mestskej časti Ružinov a dokonca 

poviem, že má to ešte takú absurditu, že v uznesení  vláda 
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z januára 2013 sa priamo píše, že sa o trase ropovo du bude, 

bude rokova ť na úrovni magistrátu, na úrovni župy, na 

úrovni mestskej časti Bratislava – Petržalka, ale mestská 

časť Bratislava – Ružinov, prípadne Bratislava – Vajnor y 

tam vôbec nie sú spomenuté.  

A sú časne teda poviem, že v tom uznesení vlády 

z januára 2013 je priamo uvedené, že vláda preferuj e tieto 

dva varianty, ktoré majú ís ť priamo cez intravilán hlavného 

mesta. 

Ďakujem pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pokia ľ si spomínate kolegovia poslanci z minulého 

zastupite ľstva, tak bola tu ve ľká diskusia o tom, či mesto 

malo informácie, nemalo informácie. Pán Ftá čnik tvrdil, že 

to nemá tak uložené v pamäti, že by to mesto malo 

informácie. Ale potom ho usved čili v tom, že by to tak 

v pamäti uložené mal ma ť, pretože mesto má o tom 

informácie. 

Ale aby sa to už neopakovalo, tak to bude ma ť pána, 

ale o tom povie pán riadite ľ Maruška.  

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

Ak dovolíte, kratu čko len zareagova ť a informova ť pána 

poslanca v súvislosti s týmto návrhom.  
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Pán poslanec Kríž, len informácia pre vás, ak 

dovolíte, že mesto, mesto uvedenú tému nepodce ňuje. 

Operatívna porada pána primátora sa tým zaoberala e šte 

tento týžde ň, ke ďže si myslíme, že sa jedná o pomerne, by 

som povedal, mediálne citlivú tému a mesto nemalo 

stanovených jednozna čne zodpovedných ľudí, ktorí túto tému 

budú monitorova ť a ktorí sa jej budú venova ť. Na, na tejto 

porade, operatívnej porade pána primátora, ktorá bo la 

v pondelok sme rozhodli o vytvorení pracovnej skupi ny za 

magistrát, ktorá sa bude, hovorím, touto témou zaob era ť 

a permanentne monitorova ť situáciu. Vedie ju hlavný 

energetik mesta pán inžinier Muška a potom následne  dvaja 

zodpovední pracovníci  z oddelenia životného prostr edia, 

pani doktorka Calpašová a pán inžinier Tokoš.  

To znamená, že v prípade, že ministerstvo hospodárs tva 

zriadi žiadanú komisiu, ktorú doposia ľ  samozrejme 

nezriadili, tak samozrejme má v, na meste, alebo v meste 

partnerov, s ktorými samozrejme budú rokova ť a môžu uvedenú 

problematiku rieši ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Chcem vás ešte informova ť, že do diskusie sa prihlásil 

pán Dragun. O jeho vystúpení budete musie ť rozhodnú ť 

hlasovaním.  
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Čiže kto je za to, aby pán Dragun vystúpil, tak nech  

zdvihne ruku.  

(Hlasovanie.) 

Približne vä čšina.  

Pán Dragun, nech sa pá či, máte tri minúty.  

Občan   Miroslav   D r a g u n , zástupca ob čianskeho 

združenie Nie ropovodu: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som na úvod chcel ešte ve ľmi pekne po ďakova ť 

pánovi primátorovi, že tento názor, čo sa týka ropovodu 

tlmo čil aj rakúskemu ve ľvyslancovi, pri ich stretnutí, za 

čo v mene ob čianskeho združenia Nie ropovodu ve ľmi pekne 

ďakujem.  

Ja som sa v čera stretol s pánom Nemcsicsom v podstate 

na stretnutí, kde ma informoval o dvoch veciach. pr acovné 

skupiny zasadnú najskôr vtedy, ke ď vláda prijme finálnu 

trasu a v podstate vtedy bude najskôr diskutova ť z mestom.  

A doplním iba pána Marušku, že mesto Bratislava má už 

nominovaných svojich zástupcov v pracovnej skupine.  List so 

zástupcami poslal pán primátor Ftá čnik ešte v bývalom 

volebnom období. Čiže možno by sta čilo iba aktualizova ť 

zoznam ľudí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Pán  poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ako som sa dozvedel teraz od pána poslanca Buocika,  že 

trasa je ur čená s najvä čšou pravdepodobnos ťou popri 

dia ľnici cez Vajnory a Ružinov do Petržalky, tak by som  bol 

rád informovaný potom, pán primátor a pracovníci úr adu, aby 

dávali vedie ť týmto dvom alebo trom mestským častiam 

Petržalka, Ružinov, Vajnory, ako tie rozhovory preb iehali 

a možnože  by nás mali ako mestské časti k tomu prizýva ť, 

aby sme sa k tomu mohli vyjadri ť  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hej, tá trasa ti ide cez Vajnory, pretože ide 

z Ve ľkého Bielu. Tam je ten, odtia ľ ide ten produktovod.  

Dobre, ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto do pro, do diskusie nehlási, uzatváram 

diskusiu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie ná vrhu 

uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tejto informácii sme dostali návrh uznesenia, kto rý 

nám predložil pán poslanec Kríž, a znie:  
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po A) mestské zastupite ľstvo odmieta trasovanie 

ropovodu Bratislava – Schwechat Pipeline cez katast rálne 

územie hlavného mesta, 

po B) mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby dané 

stanovisko tlmo čil vláde S, SR, spolo čnosti ÖMV a  vláde 

Rakúskej spolkovej republiky,  

a ďalej, mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby 

ako majoritný akcionár požiadal akciovú spolo čnos ť BVS, aby 

v rokovaniach o tomto projekte vystupova, vystupova la 

v súlade s týmto uznesením. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

tridsa ťjedna za. 

Uznesenie bolo prijaté.  

Ďakujem ve ľmi pekne za neho a ja sa s ním budem 

samozrejme riadi ť a príslušnú inštrukciu spolo čnosti BVS 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené panie poslankyne a páni poslanci, vyzerá to,  že 

sme vy čerpali program rokovania dnešného mestského 

zastupite ľstva. stihli sme to pred piatou hodinou.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte môžem, môžem, môžem? Lebo ke ď sa nevrátime k, do 

Rôzneho, ak to bolo úplne ukon čené, tak ešte máme hlasova ť 

o uznesení, čo dal pán Budaj. V druhej časti čo prvú 

stiahol.  

 

 

BOD 35 RÔZNE (POKRAČOVANIE) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Budaj, druhá časť. Beriem všetko.  

Odvolávam, čo som odvolal, slibuji čo jsem slíbil. 

Druhá časť uznesenia, nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja to musím, či sa chce alebo nie, aj tak.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jasné. Správne. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teda uznesenie pána Budaja znie: 

Mestské zastupite ľstvo žiada o správu o teda o správu 

o návrhoch na systémové zlepšenie financovania hlav ného 

mesta SR Bratislavy a o postojoch predstavite ľov Národnej 

rady SR Bratislavy. Termín: 1. 5. 2015. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Obávam sa, že do 1. 5. zrejme žiadne postoje zrejme  

nebudú, ale ke ď nebudú, tak poviem, že nie sú.  

 

Registujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sme v bode Rôzne teda ešte, ktorý.  

Ešte má niekto protokolárne, procesné, alebo iné 

priopomienky, aby sme boli v ažurite? 

Uzatváram bod Rôzne.  

Končím dnešné zastupite ľstvo.  

Uhler, čo si chcel?  

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

Keď sa spomenuli tie procesné veci a jednu krátku 

otázku, možno na organiza čné oddelenie. Týka sa to 

návrhovej komisie. Musia tam naozaj by ť piati. Ja som to 

totižto h ľadal v rokovacom poriadku a nenašiel som tam 

počet ľudí a zdá sa mi, že traja by úplne sta čili.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Správne, a predseda bude Uhler.  

(poznámka: smiech v rokovacej sále) 

A pôjdeš si tam, a pôjdeš si tam sadnú ť (poznámka:  so 

smiechom) 
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(poznámka: smiech v rokovacej sále) 

Nie, dobrá pripomienka a budeme sa ňou zaobera ť 

samozrejme. Možnože tam nemusia sedie ť piati, to je. Ale to 

pani predsední čka povedz, či. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Okej, túto poz, túto pripomienku berieme, budeme sa  

ňou zaobera ť. Ale to bola posledná pripomienka.  

A kon čím bod Rôzne. 

Končím mestské zastupite ľstvo. Ďakujem vám ve ľmi pekne 

za konštruktívny a priate ľský prístup. Ukázali sme, že 

vieme dobre spolupracova ť a bol to aj  signál pre 

verejnos ť, že tie zastupite ľstvá budú ma ť švih a nejakú 

intelektuálnu úrove ň. 

V mezzanine na vás čakajú chlebí čky ako odmena za 

ústretovos ť a spoluprácu a s mnohými vás, sa teším na 

stretnutie v sobotu na Bratislavskom bále  

Pekný de ň prajem, dovidenia.  

 

(Ukon čenie o 16.55 h) 

X X 
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