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OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(08.36 h Výzva na zaujatie miesta v rokovacej sále)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

... do komisie piateho člena. Tak prosím, predsedov 

klubov, aby navrhli.  

Martin? Vy ste dali. Áno, myslím že. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále)  

Katka, Katarína Augustini č, kde je? Zdenka? Zdenka 

Zaťovi čová.  

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Páni poslanci, otváram zasadnutie  Mestského  

zastupite ľstva  hlavného  mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, na ktorom vítam poslancov mestského 

zastupite ľstva, starostov mestských častí a ostatných 

prítomných.  

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mest ské 

zastupite ľstvo je   uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neú časti požiadali, na celý de ň 

požiadali dvaja. Pani Kramplová, kto to bol, prosím  vás? 

Zistite mi. Dvaja poslanci, mená dodáme.  
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Aha, ja potrebujem tie, potrebujem tie mená čo tu pani 

Kramplová mi zobrala. Áno? Nie, nemám to. Ona to zo brala, 

lebo išla dopísa ť Zdenku.  

Ďakujem, ďakujem. 

O ospravedlnenie neú časti požiadala pani Černá a pán 

Hochschorner na celý de ň. 

Vážené paní poslankyne a vážení páni poslanci, 

za overovate ľov zápisnice  z  dnešného zasadnutia mestského 

zastupite ľstva odporú čam zvoli ť Ras ťa Źit, pána poslanca 

Rastislava Žitného a pani poslanky ňu Farkašovskú.  

Má niekto iný návrh?  

Pána Žitného a pani Farkašovskú za overovate ľov 

zápisnice.  

Ak nie, prosím hlasujte o tomto návrhu. 

No, však, klub ju navrhol, klub ju navrhol. 

Hlasuje sa o návrhu pani Farkašovská, pán.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Čože?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pre čo by sme nemohli hlasova ť?  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Hlasujte, prosím, o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomní, dvadsa ťšes ť prítomných, 

za osemnás ť. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem. 

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zvolilo 

overovate ľov zápisnice pod ľa predloženého návrhu. 

Vážení posla, vážené poslankyne, vážení páni poslan ci, 

do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporú čam zvoli ť 

pani Izabellu Jégh, pani Ivetu Hanulíkovú, pána Jur aja 

Káčera, pána Milana Vetríka a pani Zdenku Za ťovi čovú.  

Má niekto iný návrh ? 

Ak nie, dávam hlasova ť o predloženom návrhu. 

Prosím prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných, 

dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem. 

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zvolilo 

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

vyhradené miesta, priebežne spracúvala návrhy na zm enu 

alebo doplnenie uznesení a predsedu návrhovej komis ie, aby 

po skon čení diskusie vždy predniesol presne formulovaný 

text návrhu uznesenia. 

Súčasne žiadam poslancov, aby návrhy na zmenu alebo 

doplnenie uznesení odovzdávali návrhovej komisii pí somne, 

jasne formulovate ľ, formulované a čitate ľné. 

 

(Poznámka:  Návrh programu : 

Voľba overovate ľov zápisnice, vo ľba návrhovej komisie 

0 Informácia o práci s elektronickými materiálmi 
Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

1.  Návrh zasadacieho poriadku Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
(poznámka: stiahnutý bod z programu rokovania) 

2.  Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k  31. 1. 2015 a pred ĺženie termínu 
plnenia uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy s termínom plnenia k 28. 2. 
2015 

3.  Nájom nebytových priestorov v budove Mestského 
ústavu ochrany pamiatok Uršulínska 9 pre LC med, 
s.r.o - ambulanciu všeobecného lekára ako prípad 
hodný osobitného zrete ľa 

4.  Návrh na nájom nebytových priestorov v Domove 
seniorov Lama č na prípravu stravy ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa 
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5.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zrete ľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, 
Romanovi Rybárovi 

6.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zrete ľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Ra ča, parc. č. 1511/9, 
spolo čnosti REEGAS s. r. o. so sídlom v Bratislave 

7.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zrete ľa týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli 
lokality Janíkov dvor v Bratislave, spolo čnosti 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spolo čnos ť so 
sídlom v Bratislave 

8.  Návrh na zámenu nehnute ľností v k. ú. Ra ča, a to 
pozemkov parc. č. 17353/1, parc.               č. 
17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby 
súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo 
vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ulica, ako 
prípadu hodného osobitného zrete ľa 

9.  Návrh na vyhlásenie d ňa konania vo ľby mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

10.  Návrh na vo ľbu členov komisií mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov 
občanov 

11.  Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 
2014 

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

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

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

15.  Návrh na neschválenie vybratého ú častníka obchodnej 
verejnej sú ťaže   a zrušenie obchodnej verejnej 
súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, 
Banšelova, Terchovská ulica 

16.  Návrh na schválenie vybratého ú častníka obchodnej 
verejnej sú ťaže na prevod pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Lama č, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. 
č. 1841/2, Lama čská cesta 

17.  Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena k pozemkom v Bratislave,  
k. ú. Čunovo, v prospech spolo čnosti 
Západoslovenská distribu čná, a.s., so sídlom 
v Bratislave 

18.  Návrh na zverenie nehnute ľností v Bratislave, 
pozemkov parc. č. 2694/12 a parc. č. 2669/2 
a studní na týchto pozemkoch, k. ú. Vajnory, 
Roľnícka a Bani čova ul., do správy mestskej časti 
Bratislava-Vajnory 

19.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v obytnom dome Medzilaborecká 29, Kupeckého  
17, Tren čianska 50, Tren čianska 64, Kva čalova 22, 
24, 26, 28, Rezedová 4, Mesa čná 7, Lotyšská 6, 
Estónska 26, Hubeného 4, 6, 8, Veternicova 1, 
Beňovského 10, Bagarova 8, Saratovská 14, 
Saratovská 5, 7, Studenohorská 29, Tupolevova 22, 
Markova 11, Hálova 18, Fedinova 16, Kop čianska 78, 
Romanova 44, Šustekova 11, Be ňadická 34, Znievska 
8, Budatínska 41, Holí čska 17, Topol čianska 8 
vlastníkom bytov  

20.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v obytných domoch na ulici Hummelova 8, 
Bagarova 30 vlastníkom garáží 

21.  Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupite ľstva hlavného    mesta SR 
Bratislavy 
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22.  Interpelácie 

23.  Rôzne 

16.00 h Vystúpenie ob čanov  

Informa čné materiály: 

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

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

c)  Informácia o aktuálnom stave procesu uplatnenia 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy  
k nehnute ľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto,  
vo vlastníctve spolo čnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. 
(Normbenz Slovakia s. r. o.), so sídlom v Bratislav e 

d)  Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu  
na pozemku v obytnom dome Velehradská 30, Staré 
záhrady 12, Čiližská 1, Hubeného 4, 6, 8, Hálova 20, 
Vavilovova 26, Romanova 4, Holí čska 20  vlastníkom 
bytov 

e)  Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na náj om 
pozemkov, bytov a nebytových priestorov  

f)  Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom do me 
na ulici Rezedová 3, Kop čianska 86 

g)  Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní 
realizovaných hlavným mestom SR Bratislavou 
a rozpo čtovými a príspevkovými organizáciami 
zriadenými Mestským zastupite ľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavou 

h)  Informácia o plnení opatrení k zisteným nedostatkom  
kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 502/2001 Z. 
z, o finan čnej kontrole a vnútornom audite v znení 
neskorších predpisov vo vybraných príspevkových 
a rozpo čtových organizáciách v zria ďovate ľskej 
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pôsobnosti Hlavného mesta SR Bratislavy a na 
Magistráte Hlavného mesta SR Bratislavy 

i)  Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo d ňa  
23. 10. 2014 

j)  Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac jan uár 
2015 

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovo ľujem si Vám 

oznámi ť, že Vám bol 19. 2. 2015 doru čený poslanecký návrh 

poslanký ň pani Augustini č, pani Svorenovej, Svore ňovej 

a poslancov pána Greksu a pána Chrena pod názvom  „Návrh 

na vypracovanie programových priorít na obdobie 201 5-2018  

a to elektronicky, aj v písomnej forme tým, ktorí s i to 

vyžiadali.  

Prosím teda pani pani Augustini č, aby predmetný 

materiál prihlásila do programu rokovania dnešného 

zastupite ľstva. 

Nech sa pá či, pani Au, poslanky ňa Augustini č. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tak jako sme sa v čera bavili na poslaneckom grémiu, 

zaradili by sme tento bod za bod desa ť ako bod 10A. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, desa ť A.  

Dobre, ďakujem. 

Prosím, o tomto návrhu budeme hlasova ť a dávam 

hlasova ť a dávam hlasova ť o zaradení tohoto materiálu ako 

bod 10A. 

A prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných, 

dvadsa ťštyri za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďalej vám bol do elektronicky zaslaný a dnes nachádz a 

sa na Vašich stoloch poslanecký materiál pod názvom  Návrh 

na pripojenie sa hlavného mesta Slovenskej republik y 

Bratislavy k akcii Vlajka pre Tibet 2015.  

Materiál predkladajú poslanci pani Plšeková, 

námestní čka Plšeková, Žitný, Dostál, Pätoprstá, Budaj, 

Grendel a Šimon či čová. 

Prosím pani námestní čku, pani Plšekovú o prihlásenie 

uved. 

Pardon, vraciam sa spä ť. 

Pán Borgu ľa, faktická. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 15 

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

Ja len chcem poveda ť k všetkým bodom, ktoré boli 

predkladané na poslednú chví ľu, že náš klub nebude hlasova ť 

za, bude sa zdržiava ť. My sme si tieto body nedokázali 

naštudova ť. Bolo ich tentokrát príliš ve ľa daných.  

A ja by som bol rád, keby všetcia poslanci si zobra li 

príklad od kolegov Pilinského, Žitného, od kolegyni  

Augustinic a materiály, ktoré navrhujú do zastupite ľstva 

a dali vopred. A ke ď nie už vopred, tak minimálne by bolo 

korektné to oznámi ť na grémiu, ktoré sa koná de ň pred 

zastupite ľstvom. Však tam už predsa všetcia musíme vedie ť, 

aké body ideme dáva ť.  

Čiže ja dneska, s prepá čením, nepo, ne, ne, nepodporím 

body, ktoré boli posielané v čera o pol noci, dneska 

o šiestej ráno.  

Len aby to bolo vysvetlené.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Uhler.  

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

Ďakujem. 

Neviem, či je teraz tá správna chví ľa, tiež by som 

chcel zaradi ť nejaké materiály do zastupite ľstva. A ke ďže 

som si všimol trošku iný postup, že najskôr sa ohlá , ohlási 
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materiál, potom sa hlasuje, potom ďalší materiál, potom sa 

hlasuje, tak neviem, či teraz môžem, alebo až o chví ľu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja ako predkladate ľ by som ve ľmi rád stiahol bod 

jedna. Dobre hovorím? Áno zasadací poriadok, pretož e ešte 

nedošlo k žiadnej zhode a bol by som rád, keby si s adli 

k tomu predsedovia klubov a na definitívne uzavreli  tento 

smiešny problém, ktorý sa tu rieši.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

No, k tomu, k poznámke pána Borgu ľu. Ja jej rozumiem. 

Rozumiem ráciu, z druhej strany je to právo poslanc ov 

predklada ť na zastupite ľstvo, na zasadnutie zastupite ľstva 

materiály.  

Takže budeme pokra čova ť v schva ľovaní materiálov tak, 

ako ich predložili poslanci a, a pán Uhler, poslane c Uhler, 

nech sa pá či, môžeš sa prihlási ť do diskusie a prihlási ť 

materiál.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 17 

Ale teraz sme v materiáli, ktorí bol prihlásený a j a 

poprosím pani námestní čku Plšekovú, aby prihlásila materiál 

na zasadnutie mestského zastupite ľstva.  

Nech sa pá či, pani poslanky ňa. Pani námestní čka 

Plšeková má slovo. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Vážené dámy, vážení páni, táto akcia Vlajka pre Tib et 

mnohým z vám, z vás nie je neznámou. Mnohí ste podp orili 

takúto akciu v minulosti, či v miestnych, mestskom alebo 

v župnom zastupite ľstve.  

Ide o tradi čnú akciu samospráv nie len na Slovensku, 

ale na celom svete a viem, že taký materiál ste ned ávno na 

župe podporovali, ste ho schválili, prihlásili ste sa.  

Chcela by som vás požiada ť o podporu tohto materiálu, 

nie len na zaradenie, ale prihlásenie sa nášho mest a 

k tejto ve ľmi dobrej a humánnej akcii Vlajka pre Tibet.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte pred tým, faktická. 
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Reagova ť na pani viceprimátorku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, nech sa pá či. 

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

Pani viceprimátorka, nemaj, nemajte nám to za zlé, 

nejde o Vlajku pre Tibet, ale dosta ť sedem materiálov o pol 

noci, alebo ko ľko ich bolo, plus ďalšie, to sa nedá 

fundovane vyjadrova ť k jednotlivým tým materiálom.  

Samozrejme, ten váš materiál poznáme. Ale ke ď sme sa 

raz ako klub dohodli na pravidle, že nebudeme takét o 

materiály prijma ť, tam myslím si, že by sme to mali dodrža ť 

pri všetkých.  

A zárove ň chcem, pán primátor, poveda ť, že my aj ako 

klub sa zaväzujeme týmto, že nebudeme na poslednú c hví ľku 

dáva ť materiály do zastupite ľstva. Pre nás posledný termín 

je grémium, ktoré máme s vami, kde vám slušne oznám ime, aký 

materiál ideme predklada ť tak, aby všetci o ňom vedeli, aby 

všetcia si ho dokázali naštudova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Tak to je ve ľmi zásadné slovo samozrejme.  

Dobre, ja si to cením.  

Napriek tomu musím uzna ť, že existuje toto právo a aj 

budú asi situácie, kedy sa budú materiály možno ale  potom 

v dohode nejakej predklada ť aj da, aj takto dneska ráno. 

Asi život to tak prinesie.  

Ale, nech sa pá či, pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Chcela by som iba odpoveda ť pánovi Borgu ľovi, že pán 

Ondrej Dostál hovoril o tomto materiáli na minulom 

zastupite ľstve v bode Rôzne, vysvetlil nám ho a to, že to 

predloži ť teraz, ja si myslím, že to každý racionálne 

vnímajúci človek chápe o čo sa jedná a nemusí nad tým to ľko 

meditova ť. Existuje tu právo poslanca takto to predloži ť, 

a predpokladal pán Ondro Dostál, že to nemusíte štu dova ť po 

nociach.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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No, nakoniec existuje tla čítko áno – nie, to je 

vyjadrenie názoru, takže ja by som poprosil, po ďme toho 

využi ť.  

Pán poslanec Borgu ľa.  

Nech sa pá či. 

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

Pani Pätoprstá, naozaj nechcem odmietnu ť vecne tieto 

materiály, ale ke ď mám k nim sa fundovane vyjadri ť, tak ja 

si ich musím aspo ň pre číta ť, prepá čte, ja som to nestihol 

jednoducho do tohto zastupite ľstva. a číta ť to po čas bodu 

nejakého, zas sa mi nezdá korektné, či už vo či 

predkladate ľovi, alebo vo či ostatným poslancom. Keby som 

mal na to viacej času, ja s tým vôbec nemám problém.  

Ja vecne sa k tým bodom v tento moment nevyjadrujem . 

Keby som mal hlasova ť o nich vecne, tak sa pri nich 

samozrejme musím zdrža ť, lebo som ich ne čítal. Priznávam to 

tak jak to je. To preto, lebo som ich dostal v čera ve čer, 

alebo v noci. Našiel som si ich dneska ráno po čas 

sprchovania sa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sa vám asi zmá čali trochu. Asi sa vám zmá čali.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Ale môžte prihlási ť patent, ako číta ť materiály pod 

sprchou.  
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Dávam hlasova ť, dávam hlasova ť o zaradení predmetného 

materiálu do programu rokovania dnešného zas, zasad nutia 

mestského. 

Pani námestní čka, ako, ktorý bod to má by ť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

A. Trinás ť A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže hlasujeme o zaradení bodu Tibet, Vlajka pre 

Tibet ako bod 13 A. 

Prosím, repreze. 

Pani Jégh ešte. 

Iza, Izabella. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela poprosi ť všetkých, aby boli tichšie, 

lebo tu vôbec nepo čuť o čom pán primátor hovorí.  

A my máme o tom rozhodova ť takisto, tak poprosím, aby 

ste boli trošku tichšie, lebo nepo čuť, nerozumie ť tomu čo 
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predsedníctvo (poznámka:  nie je rozumie ť, hovoria naraz 

predsední čka návrhovej komisie a predsedajúci). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čo ja rozprávam.  

Ďakujem. 

Takže ešte raz to zopakujem. Hlasujeme o zaradení 

materiálu Vlajka pre Tibet ako bod 13A dnešného rok ovania. 

Nech sa pá či, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťs tridsa ť za. 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Prosím ďalších predkladate ľov, ak nejakí sú, aby sa 

prihlásili. 

Pán poslanec Uhler.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Všetci poznáme zlú situáciu na Bratislavskom hrade,  

kde sa objavili vzácne kultúrne pamiatky. A aj z to ho 
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dôvodu by sme chceli zaradi ť hne ď ešte pred majetkovými 

bodmi bod 2A, ktorý by znel: 

Riešenie situácie oh ľadom výstavby podzemných garáží 

na severenej terase národnej kultúrnej pamiatky 

Bratislavského hradu.  

Predkladate ľkou je Lucia Štasselová.  

A tak isto by som, teda po dohode s hlavnou dopravn ou 

inžinierkou, chcel zaradi ť bod 12A a bola by ňou Ústna 

informácia o stave príprav Nosného in, Nosného syst ému MHD. 

Myslím si, že toto zaradenie by mohli podpori ť aj 

poslanci Klubu pre Bratislavu, pretože ide len o to , aby si 

vypo čuli aktuálny stav, aby to tu jednoducho odznelo v a kom 

stave je táto ve ľmi náro čná a za ťažujúca stavba pre 

Bratislavu, ktorá je vážnym rizikom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa, faktická. 

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

Ten druhý bod pán Uhler ohlasoval  v čera na grémiu, že 

bude toto žiada ť, tak samozrejme, že taký bod podporíme. 

Ten prvý bod sme sa dozvedeli dneska ráno opä ť. 

Nechápem pre čo. Ur čite to nebolo tak horúce, že to trebalo 

spracováva ť dnes v noci.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Dostál.  

Nech sa pá či, máte slovo.  

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

Ja sa chcem ospravedlni ť kolegovi Borgu ľovi, lebo teda 

zdie ľam jeho názor na predkladanie materiálov na posledn ú 

chví ľu. Napriek tomu by som si dovolil navrhnú ť zaradenie 

dvoch materiálov, ktoré sú pod ľa môjho názoru urgentné.  

Jeden materiál, Návrh na vypracovanie stanoviska 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k vý stavbe 

novej nemocnice v Bratislave, kde tie termíny bežia . 

A myslím si, že samospráva by sa o ten problém mala  

zaujíma ť a mala by sa k nemu vyjadri ť.  

A druhý, Riešenie situácie oh ľadom výstavby v oblasti 

Sadu Janka Krá ľa v mestskej časti Bratislava – Petržalka.  

Oba materiály roz, teda rozdistribuované elektronic ky 

poslancom v čera ve čer. Ešte raz sa ospravedl ňujem. A už sú 

na stole. Jeden a druhý bude rozdaný teraz a 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte vás poprosím, aby ste povedali kam ich chcete 

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

Chcel by som ich zaradi ť pred bod Informácia 

o vybavených interpeláciách. Čiže pravdepodobne 20A a 20B. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

20A a 20B hej? 

Dobre. 20A, 20B. 

Pani poslanky ňa Augustini č, faktická. 

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

Ďakujem za slovo.  

No ja si čítam vždy materiály elektronicky a ten 

včerajší mi jeden vôbec nešiel otvori ť, na stole ho 

nevidím. Takže ja v tomto prípade, sa náš klub zdrž í.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Bajan. 

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

Ja chcem poveda ť, že sa dostávame na tenký ľad 

zaradením takéhoto blogu s tým, že budeme reagova ť na 

akéko ľvek blogy ľudí, ktorí nie sú s nie čím nespokojní.  

Ja by som odporú čal tým, čo naozaj majú nie 

kamarátsky, ale normálny vz ťah k tomuto územiu, nie 

k pisate ľovi, aby si naozaj zistili si pravdu aká je okolo 
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toho stavebné, okolo toho stavebného priestoru. Je to hrubo 

zavádzajúci nezmysel, ktorý tu je. A vzh ľadom na to, aby 

tie diskusie prestali, tak som rozhodnutý v rámci ú zemného 

konania, ktoré vypíšem v najbližších d ňoch prizva ť pána 

Nechalu, ktorý býva v mrakodrape hne ď ved ľa, jednoducho 

aby, aby bol ú častníkom konania a skúsil dokáza ť tie veci, 

ktoré sú v príkrom rozpore nie len so zdravým rozum om, ale 

s pravdou ako takou.  

Ostatné nemá význam, lebo prenesený výkon nemá žiad nu 

ingerenciu toto zastupite ľstvo k nemu, takže pre m ňa to 

nehrá žiadnu rolu čo sa tu príjme v tejto veci.  

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: 

Pán Dostál, dneska je to informatívny materiál, 

s ktorým v podstate, keby som ho mal naštudovaný, a si by 

som súhlasil. Nabudúce to bude na poslednú chví ľu zmena 

rozpo čtu v iks miliónoch eurách, alebo prípad, predaj 

majetku prípad hodný osobitného zrete ľa.  

A toto sme tu už mali. Toto sa dialo za pána 

Ďurkovského ve ľmi intenzívne a nejak sme sa dohodli 

spolo čne, že skúsime v tomto zastupite ľstve urobi ť inú 

kultúru, že sa tu skúsime správa ť k sebe navzájom trochu 
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inak a škoda, že nám neumož ňujete pre číta ť si tie materiály 

tak, aby sme sa k nim dokázali fundovane vyjadri ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Grendel. 

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

Ja by som chcel doda ť k tomu Sadu Janka Krá ľa, že tu 

nejde ani tak o postup Petržalky v tomto prípade, p án 

starosta, ale ide skôr o to, ako konalo mesto a pra covníci 

magistrátu. Čiže vás sa to v podstate ten materiál až tak 

netýka, respektíve vašej mestskej časti, respektíve toho, 

či pracovníci magistrátu postupovali v súlade s plat nými 

predpismi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Dostál, odpovedá na faktické. 

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

Ja plne rešpektujem postup pána Borgu ľu, naozaj ide 

o informatívne materiály, nejde o mnohomiliónovú zm enu 

rozpo čtu, ale ak niekto má takýto postoj a plánuje ho drž ať 

celé štyri roky, tak ja to rešpektujem a nemám ni č proti 

tomu, ani sa nebudem uráža ť ak sa poslanecký klub zdrží, 

hoci vecne možno s tým nemá problém.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Jégh, neviem, ty už asi faktickou 

nemôžeš, ale ešte nech sa pá či, no.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Len chcem pripomenú ť, že tí, ktorí oby čajne dávajú 

zaradenie bodov dodato čne, aspo ň písomne názov toho 

materiálu dajú návrhovej komisii, ke ď materiál ešte ani 

neexistuje, aby sme vedeli o čo krá ča, lebo nerozumie ť 

pánovi Dostálovi, nerozumie ť pánovi Bajanovi, neviem čo 

s tým mikrofónom je, ale jednoducho nerozumieme obs ahu čo 

hovoria. A my tu máme potom to zaradi ť a o tom da ť normálne 

hlasova ť. Tak toto sa takto nedá.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vidím, že jedným  z opatrení na podporu práce 

poslancov bude aj logopedické cvi čenie.  

Takže pani námestní čka, nech sa pá či. 

Alebo až, neviem. Aha, Nech sa pá či. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Ja principiálne by som privítala bod Názor mesta 

k výstavbe garáží a ďalší postup pri ochrane nájdených 

pamiatok. Každý boží de ň odkedy som na magistráte sa tejto 

téme venujem a rokujem a pripravujem na sedemnásteh o marca 

veľkú prezentáciu tu na magistráte pre vás poslancov, ľudí 

z komisií, pre verejnos ť, lebo taká ve ľká prezentácia tohto 

projektu ešte nebola. A preto ma prekvapuje, že dne ska 

niekto z klubov navrhuje zaradenie takého bodu bez 

konzultácie so mnou, aby vedel vôbec čo sme v danej veci 

vykonali a čo sa pripravuje.  

Takže trošku je to pre m ňa prekvapením negatívnym 

musím poveda ť, pretože viete ve ľmi dobre, aj mediálne, že 

sa tejto veci venujem. Nebolo možné prís ť za mnou 

a informova ť ma, čo chcete v tomto materiály predloži ť? Ja 

som ten materiál do tejto chvíle nevidela.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Grendel.  

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

Ja by som ešte v rámci zmien programu chcel požiada ť 

kolegov, aby sme jeden z informatívnych materiálov,  bod Cé) 

Informácia o LUKOILE predsunuli ako bod 2A za Plnen ie 

uznesení, pretože z tohto informatívneho materiálu 

v podstate vyplýva, že mesto de facto neplní to uzn esenie, 

ktoré sme tu schválili na predchádzajúcom zastupite ľstve. 

A tým, že nezaplatilo tie finan čné prostriedky, tak si 

neuplatnilo predkupné právo.  
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Považujem to za ve ľmi vážnu vec, lebo ako poslanec 

mestského zastupite ľstva sa tak trochu cítim by ť podvedený 

a možno tento názor budú zdie ľať aj ostatní kolegovia.  

Takže ešte raz teda. Návrh znie, aby informatívny 

materiál cé bol predradený ako bod 2A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ako bod 2A už máme návrh pána Uhlera, takže by to 

mohol by ť 2B potom asi.  

Ale ohla, čo sa týka LUKOILU, my sme pozíciu mesta 

včera ve ľmi obšírne vysvetlili na poslaneckom grémiu. 

Zrejme sa k vám tie informácie nedostali. Pretože p resne 

toto sme vysvetlili a povedali sme aj pre čo je ten materiál 

zaradený ako informa čný materiál a panovala, pokia ľ som 

tomu rozumel správne, zhoda na, že ten postup je ta kto 

dobrý.  

My sme si povedali, že niektoré veci jednoducho 

v zastupite ľstve hovori ť nechceme, lebo nemôžme. Preto sme 

takto postupovali. Ja nemám žiadny problém vám to 

vysvetli ť, lebo máme na to, máme na to dôvod. V čera sme to 

obšírne diskutovali na grémiu a bola zhoda, že to j e takto. 

Ale, ak navrhujete, budeme hovori ť o tom tu. Nemám s tým 

problém.  

Takže bod 2B bude LUKOIL. Hej? 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale neviem pre čo. Ale jak to je možné, že sa k vám 

nedostali tie informácie?  

Pán poslanec Bajan, nech sa pá či.  

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

Pán primátor, ke ďže až teraz dostali poslanci do lavíc 

ten materiál, o ktorom hovoril pán poslanec Grendel , tak 

preto asi pani Jégh zareagovala tak, ako zareagoval a. Čiže 

nemali sme to na laviciach.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ktorý teraz máte. Ten Sad Janka Krá ľa alebo ktorý?  

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

Áno, áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

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

Chcem preto zareagova ť  a vlastne podpori ť stanovisko 

pani námestní čky v tom, že jednoducho to územie je tak 

citlivé, že ad hoc pripravova ť uznesenia typu zabezpe či ť 
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nezávislý posudok na stanovisko primátora v tejto v eci 

(poznámka:  nezrozumite ľné slovo) ďalšie tri stavby, ktoré 

majú stavebné konanie (poznámka: nezrozumite ľné slová) tam 

urobi ť, ke ď už sú v tom kroku, ako je. Je tam platný územný 

plán, je tam elektri čka. 

Čiže spochyb ňujem ten postup, že poslanci na základe 

reakcií z vonkajšieho okolia za čnú spochyb ňova ť prenesený 

výkon ako taký. Dostávame sa na tenký ľad vo všeobecnosti, 

teraz nehovorím o Sade Janka Krá ľa.  

Jako, tento postup si musíme vyjasni ť, či to budeme 

akceptova ť ako pravidlo. Tým pádom nech pán primátor, alebo 

ďalší štatutári nevydávajú žiadne stanovisko, po čkáme si na 

to, či poslanci zriadia alebo nezriadia príslušnú nezávi slú 

komisiu k posudkom, tak potom nebudeme rešpektova ť stavebný 

zákon.  

Záver, takto ako je to navrhnuté, je to neprijate ľné, 

aby sme vôbec týmto spôsobom postupovali.  

Všetko.  

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: 

V poriadku, rešpektujem dohodu z grémia, čiže beriem 

spä ť svoj návrh. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Ale s poznámkou, že teda nabudúce by som uvítal keb yže 

sme teda pred mesiacom na tom zastupite ľstve informáciu od 

odborného útvaru, či má, alebo nemá mesto finan čné 

prostriedky na zakúpenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To by sme (poznámka: nezrozumite ľné slovo) všetci, ale 

prí ďte, vysvetlíme vám to.  

Pán poslanec, pán námestník Černý.  

Ing. Milan   Č e r n ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len naviažem na slová pána starostu Bajana. V te jto 

súvislosti k pripravovaný a k predloženým materiálo m.  

Je treba poveda ť, že záväzné stanovisko mesta vydalo 

ešte bývalý primátor pán Ftá čnik. To je dôležité poveda ť. 

A sú časne chcem poveda ť aj to, že nemám celkom zhodu 

s tým, čo je predkladané v tomto danom materiály 

z jednoduchého h ľadiska. Tak ako to na črtol pán Bajan, 

jedná sa o nejakú územnoplánovaciu informáciu, ktor ému 
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mesto dalo stanovisko v minulosti. Ďalší postup oficiálny 

je v tom, že v územnom konaní a v stavebnom konaní pán 

Bajan a v Petržalke na stavebnom úrade sa tento pro blém 

znova otvorí, tak ako pán Bajan deklaroval, prizve aj 

dotknutých obyvate ľov z ved ľajšieho mrakodrapu k tomu, aby 

sa mali možnos ť vyjadrova ť.  

Ja si neviem predstavi ť v zásade situáciu, že mesto 

vydá po čas primátorovania pána Ftá čnika jedno záväzné 

stanovisko a po vo ľbách vydá iné záväzné stanovisko. Ak 

bolo chybné, to naše záväzné stanovisko z predchádz ajúceho 

obdobia, tak predsa opravný prostriedok nie je toto  

zastupite ľstvo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je pravda, aj ke ď teda dodám kvôli úplnosti, že nie 

je úplne nezvyklé zmena záväzného stanoviska násled ná. To 

spravil, myslím, aj pán Ftá čnik.  

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Len vás chcem poprosi ť, aby ste, lebo ja už som 

stratil tú. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja to teraz zhrniem. 
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ni ť. 

Koľko je vlastne tých materiálov, ktoré boli 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyri. 

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

Dneska ráno dané. Myslím, že viacej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz ste (poznámka:  nie je rozumie ť hovoria naraz 

poslanec aj predsedajúci). 

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

Významne viacej. To je desia ť, to je desa ť materiálov, 

ktoré boli takto nahádzané na stôl, že a teraz po ďme o nich 

diskutova ť.  

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

Ja som myslel, že sa pýta ť teraz z tej poslednej 

diskusie.  

Áno, tých materiálov bolo viacej a nepovažujem to z a 

dobrý postup, pretože.  
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Ale to si musíte vydiskutova ť kolegovia a kolegyne vy 

medzi sebou, lebo na grémiu, pretože ako, ako budem e 

spolupracova ť, ako vy vo či sebe budete spolupracova ť, ako 

budete žiada ť o podporu svojich materiálov. Ja som povinný 

tejto žiadosti vyhovie ť o, o predloženie.  

Dobre.  

Pán poslanec, nech sa pá či. 

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

Presne ste to povedali, pán primátor. Keby na tom 

grémiu v čera nebola ešte posledná otázka na záver. Vážení 

je to všetko? Idete dáva ť ešte nie čo na to zastupite ľstvo. 

povedzme si to tu teraz. Alebo nechcete o tom hovor i ť? 

Alebo aspo ň. Nikto ni č. Dneska desa ť materiálov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Áno, pán kolega, samozrejme, máte pravdu.  

Ešte raz, ke ď si také pravidlo, aké vy tu dnes ste 

deklarovali za svoj klub, dohodneme na politickom g rémiu, 

prediskutujeme vo svojich kluboch, tak aj poslanci budú pre 
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budúcnos ť vedie ť, že sa to nebude robieva ť okrem nejakých 

mimoriadnych okolností.  

Takže by som na vás apeloval, aby ste to strpeli, l ebo 

takú dohodu sme politicky nemali. Vy ju navrhujete.  Ja si 

myslím, že je to správna dohoda. Ur čite sa na nej 

dohodneme. Je to nesprávne, že je tu to ľko materiálov, 

ktoré poslanci nestihli pre číta ť, ale vo viacerých 

prípadoch, či to je kauza nemocnice, alebo napríklad 

Tibetská vlajka ťažko to potom rieši ť v iných termínoch. 

Myslím, že viaceré tie prípady sú odôvodnené.  

Tak isto pani Augustini č, ktorá pripravila priority. 

Občas prichádzajú tie poslanecké materiály nie cez kom isie, 

ale z iniciatívy poslancov. Nie je to tu obvyklé. A k bude 

prijaté pravidlo, že ráno už nie, že je  deadline n a 

politickom grémiu ve čer pred tým,  alebo poobede pred tým, 

tak my to budeme ur čite akceptova ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ďakujem za slovo.  

Ja tiež podporujem tento principiálny postoj pána 

Borgu ľu, alebo kolegu Borgu ľu, aby sme teda materiály 
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dávali s nejakým predstihom, ale mojim problémom je  trošku 

asi moja pamä ť a ja by som len tak pripomenul, že nebol to 

náhodou kolega poslanec Drozd, ktorý dal ve čer o deviatej 

zaradi ť bod za jeden milión Eur bez toho, aby sme mali 

materiál. 

Čiže ja len z tohto h ľadiska, že súhlasím s tým, ak sa 

to stanoví ako pravidlo budem rád, ale nebolo to tu  úplne 

takto zvykom. Ak to tak sa dohodneme, ja to všetkým i 

desiatimi podporím, ale treba si ob čas pozrie ť, že je dos ť 

veľký rozdiel medzi materiálom, ktorý je informatívny,  

alebo naozaj  nemá, žiadne, žiadne finan čné náklady. A je 

rozdiel medzi majetkovým, ktorý, o ktorom ideme hla sova ť 

bez toho, aby sme ho mali na stole a zara ďuje sa o deviatej 

večer, ke ď sa náhodou tu zbehne ve ľké množstvo poslancov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Borgu ľa faktickou.  

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

Máme nové volebné obdobie, máme nového pána primáto ra, 

nových poslancov, nových predsedov klubov vo vä čšine 

prípadov. A na našom klube sme o tomto diskutovali,  takéto 

pravidlo sme si dohodli, takéto pravidlo prezentova l aj pán 

primátor v. A vôbec, ako pravidlo. To je, to je slu šnos ť.  
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Ja, ako predseda poslaneckého klubu pre Bratislavu sa 

snažím správa ť vo či ostatným kolegom slušne. To je dôvod, 

pre čo to dneska slušne vysvet ľujem, pre čo takto, takto 

postupujeme.  

Ja nevylu čujem, zase aby to bolo tak, že naozaj môže 

sa nasta ť prípad, že keby sme boli dneska v Uherskom Brode, 

tak asi tu rozprávame nie čo o tom, čo sa tam stalo, a keby 

sme boli zastupite ľský (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

Uherského Brodu, že sú situácie, kedy treba reagova ť 

okamžite promptne, ihne ď a som pripravený sa kvôli tomu sa 

stretnú ť aj o šiestej ráno pred zastupite ľstvom. Ale 

materiály ako, ako nemocnica, ktorá je dlhodobo zná ma, 

ktorá mohla, mohla bola na minulom, mohla by ť na minulom 

zastupite ľstve a môže by ť na ďalšom zastupite ľstve. Alebo 

Tibetská vlajka, ktorá mohla by ť dopredu (gong) prejed, 

predložená. Nevidím dôvod, pre čo je prerokovávaná na 

poslednú chví ľu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán  Hr čka faktickou.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Úplne súhlasím. Len rozdiel je v tom, že tom sa 

dohodol váš klub, nie toto zastupite ľstvo. Ja teda súhlasím 

s tým, aby si tieto pravidlá dohodlo celé toto 

zastupite ľstvo a tým pádom budú tieto výhrady opodstatnené 
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a myslím si, že aj všetci kolegovia sa zdržia akého koľvek 

zara ďovania bodov, ktoré nie sú súrne. V tomto prípade t aká 

dohoda neexistuje, preto si myslím, že aj ke ď súhlasím 

s tými pripomienkami, tak zaradenie, bohužia ľ, si poslanci 

môžu, lebo to nebolo nikde obmedzené, ani nijak ina k 

dohodnuté.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán Grendel ešte faktickou na. Faktickými sa môže 

hlási ť, ale iba behom diskusného príspevku. To sme si 

povedali minule. Ale Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Čo sa týka nemocnice, tak tam do ďalšieho 

zastupite ľstva, by bolo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím o k ľud v sále.  

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

By bolo trošku riskantné čaka ť, pretože horia termíny 

ohľadne verejného obstarávania na zhotovite ľa stavby, takže 

každý de ň je dôležitý. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

dobre.  

Keďže už sa nikto neprihlásil do diskusie, ideme 

hlasova ť o prihlásených materiáloch.  

Podľa poradia v akom boli prihlásený.  

To znamená pán poslanec Dostál navrhol ako bod 20A 

materiál oh ľa, s názvom Návrh na vypracovanie stanovisko 

hlavného mesta SR Bratislavy k výstavbe novej nemoc nice 

v Bratislave.  

Ideme hlasova ť o tomto návrhu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťosem za, uznes, jedenás ť sa zdržalo.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ďalší návrh pána poslanca Dostála je bod 20B, materi ál 

s názvom Riešenie situácie oh ľadom výstavby v Sa, v oblasti 

Sadu, Sada Janka Krá ľa v mestskej časti Bratislava – 

Petržalka.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tesne. 

Štyridsa ť  prítomných, 

osemnásť za, jeden proti, jeden nehlasoval, dvadsa ť sa 

zdrža, zdržalo.  

Uznesenie nebolo prijaté, takže materiál nebudeme 

prerokováva ť.  

Potom ideme k návrhom pána poslanca Uhlera ako bod 2A. 

To bolo čo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, áno, áno. Tam ale materiál nie je teda písomne  

predložený, že? Už je, už sa rozdáva. Takže neviem ako sa 

volá. Totižto preto.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Garáže na hrade. Pod pracovným názvom Garáže na hra de.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťštyri za, sedem sa zdržalo, jeden nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. Materiál je zaradený.  

Ďalší návrh pána poslanca Uhlera bol bod 12A a to bo la 

Ústna informácia hlavnej dopravnej inžinierky o sta ve 

Nosného systému mestskej hromadnej dopravy.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 43 

Prosím, registrujte sa a hlasujte o bode 12A. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťtri prítomných, 

štyridsa ťtri za, nikto sa nezdržal, nikto proti. 

Uznesenie bolo prijaté o, a materiál bol zaradený. 

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, v návrhu progra mu 

rokovania sú zaradené materiály pod bodmi, pôvodným i teraz 

hovorím, číslo 1 mestská rada, 2 komisie, 11 komisie,  

12, 13, 14, 19, 20 , 21, pri ktorých chýbajú stanoviská 

komisií mestského zastupite ľstva, prípadne mestskej rady. 

Preto v zmysle rokovacieho poriadku mestského 

zastupite ľstva o zaradení týchto bodov do programu 

rokovania bude potrebné osobitné hlasovanie.  

Takže ak nemáme iné návrhy alebo výhrady, tak prosí m o 

spolo čné hlasovanie o zaradení týchto bodov, ktorých som 

teraz pre čítal do programu dnešného rokovania, samozrejme 

s číslami adaptovanými na zmeny, ktoré sme teraz 

odhlasovali.  

Prosím prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťtri prítomných, 

štyridsa ťtri za. 

Konštatujem, že predmetné materiály boli zaradené n a 

dnešné rokovanie mestského zastupite ľstva. 
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A posledná vec, dovolím si vás upozorni ť, že Vám bol 

rozdaný aj materiál Návrh na vyhlásenie d ňa konania vo ľby 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý 

bol v čera prerokovaný mestským, teda poslaneckým grémiom 

a ten musíme zaradi ť ešte osobitným hlasovaním tiež. 

Takže vás poprosím, registrujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných, 

štyridsa ťjedna za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tak, a teraz nám zostáva hlasova ť o programe ako 

celku. Pred tým sa ešte opýtam či má niekto?  

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nerozumiem.  

To on ho stiahol, predkladate ľ. Predkladate ľ ho 

stiahol. O tom nemusíme hlasova ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte má niekto nejaký návrh, komentár, aby sme 

nezabudli na nie čo?  

Keď nemá, tak dávam hlasova ť o rokovacom poriadku, 

o pozvánke a programe rokovania ako celku.  
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťtri prítomných, 

štyridsa ťtri za. 

Uznesenie bolo prijaté. To znamená, že máme schvále ný 

program rokovania pre dnešný de ň.  

 

 

BOD 0 INFORMÁCIA O PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI 

MATERIÁLMI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže prvým, prvým, nultým bodom programu dnešného 

rokovania je Informácia o práci s elektronickými ma teriálmi 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR. 

Je to informácia vyplývajúca z požiadaviek 

poslaneckého grémia na zlepšenie práce poslancov. A  je to 

plnenie, vlastne prvý krok plnenia požiadaviek posl ancov zo 

strany magistrátu. 

Nech sa pá či kolegov z info, z Informatiky, aby ve ľmi 

krátko a konsinzne informovali poslancov o podstate  tohoto 

materiálu. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 46 

Nech sa pá či. 

Ing. Jaroslav   H r a b ě ,  vedúci referátu mestského 

informa čného systému: 

Dobrý de ň, mal by som vám, pardon.  

Mal by som vám ukáza ť prezeranie elektronických 

materiálov predkladaných do mestského zastupite ľstva, ktoré 

sú sprac, spracované vo formáte PDF, vlastne sú, kd e sú 

umiest ňované. 

(poznámka:  úprava techniky na premietanie) 

Sú umiest ňované na stránke Bratislavy. Dostávate v e-

mailovej korešpondencii v správe z organiza čného oddelenia 

umiestnenie materiálov. Stránka sa volá www.bratislava.sk  

msz, mat. Stránka je členená. 

Alebo ešte vlastne pre za čiatok, na stole máte rozdané 

materiály, vlastne takú stru čnú krátku príru čku oh ľadne 

materiálov.  

Členenie stránky je vždy pod ľa dátumu prezentácie 

mestského zastupite ľstva, takže materiály mestského 

zastupite ľstva, dátum, dátum konania mestského 

zastupite ľstva. Je tu jeden adresár, v ktorom sú body pod ľa 

programu aj tak číslované a jeden súbor, ktorý je 

archivovaný v komprimovanom tvare ZIP, aby ste si m ohli 

lepšie stiahnu ť na svoje po číta če a potom pracova ť.  

Keď sa pozrieme do adresára.  

(poznámka:  problém so zobrazením) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 47 

Ma odpojilo. 

(poznámka:  opravuje sa zobrazenie) 

V adresári sú body pod ľa programu. Ke ď si zvolíme 

jeden z nich, nebo skúsime si stiahnu ť pretože pri 

prezeraní v jednotlivých prezera čoch tie PDF súbory 

vyzerajú napríklad takto. Ja som tam chcel demonštr ova ť 

jednotlivé prezera če tak, ako sa chovajú k zadaným 

poznámkam a ktorý z nich bude možno najlepší.  

Takto vyzerá PDF dokument, ktorý je nejakým spôsobo m 

opoznámkovaný. Toto je prezera č Firefox. Jediné čo dokáže 

potom je vlastne, aby ste si zobrazili, zobrazili p oznámky, 

ktoré sú tu definované. Toto je druhý prezera č, a najlepšie 

vyzeral na prezeranie vlastne prezera ť Internet Explorer, 

kde dole vid, vidno všetky tieto poznámky, ale jedi né čo 

zobrazuje, je vlastne takto poznámka. Iné poznámky 

nezobrazuje.  

Prepneme sa spä ť na.  

Roztiahneme si jeden materiál, napríklad Lama č strava. 

Pravá myš na dokumentu, uloži ť a uložíme si do vlastného 

počíta ča niekde do pripraveného prie činka a s týmto sa bude 

pracova ť. Je lepšie potom otvára ť veci v Adobe, v Adobe 

readerovi, lebo  tam sa dajú urobi ť poznámky. 

V internetových prezera čoch sa dá iba prezera ť.  

Otvorím, mám otvorený vlastne Adobe reader. Ale tu si 

môžem prezera ť materiál tak ako je a ke ď potrebujeme urobi ť 

poznámky, tak na to slúži táto pravá ikonka poznámk a, kde 
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sa nám zobrazí takéto pracovné tablo anotácia alebo  

nakreslené ozna čenie, keby ste potrebovali aj nejaké iné, 

iné ozna čenia.  

Najdôležitejšie z týchto ozna čovaní je poznámka, 

prida ť poznámku a zvýraznenie textu. Ostatné ikonky čo sú 

tu, sú popisované v tom materiáli, hej. 

Takže vytvorme si poznámku k nejakému textu. Sta čí 

vlastne si zobra ť, kliknú ť na ikonku a umiestni ť v texte 

tam, kde chcem poznámku vykona ť. Urobí sa mi tu takáto 

bublinka a vytvorí sa dialógové okno pre vytvorenie , pre 

zapísanie nejakej poznámky.  

Keď som tak ako teraz klikol ešte raz, tak každú 

poznámku, nebo každé zvýraznenie si môžte aj odstrá ni ť, 

vlastne tým, že si ho vysvietim a zma čknem delete a je po 

poznámke.  

Tu v pravo sa nám vytvorila poznámka. Keby som tera z 

použil napríklad zvýraznenie, výpis, takto si ozna čím celý 

tento bod a tu sa mi vytvoril ďalší, ďalší odkaz na zoznamy 

poznámok. Takýchto vecí si tu môžeme vlastne urobi ť ďalšie, 

nie čo, čo by sa nám nepá čilo preškrtnú ť, neviem, dátum 

a tak ďalej. Všetky tieto záznamy sú tu zvýraznené. 

V týchto poznámkach potom ke ď je rozsiahlejší text a viacej 

poznámok sa dá aj vyh ľadáva ť, hej.  

Ja urobím nejakú poznámku tu dole na ďalšej stránke, 

aby sme. Aby sme mohli demonštrova ť vyh ľadávanie. Tu do 

poznámky si dám predkladate ľ do vyh ľadávania a, a z tohoto 

celého zoznamu, z tých štyroch poznámok čo sme mali my 
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zvýraznil dve aj s lokáciou kde je to, na strane je dna, na 

strane dva. Sú tady potom aj časové pe čiatky, kedy sme 

tieto zmeny pre vykonali, hej.  

Keď kliknem si na túto druhú poznámku, že by som sa 

cht ěl, chcel dosta ť na tú, na ten, na tú poznámku čo sme 

vykonali, aj ma premiestni na stranu číslo dva, hej? 

To by asi tak bolo v stu čnosti čo s týmto robi ť.  

Je tu ďalšie ešte. Potom je vyh ľadávanie v súboroch. 

Úpravy a h ľadať, nebo ctrl f, tu si napíšem nejaké 

vyh ľadávaný výraz, ktorý potrebujem, komisia a budeme 

vyh ľadáva ť a ozna čova ť všetky slová, ktoré, ktoré našlo. 

Existuje aj rozšírené vyh ľadávanie. Rozšírené vyh ľadávanie 

má výhodu v tom, že vlastne si zaindexuje všetky h ľadané 

výrazy, to je rozšírené vyh ľadávanie, úpravy a rozšírené 

vyh ľadávanie, urobí sa mi takýto dialóg, kde si môžte 

vyzna či ť kde chcete vyh ľadať či v dokumente alebo v celých 

dokumentoch v nejakom prie činku. Dám si sem zasa komisia, 

preh ľadáva ť a našiel mi raz, dva, tri, štyri, pä ť, pä ť 

výskytov tohto slova aj s nejakou definíciou ďalších, 

ďalších alebo v súvislosti s vetou. S jakýmko ľvek ozna čením 

ma aj presunie na ten h ľadaný a nájdený výraz.  

Myslím, že v stru čnosti asi by sta čilo. Ak by ste mali 

nejaké dotaz, dotazy, tak sa môžte na nás obraca ť.  

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 Hr čka, faktická. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á ja len jedna otázka. V tomto konkrétnom, kde ste 

teraz dali linku, tak nie sú všetky materiály, napr íklad na 

rozdiel od toho, ktorý si pozriete program cez 

www.bratislava.sk , poslaci, pozvánka a program. 

Predpokladám, že sa jedná o dva rôzne adresáre a dv e rôzne 

umiestnenia jednotlivých súborov. A z jednotlivých dôvodov 

keď sa nenakopírujú, tak sa nenachádza konkrétny súbor . 

Napríklad tu ke ď si pozriete, tak tu chýba bod 02, čo je 

plnenie uznesení, ale v programe ho normálne máte. Čiže či 

nie je trošku problém v tom, že potom niektoré mate riály, 

keďže ich kopírujete do dvoch rôznych miest, či sa nemôže 

stáva ť presne to, čo sa stalo teraz, že vám jeden materiál 

v tomto chýba? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Počkajte, ešte sa hlási pán poslanec Dostál do 

diskusie a potom budete odpoveda ť na konci na všetky 

otázky.  

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

Ďakujem za stru čné školenie používania Adobe Reader, 

ale mal by som otázku, z akého dôvodu nie je možné,  aby tie 

materiály boli uverej ňované napríklad vo formáte RTF, ktorý 

by sme zvládli vä čšina, zrejme všetci, aj bez toho, aby nás 

niekto školil, inštruoval nás akým spôsobom sa tam 
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vyzna čujú poznámky, alebo ako sa vyh ľadáva, bez toho, aby 

sme museli zvažova ť ktorý prehliada č používame, aby to malo 

také alebo, alebo onaké vlastnosti. A to by sa mi z dalo 

úplne, úplne najjednoduchšie, užívate ľsky najprijate ľnejšie 

a my by sme s tým potom mohli, mohli aj ďalej pracova ť.  

A chcem sa teda, druhá otázka, spýta ť, či by nebolo 

teda možné rovno zasiela ť tie materiály v zverejnite ľnej 

podobe, teda bez uvádzania osobných údajov, pretože  ke ď 

dostaneme link a tam je poznámka, že obsahuje, obsa huje 

osobné údaje neanonymizované, tak potom nevieme, kt orý 

z tých, ktorý z tých materiálov a čiže vlastne žiadny 

z tých materiálov by sme nemali posúva ť ďalej, ke ď chceme 

napríklad s niekým, s niekým konzultova ť.  

Čiže chcem sa spýta ť, či nie je možné, aby sme to 

dostávali v takej podobe, ktorá je, ktorá je použit eľná, aj 

zverejnite ľná? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, zodpovedzte tie otázky.  

Ing. Jaroslav   H r a b ě ,  vedúci referátu mestského 

informa čného systému: 

Odpoveď na, na pána Hr čku.  
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Sú dve miesta na umiest ňovania. Iba upozor ňujem, že 

distribúciu aj v elektronickej podobe má na starost i 

organiza čné.  

Sú dve miesta, jedno je teda anonymizované, to je, to 

je pre verejnos ť, to je to, čo ste hovorili, že je na 

stránke www.bratislava  v rámci programu a tam je 

prelinkované všetky materiály ale v anonymizovanej forme, 

a pre vás, pre vás ako poslancov sú na špecializova nom 

mieste neanonymizované materiály v takto, v takomto  

členení.  

A na pána poslanca Dostála.  

Na minulom volebnom období bolo schválené, že 

materiály budú predkladné vo for, vo formáte PDF, p reto sú 

materiály v pédeefku. Nebolo zastupite ľstvo, to bolo nejaké 

nariadenie pána primátora.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Hr čka, ešte faktická.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, a teraz, túto lokáciu, ktorú sme teraz 

zverejnili, tak tam budú ma ť, tam budú ma ť poslanci 

neanonymizované údaje, a teda ktoko ľvek kto si toto pozrel, 

si ich bude rovnako vedie ť pozrie ť ako poslanci, ktorí 

podpisovali prehlásenie o ochrane osobných údajov.  

Pochopil som to správne?  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No, spracovate ľ, nech sa pá či. 

Ing. Jaroslav   H r a b ě ,  vedúci referátu mestského 

informa čného systému: 

Je to tak ako hovoríte, akurát je to linka, která 

neni, nie je zverejnená a teraz vlastne sa pripravu je nové, 

nové zverej ňovanie elektronických materiálov, kde bude toto 

ošetrené vlastne. Bude tam elektronický prístup pod ľa vášho 

mena a hesla.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem. 

Myslím, že sta čilo diskusie k tomuto bodu. Materiál je 

iba informa čný, o ňom sa hlasova ť nemusí.  

Ak ešte nemá, ak má niekto otázky ešte, prosím, sa 

opýtajte, ke ď nie môžeme ís ť k ďalšiemu bodu.  

Ďakujem predkladate ľom a spracovate ľom tohoto 

materiálu za túto krátku inštruktáž a prechádzame 

k ďalšiemu bodu.  
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BOD 2 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH 

INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

SPLATNÝCH K  31. 1. 2015 A PRED ĹŽENIE TERMÍNU PLNENIA 

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY S TERMÍNOM PLNENIA K 28. 2. 2015  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A ke ďže zasadací poriadok bol stiahnutý, tak je ním 

Informácia o plnení uznesení mestského zastupite ľstva. 

Nech sa pá či, pán riadite ľ.  

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

Ďakujem pekne. 

Materiál štandardný, to znamená informácia sa 

predkladá ako odpo čet plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení 

Informácia o plnení uznesení mestského zastupite ľstva k  

31. 1. 2015. obsahuje splnené uznesenia, priebežne splnené  

uznesenia, nesplnené uznesenia, ako i návrhy na pre dĺženie 

termínov plnení uznesení mestského zastupite ľstva. Viac 

v samotnom materiály.  

Samozrejme pripravený odpoveda ť na otázky. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem a otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. Faktickou? 

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

Nie.  

Takto, chcela som sa opýta ť, pán riadite ľ, je tam 

uvedené, že plnenie Protikorup čného minima bude predložené 

na zastupite ľstve 26. 2. Nemáme ho. Mohli by ste, prosím 

k tomu.  

V bode dva, ja si to teraz neviem rýchlo nájs ť, viem 

že to tam niekde máte, že plnenie Protikorup čného minima 

bude predložené d ňa 26. 2. V programe ho nemáme. Prosím 

vystvetlenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Samozrejme, bolo dodato čne doložené, ke ď si pozriete 

dokumentáciu, ktorú máte na stole. Ja sa ospravedl ňujem, že 

týmto spôsobom, ale takéto rozhodnutie.  
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Nemáte distribuované na stoloch? K bodu, k bodu číslo 

dva Návrh na pred ĺženie termínu nesplneného uznesenia 

mestského zastupite ľstva číslo 441 2 2012. Nosite ľ úlohy 

primátor hlavného mesta.  

Tu je plnenie. Ja si dovolím zacitova ť, aby som. Tento 

materiál samozrejme bo bol predkladaný ako štandard ný 

materiál a týka sa plnenia samozrejme, lebo informá cie o 

plnení jednotlivých bodov Protikorup čného minima. Ke ďže 

počas rokovania o uvedenom materiáli v jednotlivých 

komisiách zaznelo, zaznelo viacero pripomienok k da nému 

materiálu a tieto pripomienky nestihli by ť zapracované 

v takej forme, aby sme samozrejme boli spokojní a v ytvorili 

vlastne k tomuto Protikorup čnému minimu, minimu 

aktualizované uznesenie, kde budú samozrejme zakomp onované 

aj pripomienky jednotlivých komisií, tak sme sa doh odli 

v rámci, v rámci samozrejme tímu, že to predložíme na 

budúce zasadnutie mestského zastupite ľstva. čiže jednoduchý 

dôvod, aby ten materiál, ktorý predložíme bol kvali tný 

a zah ŕňal samozrejme všetky pripomienky poslancov, ktoré 

odzneli na rokovaniach po čas komisií.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Keďže sa do diskusie nikto nehlási uzatváram možnos ť 

prihlási ť sa do diskusie a prosím, aby sme hlasovali 

o tomto materiáli.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 
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Berieme ho na vedomie, myslím. Alebo schva ľujeme.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Návrhová, ježišmaria, návrhová komisia. Sorry. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené s tým, že zo splnenej časti bod 4.3 

číslo uznesenia 441/2012 sa presunie do časti nesplnené, 

lebo tam sa posúva termín. Tu je termín uvedený do 30. 4. 

2015. 

Takže hlasujeme o návrhu uznesenia v časti A berie na 

vedomie splnené uznesenia, v časti B priebežne plnené, či 

v časti dvojka, trojka nesplnené uznesenia a v časti B 

schva ľuje zmenu termínu plnenia uznesenia.  

 

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 2A RIEŠENIE SITUÁCIE OH ĽADOM VÝSTAVBY 

PODZEMNÝCH GARÁŽÍ NA SEVERENEJ 

TERASE NKP BRATISLAVSKÉHO HRADU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu 2A a ten, tým je materiál oh ľadne 

garáží na hrade.  

Prosím predkladate ľa, aby predstavil materiál.  

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Áno. Dobrý de ň kolegovia. 

Ja som si dovolila predklada ť, predloži ť materiál, 

alebo návrh na, aspo ň malý krok, malé riešenie k aktuálnej 

situácii, ktorá sa deje na hrade.  

V prvom rade sa chcem ospravedlni ť, pani námestní čke 

Plšekovej, ale naozaj informácie, ktoré som k tomu 

potrebovala boli, vlastne mi to trvalo tak dlho kým  som sa 

dopracovala k nejakým relevantným informáciám, aj k  tomu, 

čo sa deje, že možno samozrejme, mohla som sa obráti ť 

priamo na vás a bolo by to rýchlejšie. Ospravedl ňujem sa.  

Ja som vlastne dostala, dostala k nejakým takým dvo m 

smerom, o ktorých by sme sa mali porozpráva ť. Jeden smer je 

vlastne akým spôsobom ako mesto zaintervenova ť, aby sa 

tento problém ako keby pozastavil, alebo teda to, čo sa tam 

deje, aby sa zastavilo aspo ň na nejak dobu kým budeme ma ť 

pokope všetky možné informácie, všetky možné riešen ia.  
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A druhý smer je, že či vôbec mesto má možnos ť uvies ť 

do verejnej diskusie nejakú svoju vlastnú predstavu , ke ďže 

domnievam sa, napriek tomu že nie sme správcovia hr adu ani 

kultúrnej pamiatky, je to na území mesta.  

To zdôvodnenie pre čo by sme mali o tom rozpráva ť je, 

že je to naozaj ve ľmi pál čivý, akútny problém. 

A ukázali sa vlastne také dve faktické veci. 

Rozhodnutie Pamiatkového ústavu da ť súhlas so stavbou 

garáží prišlo už po, po tom, čo sme vedeli aké sú tam 

nálezy. Čiže navrhujem, aby sa preskúmalo toto rozhodnutie. 

Ja viem, že aj aktivisti tento návrh dali. Domnieva m sa 

však, že orgán, ktorý bol zú častnený tohoto celého procesu, 

nebude objektívny, a preto by som chcela, keby sme sa 

priamo obrátili na najvyšší možný tre ťostup ňový orgán a tým 

je ministerstvo.  

A druhý dôvod pre čo teda myslím, aby sme mesto zaujali 

k tomuto stanovisko, že naozaj je najvyšší čas, aby zaznel 

veľmi hlasno aj názor poslancov a nás ako mesto. Je to  

príliš dôležité, príliš unikátne. A naozaj si myslí m, že 

odklada ť diskusiu o každý jeden de ň, alebo ter, alebo teda 

odklada ť aspo ň nejaký vlastný postoj k tomuto, to je 

hazardovanie.  

Ďakujem. 

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 tomuto bodu disku, diskusiu. 

Pani námestní čka Plšeková.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Samozrejme, iniciatíva poslancov je vítaná. Je víta né, 

keď chcete o tom hovori ť, len vždy je dobré, ke ď máme 

dopredu pripravené čo všetko chceme poslancom ako ctenému 

zboru, aké informácie a relevantné informácie posky tnú ť.  

Verte, že aj ja, ke ď som prišla sem, za čala som sa 

o ten problém zaujíma ť. Bolo ve ľmi málo informáciu, ktoré 

by tu na magistráte človek mohol získa ť. Musela som sa 

stretnú ť s MUOPOM ako s organizáciou, ktorá vykopávky 

realizovala. Rokovala som s vicestarostom Starého M esta, 

keďže stavebným orgánom bolo Staré Mesto. Rokovala som  

s Krajským pamiatkovým úradom. Ďalej som prostredníctvom 

ľudí, ktorí sú na Ministerstve kultúry zis ťovala aj 

situáciu tam priamo u ministra kultúry Ma ďari ča. Nakoniec 

som navštívila na pozvanie kancelára Národnej rady Národnú 

radu, kde som sa stretla s kancelárom Národnej rady , 

s architektom inžinierom Masárom i s projektovou ma nažérkou 

tohto projektu, kde mi najskôr asi hodinu ukazovali  celý 

ten projekt ako vlastne vznikol, aké má etapy a čo sa 

chystá, ako to bude vyzera ť.  

Mňa, musím poveda ť, hlavne zaujíma časť čo 

s pamiatkami? Čo ďalej s nimi? Ako ich uchopi ť, ako ich 

prezentova ť pre verejnos ť, našu domácu i pre verejnos ť 

zahrani čnú, lebo ide naozaj o originálne vykopávky, ktoré 
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si zaslúžia ve ľkú publicitu a ve ľký priestor na 

prezentovanie sa, lebo môžu z Bratislavy urobi ť ve ľmi 

významné miesto na mape v oblasti histórie a kultúr y.  

Včera, alebo predv čerom, Staré Mesto malo prezentáciu 

tohto projektu pre poslancov. Ja takisto som oslovi la 

národnú radu, či sú ochotní prís ť k nám a vám, mestským 

poslancom, ale samozrejme aj verejnosti, lebo verej nos ť 

nemala možnos ť vidie ť ten projekt odprezentovaný a nemala 

možnosť ho diskutova ť. Pýta ť sa tých, ktorí realizujú ten 

projekt, rovnako ako vy. Tak termín, ktorý sme našl i ako 

prvý možný je sedemnásty marec. A ja by som chcela takéto 

podujatie aj za ú časti MUOPU, teda tých, ktorí vykopávky 

realizovali i samozrejme národnej rady, ktorá má te n svoj 

projekt, aby sme vám ho predstavili, aby ste sa moh li tých 

pravých kompetentných pýta ť.  

Asi viete, že aj na piatok je pripravený nejaký poc hod 

aktivistov pri hrade, nejaká živá re ťaz. O jednej tam má 

byť nejaká akcia.  

Momentálne národná rada rokuje s ministerstvom kult úry 

o získaní dostato čného finan čného obnosu práve na to, aby 

tie pamiatky mohli by ť prezentované verejnosti vo forme 

špeciálnych, by som povedala, miestností so špeciál nymi, 

špeciálnou technikou, lebo necha ť to tak, ako sú tam 

vykopávky z Ve ľkej Moravy len v trávniku, nie je to vhodnou 

formou prezentácie.  

Takže nemajú to ešte zazmluvnené finan čne do takej 

miery, aby mohli poveda ť, že projekt prezentácie pamiatok 

bude dostato čný.  
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Čo majú zazmluvnené, sú garáže. Áno, môžeme sa bavi ť 

o tom, či sú nutné tie garáže, či sú nutné 

v štvorposchodovej verzii, či časť z nich je možné použi ť 

na prezentáciu archeologických vykopávok na hrade 

a podobne. Ale to myslím, že môžme poveda ť svoj názor my 

ako mesto, ale myslím si, že najskôr by ste mali ma ť 

odprezentovaný ten projekt dostato čne, aby ste sa mohli 

tých kompetentných pýta ť a po druhé, k tomu by ur čite mal 

zauja ť stanovisko ako stavebný úrad Staré Mesto.  

Neviem v tejto chvíli, po tej prezentácii, ktorá sa  

tam uskuto čnila, či poslanci nejak zaväzujú v Starom Meste 

svojho starostu, alebo či sa o tom nejak rokuje. Ale ke ď 

som sa ešte pred tou prezentáciou rozprávala s páno m 

inžinierom Bohá čom hovoril, že takisto neprijme stanovisko 

a nepodpíše nejaké veci, ktoré tam ležia na stavebn om 

oddelení, kým nebude si istý, že má dostatok správn ych 

informácií k tomuto. Ale viem, že je tu pán starost a 

Starého Mesta, takže mohol by sa aj on k tomu vyjad ri ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou pán Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pani námestní čka, na teba by som chcel reagova ť.  
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Pani námestní čka, mám dve otázo čky. Toho sedemnásteho, 

to je myslím utorok marca, to bude ako pre poslanco v, kedy 

to má by ť? To je jedna. Ale potom mi odpovieš. 

A druhá. Nepripadá do úvahy na úkor redukcie tých 

garáží oddeli ť tie pamiatky? Je to niekde v strede kde sa 

to nedá? Je to kraji? Ty si tam fyzicky bola. Čiže či 

nepripadá do úvahy redukcia tých garáží, aby sme fy zicky sa 

k tým pamiatkam dosta ť, aby nemuseli by ť teda sú časťou tých 

garáží, ale boli mimo tých garáží.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Bajan, faktickou.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel nadviaza ť na slová pani námestní čky 

a trošku pristupoval k tomu aj cez prizmu už funguj úcich 

rozhodnutí, ktoré sú tam. jednoducho, okrem tých ve cí, 

ktoré sme hovorili, že dostaneme, alebo sme sa dnes  

dopočuli, že by sme mohli dosta ť, tak okrem iného možno aj 

v rukách nejakú analýzu aké sú nástroje teraz samos právy 

vôbec v rukách, aby sme do toho mohli zasiahnu ť, lebo jedna 

vec čo by sme chceli, alebo čo by chceli aktivisti a druhá 

vec, čo sú vôbec legislatívne možnosti.  

Druhá vec je, že, preto hovorím, že najprv si da ť na 

misku váh čo sa dá, čo sa nedá, čo môžme, čo nemôžme, až 

potom ma ť predstavu, že sa ide búra ť, nebúra ť, , respektíve 
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nie čo nedokon či ť, lebo najhorší stav je ten, ktorý by bol 

teraz v sú časnosti ako skanzen.  

Čiže predpokladám, že v tom materiáli okrem iného 

dostaneme aj aké sú nástroje jednak stavebného úrad u, asi 

v Starom Meste pod ľa všetkého, potom pamiatkárov a následne 

vstup samosprávy.  

Podotýkam, naozaj sme v štádiu režimovania starého 

stavebného zákona, čiže tie ve ľké nástroje tam ja 

neočakávam. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Diskutuje poslanec Dostál.  

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

Chcel by som privíta ť tento materiál a podpori ť ho. 

A myslím si, že je to téma, ktorou by sme sa mali z aobera ť.  

Chcem sa zárove ň po ďakova ť pani námestní čke za jej 

aktivity v tejto oblasti.  

A rád by som vás teda informoval, že ešte v decembr i 

schválilo staromestské zastupite ľstvo uznesenie v tejto 

veci na svojom ustanovujúcom zasadnutí, v ktorom po žiadalo 

starostu, aby inicioval verejnosti prístup na stret nutie 

predsedu národnej rady s poslancami miestneho 

zastupite ľstva mestskej časti priamo v areáli 
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Bratislavského hradu v mieste výkonu stavebných prá c. 

A zárove ň uložil komisii pre kultúru miestneho 

zastupite ľstva iniciova ť v spolupráci komisiou kultúry 

a ochrany historických pamiatok mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta Bratislavy vytvorenie pracovnej skup iny 

s ú časťou odbornej a ob čianskej verejnosti, ktorej úlohou 

bude preskúma ť či pokra čovanie stavebných prác na výstavbe 

podzemných garáží v areáli Bratislavského hradu zod povedá 

požiadavkám na ochranu kultúrneho dedi čstva a historických 

pamiatok.  

Čiže zo strany zastupite ľstva Mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto vyšla vô ľa venova ť sa tiež tejto 

téme. Myslím, že komisia pre kultúru to ďalej neriešila, 

lebo sa tým nejako necítila zaviazaná, že jej 

zastupite ľstvo nie čo uložilo, ale, ale teda predpokladám, 

že aj vedenie Starého Mesta, aj vä čšina poslaneckého zboru 

má záujem rieši ť tento problém a teda mali  by sme 

postupova ť spolo čne aj mesto, aj mestská časť, lebo oboch 

sa nás to týka.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Diskutuje pani Štasselová, poslanky ňa. 
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Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Áno, ďakujem. 

Ja vítam všetky prezentácie, všetky diskusie, aj 

všetky uznesenia, ale popri tom musím poveda ť, že stavba 

beží. Už sú  zasypané, časť pamiatok je zasypaná, časť 

pamiatok je, teda nálezov je zasypaná, pretože stav ba beží. 

Časť nálezov je prenesená do, do vlastne nových priesto rov 

na to ur čených, na prezentáciu priamo na hrade. Čiže, čiže 

garáže sa stavajú a každý jeden de ň znamená, že to bude 

ten, ten projekt bude nezvrátite ľný.  

Čiže mojou snahou je, aby sa zastavila stavba pokia ľ 

nezistíme, či naozaj tam nebolo prijaté chybné rozhodnutie 

za prvé. A za druhé, naozaj pri tak významných nále zoch 

tla či ť na zmenu projektu, ak je to možné. A to, a to by n ám 

mal poveda ť, v rámci mesta máme jedinú možnos ť, opýta ť sa 

hlavného architekta, nech nám dá stanovisko, či je to 

možné. A po, a požiada ť pána primátora, aby komunikoval 

s ministrom kultúry v duchu, nech sa zastaví stavba .  

My doteraz máme naozaj málo, príliš málo informácií , 

v tom sa všetci zhodujeme, ale stavba beží.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Iste, stavba beží. Ale ako hovoril aj pán starosta 

Bajan, mesto nevie zastavi ť tú stavbu. Nemá právne páky. 

Jedine kto by do toho mohol zasiahnu ť je stavebný úrad, ten 

leží na Starom Meste.  

A čo sa týka zasypávania tých pamiatok. Tá časť jed, 

jedných vykopávok, ktorá momentálne leží v koridore  vstupu 

do tých garáží, tá bola z dôvodu ochrany znovu pekn e 

prekrytá a zasypaná a oni  potom sa budú prezentova ť tie 

pamiatky. Momentálne sú zasypané len z dôvodu, že v zduch 

a všetko pamiatkám vykopávkam škodia. To znamená, ž e 

najlepšia ochrana archeologických nálezov je vždy p od 

zemou, tam kde boli. Ale neznamená to, že nebudú zn ovu 

odkryté a že nebudú znovu prezentované. Tak som to 

pochopila aj z projektu, ktorý mi bol prezentovaný 

v národnej rade.  

Práve na toto som sa pýtala, pre čo sa časť tých 

pamiatok zasypáva. Bolo mi vysvetlené, že práve z d ôvodu 

ich ochrany, ale neznamená to, (gong) že nemôžu by ť potom 

znovu použité.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Staro, pán starosta Štev čík.  
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Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Ďakujem pekne. 

Keďže Staré Mesto tu bolo zmienené, tak dovolím si len  

doplni ť informáciu pána poslanca Dostála. A ja som si svoj u 

úlohu vo či miestnemu zastupite ľstvu splnil. Som vyzval pána 

predsedu národnej rady, aby teda umožnil konanie al ebo 

stretnutie na mieste stavby. Žia ľ, bolo mi to oznámené, že 

to nie je možné.  

Tento týžde ň sme zorganizovali v spolupráci s národnou 

radou pre poslancov miestneho zastupite ľstva verejnú 

prezentáciu celého projektu a z dvadsiatipiatich po slancov 

prišli, žia ľ, iba siedmi.  

Myslím si, že. Dovolím si odporu či ť aj  pánom 

poslancom mestského zastupite ľstva, aby mali informácie, 

pretože to je naozaj odborná vec. Archeológia je šp ecifická 

disciplína. Naozaj nie som odborník na to a musím u zna ť, že 

tá diskusia, tá prezentácia, jednak ma obohatila ve domostne 

a naozaj som si trošku poopravil názor na to, na ce lý ten 

problém. Jedna vec je informácie, ktoré dostávame a ko 

občania z médií, a iná vec je naozaj ke ď si hovoríme o tom, 

aký je ten skuto čný stav.  

Pokia ľ je mne známe, tak situácia je nasledovná: Bol 

tam objevených z rímskej doby objavené štyri nejaké  nálezy, 

ale opä ť hovorím, nie som odborník. Preto by som ako 

odporú čal, aby ste sa obrátili na odborníkov. Ja len to, čo 

som získal tú informáciu.  
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Jedna, jeden nález je vlastne v areáli Hradného 

paláca. Ten vlastne bol ešte pri tej rekonštrukcii pôvodnej 

nájdený. Ten tam bude sú časťou expozície pod nádvorím. 

Počas tejto výstavby na severnej terase boli odhalené 

ďalšie tri nálezy. Jeden bude mimo celého toho areál u, ten 

bude zachovaný v plnej miere a bude verejnosti 

sprístupnený, ďalšie dva, ide o základy stavieb nejakých, 

tak tie boli prenes, zakonzervované a prenesené z t oho 

územia a budú vrátené na pôvodné miesto.  

Ako povedala pani viceprimátorka, archeológovia nao zaj 

prezentujú názor, že najlepšou ochranou pamiatky je  ke ď je 

schovaná pod zemou. Ako znie to možno naozaj trošku  

zvláštne ale, pre laika, ale naozaj, tá pamiatka po kia ľ je 

v tom prirodzenom prostredí, tak je asi chránená na jlepšie.  

Takže ak môžem k tomu poveda ť. naozaj, nechcem nejakým 

spôsobom ovplyv ňova ť váš názor, urobte si ho sami, prosím, 

dámy a páni. Oslovte národnú radu, alebo teda archi tekta, 

ktorý je zodpovedný, ktorý od roku osemdesiatdva sa  venuje 

obnove hradu, pán Masár s pánom Boudom, ktorý vlast ne 

poznajú tú problematiku najlepšie. Takže, aby ste m ali 

naozaj informácie tie najlepšie pri tom rozhodovaní , lebo 

viete ve ľmi dobre, mnohí aj zo súkromnej sféry, že 

rozhodujúce sú informácie. Pokia ľ informácie nemáte, 

urobíte zlé rozhodnutie. Takže odporú čam, aby ste sa, aj 

podobnú prezentáciu, ako je tá vedenie mesta je pri pravené, 

tak zor, tak odporú čam zorganizova ť podobnú prezentáciu pre 

poslancov, aby videli vlastne o čo tam ide.  
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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 Svore ňová.  

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

Takto, ja by som k tejto téme chcela doda ť jednu vec.  

Keď sa bavíme o hrade, tak si treba uvedomi ť, že ten 

projekt obnovy hradu číta nieko ľko fáz. Samozrejme garáže, 

ktoré sú z nejakých dôvodov problematické.  

Ja by som len chcela apelova ť možno na všetkých, aby 

tú komunikáciu o tých garážach vies ť aj tým spôsobom, aby 

to neohrozilo výstavbu kongresovej sály zimnej jazd iarne.  

Už sme tu viackrát spomínali (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) predsedníctvo 2016. Už teraz majú organizáto ri 

kongresov, alebo stretnutí, ktoré budú s týmto súvi sie ť 

problém s tým, že máme nedostatok takýchto priestor ov. 

Jediný priestor v centre mesta, ktorý je schopný po skytnú ť 

dostato čnú kapacitu kongresovú je Reduta. My jednoducho, ak  

chceme dôstojne zvládnu ť predsedníctvo, tak fakt 

potrebujeme reálne tú kongresovú sálu na hrade. Čiže, len, 

aby sa toto nejak nedalo dokopy.  

No a ďalšiu vec. Ja by som chcela poveda ť. M ňa ve ľmi 

mrzí, že celkovo pri tom ako sa využíva areál mests kého, 

areál Bratislavského hradu ako národnej kultúrnej p amiatky, 

nebýva nejakým spôsobom mesto ú častné, že národná rada 

viacmenej rozhoduje samostatne. A chcela by som nav rhnú ť 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 71 

prida ť, ke ď už túto tému riešime, do uznesenia ešte časť D, 

poverujeme pána primátora, aby za čal rokovania s národnou 

radou o využití, o komplexnom využití areálu Bratis lavského 

hradu v prospech Bratislav čanov a návštevníkov Bratislavy. 

My by sme naozaj mali ve ľmi vážne za čať rokova ť 

s národnou radou, že tu utekajú peniaze Národnému m úzeu, tu 

utekajú peniaze samotnej národnej rade a tu utekajú  peniaze 

Bratislave tým, že ten hrad je proste uzavretý sám do seba 

a absolútne nejakým spôsobom národná rada nereflekt uje na 

to, ako by celý tento areál bolo možné využi ť proste 

prospech naozaj či už Bratislav čanov, alebo návštevníkov 

Bratislavy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Musím sa prisunú ť.  

My sme tiež na komisii kultúry a ochrany historický ch 

pamiatok minulý týžde ň sme mali túto tému garáží. Pán 

Štassel a pani Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok 

nám zhruba prezentovali informácie a skuto čnosti okolo 

archelologických nálezov. Hovorilo sa tam samozrejm e, že 

naša komisia súhlasila s tým, že by ste poverili pá n 

primátor Plšekovú rokova ť s kanceláriou národnej rady 

o optimálnej prezentácii archeologických nálezov na  

Bratislavskom hrade pre vereno, pre verejnos ť s cie ľom ich 
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využitia pre cestovný ruch a tvorbu zna čky mesta 

Bratislavy.  

Pani námestní čka už rokovala, a ja som len chcela 

pre číta ť celú tú nápl ň toho čím naša komisia sa k tomu by 

bola rada, keby bola pani námestní čka rokovala. 

Hovorilo sa tam na našej komisii aj o tom, že tie 

garáže by bolo treba zmeni ť. Ja viem, že hlavné mesto 

vydalo záväzné stanovisko k výstavbe štvorpodlažnej  garáže 

v júni, júli minulého roku pre Mestskú časť Staré Mesto pre 

stavebný úrad. Zase je tam záväzné stanovisko hlavn ého 

mesta, ktoré by možno by sa dalo zmeni ť ako ste pán 

primátor vraveli, že bývali také prípady, že sa zme nil 

názor na to. Takže tam tá možnos ť vstúpi ť do toho je ak sa 

teda dohodne, že tam tie garáže nemusia by ť v takom 

rozsahu. 

Spomína sa tam aj archeopark, ktorý by sa prípadne tie 

financie, ktoré boli momentálne sú ur čené na výstavbu tých 

štyroch podlaží garáží, by sa mohli premeni ť povedzme časť 

na archeopark, časť ve ľmi by sme odporú čali, keby sa časť 

tých financií namiesto garáží venovala ďalšiemu 

archeologickému prieskumu, pretože archeológovia 

predpokladajú a reprezentujú, že bez, predpokladá s a, že sú 

tam ďalšie a ďalšie nálezy, ktoré možno prevýšia tie, ktoré 

sa doteraz objavili.  

Takže poprosila by som takisto, prihováram sa aj za  

to, čo povedala pani Svore ňová, že Bratislavský hrad by mal 

patri ť nie len územne Bratislave, ale aj tak, aby 
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Bratislav čania mohli využíva ť a nie prednostne národná 

rada.  

Ďakujem pekne. 

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: 

Dobrý de ň, ďakujem za slovo.  

Ja len chcem požiada ť a vlastne apelova ť na poslancov 

a podpori ť tento materiál kvôli tomu, že ve ľmi ťažko sa 

domáhame informácií. A myslím si, že kým my sa domá hame 

informácií, ako povedal pán starosta, že sa nevie d osta ť na 

stavbu, tak tá stavba ide.  

Čiže ja si myslím, že treba naozaj urobi ť všetko pre 

to, aby sa oto čilo garde. Urobi ť všetko pre to, aby sa 

stavba zastavila a ke ď bude dostatok informácií o tom, ako 

budú pokra čova ť, potom sa môžme bavi ť o tom, aby sa tá 

stavba zase urýchlila a posunula.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 74 

Už sa nikto do diskusie nehlási. 

Pred tým, pred hlas. Ešte pani Šimon či čová, nech sa 

páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som zabudla poznamena ť ešte, že viackrát som na to 

upozor ňovala, že sme nedostali informácie o tom, ako 

ovplyvnia tie garáže tunel elektri čkový, ktorý je zhruba 

pod nimi v tých priestoroch. A hovorí sa, že už je to 

vykopané a zatia ľ do tunela nete čie, ale aj stavba štyroch 

podlaží garáží môže za ťaži ť.  

Takže ak, pani námestní čka, prosím, ja viem, že to 

bude prezentácia archeológov, možno toho sedemnáste ho 

marca, ale bolo by dobré komplexnejšie sa zaobera ť tým. 

A prosila by som si aj odpove ď na to, pretože pri 

posudzovaní vplyvu zmeny stavby pred dokon čením v júli 

minulého roku sa hlavné mesto vyjadrovalo k EIA pro cesu, 

k tej zmene stavby z mínus dva na mínus štyri, ale vôbec sa 

nevyjadrovalo k vplyvu na, na tunel. Ani Dopravný p odnik sa 

nevyjadroval. Hlavné mesto tam malo akurát požiadav ku 

štyroch miest pre vozí čkarov v tých garážach, žiadnu inú. 

Aj na toto by bolo dobré sa pozrie ť, ako.  

A to, že m ňa najviac znepokojilo rozhodnutie Okresného 

úradu Bratislava, ktoré potom vyhodnocovalo tie pri pomienky 

v procese EIA, ke ď povedal, že geogolický prieskum nebol 

urobený doteraz, a že ten treba robi ť v pri, po čas 

výkopových prác, tak aj neviem, či už máme výsledky toho 
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geogolického prieskumu, ako to ovplyvní elektri čkovú tra ť. 

Lebo ak by to potom následne malo ovplyvni ť a mesto by malo 

znáša ť znovu rekonštrukciu, tak o tom nechcem ani na to 

pomyslie ť. Spôsobí to niekto iný a my opravujeme.  

A ešte by som poprosila, ak by si to predkladate ľka 

pani Štasselová osvojila ten termín v bé čku nemohol by by ť 

kratší, povedzme o týžde ň na piateho tretí? Viem že sú 

prázdniny, ale ke ďže tá stavba stále beží, nemôžeme otá ľať.  

Ďakujem. 

Čiže v bé čku termín 5. 3., pani Štasselová.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Štasselová, faktickou. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ne, netrúfam si ja poveda ť. Možno pani hlavná 

architektka by vedela poveda ť nie čo o termíne, pretože ja 

sama ke ď som zhá ňala tie informácie, tak mi to trvalo ve ľmi 

dlho. Takže naozaj, neviem poveda ť. Akože, môžme skúsi ť, 

ale pani architektka by mala poveda ť.  

Hlavne ide o to  zastavi ť tú stavbu.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Konrad, nech sa pá či. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo.  

Ja som pred tým nemala dobre kartu zastr čenú.  

Čo sa týka, čo sa týka iniciatívy hlavného mesta, 

vedenie mesta od za čiatku sa snaží túto stavbu zastavi ť. 

Myslím, že je to aj dostato čne medializované. A ja 

spolupracujem s pani námestní čkou.  

Čo sa týka môjho názoru, ja som ho aj verejne 

vyjadrila. Ja som tiež presved čená, že súhlasím aj s týmto 

navrhovaným uznesením, že treba túto stavbu zastavi ť 

a prehodnoti ť ďalší postup. To je zásada. Ak sa tam naozaj 

pokra čuje, nie je to v zmysle jednak ochrany kultúrneho 

dedi čstva, a jednak prezentácie národnej kultúrnej 

pamiatky, ktorá sa medzi časom nestala len, len ako keby 

obrazom, obrazom Bratislavy, ale obrazom Slovenska,  pretože 

Bratislava je najmladším hlavným mestom v Európe.  

Čo sa týka termínov, na to naozaj bude vedie ť možno 

najlepšie reagova ť stavebný úrad a tu je nevyhnutná 

spolupráca práve, práve so Starým Mestom. Preto som  si tiež 

vypo čula príspevok pána starostu k tejto téme. A my sa 

momen, my momentálne sme zahájili spoluprácu aj s p ánom 

architektom Bohá čom, ako vicestarostom, aj oh ľade, oh ľade 

vyu, oh ľade využitia mestských hradieb, podhradia. A toto 

je tiež jeden z bojov, z bodov, ktorý nás spája a v eľmi 
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rada by som podporila, ak by sa dala, mala by tá po dľa 

môjho názoru, táto stavba zastavi ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Tak, to som celkom teraz prekvapený, pani Konrad, 

hovoríte, že vedenie mesta sa snaží túto stavbu zas tavi ť, 

lebo vedenie mesta predchádzajúce túto stavbu povol ilo vo 

forme záväzného stanoviska. To sme tu po čuli od pani 

Šimonči čovej. Neviem kto teda chodí a kto sa zastavuje.  

Ja som bol s pánom predsedom národnej rady. O tom s om 

tu informoval. Informoval som ho o tom, že je to em inentý 

záujem na tom, aby tam nedochádzalo k poškodeniu ku ltúrneho 

dedi čstva, pretože Bratislava bola sídlom Keltskej ríše,  

bolo tu najvä čšie Keltské oppidum vlastne na sever od Álp. 

V Bratislava bola raznica rein keltských mincí, týc h 

známych Biatecov a, a Nonnos a Vanus a všetci tí Ob oma 

Rusovia, to všetko sa tla čilo tu v centre mesta, takže je 

to výrazný archeologický nález, ktorý tu Bratislavu  posúva 

na mapu, mapu historických nálezíš ť prvej triedy.  

Pán predseda národnej rady ma informoval o tom teda , 

že tá diera tam už je, ke ď to takto vulgárne poviem, že už 

je vykopaná, ale tie pamiatky, ktoré sa tam nachádz ajú sú 

nie v centre v tej, v tých plánovaných garáží, ale po 

stranách. A prezentoval mi taký ná črt, taký ako hovorila 
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pani námestní čka, na záchranu, alebo na prezentáciu tých 

pamiatok tak, že po strane budú, budú nejaké miestn osti, do 

ktorých sa pôjde z boku, chodbou a bude to za sklom , a bude 

to proste prezentované pre verejnos ť tak, aby tie 

najkrajšie veci, tá dlažba myslím rímska, ktorá tu bola 

a ešte tie najkrajšie veci ostali, takto prezentova ť pre 

verejnos ť.  

My sme sa dohodli na pár krokoch, na pár krokoch ak ým 

spôsobom to budeme kontrolova ť, v četne webkamier a tak 

ďalej, ale ďalší nejaký o tom, ja by som mu nepovedal, 

alebo neviem, že ideme to zastavi ť, pretože neviem, či máme 

na to kompetencie. 

Chcem pripomenú ť, alebo nadviaza ť aj na to, čo 

hovorila pani poslanky ňa Svore ňová, že chceme využi ť tento 

areál pre Bratislavu. Napríklad v súvislosti s nedo statkom 

kultúrnych priestorov pre Bratislavu, by sa nám ve ľmi 

hodilo, keby tá jazdiare ň, ktorá tam bude urobená bola 

využite ľná na plesy, bály alebo napríklad na to, čo kedysi 

bývalo v PKO. Takže chcem tam prezentova ť aj záujem 

Bratislavy na tom, aby ak sa to postaví, aby tam me sto malo 

svoj, svoj priestor.  

Pani Konrad ešte. Nech sa pá či. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem. 

Ja som hovorila zastavi ť a prehodnoti ť a ako sa bude 

ďalej pokra čova ť.  
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A ešte som zabudla pri, poveda ť, že vlastne 

pripravujeme k tomuto výstavu. Pretože aj ke ď bude k tomuto 

prezentácia, tie plány sa tam ukazujú v nejakej dig itálnej 

prezentácie. Ale aby si ľudia, obyvatelia mesta mohli 

pozrie ť jednak plány výstavby garáže a jednak, jednak ten 

archeologický výskum, tak pripravujeme vlastne k to muto 

podujatiu, čo spomínala pani námestní čka aj výstavu v Arche 

na Uršulínskej ulici ako informa čnú výstavu pre všetkých 

obyvate ľov mesta.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja si myslím, že tu trocha dochádza k takej, takému  

kultúrnemu a civiliza čnému konfliktu medzi ľuďmi, ktorí 

akceptujú garáže ako nie čo najdôležitejšie a druhá skupina 

obyvate ľov alebo ľudí, ktorí si myslí, že kultúra je alebo 

civilizácia  alebo história tejto krajiny je dôleži tejšia. 

To je, pod ľa mňa, stred problému a konfliktu, pretože tu 

nie je záujem rieši ť to z tej strany, ktorí zadali vlastne 

výstavbu, výstavbu týchto garáží.  

Ale ja by som chcela využi ť prítomnos ť pána Kor čeka, 

ktorý vlastne v roku 2008 myslím dával súhlasy 

s investi čnou činnos ťou, či náhodou si nepamätá kto dával 
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súhlas s investi čnou činnos ťou a informoval nás prípadne 

o tom, ako to prebiehalo. 

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, ja by som k tomu len chcel poveda ť, že, že 

bavíme sa tu o tom, že národná rada je takým istým 

investorom momentálne v tomto území, ako každý iný 

investor.  

Ťažko poveda ť, ale myslím si, že bol asi zanedbaný 

archeologický prieskum pred tým, jak sa za čali  projekty 

robi ť, lebo v podstate o tom mali vedie ť čo sa tam 

nachádza. Vždy sa môže nie čo sta ť. A asi sa pôjde do zmeny 

stavby pred dokon čením alebo do nejakého zmeny projektu 

s tým, čo sa tam vykopalo.  

Čiže bavíme sa o tom, nie generálne zastavi ť stavbu, 

ja nemám ni č proti garážam, ale ke ď sa ide upravova ť 

projekt, tak by o tom asi zase mali všetci vedie ť. A mesto 

bude takisto dáva ť k tomu súhlasné stanovisko.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Keďže sa nikto do diskusie nehlási uzatváram diskusiu 

a prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu nám bolo predložené doplnenie uznesen ia 

v časti B ako bod tri od pani poslankyni Svore ňovej: 

mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy, aby za čal rokovania s národnou radou o koncepte 

využitia areálu Bratislavského hradu s oh ľadom na význam 

tohto me, miesta a archeologických nálezov v prospe ch 

Bratislav čanov aj návštevníkov. Termín je 26. marec 2015. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťjedna za, šes ť sa zdržalo. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Prosím o návrh celého uznesenia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o ostatných častiach uznesenia, tak 

ako nám bolo písomne predložené, v časti A schva ľuje postup 

angažovanosti hlavného mesta, v časti B žiada primátora 

v bode jedna a v bode dva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Registrujte sa, prosím a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťtri za, šes ť sa zdržalo. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 3 NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V BUDOVE 

MESTSKÉHO ÚSTAVU OCHRANY PAMIATOK 

URŠULÍNSKA 9 PRE LC MED, S.R.O - 

AMBULANCIU VŠEOBECNÉHO LEKÁRA AKO 

PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ideme k ďalšiemu bodu rokovania a tým je bod tri. 

Nájom nebytových priestorov v budove Mestského ústa vu 

ochrany pamiatok Uršulínska. 

Materiál bol schválený na finan, na finan čnej komisii 

a na mestskej rade, takže bez úvodného slova. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne. 

Podporujem tento materiál, len chcem poprosi ť 

predkladate ľa, pána riadite ľa, my sme tak mali zaužívané 

v minulom volebnom období a dlho nám to trvalo, pok ým sme 

sa dopracovali na to, aby v uzneseniach boli tri dô ležité 

čísla a to je po čet metrov štvorcových či už prenájmu alebo 

predaja, jednotková cena, ktorá je ve ľmi dôležitá a celková 

cena.  

Tuto mi tá jednotková cena chýba aj ke ď som si ju 

naštudovala, že štyridsa ť a pol metra štvorcových je za 
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devä ťdesiat Eur za meter štvorcový a devätnás ť a pol metra 

štvorcových je za štyridsa ťpäť Eur za meter štvorcový.  

Ale nie je to iba v tomto materiále, ale aj v ďalších. 

Nebudem sa viackrát prihlasova ť do diskusie. Poprosím pána 

riadite ľa, keby si to osvojil, autoremedúrou to doplnil 

a poprosím keby tieto materiály vždy boli tak predk ladané. 

Je to dôležité. Potom nemusím s kalkula čkou h ľadať v celom 

materiáli, že ko ľko je za to, za meter štvorcový.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

To je dobrá pripomienka. Budeme to robi ť tak, aby boli 

tam tieto informácie vždy uvedené.  

Nikto sa nehlási do diskusie.  

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  pred ĺženie nájmu nebytových priestorov ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa. Teda trojpätinová vä čšina.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 85 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťdevä ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 4 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

V DOMOVE SENIOROV LAMAČ NA PRÍPRAVU 

STRAVY 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 štyri a tým je Návrh na nájom 

nebytových priestorov v Domove seniorov Lama č. 

Keďže tam bol pozme ňujúci návrh z finan čnej komisie, 

prosím pána riadite ľa o úvodné slovo.  

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

Ďakujem pekne. 
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Čiže dovo ľte mi vás krátko informova ť. Materiál sa 

predkladá ako prípad hodný osobitného zrete ľa z dôvodu, že 

ide o verejnoprospešný dôvod sociálneho charakteru.   

Z h ľadiska prenájmu bola rozhodnutím operatívnej 

porady pána primátora navýšená cena zo stoosemdesia t Eur 

mesačne na štyristoosemná ť Eur mesa čne. Navrhovaná suma za 

prenájom bola zvýšená na základe toho, že sme prist úpili 

k stanoveniu ceny na základe priemeru všetkých zari adení 

sociálnych služieb za prenájom nebytových priestoro v. To 

znamená, že sme zo sumy Euro dvadsa ť za meter štvorcový 

navrhli túto sumu zvýši ť na pä ť Euro.  

K uvedenému stanovisku operatívnej porady pána 

primátora, respektíve magistrátu sa priklonila komi sia 

sociálnych vecí a rodiny, rovnako v uvedenom znení 

prerokovala mestská rada, jedine finan čná komisia navrhla 

schváli ť za pôvodnú cenu, to znamená sto, stoosemdesiat Eur  

mesačne za celý predmet nájmu.  

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 Olekšák. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 87 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja som navrhol ten pozme ňovák, čo sa týka finan čnej 

komisie. Ja by som si dovolil opravi ť pána riadite ľa 

magistrátu. Tá pôvodná cena bola stopä ťdesiat Euro na 

mesiac. My sme to zvýšili teda. Stopä ťdesiat?  Bola 

stopä ťdesiat, jednoducho. Dali sme to na tých 

stoosemdesiat. Ale ke ďže to vyvolalo ve ľkú diskusiu a na 

sociálnej komisii, ja si dovolím da ť teda pozme ňujúci 

návrh, taký kompromis, dvestopä ťdesiat Euro mesa čne, 

pretože si myslím, že nie je dobre, aby v tejto fin ančnej 

situácii sme prenášali ťarchu na obyvate ľov domova 

penziónu, pretože nie je dobré, aby sa porovnávali 

zariadenia kde sa sto  percent stravy pripravuje pr e týchto 

klientov tam, kde je zhruba dvadsa ť, tridsa ť percent. 

Neviem, či chce vystúpi ť aj pani riadite ľka, aby to 

troška doplnila a osvetlila. Ale ja by som ve ľmi nerád, aby 

z tých tridsa ť percent ľudí, ktorí v tomto penzióne 

odoberajú túto stravu, ich odoberalo možno pä ť alebo desa ť 

percent.  

Čiže plne súhlasím aj s tým, čo vlastne navrhla aj 

sociálna komisia, že urobí nejakú tú koncepciu a te n 

systém, čo sa týka tej stravy, to je presne o tom, aby sme 

si povedali nejaké to systémové riešenie. Takže pre to 

hovorím, idem troška vyššie a pani riadite ľka povedala, že 

jednoducho je to akceptovate ľné aj z h ľadiska toho nájomcu, 

aby sa to zvýšenie toho nájomného nepremietlo do ce ny 

stravy.  
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Takže by som ve ľmi pekne poprosil, aby sme urobili 

tento kompromis. Je to zhruba na tých na tých osemn ásť 

mesiacov, jak sme sa bavili. Nech sociálna komisia pripraví 

nejaký systém a potom teda skuto čne urobme spravodlivé 

kritériá pre všetky zariadenia v rámci Bratislavy.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Takže poprosím tú sumu štyristoosemnás ť, dávam 

pozmeňovák na dvestopä ťdesiat Euro mesa čne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ale asi bude treba ten návrh da ť 

písomne.  

Aha, dávate, dobre. Aby ho mala návrhová komisia.  

Keďže sa nikto do diskusie nehlási, uzatváram diskusiu  

a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uzne senia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Musíme hlasova ť najprv o pozme ňovacom návrhu v sume od 

pán poslanec Olekšák navrhuje sumu štyristoosemdesi at Eur 

mesačne zníži ť na dvestopä ťdesiat Eur mesa čne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre.  
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Prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

dvadsa ťosem za, proti jeden, zdržalo sa jedenás ť. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Teraz hlasujeme o celom uznesení? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Schva ľujeme toto, teda nájom nebytových priestorov ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa s touto novou cenou, ktorú 

sme odhlasovali.  

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 ťjeden prítomných, 

tridsa ťdva za, šiesti sa zdržali, traja nehlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 5 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 3250/5, 

ROMANOVI RYBÁROVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu pä ť a tým je Návrh na schválenie 

prípadu osobit, hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa 

nájmu časti pozemku v Bratislave Staré Mesto pánu Rybárovi  

V zásade bez úvodného slova, pretože aj finan čná 

komisia, aj mestská rada to schválila. Ale v čera pán 

poslanec Borgu ľa upozornil na nesúlad vyjadreniach stanoví, 

starostov k tomu stánku, tak by som poprosil pána s tarostu 

Starého Mesta, aby k tomu nie čo povedal.  

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

Staré Mesto:  

Ďakujem pekne. 

V tomto materiáli ja som si ho v čera povedal a som tam 

objavil svoje stanovisko, ktoré ale je viazané k úp lne 

inému stánku na tej istej parcele, lebo tá parcela je 

podstatne ve ľká a tam je viacero stánkov pri tej 

autobusovej zastávke. Takže len chcem upozorni ť, že to 

stanovisko je v rozpore s tým predchádzajúcim stano viskom 

bývalej starostky, ktorá s tým súhlasila a mestská časť 

nebola oslo, alebo teda sú časné  vedenie mestskej časti 

nebolo oslovené v súvislosti s touto, s týmto stánk om, 
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respektíve zmenou nájomcu toho stánku. Tak evenutuá lne aby, 

aby vysvetlenie.  

Ďakujem. 

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 za slovo., 

Ja tento materiál podporím a lebo nechcem robi ť 

nejakému oby čajnému drobnému podnikate ľovi, ktorý tam dlho 

pôsobí problémy s deviatimi metrami štvorcovými.  

Ale som ve ľmi prekvapený, že ešte stále nie je 

prihlásená v diskusii pani Konrad, lebo ja by ť hlavným 

architektom, tak teraz robím saltá, ke ď takéto nie čo vidím, 

že toto tu je na v podstate príjazde smerom od Rakú ska vás 

víta stánok Coca Cola hotel Fal, Falkeisteiner. Ne,  s týmto 

sná ď asi nikto v tejto miestnosti nie je spokojní, že t akto 

to tam vyzerá.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Musím sa smia ť, lebo presne toto isté som chcel 

poveda ť aj ja. My sme totižto v minulom volebnom období 
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s pánom Budajom dávali návrh uznesenia na vypracova nie 

konceptu, konceptu architektonického konceptu na ti eto 

stánky, pretože vyzerajú príšerne.  

Takže pani Korad, prosím vás, vyja, vyjadrite sa.  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

K materiálu je pri, pripojené moje stanovisko. Tent o 

stánok bude vymenený. To bola tá základná podmienka  a tento 

prená, tento nájomca našiel jeden stánok v Bratisla ve, 

ktorý je nerezový s drevom, ktorý zodpovedá novej k valite.  

Takže je tam aj v tom mojom materiály pripojená tá 

fotografia. Ale ten je ešte oblepený, lebo pôsobí n iekde 

inde, ale sme sa už dohodli, že bude teda ve ľmi čistý v tom 

výraze ako je predložený.  

A tento sám majite ľ aj za mnou bol, aj mi tento stánok 

predstavoval. Teda budúci majite ľ stánku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Kríž, faktickou.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja len tiež doplním otázku na základe tejto diskusi e.  
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Chcem sa spýta ť, či teda máme už nejaký návrh, akým 

spôsobom by sme dávali jednotný vizuál týmto stánko m? Či 

toto vieme v nejakej doh ľadnej dobe predloži ť?  

Viem, že v Petržalke bol problém. Tam sme nejakému 

chudákovi neodsúhlasili stánok kvôli tomu, že bol š karedý, 

ale na druhej strane zatia ľ sme nepovedali presne ako má 

ten vizuál vyzera ť.  

Tunák to bude ako jeden ad hoc prípad, čo je super, 

lebo je to naozaj v centre, ale naozaj by bolo asi lepšie 

keby mali jednotný vizuál, ktorý by sme predpisoval i tým 

stankárom, mohla by tam by ť dokonca nejaký informa čný 

panel, ktorý by bol zmluvne zaviazaný, tak že my by  sme tam 

mohli informova ť obyvate ľov o, o nie čom ako hlavné mesto 

a vyzeralo by to, myslím si, že ove ľa lepšie ako dnes, lebo 

tie stánky sú, sú mnohé s dvadsa ť, tridsa ť rokov staré 

a vyzerajú strašne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Boru ľa.  

Áno, takže ešte pán Vetrák. 

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

Ďakujem. Ďakujem za slovo. 

Ako, minule už sme mali tu diskusiu, myslím to bol 

stánok na Šustekovej ulici v Petržalke.  
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Jednoducho, myslím si, že by sme sa mali k tomu 

jednotne stava ť, ke ď bude prijatá tá koncepcia. Lebo takto 

teraz to vytrháva ť z koncextu a selektova ť, že či jeden, 

k jednému tak, druhému inak. Ja tiež som zvedavý v jakom 

stave je tá koncepcia. 

A rád by som potvrdil aj to, mne sa ten obrázok stá nku 

nepáčil a našiel som to, čo hovorí aj pani hlavná 

architektka, že tam bola nejaká dohoda, že sa to vy mení 

a nakoniec som to pochopil tak, že bola potom pani hlavná 

architektka spokojná s tým ako vyzerá ten vymenený ten 

stánok. Je škoda, že tam nie je zobrazený. Lebo to,  aspo ň 

ja som ho tam nenašiel.  

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Chcel by som pripomenú ť kolegom, že faktickými sa dá 

hlási ť iba po čas diskusného príspevku. Čiže pán Hanulík už 

nemôže mať faktickú, alebo teda môže, dajme mu slovo, ale 

prosím vás, rešpektujte tú dohodu tohoto zastupite ľstvo.  

Pán Borgu ľa, chcete po čkať teraz? Alebo dohodnite sa 

s kolegom, že kto bude diskutova ť.  

Tak pán Hanulík. Pán Hanulík by nemal, ale viete, 

v Dúbravke, tam nechodia ani trolejbusy.  
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Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Áno. Ďakujem ve ľmi pekne.  

Prosím vás, ja by som chcel iba to poveda ť, že naozaj 

si nepripadám, že sme tu všetci architekti. Čiže ke ď hlavná 

architektka povedala, že to sp ĺňa jej predstavy, myslím, že 

to je dôležité. Aby tá koncepcia bola od jedného človeka, 

nie každá mestská časť sa rozhodne, teda na základe 

tridsiatich neodborníkov čo je pekné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak.  

Pán Borgu ľa, nech sa pá či. 

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

Je to strana dvadsa ť toho materiálu. Škoda, že ho 

nepremietame aj ten stánok, teda ktorý by tu mal by ť, lebo 

to ne, neviem, či toto je práve to pravé orechové. Donner 

Grill Bazožeská (poznámka:  so smiechom). 

A ke ď ideme po Kerke alebo _Grabene a sa chodíme 

prechádza ť do Viedne, tak tie stánky tam sú, dá sa tam 

dobre najes ť a, a majú jeden vizuál, dobre, dobre vy, je to 

v podstate to tam pasuje a ja sa bojím, že pokia ľ nebudú 

stanovené nejaké presné pravidlá, ako tie stánky ma jú 

vyzera ť, tak možno bude desa ť pekných stánkov, ale aj desa ť 

pekných vecí naukladaných ved ľa seba v kone čnom dôsledku 

nemusí robi ť pekný výsledný efekt.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani Konrad, nemôžte sa hlási ť faktickou po tomto. 

Takže sa, prosím, prihláste normálne.  

Pán Kaliský, poslanec. 

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

Ja by som k tomu chcel poveda ť, že týmito nájomnými 

zmluvami vlastne predlžujeme agóniu toho mesta, aby  

vyzeralo jak, jak nejaký slam.  

Druhá vec je, vôbec mi nie je jasné, pre čo sú prenájmy 

pod stánkami situácia osobitného zrete ľu. Pre čo sa to 

normálnym spôsobom nesú ťaží, napríklad sú ťažou návrhov, že 

ten človek povie aký stánok tam chce a ko ľko bude za ňho 

bude plati ť. Alebo nech mesto spraví svoje stánky, ktoré 

bude prenajíma ť ako, ako nebytové priestory, z čoho 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) čiže zisk mesta bude 

ur čite vä čší ako pri takomto nejakom šuflikantskom riešení, 

ktoré fakt do tohto storo čia vôbec nepatrí.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Máte pravdu.  
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Pán starosta Štev čík.  

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

Staré Mesto:  

Ďakujem pekne. 

Ja by som podporil pána poslanca Kaliského. Myslím si, 

že naozaj aj v tomto Staré Mesto bude nápomocné mes tu 

pokia ľ bude tu záujem rieši ť problém koncep čne problém 

ambulantného predaja v uliciach, myslím si, že naoz aj je na 

mieste zváži ť, či tie stánky by nemali by ť majetkom mesta, 

aby sa neprenajímali stánky, nie pozemky. Tam si my slím, že 

tam to riešenie by bolo elegantnejšie, bolo by to p lne 

v kompetencii, v kompetencii mesta.  

My máme teraz obdobný problém v Starom Meste. Možno  

ste zaregistrovali, predajcovia kávy vlani boli asi  dvaja, 

dneska máme žiadosti od siedmich. Proste plné ulice  centra 

mesta by mali by ť plné teda kávi čkárov s vozíkmi. Tak 

jednoducho sme sa rozhodli, že k tomu si sadneme 

a vypracujeme nejakú koncepciu, ktorá tu doteraz ch ýbala 

a rozhodneme kde je to akceptovate ľné, kde je to prijate ľné 

a za akých podmienok.  

Jednoducho, odporú čam aj teda podporujem (gong) takúto 

iniciatívu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za tieto slová, beriem to ako 

popud pre našu úlohu. Ja ve ľmi rád to budem robi ť toto 

v spolupráci s hlavným architektom, s útvarom, ale rád by 

som poprosil aj príslušné komisie poslanecké. To zn amená 

urbanistickú komisiu, teda územnoplánovaciu aj fina nčnú, 

aby k tomu sa zamysleli a, a pripravili nejaký návr h 

postupu a potom si sadneme všetci a vytvoríme to, l ebo toto 

skuto čne treba rieši ť. 

Pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za tieto slová.  

Samozrejme, že toto je, toto je to základné riešeni e, 

len ke ď sme, ke ď posudzujeme takéto, takéto obnovy nájmov, 

tak samozrejme, že zhodnocujeme aj pozíciu, konkrét ne teda 

hovorím o tomto jednom stánku, zhodnocujeme pozíciu .  

Keď sa obnovovala tá zastávka na Staromestskej, tak už  

teraz sme mali plánik, máme odvtedy, že ktorý, ktor ý stánok 

tam v tej pozícii tej zastávky ďalej povolíme, alebo nie.  

Takže v tomto, v tejto súvislosti sme aj reagovali za 

tento materiál takto, ako sme reagovali.  

A koncepcia, koncepcia je v ran, je sa spracováva 

v rámci štúdie verejných priestorov.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ten stánok je naozaj zúfalý. A bohužia ľ, takýchto 

stánkov je po celom meste kopec. Ja sa naozaj pripá jam 

k tomu, že takto to ďalej nejde. Ten návrh je predložený 

spôsobom, že tá zmluva sa uzatvára na dobu neur čitú 

a naozaj tak, ako povedal pán poslanec Kaliský, my 

predlžujeme týmto len agóniu.  

Ja v tomto zmysle chcem predloži ť pozme ňovací návrh, 

aby sa tá zmluva uzatvárala len na dobu ur čitú jedného roka 

v tomto konkrétnom prípade. A ak sem príde nejaký ďalší 

stánok, tak aby naozaj to obdobie bolo dajme tomu d o konca 

februára budúceho roka. A dovtedy o čakávame, že 

v spolupráci s hlavnou architektkou, aj s finan čnou 

komisiou, aj s komisiou územného plánovania nájdeme  spôsob 

ako odstráni ť tieto haraburdy z verejného priestoru 

Bratislavy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem. 

Finan čná komisia zvažovala tieto okolnosti a súhlasila 

s prenájmom práve preto, že je na dobu neur čitú, čo znamená 

výpovedná lehota tri mesiace.  

To, ale o čom tu rozprávame, to je dôležité. Dobre, že 

je táto diskusia, lebo bu ď tohoto záujemcu pošleme vytvára ť 

svoj stánok a on do toho bude investova ť a potom vzniknú 

s tou trojmesa čnou lehotou aj etické, aj právne problémy, 

lebo to je neslušné mu urobi ť, alebo povieme, že stiahneme 

tento materiál a to je na vedení mesta a budeme už kone čne 

dokon číme kone čne koncepciu trhov na verejných priestoroch. 

Lebo toto je svojim spôsobom také mikrotrhovisko, t akých je 

po meste niekolo, nieko ľko. Samozrejme, aj tie osamelé 

stánky znamenajú vlastne to isté. Čiže predaj vo verejných 

priestoroch a v do časných stavbách. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán námestník Kolek.  

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

Ďakujem za slovo.  

Ja už zhodou okolností teraz reagujem na tých dvoch  

svojich predre čníkov. Naozaj to moje stanovisko vychádzalo 

presne z toho, že tá nájomná zmluva tak, ako je nav rhnutá 

na dobu neur čitú vytvára ten priestor, ktorý umož ňuje mestu 
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tieto vyprovokované otázky rieši ť tak, aby nakoniec došlo 

k tomu, čo naozaj sa chce dosiahnu ť.  

Čiže schválením tohto materiálu nedôjde k obmedzeniu  

možností, o ktorých sa tu hovorilo. Čiže či ten jednotný 

nejaký vizuál, alebo aj úloha rozmiestnenia v rámci  mesta.  

Pokia ľ tu je ten etický problém, ktorý pán Budaj 

nejakým spôsobom na črtol, naozaj, možno záujemca je, je 

priamo v obraze tohto jednania, že sleduje naše jed nanie 

a uvedomí si, že ten problém ho o čakáva. Čiže je na ňom, 

pokia ľ, ja sa skôr prihováram za schválenie tejto zmluvy,  

pokia ľ túto zmluvu on podpíše alebo nepodpíše, ur čite bude 

oboznámený s tým, že sa môže sta ť behom krátkej doby, aj 

keď teda v rámci magistrátu taká krátka doba niekedy d lhá, 

je dlhá, ale že bude vyzvaný k tomu, k tomu úkonu, že do 

troch mesiacov bude musie ť užívanie tohto priestoru 

ukon či ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Kuruc.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja by som v podstate nadviazal na mojich predre čníkov, 

ale mali by sme uvažova ť nad tým, naozaj spravi ť v rámci 
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celého mesta pasport takýchto zariadení a takýchto 

priestorov a do budúcna uvažova ť o tom, ako moji 

predre čníci spomenuli, vybudova ť na týchto miestach 

zariadenia, ktoré sp ĺňajú kritéria metropoly tak, ako my 

metropola sme.  

Takže naozaj, toto je bi ľak, ktorý asi nikoho nepoteší 

na území Bratislavy. A mali by sme do budúcna potom  

pristupova ť asi dražbou, tak ako pristupujeme pri dražení 

stánkov na viano čných trhov, tak potom aj dražbou 

pristupova ť k draženiu týchto priestorov, nako ľko ke ď si 

pozriem aj prenajímame to na rok za tritisícdvesto Euro 

a niektoré stánky na viano čných trhoch prenajmeme na jeden 

mesiac za viac pe ňazí, ako tuto na celý rok.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

V poznámke sa nedalo poveda ť všetko. Chcem poveda ť, že 

vec sa rieši už dlho.  Máme. existuje aj koncepcia trhov, 

existuje prieskum verejných miest. 

Z tohoto h ľadiska. Je tu, je tu realita, že máme 

vlastné stánky, ktoré prenajímame na viano čné trhy, je tu 

sezónne umiestnenie našich stánkov na Františkánsko m 
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námestí, plus improvizované používanie stanov na sa motnom 

námestí Primaciálnom. Samozrejme vymenoval som len to 

centrum, čo si ľudia všímajú.  

Sú tu dve konkuren čné viano čné jedli čky každý rok. 

Podotýkam, že tá naša stála šes ťtisícosemsto Eur minulý rok 

a márne som apeloval na dohodu so Starým Mestom, ab y bola 

jedna viano čný, jeden viano čný strom ček. Nedohodli sa, boli 

dva.  

Jednoducho je v tom užívaní verejných priestorov na  

tieto do časné aktivity systémový chaos.  

Ak sa prenajme, ak, ak splnia poslanci to, čo navrhol 

aj pán námestník Kolek, tak treba naozaj oznámi ť tomu 

prenajímate ľovi, že nie tak, ako je v uznesení, kde sa ho 

žiada vyrobi ť nejakú novú modernú stavbu, ale že to môže 

užíva ť kým nepríde k tej koncepcii. A tam by som, pán 

primátor, apeloval na vedenie mesta, lebo od vás mu sí vyjs ť 

vôľa, či chcete tie miesta prenajíma ť aj s našimi stánkami, 

to je ten systém viano čných trhov, ktorý navrhol pán kolega 

Kaliský a zadáte výrobu a dáte do rozpo čtu také stánky.  

Podotýkam, že viano čné stánky, mnohí si to zo starších 

kolegov pamätajú, dožívajú a prenajímame ich za eno rmné 

sumy, čo drtí kvalitu potravín. Čiže aj tá otázka, aj tá 

otázka, že kam budeme hna ť ceny za prenájmy pre ve, pre 

predaj na verejných priestoroch by si zaslúžila pos údenie. 

Nie je to len také jednoduché, že vyhlási ť dražbu, pretože 

pri istom strope, to už prestáva, prestáva by ť únosné.  
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A to sa týka aj tá koncepcia a prístup a zapojenie do 

rozpo čtu, zdôraz ňujem, sa týka aj myšlienky, že by sme aj 

na iných verejných priestranstvách, nie len na 

Františkánskom a na Hlavnom, umiest ňovali stánky na náš 

prenájom.  

Súhlasím s pánom poslancom a má jasnú pravdu, že bo li 

by to jednotné stánky, mesto by malo integrálnu viz uálnu 

tvár pokia ľ ide o tieto do časné stavby a plynuli by z toho 

celkom pekné príjmy. Ale musíme zozbiera ť prostriedky na tú 

prvotnú investíciu.  

Takže tu odzneje diskusia, nejak zahlasujeme, ale v ôľa 

vedenia mesta sa musí prejavi ť do nejakej cesty. Zatia ľ, 

presne jak to bolo povedané, že je to šufkantský pr ístup, 

lebo z vonku príde žiados ť. Jeden žiada dokonca odpreda ť 

pozemok pod stánkom. Podotýkam, že iks krát sa aj t ento 

fatálny omyl stal, že sme predali na verejných 

priestranstvách, alebo dlhodobo prenajali pozemky.  

Ďakujem. 

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. 
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Mne sa zdá, že by bola tak trochu šikana zo strany 

nás, keby sme túto zmluvu neschválili, pretože neby ť toho, 

že sa tam mení nájomca, tak táto diskusia tu dnes v ôbec nie 

je a pôvodná majite ľka by normálne užívala tento priestor.  

Takže sa prihováram, aby sme to schválili tak, ako je 

to navrhnuté. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Černý.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Reagujem na svojho predre čníka pána Budaja. V podstate 

číta nám myšlienky, lebo v skuto čnosti je to tak, že mesto, 

magistrát, pán Nesrovnal, z jeho iniciatívy v podst ate 

vychádza to, že už k viano čným trhom sa postavíme, alebo 

pripravíme úplne inú koncepciu čo sa týka či už 

obstarávania, obstarávania alebo prenajímania týcht o 

viano č, viano čných dom čekov na viano čných trhoch, sú časne 

počet alebo teda či pôjdeme dvoch viano čných strom čekov 

a všetky tieto koncepcie budú vyriešené a za čneme od tohto 

bodu od Vianoc, vrátane vizuálu dom čekov.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pretože, presne ako hovoríte, nie je normálne, aby sa 

šponovala tá cena nájmu do, do výšok. Je to príjem mesta, 

ale prejavuje sa to potom na kvalite tých a cene tý ch 

potravín a vôbec komforte ľudí, ktorí tam chodia.  

Pán poslanec Kaliský.  

Ešte pán Budaj reaguje.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Som rád, že na to myslíte zav času, lebo ak sa za čnú 

tie stánky s nimi zaobera ť v lete, tak to je utópia.  

A zárove ň ale vám chcem pripomenú ť, že je tu kolegy ňa 

Kimerlingová, ktorá sa ako námestní čka viano čnými trhmi 

zapodievala, ja som sa nimi zapodieval, ďalší poslanci, 

ktorí sa da, ktorí sa iste da, sa iste prihlásia k tomu. 

Nech sa tá pamä ť tých skúseností a verte, že to boli mnohé 

diskusie aj s trhovníkmi, by som povedal desiatky h odín, 

nech je užito čná pre vedenie mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Skúsime to využi ť teda pre toto vedenie, ke ď sa to 

nepodarilo minulému.  

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

Ja by som chcel zareagova ť na dve veci. Jedna vec je, 

že m ňa trošku ruší tá benevolencia toho, však mu to 

podpíšme, však to, však to bude akože fajn.  

Na, ako reakciu na, na príspevok pána Grendela. Áno , 

nechceme ubližova ť týmto ľuďom. Navrhujem tým pádom zmluvu 

na dobu neur čitú zmeni ť na dobu ur čitú a na ve ľmi krátku 

dobu, čiže šes ť mesiacov. Ako, da ť si nejaký termín, do 

kedy sa toto vyrieši. 

Čo sa týka pána Koleka, akože pre m ňa doba neur čitá je 

síce právne vykladaná tak, že sa hocikedy zmení, al e ako 

ste povedali, keby sa nemenil nájomca, ani na to ne prídeme, 

že nejaká zmluva tu je, ani nevieme za ko ľko tu je, ani 

nevieme čo sa s tým bude robi ť. Nevyrieši sa to nikdy.  Pre 

mňa doba neur čitá, vzh ľadom na ve ľkos ť magistrátu, je skôr 

navždy ako na hocikedy zrušenie. Čiže ja neviem si 

predstavi ť, že sa niekto iný prihlási, že chcem tu postavi ť 

pekný stánok, ke ď je tam podpísaná nájomná zmluva na dobu 

neur čitú.  

Budete vy ruši ť tú zmluvu? Alebo my budeme ruši ť tú 

zmluvu a dáva ť tam niekoho iného? To asi nie je dobre 

riešenie.  

A uvedomme si naozaj, že to centrum Bratislavy a tá  

Bratislava, to čo je tu pekné, je tak strašne mali čké 

a toto je, toto sú Palisády, to je centrum mesta. Čiže tu 

si ni číme tých pár metrov štvorcových toho pekného čo tu 

je.  
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Faktická pán poslanec Kolek, námestník.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ja priamo odpoviem.  

Ten môj postoj vychádza z toho, že naozaj si 

nezatvárame dvere pred tým, aby sme tu urobili to, o čo je 

vo všeobecnosti, teda všeobecný konsenzus. Urobi ť tie 

nápravy toho existujúce stavu globále a teda na cel ej 

ploche teda mesta, hej,  tým spôsobom, pokia ľ my ukon číme 

nájom tohto jedného stánku, vôbec nie sme nejakým s pôsobom 

tla čení do toho, aby to bolo do jedného roka. Pokia ľ to 

nevyjde tá iniciatíva, a teraz poviem,  z nového ve denia, 

aby sa tento problém odstránil v globále a raz navž dy, tak 

nám táto jedna zmluva skôr urobí medvediu službu. P okia ľ by 

k tomu malo prís ť v novembri, my budeme viazaní do, do 

marca na ďalšieho roka.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, chcem podpori ť to stanovisko, o ktorom 

hovoril pán poslanec Kaliský.  

Jednoducho tá doba jedného roka je tu na to, aby 

všetci zú častnení si uvedomili, že žiaden za rok, že žiaden 

takýto stánok ja alebo vôbec aj toto zastupite ľstvo už 

neschváli prenájom pod takýto stánok, lebo je to, j e to 

proste hanba toho priestoru. Je to tlak na všetkých  

zúčastnených. Táto, to obdobie jedného roka, alebo do 29. 

2., ktoré som navrhol vo svojom uznesení, vytvára 

dostato čný časový priestor, aby sa vytvorila koncepcia už 

s úplným riešením. Nedá sa vylú či ť, že do, do toho 29. 2. 

budúceho roka sem príde ešte takýchto stánkov ďalších pä ť. 

Je to signál na to, aby všetci zú častnený vedeli, že po 

tomto termíne už to nebudeme akceptova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

V minulom volebnom období bol práve ten podnet stán ky 

pri Ondrejskom cintoríne, kde sme tiež schva ľovali nie čo 

podobné. A potom stánky na Trnavskom mýte.  

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

Pán poslanec Grendel, faktickou. 

Vyzerá to otrasne, samozrejme, ako,  o tom tu nikto  

nepochybuje, aj tú koncepciu všetci podporujeme, to  je 

jasné, ale ak tu budeme skracova ť termín na pol roka alebo 

rok, tak pod ľa mňa, robíme z toho nájomcu rukojemníka 
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mesta. Proste, je to na pracovníkoch magistrátu, ab y tú 

koncepciu pripravili a ten nájomca to nijako neovpl yvní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela reagova ť na pána Kaliského. On 

upozornil na to, že keby sa náhodou nemenili majite ľky, 

alebo majite ľka, tak vlastne by sme ani nevedeli, že takýto 

stánok máme v nejakom, v nejakom vlastníctve.  

Ja by som chcela upozorni ť na nejaké systémové 

opatrenie magistrátu, alebo oddelenie majetku mesta , že 

nemáme nejaký preh ľad všetkých zmlúv na dobu neur čitú. Ja 

sa obávam, že tam máme aj nejakých kostlivcov v skr ini. 

Riešenie vidím v nejakej digitalizácii všetkých zml úv 

vrátane toho, že by sa urobilo, že by sa urobil zoz nam 

týchto zmlúv, kto, čo, za ko ľko, aby sme mohli digitálne 

cez k ľúčové slová vyh ľadáva ť napríklad zmluvy, ktoré sú na 

dobu neur čitú, pretože oni sa nám vlastne nijak nezjavia. 

My ani nevieme, že kde ich môžme (gong) ako poslanc i 

hľadať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kaliský odpovedá na faktické pripomien ky.  
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Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ja by som len ve ľmi rýchlo ešte k tomu doložil 

v podstate to, že nie rok, ale šes ť mesiacov. Treba si 

uvedomi ť, že v Bratislava je v dvetisícšestnás ť 

predsedajúcom mestom Európskej únie a bude tu ve ľa 

zahrani čných návštev. Ja sa nehodlám hanbi ť za to, že som 

Bratislav čan. Už som prežil obdobie, kedy som bol na to 

hrdý, bolo to cirka pred nejakými ôsmimi rokmi a ch cel by 

som, aby to zasa bolo.  

Čiže pomôc ť aj pánovi Štev číkovi, aby mu ten stred 

mesta a ten prvý obvod nešpatili takéto stánky. Čiže nie, 

nie rok, ale šes ť mesiacov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel teda rozlíši ť dve veci. Jjedno je, 

jedno je ten dizajn tých stánkov. Ja myslím, že na tom sa 

všetci zhodneme. Pripravuje sa tu nejaká koncepcia.   

Druhá vec je, sú tie finan čné a právne aspekty. 

Pretože ja súhlasím v tomto smere, v tej druhej vec i 
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s pánom Grendelom, že ak tu máme jednoducho, ak tu nemáme 

pripravené systémové riešenie, tak teraz ukazova ť svaly na 

jednom prípade, systémové ur čite nie je.  

Čiže ak chceme toto systémovo rieši ť, nech sa najprv 

prijme koncepcia a potom sa vypovedia všetky zmluvy  na dobu 

neur čitú a dohodne sa to aj za lepších finan čných 

podmienok, aj s inými, za iných ďalších podmienok, ktoré tu 

chceme oh ľadne, ktoré sa týkajú aj, aj  toho výzoru.  

A ďalšia vec je, že to bola, myslím, dobrá poznámka, 

čo povedal pán poslanec Grendel, že ak by, ak by tun á 

nedošlo k zmene toho vlastníka toho stánku, tak ten to 

stánok máme, vlastne ten škaredší, ten červený, máme ho za 

dva a pol krát menšiu cenu a nikomu by to vlastne n evadilo, 

lebo nikto by o tej zmluve ani nevedel. Teraz síce to neni 

ideálne riešenie, ale dostaneme, tuším, dva a pol k rát viac 

a budeme ma ť o nie čo, sa mi zdá, krajší stánok.  

Čiže, myslím si, že. A pokia ľ ide o tú, o tú lehotu na 

dobu ur čitú, nemyslím si, že je to z právneho h ľadiska 

dobrý nápad, pretože naoza, naozaj pri trojmesa čnej 

výpovednej dobe pri, pri zmluve na dobu neur čitú, je to 

flexibilnejšie riešenie, ako teraz, teraz odhadom t riafa ť 

sa či do pol roka tu máme koncepciu, do roka, alebo do 

troch mesiacov, to je, to je proste ove ľa menej 

flexibilnejšie a z právneho h ľadiska aj horšie riešenie, 

podľa môjho názoru.  

Čiže ja sa pripájam k tomu, aby sme, aby sme teda 

počkali na tú koncepciu, to čo povedal pán Grendel a potom 

to riešili systémovo. Zistili, ktoré tu máme také z mluva, 
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ako hovorí pani Pätoprstá, urobili si zoznam a nara z 

vypovedali všetky takéto zmluvy, dali tam nejaké po dmienky 

ohľadne dizajnu a neukazovali svaly na jednom Jožkovi 

Mrkvi čkovi. Teda ten pán sa volá inak, ale proste systémo vé 

riešenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Kimerlingová, faktickou.  

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

Chcela by som doplni ť svojho kolegu, aby sme 

nedostávali do zastupite ľstva takéto materiáli ad hoc, 

pretože raz sme riešili stánky na Patrónke, potom s me 

riešili stánok v Petržalke, na ďalšie zastupite ľstvo 

dostaneme stánok, ja neviem, na Šafárikovom námestí , tak 

ako aj minulom volebnom období. Že na každé zastupi te ľstvo 

prišiel jeden a v podstate sme to komplexne nevidel i.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hej, pani Kimerlingová, samozrejme súhlasím, ale ti ež, 

boli ste námestní čkou (poznámka:  so zasmiatím), mohli, 

viete. Ale dobre, budeme to robi ť.  

Je to úloha pre hlavnú architektku. Pani Konrad, 

prosím vás, zapíšte si to, toto je úloha pre vás 

v spolupráci s oddelením nájmu alebo správy majetku , 
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pripravi ť tú koncepciu. Aby sme tu neriešili ad hoc takéto, 

takéto veci. To je, poslanci majú úplnú pravdu v to mto.  

Pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Samozrejme, samozrejme. Ve ď toto vnímame.  

Ja chcem len poveda ť, že sama som iniciovala, ja by 

som bola ve ľmi rada, keby oddelenie správy nehnute ľností. 

Ja mám teraz nastavenú trošku inú spoluprácu, 

pripomienkujem materiály každého predaja a nájmy. 

A ja som v rámci toho, tej rekonštrukcie tej zastáv ky 

na Staromestskej žiadala, mala som samozrejme podkl ady, to 

je na adresu pani Pätoprstej, čo vlastníme, čo tam je na 

čierno, aby sa toto odstránilo. Neviem, v akom je to  stave.  

Takisto sme riešili stánky na Kamennom námestí. 

Takisto sme riešili budovy by som povedala na Námes tí 

Slobody.  

Takže máme v tomto naozaj resty ve ľmi radikálne 

zachádza ť s tými, ktorí sú v našom meste na našich 

pozemkoch na čierno. Lebo aj takí sú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pani Kimerlingová, ja som to nemyslel nejak zle tú 

moju poznámku. Len hovorím, že máme toho, sa to val í jedno 

za druhým, ale máte úplnú pravdu, čo ste povedali. Takže 

prepá čte.  

Pani poslanky ňa Čahojová. Teda pani s, áno, pani 

poslanky ňa a starostka.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Vážené dámy, vážení páni, dúfala som, že dám bodku za 

touto diskusiou. 

Na úvod svojho príspevku chcem poveda ť, že zahlasujem 

za materiál tak, ako bol predložený. Zvážila som to  na 

základe argumentov, ktoré som si tu vypo čula.  

Ale chcem upriami ť vašu pozornos ť trošku iným smerom 

a využi ť túto príležitos ť. Bratislavské ulice, najmä 

centrum mesta, netýka sa to centra nášho mesta, nie  sú 

tržnica. My by sme mali uvažova ť výh ľadovo do budúcnosti 

a nerieši ť. Pravdepodobne takéto materiály budeme dostáva ť 

často na stôl. Sú to služby, služby, ktoré poskytujú  tieto 

stánky, zrejme obyvatelia nášho mesta potrebujú. Al e našim 

cie ľom by malo by ť obmedzi ť takéto stánky a tieto služby 

dosta ť do kamenných budov.  

Máme prízemia budov, ktoré majú zatl čené okná a ni čomu 

neslúžia. Naša politika a naša snaha by mala smerov ať 

k tomu, aby žili prízemné časti budov, najmä centra 

hlavného mesta. To by mal by ť náš cie ľ. Pozrie ť sa na mesto 
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trošku z vtá čej perspektívy a z poh ľadu návštevníka ako to 

tu vyzerá, ako vyzerajú naše zastávky. Potom sú zne čistené. 

Vyzerajú námestia. S výnimkou  príležitosti ako sú viano čné 

trhy a podobne, by sme sa mali orientova ť týmto smerom.  

Ďakujem vám za  pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec Pilinský, starosta.  

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

Ďakujem. 

Kolegyne, kolegovia, v prvom rade si myslím, že je 

úplne, ako neúplne vhodné, aby sme my ako zastupite ľstvo 

rozhodovali trebárs aj o jednom metri štvorcovom za  ú čelom 

nejakého prenájmu. Ja si myslím, že ke ď by sme chceli 

nejakým spôsobom veci posunú ť, možno by sme sa mali pozrie ť 

na to, že o takýchto veciach by sme skuto čne tuná nemuseli 

takto vášnivo diskutova ť. 

Čo sa týka toho, tu bolo spomenuté, aby sme čakali na 

nejaké koncepcie. Ja by som vás chcel poprosi ť, vystríhajme 

sa tomu. Poznáte tú známu pesni čku Analýza dokázala, 

v tomto prípade koncepcia možno nie čo, nie čo dokázala.  

Magistrát funguje ako úrad. Sem ke ď príde žiados ť, 

ktorá je o prenájom pozemku, ten ju musí v nejakom istom 

termíne zúradova ť. Takže ja si myslím, že je úplne 
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legitímne, že sa na nejakú koncepciu ne čaká. A také 

materiály tu sú. 

A čo sa týka tej, tej diskusie oh ľadne doby neur čitej 

a ur čitej, tak ja som jej celkom nepochopil, pretože jak  

som si ja čítal ten, ten materiál, tak doba neur čitá je pre 

nás výhodnejšia, pretože má trojmesa čnú výpovednú lehotu. 

Ak sa tá koncepcia spracuje skôr, my môžme pristúpi ť skôr 

k vypovedaniu tej, tej zmluvy. Treba ráta ť aj s tým, že je 

to istý príjem, aj ke ď teda malý, do rozpo čtu. Viem, že 

bude téma onedlho rozpo čet a mizéria, čo sa týka mestských 

financií, takže skúsme trošku pragmatickejšie o tom  

rozmýš ľať. A ja si myslím, že doba neur čitá s trojmesa čnou 

výpovednou lehotou je pre nás v tomto prípade výhod nejšia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Vidím, že stánok, stánok na Palisádoch vyvolal vášn ivú 

diskusiu. V čera na grémiu sme žartovali o tom, kedy skon čí 

dnešné zastupite ľstvo, či sa nám podarí skon či ť skôr, ale 

výsledok bol asi, že je jedno ko ľko je bodov programu, 

proste kon čí sa ve čer. Ale je to samozrejme, na to je 

vyhradený dnešný a zajtrajší de ň na toto zastupite ľstvo, 

prípadne, takže.  

Nech sa pá či, pokra čujeme v diskusii.  
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Pán poslanec Dostál. 

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

Na rozdiel od kolegu Pilinského si myslím, že je 

dobré, že o tom diskutujeme, aj ke ď sa môže zda ť 

neprimerané, že o pár metrov štvorcových je tu taká  

siahodlhá diskusia. Ale myslím si, že  to bude podn et na 

to, aby sme urobili aj nejaké systémové zmeny, ktor é 

skrášlia tvár nášho mesta.  

Prihováram sa za to, aby sme schválili materiál tak , 

ako je navrhnutý, teda tak, že tam ostane doba neur čitá. Ak 

by sme tam dali nejakú dobu ur čitú, tak by to nebol 

zdvihnutý prst vo či nájomníkovi, lebo ten nájomník chudák 

ani netuší, že aké my máme vlastne predstavy a čo by sme od 

neho chceli. A mohlo by sa mu sta ť, že, že by tam dal ve ľmi 

pekný stánok a naša koncepcia by potom hovorila, že  ten 

stánok má by ť nejaký úplne iný. Bol by to iba zdvihnutý 

prst vo či nám samým, aby sme si, či už vedenie mesta, alebo 

zastupite ľstvo, pripomenuli o toho pol roka alebo o rok, že 

aha, mali sme ma ť nejakú koncepciu a ešte ju stále nemáme. 

Ale to je naša zodpovednos ť, a nemáme my našu zodpovednos ť 

rieši ť tak, že budeme ju prenáša ť na niekoho iného 

a ukazova ť zdvihnutý prst niekomu, niekomu inému. Je na 

nás, aby sme to spravili v  doh ľadnom čase a nena ťahovali 

to štyri roky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veľmi pekne ďakujem obom mojim predre čníkom, Ondrovi 

i pani starostke Čahohojovej.  

Ja sa tiež chcem pri, prihovori ť za podporu materiálu 

v pôvodne navrhnutej verzii. Nie je fér, aby sme je dného 

podnikate ľa teraz znevýhod ňovali krátkou dobou, kým ostatní 

majú na dobu neur čitú. Je to nefér z našej strany. On má 

iste aj finan čné záväzky ke ď preberá ten stánok, 

zabezpe čuje iný a podobne.  

Čiže z h ľadiska toho nevytvárame na mesto tlak, ale 

zneis ťujeme toho podnikate ľa, ktorý v tom prípade naozaj sa 

stáva rukojemníkom. Preto poprosím o podporu materi álu 

v pôvodnom znení, ako bol predložený. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán námestník Kolek. 

Ing. Ignác   Kolek, námestník primátora hlavného me sta SR 

Bratislavy: 

Za slovo. 

Vážené kolegyne, kolegovia, už tu odznelo, že jedna  

z našich kolegý ň mala dojem, že jej príspevok bude 

posledný. Ja by som sa prihováral, aby tento môj bo l 
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posledný. Tým nechcem apelova ť, aby niekto ustúpil len 

preto, že som to nejakým spôsobom žiadal.  

Prenesiem môj príspevok do iného bodu. 

Pánom primátorom mi bol zverený sektor môjho 

pôsobenia, evidencia a inventarizácia majetku. Ja t u takto 

verejne s ľubujem, že, teraz je február, na aprílové 

zastupite ľstvo, pokia ľ teda nevyskytnú sa závažné problémy, 

prinesiem komplexný materiál po čtu obsadenia a pokia ľ bude 

možné, aj vizualizácie týchto stánkov, ktoré sú roz ložené 

v meste. A to by malo by ť tým východiskovým bodom potom 

k tomu, zatia ľ samozrejme v čase už riešenému problému ako 

ďalej postupova ť.  

Čiže naozaj, berte to ako môj verejný záväzok, že 

v aprílovom zastupite ľstve takýto materiál sa objaví.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán riadite ľ.  

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

Pán, pán viceprimátor Kolek ma predbehol, pretože 

takýto verejný záväzok sme chceli da ť aj my za magistrát. 

To znamená, že radi sa pripojíme a do konca apríla 

predložíme aj zárove ň naozaj komplexnú informáciu o tom, 

v akom stave sa to z h ľadiska rozpracovanosti alebo meste 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 121 

tento problém riešil, akým spôsobom sa bude rieši ť 

s predložením konkrétneho harmonogramu, aby to bol vlastne 

naozaj podkladový materiál pre diskusiu tohto mests kého 

zastupite ľstva tak, aby sme potom následne tento problém 

mohli v priebehu tohto roka rieši ť.  

Tu chcem len poveda ť, že naozaj túto, túto 

problematiku sme už nejakým spôsobom na magistráte 

diskutovali aj v kontexte viano čných stánkov, kedy sa 

samozrejme objavila požiadavka zo strany jedného z oddelení 

vnútornej správy magistrátu kúpi ť nové stánky, ktoré boli 

vy číslené na sumu štyristotisíc Euro. Ale ke ďže, ke ďže 

samozrejme mesto sa nachádza v takom stave z h ľadiska 

financií, však o tom bude hovori ť aj rozpo čet v akom sa 

nachádza, dovo ľujem, dovo ľujeme si tento problém samozrejme 

nejakým spôsobom rieši ť inými spôsobmi, inou formou.  

To znamená, že táto informácia, ktorá bude predlože ná 

o tie dva mesiace, samozrejme v spolupráci s pánom 

viceprimátorom Kolekom, bude obsahova ť samozrejme 

informáciu aj o tom ako budeme rieši ť, rieši ť stánky 

a stánky, ktoré sa riešia v rámci, v rámci týchto 

viano čných sviatkov.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Chcela by som doplni ť pána riadite ľa a poveda ť mu, že 

na viano čné stánky už bolo viackrát vy členené v rozpo čte 

a vždy to skon čilo bu ď tak, že sa to nestihlo v rámci 

jedného roka urobi ť, alebo si poslanci vymysleli, že lepšie 

ako nové viano čné stánky budú kamery pre políciu a tak sa 

zanedbávali tieto viano čné stánky. Teraz je to už naozaj 

v neudržate ľnom stave. A myslím si, že tie stánky sa 

v rámci jedných viano čných trhov sami zaplatia, pretože 

príjmy z viano čných trhov sú práve bu ď okolo štyristotisíc, 

alebo boli aj šes ťstotisíc. Ale naozaj klesá kvalita 

a poskytovatelia, alebo teda tí trhovníci už naozaj  tam 

žijú a predávajú v neúnosných podmienkach.  

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. 

Skoro ma až mrzí, že môj pozme ňujúci návrh vyvolal 

takúto diskusiu, ale na druhej strane, považujem to  za 

dobrú a plodnú diskusiu, lebo naozaj toto je ve ľký problém.  

Po dohode s pánom poslancom Kaliským, sme sa dohodl i, 

že ten termín zmeny uza, alebo uzavretia zmluvy na dobu 

ur čitú, bude do 31. 12. 2015.  
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A k argumentácii, ktorá tu padala, že dnes je 

rukojemníkom tejto situácie jeden, jeden stánkar op oroti 

ostatným, no tak musím poveda ť, že je to práve naopak, 

pretože tento stánkar vie, že do 31. 12. 2015 môže ten 

stánok vyzera ť takto, alebo v jemne zmenenej podobe.  

Keď sa tu hovorí o tom, že bude predložená koncepcia, 

ak tá koncepcia bude predložená trebárs v lete, tak  potom 

vy ten, ten stánkar ako aj všetci ostatní sú v tej právnej 

neistote, pretože mu vypoviete tú zmluvu s trojmesa čnou 

výpovednou lehotou a v kone čnom dôsledku ten jeho nájom 

môže skon či ť ku koncu septembra alebo ku koncu októbra. 

Dnes všetky zú častnené strany vedia, že toto 

zastupite ľstvo, ak ten pozme ňujúci návrh pána poslanca 

Kaliského a môj prejde, po 31. 12. 2015 toto zastup ite ľstvo 

už neschváli uznesenie, ktorým by, neschváli nájom pod 

stánok, ktorý vyzerá takto a bude to bez nejakej ko ncepcie. 

Toto je filozofia toho návrhu.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poslanec Hanulík, faktická. 

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

Áno. Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím vás, tým vznikne úplne chaos, že niektorí to  

budú ma ť. My to jedného d ňa zrušíme a o tri mesiace všetci 

pôjdu s novými stánkami. Ke ď niekomu dneska dáme rok, dva 
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roky alebo čo, tak tým pádom tí jedni budú ma ť už nové, 

druhí staré, tí hentaké. Však v tom bude takí nepor iadok, 

že to si neviem ani predstavi ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Dávam návrh na ukon čenie diskusie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

O tomto návrhu ideme hlasova ť. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

O tomto návrhu hlasujeme.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte o návrhu pána 

poslanca Greksu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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O návrhu pána poslanca Greksu o ukon čenie diskusie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ťšes ť za, dvaja proti, štyria sa zdržali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tak, ak ešte. Znamená to, že ten kto bol prihlásený  do 

tejto doby sa môže ešte, môže vyjadri ť. 

Pán Mrva, pán poslanec, ty sa chceš ešte vyjadri ť? Ty 

môžeš, ale ostatní už.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja som chcel da ť návrh na ukon čenie diskusie.  

Pán Kolek povedal, že sa bude pripravova ť takáto 

záležitos ť. Bude sa hlasova ť o návrhu pána Buocika do konca 

roku. Len ma zaujímalo ešte, pán Bialko keby vedel poveda ť, 

pán riadite ľ, kratú čko jednu veci čku a to bolo, že 

sadzobník nájmov, sadzobník nájmov, ktorý sme dali na 

komisii urobi ť, že by mal by ť v apríli, že v akom je stave. 

Ale ak neviete, tak mi to povie pán Bialko na komis ii.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcem sa opýta ť predkladate ľov, pán Buocik pred 

chví ľočkou povedal,  že sa dohodli s pánom Kaliským, že do  

konca tohto roka. Pán Buocik má do konca, vlastne d o 29. 2. 

2016 a pán Kaliský má šes ť mesiacov. Toto mám písomne. 

Nemám ani jedno písomné rozhodnutie o tom ako sa do hodli. 

Ani pán Buocik, ani pán Kaliský.  

A tým pádom by bolo treba sa dohodnú ť, že koho návrh 

pôjde na hlasovanie, ke ďže sa jedná o ten istý problém.  

Takže tu bolo deklarované, že pán Kaliský predkladá  

tento návrh, pri, priklá ňa sa k tomu aj pán Buocik.  

A je tu zmena termínu zmeni ť dobu neur čitú v zmluve na 

dobu do konca roku 2015. Toto je návrh pána Kaliské ho 

a Buocika.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dva, tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ť za, štyria proti, deviati sa zdržali. 

Uznesenie nebolo prijaté.  
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Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia tak, 

ako nám bolo písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu schva ľuje nájom časti pozemku ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa. Všetko ostatné ostáva tak, 

ako je napísané.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nech sa pá či, registrujte sa a hlasujte o pôvodnom 

návrhu uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

dvadsa ťosem za, sedem za zdržalo, jeden nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Kolegyne a kolegovia, blíži sa jedenásta hodina, to  je 

čas, kedy sme mávali prestávky, ale ja by som poveda l, máme 

ešte dve, dva materiály osobitné zreteli, kde sú sú hlasné 

stanoviská aj mestskej rady, aj finan čnej komisie, aby sme 

ich prešli ešte pred prestávkou. Je to.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno, teraz som, teraz hne ď, alebo môžme ešte tie dva 

materiály ešte prejs ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak tam hovoríme jasné, teraz tu som po čul, že teraz 

je prestávka. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak sa, prosím, vyjadrite hlasovaním, že či bude 

prestávka hne ď, alebo prejdeme.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Žiadajú o prestávku. Je prestávka do, do kedy? Do, 

pätnás ť. To znamená, že do štvr ť na dvanás ť.  

 

(prestávka od 10.56 h do 11.28 h) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(po prestávke) 

Panie poslankyne a páni poslanci, uplynul čas na 

prestávku. Je dokonca dvadsa ťosem, takže poprosím vás, 

vrá ťte sa do rokovacej sály, aby sme mohli pokra čova ť 

v rokovaní zastupite ľstva. Ukon čite mediálne výstupy, 

rozhovory, debaty a ideme pracova ť.  

(poznámka:  čaká sa na poslancov, v sále je vrava) 

Prosím, prí ďte do rokovacej sály, pokra čujeme 

v stretnutí zastupite ľstva.  

(poznámka:  čaká sa na poslancov, v sále je vrava) 

(poznámka:  je po čuť slová, nie je to predsedajúci: 

áno, áno, áno, áno, áno, áno) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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BOD 6 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. RA ČA, PARC. Č. 1511/9, 

SPOLOČNOSTI REEGAS S. R. O. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokra čujeme v rokovaní zastupite ľstva bodom číslo šes ť 

a to je Návrh na schválenie prípadu hodného osobitn ého 

zrete ľa, tam budeme potrebova ť ale viacej hlasov, ktoré nie 

som si istý, že máme. takže ešte raz prosím do mezz aninu, 

prí ďte do rokovacej sály, potrebujeme hlasova ť.  

(poznámka:  čaká sa na poslancov) 

Aby sme nezastavili nejaký materiál len z dôsle, z dô, 

z dôvodu. 

Organiza čné oddelenie, môž? 

(poznámka:  z organiza čného oddelenia išla pracovní čka 

pozva ť poslancov do rokovacej sály a čaká sa na  ich 

príchod) 

(poznámka: za čína sa rokovanie po prestávke 11.32 h) 

Dobre, takže bod číslo šes ť. Máme stanoviská aj 

mestskej rady, aj finan čnej komisie súhlasné. V zásade bez 

úvodného slova.  
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Takže Otváram k tomuto 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. 

Budem mať najprv jednu poznámku k textu nájomnej 

zmluvy, ale tá je skôr všeobecná, lebo týka sa to v šetkých 

nájomných zmlúv a za čínam touto prvou.  

Od, zhruba od polovice minulého roka sa do nájomnýc h 

zmlúv za čali písa ť povinnosti pre nájomcu ak zlikviduje 

verejnú zele ň, že má zriadi ť spolu vlastne s mestskou 

časťou inde náhradnú zelenú plochu. Len sa tam nedávajú  

termíny, a potom ke ď tam je povinnos ť bez termínu, tak to 

je dokonca sveta možno, ja neviem no. Tak navrhujem , aby sa 

tam dop ĺňalo všade v texte: Zriadi ť novú zele ň v rozsahu 

minimálne v rozsahu zodpovedajúcom ploche zrušenej zelene. 

To je článok štyri nájomnej zmluvy bod dvadnás ť, strana 

tridsa ťtri. Pokra čova ť ploche zrušenej zelene najneskôr ku 

kolaudácii stavby. A ďalší text pokra čuje ďalej takto.  

Ja by som možno poprosila pána riadite ľa 

predkladate ľa, ak si to osvojil, tak by som to nemusela 

hovori ť pri každej nájomnej zmluve.  

A druhá poznámka je ešte, ke ďže sa tu zria ďujú 

parkovacie miesta na zeleni, tak je hádam každému j asné, že 

ja s týmto materiálom súhlasi ť nebudem.  

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

Súhlasíme pani poslanky ňa. Dohodli sme sa 

a samozrejme, že to doplníme do materiálu.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja, takýto materiál sme mali aj na predchádzajúcom 

zas, zastupite ľstve, respektíve obdobný a principiálne aj 

v minulom zastupite ľstve sa bavilo, že pokia ľ ideme meni ť, 

alebo teda namiesto zelene ide niekto robi ť parkovacie 

státia a stoje a tým je podmienené, aby mohol robi ť nejakú 

nadstavbu, dostavbu, prístavbu, alebo výstavbu, tak  toto 

zastupite ľstvo o tom nehlasovalo. Myslím, že na minulom 

zastupite ľstve pätnás ť poslancov zahlasovalo za. Ak obdobný 

materiál neprešiel, tak ja len upozor ňujem na to, aby som 

sám si urobil v tom jasno, že či toto zastupite ľstvo bude 

principiálne pristupova ť ku každému rovnako, alebo budeme 

mať nejaké špeciálne, že ku niekomu nejakým spôsobom, 

a k niekomu druhému iným. A potom by som iba popros il 

o vysvetlenie, že pre čo jednému áno a druhému nie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Pilinský, starosta.  

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

Ďakujem. 

Možno odpoviem aj na otázky kolegu Hr čku.  

Áno, je pravda, že na ostatnom zastupite ľstve tu bol 

podobný materiál na opa čnej strane Kadnárovej ulice pri 

Strednej škole knihovníckej, kde teda mala by ť tiež zabratá 

zele ň.  

Ja len pre informáciu, my sme v roku 2012 požiadali  

hlavné mesto o zverenie celej tejto parcely práve z a ú čelom 

vybudovania parkovacích miest, ktorých nie len teda  v Ra či, 

ale ja, ja verím, že aj v ostatných mestských častiach nie 

je dostatok.  

Ten, ten obrázok, ako tam ukazuje, tam je, ako sú t ie 

vysoké stromy samozrejme, tie sa rúba ť nebudú. Je to, je to 

zelená plocha, ktorá je vo vlastníctve hlavného mes ta, 

staráme sa o ňu my, my ju kosíme, my tam tie stromy 

hrabeme, a ešte nako ľko riadite ľ STAR STARZU má dlhodobo 

mizériu, my mu tie stromy na kúpalisku aj orezávame , 

pretože  nechceme, aby sa tam stalo nejaké neš ťastie 

a niekoho tam zabilo.  
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Táto žiados ť, respektíve toto bolo riešené od roku 

2012. Páni a dámy, dnes je február 2015 a teraz sa to 

dostalo v kole čku na rokovanie zastupite ľstva.  

Jedná sa to to, ak, ak  poznáte Staré Kras ňany, Staré 

Kras ňany boli budované v pä ťdesiatych rokoch. Sú to 

trojpodlažné domy so šikmou strechou. Je ich tam ce lkovo 

štyridsa ťdva. Ostalo cca desa ť takýchto domov, ktoré sú 

ešte neni zrekonštruované. Štítové steny majú často krát 

z eternitu, z azbestu, staré šind ľové strechy, staré 

rozvody. Takže rekonštrukcia a oprava tohoto bytové ho fondu 

je výhodná pre tých vlastníkov práve v prípadoch na dstávb. 

Bohužia ľ, bohužia ľ. Taký je život, pri novovybudovaných 

bytových jednotkách je potreba vybudova ť aj parkovacie 

miesta.  

Hovorím, vyše dvoch rokov sme h ľadali v Kras ňanoch 

lokality, aj po konzultácii s panou, s pani hlavnou  

architektkou, po konzultácii s dopravákmi a my sme 

vytipovali také lokality, kde by zele ň mohla ustúpi ť.  

Mňa to ako zeleného neteší, ale skuto čne, je to 

kompromisné riešenie, nenafúkneme my tie, tie cesty , alebo 

chodníky. My proste musíme urobi ť niekedy kompromis, aj 

o tom je samosprávna politika. A toto bola práve vy tipovaná 

tá lokalita. Aj ako som spomínal, už pred dvomi rok mi sme 

ju žiadali zveri ť, aby sme tam tieto parkovacie miesta 

vybudovali my, a aby sme trošku poriešili statickú dopravu 

v našej mestskej časti, nako ľko tá je dlhodobo neriešená 

v celej Bratislave. Takže nakoniec toto kompromisné  

riešenie.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 135 

Na tie otázky, že pre čo jednému áno, jednému nie. Ja 

som tu obhajoval aj to, aby sa povolilo v tom 

predchádzajúcom. Takže môj názor a názor mestskej časti 

a mňa ako šéfa stavebného úradu je v tomto konzistentný . Ja 

spávam k ľudne a ja by som bol teda rád, aby sme neurobili 

také isté rozhodnutia, ak ako sme urobili pred tým,  pred 

tým mesiacom a v tomto, v tomto prípade to, to rieš ili iným 

spôsobom. A ja nevylu čujem, že, že ja sa nebudem snaži ť, 

aby ten materiál, ktorý tu bol v minulom zazastupit eľstve 

neschválený, a aby sem prišiel znovu, pretože tak a ko bolo 

aj v tom predchádzajúcom mesiaci, hlavné mesto vyda lo vo 

fázy záväzného stanoviska súhlas s tým, že na tejto  parcele 

teda aj na tej predchádzajúcej, kto ktorú sme aj mi nulý 

mesiac zarezali, má by ť vytvorené parkovacie miesto pre 

zrekonštruované nadstavby.  

Takže, ja bys, a ja som bol tým pádom ako stavebný 

úrad postavený dos do nelichotivej pozície, kedy pr i fáze 

stavebného, územného konania nám sta čí stanovisko správcu 

komunikácie, vlastníka pozemku, že áno, súhlasí s t ým, ale 

keď to sem potom prišlo na schválenie do zastupite ľstva, 

tak proste sa to úplne oto čilo.  

Tí ľudia sa snažia už tri roky zrekonštruova ť tie 

baráky. Škoda, že tu tie baráky nie sú, ako, v akom  stave 

sú a do akého stavu sa dostávajú po týchto rekonštr ukciách.  

Ja viem, že aj pán primátor spomenul nadstavby 

a Belušove domy. Verte mi, pán primátor, to je úpln e iná 

situácia. Toto sú, proste, Kras ňany, kde si myslím, že 

skuto čne takéto nadstavby nie sú žiadnou päs ťou na oko, ale 

takýmto spôsobom vieme vylepši ť ten, ten bytový fond naše, 
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našich obyvate ľov. Skuto čne sú to domy z pä ťdesiatich rokov 

a tá, tá veková štruktúra v Kras ňanoch tých ob obyvate ľov, 

nie je taká jednoduchá, aby (gong) si vedeli z vlas tných 

zdrojov tieto svoje domy zrekonštruova ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, pani Konrad ešte faktickou.  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem. Ja len faktickú poznámku.  

Ja som písala, to čo som aj na minulom zastupite ľstve 

dala ústnu informáciu, ja som to napísala, bolo to 

priložené, teraz až vidím, dodato čne. Tak prosím vás, moje 

stanovisko k bodu šes ť. Môžem sa k tomu ešte neskôr 

vyjadri ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem. 

Ja mám otázky na pána starostu Pilinského.  

Bol som sa na tom mieste pozrie ť. Všimol som si, že na 

opačnej strane cesty je aj chodník pri ľahlý ku komunikácií 

a je to trošku vidie ť aj z tej fotky, jednoducho na ňom 

parkujú autá. A má by ť cie ľom aj to, aby sa ten chodník 

sprechodnil a aby sa autá dostali na druhú stranu? Alebo 

tam pribudnú nejaké nové autá? To je jedna otázka.  

Ďalšia otázka, či o tom rokovalo aj miestne 

zastupite ľstvo. asi nemuselo, ale ak áno tak by som rád 

vedel výsledok.  

A posledná vec. Aké bude prevedenie tých parkovacíc h 

miest?  Bude to ďalší betón, ktorý nám ovplyvní klímu? 

Alebo budú tam nejaké zatráv ňova čky, ktoré sú priaznivejšie 

aj v vode teda, aj, aj ku klíme a k zvyšovaniu tepl oty 

v meste? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem.  

Čo sa týka tých chodníkov, ďakujem za tú poznámku. Tam 

sú tri pala, paralelné chodníky. Jeden chodník je v idie ť, 

ten je čistý, druhý chodník, kde sú autá, tie tam sú 

v súlade s dopravným zna čením, nako ľko celá Kadnárka je 

povolené státie od, od toho, od konca toho domu až cca po 

ten pozemok, ktorý sme tuná rokovali minulý mesiac.  A ešte 

tam je tretí chodník, ktorý je para, paralelný s tý m 

bytovým domom, ktorý tam je vidie ť tiež v tom zábere. Čiže 

tam, tam sú tri chodníky, takže minimálne peší majú  dva 

chodníky, ktoré môžu, môžu využíva ť.  

Čo sa týka zastupite ľstva miestneho, ako správne 

poznamenal pán kolega, to nie je v jeho kompetencii  

a skuto čne ja ako šéf stavebného úradu, ako miestny 

starosta si to beriem plne na svoju zodpovednos ť, že my 

musíme rieši ť nejakým spôsobom obnovu bytového fondu a tým 

pádom aj budovanie nových parkovacích miest.  

A čo sa týka toho prevedenia, (gong) aj po konzultácii  

s pani hlavnou architektkou, budú tam zatráv ňovacie 

dlaždice, takže žiadna nová daž ďová voda na betóne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím vás, ja by som chcel iba k tomu poveda ť to ľko. 

Keď starosta tejto mestskej časti je za, myslím, že má 

dostato čný preh ľad. Ešte aj to je záruka u m ňa, že je to 

predstavite ľ Strany zelených, ja verím tomu, že to je na 

prínos tých ob čanov a tomuto bodu asi venujeme zbyto čne 

veľkú pozornos ť. Hlasovaním rozhodneme.  

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 k tomuto bodu sa chcel spýta ť zopár vecí. 

Jedna je tá, čo som nedostal pri minulom bode odpove ď, že 

či všetko čo sem dávame je osobitný zrete ľ? Ako, už som sa 

pýtal pri tom stánku. Či by sme sa k tomu mohli niekedy 

vráti ť.  

Druhá vec je. Ke ď pozerám na ten projekt, tak 

prechádza sa na cez tie par, na tie parkoviská cez chodník. 

Či by si to nezaslúžilo nejaký normálny projekt, nem usíme 

to teraz rieši ť, je to bod o nájme, ale asi by mal by ť 

chodník za parkoviskami. Čiže by sa ten chodník mal asi 

preloži ť. Čiže pod ľa mňa ten, to čo je tu nakreslené, je 

chybné.  
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Tretia vec je, nechápem pre čo tieto parkovacie miesta 

mesto nebuduje samé, alebo mestská časť a nepredáva to 

týmto investorom, alebo stavebníkom, lebo v praxi 

parkovacie miesta predávame za osemtisíc Euro. Čiže na 

jednom parkovacom mieste zisk minimálne štyritisíc.  Pri 

tých šestnástich miestach je to šes ťdesiatštyritisíc pre 

mestskú časť alebo pre magistrát. Čiže nechápem, pre čo im 

to zadarmo dávame a zadarmo to vracajú mestu. Celém u tomu 

ako obchodnému prípadu vôbec nerozumiem. 

A posledné je, to je asi všetko v podstate.  

Čiže chcem vedie ť tu, to. Jak tá ekonomika v tomto 

funguje, lebo sa mi to zdá nevý, nevýhodné pre mest o, alebo 

pre mestskú časť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta.  

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

Ďakujem za položenú otázku.  

Ja som to aj spomenul. My sme od dvetisícdvanásteho  

ten pozemok chceli a chceli sme tam tie parkovacie miesta 

budova ť. Bohužia ľ, tunák na tom k tomu nebola nikdy nejaká 

vôľa, takže my sme presne chceli ís ť tým spôsobom, ako 

spomenul kolega.  
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Takže teraz, teraz sa ide takýmto spôsobom, že 

nebuduje to samospráva, ale buduje to ten, ktorý in vestor, 

ktorý to má zapodmienkované v zmysle estéenky.  

A čo sa týka toho projektu rovnako. Keby sme to 

dostali my, tak samozrejme ten projekt si urobíme t ak, aby 

to bolo všetko v poriadku, ale myslím si, že aj aj dneská 

ten obrázok je skuto čne len taký schematický a tam aj po 

dohode so správcom komunikácií, ur čite tie parkovacie 

miesta budú tak, aby sp ĺňali všetky normy, aby chodci 

ohrození neboli.  

A čo sa týka, hovorím, nejakých nových betónových 

plôch a, a daž ďovej vody, to je riešené aj vrámci tých 

zatráv ňovacích dlaždíc.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa najprv chcem ospravedlni ť za to, že neviem dobre 

číta ť a možno rýchlo čítam a nevšimnem si. Tá podmienka 

vytvori ť tú zelenú plochu ku termínu kolaudácie je v tej 

nájomnej zmluve už zapracovaná. Upozornil ma na to pán 

riadite ľ. A ďakujem pekne aj pánu riadite ľovi, aj pánu 

Bialkovi, že to tam dali a že to tam budú ďalej dáva ť.  
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Ale dovo ľte ešte poznámku k tomu postupu. K nadstavbám 

vydáva hlavné mesto záväzné stanovisko takisto. Ak sa 

vyjadruje len k tomu či je to v súlade s územným plánom 

a nerieši kde budú tí ľudia parkova ť a potom nám to príde 

na zastupite ľstvo a sme tla čení do toho, že pozrite sa, je 

to tam už postavené a kam, kde tí ľudia budú parkova ť. Že 

sa to nerieši na za čiatku? Tento postup nie je správny.  

Viacej krát sme na to upozor ňovali ešte aj ako  mimo 

tohto poslan, poslaneckého zboru, že, v dávnejších dobách, 

že pri vydávaní záväzných stanovísk sa netreba poze ra ť iba 

na to, či je v súlade s územným plánom, lebo to dokonca 

stavebný úrad príslušný vie, je svojprávny. A takis to má 

územný plán a vie posúdi ť či tá stavba je v súlade, alebo 

nie je v súlade. 

Ale ke ď už to mesto za čalo zvykovo robi ť, lebo nie je 

to v sú, nie je celkom pod ľa zákona stavebného, ale robí to 

zvykovo, tak potom by sa malo vyjadrova ť a prida ť si ešte 

vyjadrova ť sa potom aj nie len či je tá stavba v súlade 

s územným plánom, ale v súlade s ďalšími strategickými 

dokumentami mesta. a to je PHSR a (poznámka: nezroz umite ľné 

slovo) stratégia, potom budeme ma ť ďalšie všelijaké 

strategické materiály prijaté. Čiže toto by malo by ť spolu 

v tom záväznom stanovisku, ke ď už to mesto vydáva. O to by 

som poprosila, keby na to dbalo a prihliadalo (pozn ámka: 

nezrozumite ľné slovo).  

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. 

Ešte pred tým, než  pánu Pilinskému dám slovo, pani  

Šimonči čová ďakujem za to. Ja som  mal teda už tú prvú 

urbanistickú komisiu a presne tomuto sme sa venoval i 

a vrátil som nieko ľko materiálov, pretože záväzné 

stanovisko k investi čnej činnosti nie je o posudzovanie 

z územným plánom, iba. Tam to je dokument, ktorým s a 

posudzuje ochrana verejného záujmu. Územný plán je jeden 

z nich. Ale potom sú tam iné verejné záujmy. A o to mto bola 

veľká diskusia, vrátil som nieko ľko vecí spä ť.  

Pán starosta.  

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

Ďakujem, ďakujem.  

Ja som ešte zabudol uvies ť, že my sme, tam ako som 

spomínal, tam je tá hranica s kúpaliskom v Kras ňanoch, 

ktoré patrí STARZU a v letných mesiacoch, kedy je k úpalisko 

využívané, je to proste katastrofa čo sa týka parkovania. 

Aj to bol ten dôvod, pre čo sme chceli my tam tie parkovacie 

miesta budova ť, aby návštevníci mestského majetku a našej 

mestskej organizácie mali možnos ť parkova ť v súlade so 

zákonom na, na chodníkoch a podobne.  

Ja navrhujem všetkým kolegom, aby sa tam prišli 

pozrie ť v letných mesiacoch, kedy je proste plné kúpalisko . 
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A ďalšia vec, tak ako spomenul aj kolega Hanulík. Pre 

mňa v tomto zastupite ľstve, ke ď sa rozhodovalo o nejakej 

mestskej časti bolo vždycky najdôležitejšie dve veci, čo na 

to hovorí miestny starosta a čo na to hovoria poslanci 

z tej mestskej časti, ktorej sa to týka. To boli pre m ňa 

alfa omega. A ja si neuzurpujem právo, že teda pozn ám celú 

Bratislavu detailne, každú mestskú časť, preto ja by som 

chcel poprosi ť, hlavne nových kolegov, (gong) aby 

rozmýš ľali možno trošku týmto smerom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem.  

Pán starosta Dro, pán poslanec Drozd. Sorry.  

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

Ďakujem za slovo. 

Viaceré pripomienky, ktoré som aj ja mal, tak spome nul 

kolega poslanec Kaliský. Ja ešte by som doplnil, že  som 

skôr za systémové riešenie a pri týchto nadstavbách  by bolo 

možné vybudo, vyh ľadať alebo vytipova ť, a nielen v Ra či, 

miesta kde by sa naozaj viacej tých garážových stát í alebo 

takýchto parkovacích státí vybudovalo. Čiže po ďme hľadať 

miesta na garážové domy, ktoré budú slúži ť nie len na 

návštevníkom mestskej časti, ale aj tým, ktorí chcú býva ť 

v nadstavbách a nebudú sa zabera ť takéto zelené plochy.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 145 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán starosta.  

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

Ďakujem. 

Ďakujem kolegovi za otázku.  

My sme práve chceli takéto systémové riešenie. Ako som 

spomínal, v dvetisícdvanásteho sme takéto plochy vy tipovali 

a chceli sme ich rieši ť.  

Ďalším prípadom bola ulica Cyprichova, ktorá je tiež  

v Kras ňanoch, kde sme chceli, aj to bolo vypracovaný 

projekt, bol dodaný sem na magistrát, chceli z pozd ĺžneho 

parkovania urobi ť šikmé parkovanie, pribudlo by tam 

dvadsa ťsedem parkovacích miest. Rovnako tam boli tri 

paralelné chodníky, jeden by sa zrekonštruoval. Mim ochodom 

tie chodníky, tá oprava tých chodníkov je už dva ro ky 

v rozpo čte mesta, lebo sú v katastrofálnom stave a ni č sa 

furt nekoná. 

Takže takto sme chceli zabi ť dve muchy jednou ranou, 

znovu to tu bolo, táto iniciatíva zmetená zo stola a ten 

problém sa dlhodobo nerieši. My sme to rieši ť chceli, ale 

nenašli sme ústretovos ť.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani hlavná architektka, zase je to faktickou na 

faktickú asi ťažko. Ale nech sa pá či. Už sme to hovorili. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Prepá čte.  

Ja len, ja len teda chcem doplni ť to, čo som spomínala 

na mestskej rade.  

Posudzujeme záväzné stanoviská, aspo ň ja ke ď ja som 

bola v urbanistickej komisii v minulosti, vždy som žiadala, 

aby tam boli teda zelené parkoviská. A dostali sme sa do 

rozporu vlastne s ministerstvom životného prostredi a. Mali 

sme ve ľké sedenie na magistráte s ministerskými, s našimi 

odbormi, kde sme vlastne h ľadali riešenia a bolo nám jasne 

povedané, že môžme na území hlavného mesta povo ľova ť 

parkovanie a parkovacie stánia s priepustnými povrc hmi 

s výnimkou miest , kde, ktoré sú v blízkosti, alebo  sú 

v ochrannom, alebo priamo v blízkosti alebo na, nad  vodným 

zdrojom samozrejme pitnej vody. 

Takže toto, toto do tých záväzných stanovísk dávame . 

Nie, nie je to tak, že my sme nevedeli, že oni budú  

potrebova ť (gong) parkovanie.  

Pardon. 
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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: 

Veľmi stru čne.  

Ja som vôbec neni proti tomu, aby sa tie parkoviská  

budovali, akurát nie spôsobom, ktorý nie je výhodný  pre 

mesto a pre mestské časti.  

Tých šestnás ť miest, ktorých je tam navrhnutých, je 

úplne v poriadku. Ja si myslím, že by ich tam mohlo  by ť až 

dvadsa ť. A dvadsa ť krát štyri je osemdesiattisíc do 

rozpo čtu mesta alebo mestskej časti. Do budúcna by som 

chcel, aby to neprechádzalo nejakým takýmto spôsobo m, že sa 

im to daruje proste zadarmo, ale aby to bol normáln y obchod 

mesta a mestskej časti vo či normálnym investorom 

a developerom, ktorí stavajú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram ju 

a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  nájom nehnute ľností ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa. Aj s podmienkou, čo je tam uvedené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných, 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 7 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU STAVIEB V AREÁLI LOKALITY 

JANÍKOV DVOR V BRATISLAVE, 

SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ PODNIK 

BRATISLAVA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prichádzame k bodu číslo sedem. Je to materiál na 

schválenie prípadu hodného oso hodného osobitného z rete ľa 

týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli lokality Janík ov dvor 

spolo čnosti Dopravný podnik. 

Finan čná komisia aj mestská rada  súhlasili 

s alternatívou jedna. Takže v zásade bez úvodného s lova. 

Otváram k tomuto diskusiu. 

Do ktorej sa nikto nehlási, tak ju uzatváram a pros ím 

návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Máme tu v tomto návrhu uznesenia alternatívu jedna 

a dva.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 150 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

ja som povedal, že komisia aj rada súhlasili 

s alternatívou jedna, takže hlasujeme o jedni čke.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je 

napísané v materiáloch, mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu schva ľuje nájom stavieb pod ľa 

alternatívy jedna.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rgistrujte sa a hlasujte, prosím.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných, 

štyridsa ťjeden za, nehlasoval jeden, 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 8 NÁVRH NA ZÁMENU NEHNUTEĽNOSTÍ V K. 

Ú. RA ČA, A TO POZEMKOV PARC. Č. 

17353/1, PARC.               Č. 

17353/2 A ČASTI POZEMKU PARC. Č. 

4963/193 A STAVBY SÚPIS. Č. 9767 VO 

VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY, ZA ČASŤ POZEMKU PARC. Č. 

17342/203 VO VLASTNÍCTVE FYZICKÝCH 

OSÔB, HAGAROVA ULICA, AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prichádzame k bodu osem Návrh na zámenu nehnute ľností 

v katastrálnom území Ra ča a tak ďalej pod ľa názvu.  

Prosím predkladate ľov pána starostu Pilinského a pána 

poslanca Žitného, aby si povedali kto materiál pred loží, 

aby ho pre, aby ho vysvetlili.  

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja vás chcem ve ľmi 

pekne požiada ť o podporu tohto materiálu. Starostovia aj 

poslanci, ktorí boli aj v predchádzajúcom volebnom období, 

si možno spomínajú, tento materiál bol rokovaný na 

poslednom zastupite ľstve miestneho zastupite ľstva v minulom 

volebnom období, neprešiel o tri hlasy, možno aj v ďaka 
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tomu, že jeden z poslancov za Ra ču hlasoval proti. Ja 

myslím, že nako ľko dnes sa situácia poslancov za Ra ču 

zmenila, aj to je jasný signál voli čov našej mestskej časti 

komu dali v tomto návrhu riešenia za pravdu, komu d ali 

prednos ť.  

Čo sa týka, čo sa týka celého toho prípadu, je to opä ť 

prípad, ktorý je z minulosti. Siaha do roku 2009, k edy ešte 

predchádzajúci starosta za našu mestskú časť pán Zvonár 

vydal územné rozhodnutie na základ, na umiestnenie stavby 

v lokalite medzi Hagarovou 17, 19 vo či teda, tomu 

samozrejme pred tým bolo vydané záväzné stanovisko rovnako 

hlavného mesta, ktorú, ktoré bolo teda odsúhlasené 

urbanistickou komisiou. Ja verím tomu, že takým prí padom už 

dneska dochádza ť nebude, nako ľko exis, existuje ten režim, 

ktorý zaviedol ešte predchádzajúci primátor, režim dvoch 

pečiatok, kedy ke ď je nie čo sporné, tak mestská časť to vie 

rozporova ť, vieme sa dohodnú ť, aby sme potom nechytali psa 

za chvost ako je to v tomto prípade.  

Takže jedná sa. Možno by bolo dobré, tam da ť tie, tie 

obrázky. Ak, ak sú teda dodané.  

Jedná sa, jedná sa o to, že v Starých Kras ňanoch bolo 

v dvetisícdeviatom um umies, do rozhod, vydané rozh odnutie 

o um umiestnení stavby. Mestská časť aj vtedy žiadala 

o prehodnotenie záväzného stanoviska. Obyvatelia pr i okolia 

sa odvolali vo či rozhodnutiu o vydaní územného rozhodnutia, 

to bolo potvrdené. Je právoplatné. Teda bolo právop latné 

a mestská časť musela ďalej, už ke ď som sa stal starostom 

ja, kona ť ďalej v tom, nako ľko stavebník pracoval ďalej 

v tomto procese a pripravoval stavebné, stavebné ko nanie. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 153 

Stavebné konanie bolo takisto pripomienkované, rozp orové. 

Nakoľko sa tiahlo dos ť dlhú dobu, stavebník, pravdepodobne 

pripravoval podobný scenár, ktorý možno poznajú aj v iných 

mestských častiach, kedy sa to konanie neúmerne dlho 

naťahuje, jemu vznikajú nejaké, nejaké trovy, nejaké š kody, 

takže stavebné konanie bolo vydané, nako ľko splnilo všetky 

zákonné požiadavky a podmienky k tomu, aby vydané b olo.  

Rovnako, možno pre pani Šimon či čovú, ktorá to tam tiež 

pozná, nako ľko vtedy ešte ako poslanec som sa zú častnil na 

tom stretnutí na tej terénnej obhliadke. Bol tam ti ež 

predchádzajúcim starostom vydaný súhlas na výrub dr evín 

v tejto lokalite, rovnako bolo vo či nemu podané odvolanie, 

odvolanie bolo zamietnuté, rozhodnutie bolo potvrde né.  

Takže my ako stavebný úrad sme nemali ve ľa možností 

ako tejto stavbe zabráni ť, nako ľko v tom dvetisícdeviatom 

bolo vydané záväzné stanovisko, ktoré tam umiestnen ie tejto 

stavby povo ľovalo.  

V dvetisíctrinástom bola na hlavné mesto adresovaná  

petícia, ktorú podpísalo vyše tritisícosemsto obyva te ľov, 

ktorí žiadali hlavné mesto, aby urobilo, nopriprdne j, a aby 

urobilo všetky príslušné kroky, aby k tejto stavbe nedošlo, 

aby sme tú chybu z toho roku 2009 spolu nejakým spô sobom 

napravili. Za tým ú čelom bolo prijaté aj uznesenie, ktoré 

zaviazalo m ňa ako starostu a ešte vtedy predchádzajúceho 

pána primátora, aby sme h ľadali nejaké vhodné riešenie. My 

už vtedy sme navrhovali riešenie na zámenu pozemkov  pod ľa 

vzoru par číku Belopotockého alebo Krá ľovej hory.  
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Sme však nechceli prís ť k tomu, myslím si, že to nie 

je fér prístup, aby sme problém z jednej mestskej časti 

exportovali do inej mestskej časti, preto som ja ako 

starosta vytipoval spolu s pánom primátorom lokalit y, ktoré 

sú v našej mestskej časti a navrhli sme ich na zámenu. 

Jedná sa o pozemky, ktoré sú výlu čne vo vlastníctve 

mestskej časti, ktoré boli zverené mestskej časti. My sme 

u nás v zastupite ľstve urobili  všetko pre to, aby sme ich 

za týmto ú čelom odzverili, nako ľko zamie ňať pozemky môže 

iba mesto. A rovnako je tam jeden pozemok na ulici 

Hrušková, ktorý bol predmetom verejnej obchodnej (g ong) 

súťaže, ktorý bol predmetom obchodnej verejnej sú ťaže, 

avšak neúspešnej. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Hr čka. Alebo tak. Pán námestník? Pán 

námestník.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len z materiálov by som rád si upresnil. Prosím 

vás, kedy bolo výrubové povolenie dané, do akej mie ry 

zotrváva jeho platnos ť, čo sa týka tých drevín, ktoré sa 

tam sú.  
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Momentálne teda stavebné povolenie nemá právoplatno sť, 

je, prebieha odvolávacie konanie. Kto bol tým, čo podal 

toto odvolanie vo či vydanému stavebnému povoleniu?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta.  

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

Ďakujem. 

Čo sa týka odvolenie, odvolanie vo či stavebnému 

konaniu v sú časnosti prebieha, podali ho obyvatelia teda 

tých okolitých domov, zárove ň teda aj iniciátori petície.  

A čo sa týka, čo sa týka rozhodnutia na výrub. Neviem, 

neviem presne, ale myslím, že je, ur čite je právoplatné. 

Takže ni č nehro, ni č nebráni tomu, ke ď bude právoplatné 

rozhodnutie, aby ešte teraz v, v mimo vegeta čnom ob období 

tie stromy boli vyrúbané.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keďže som bola od za čiatku prítomná pri žiadosti 

o výrub drevín, ktoré za čalo v septembri 2009, ale v tom 
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čase sme neboli pod ľa zákona o ochrane prírody a krajiny 

účastníkmi konania , iba zú častnenými osobami, ale boli sme 

prítomní, tak viem, že teraz som si to overovala, v ýrubové 

povolenie bolo vydané 23. 12. 2009 a podpísané už n ovým 

starostom pánom Pilinským.  

Výrubové povolenie súhlas už stratilo platnos ť, lebo 

sa vydávalo na dobu ur čitú a tá už uplynula a mestská časť 

môže zo zákona o ochrane prírody a krajiny upozorni ť na to 

vlastníka toho výrubového povolenia a to zruší mu t o 

povolenie a upozorní ho na to, že v súlade so zákon om viac 

ako rok nevyužil, tak rozhodnutie sa zruší.  

To je čo sa týka toho výrubového. Lenže ja som sa 

dozvedela dnes, že bol porušený pri tom zákon o och rane 

prírody a krajiny, ale predchádzajúcim starostom Zv onárom, 

pretože bolo najprv vydané územné rozhodnutie v apr íli 2009 

a výrubové išlo až potom, čo je samozrejme v rozpore so 

zákonom, lebo to má by ť naopak. Najprv platné výrubové, 

potom územko, potom stavebko. Tam to bolo porušené,  čiže 

tam je viacero takýchto chýb v tomto procese, len čo sa 

týka zelene.  

A znovu, znovu je tá otázka, pán primátor, že vydáv alo 

sa stav, záväzné stanovisko mesta a vôbec sa neh ľadelo na 

to, že tam rastú stromy. Podobný prípad aj ved ľa kvôli 

výstavbe Lidlu na Peknej ceste. Tiež sme na to 

upozor ňovali. Mesto povie, pod ľa územného plánu možno 

stava ť. Mesto netuší, že tam sú nejaké stromy. Takže ja 

rozširujem ešte tú časť pod ľa čoho sa má mesto rozhodova ť 

pri vydávaní záväzných stanovísk, nie len PHSR a ďalšie 

adapta čné stratégie, ale inventarizácia stromov. Ak si 
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hockto pozrie na Kadnárovej, na Pekníkovej, na Haga rovej, 

proste nie len v Ra či, hockde, aké stromy tam rastú, tak 

upozorní na to stavebníka, územný plán síce povo ľuje toto 

a toto, lenže pozor, sú tam stromy, na ktoré nemusí te 

dosta ť súhlas na výrub. Toto by bolo dobré, keby sa takto  

postupovalo v meste. A čiže tá inventarizácia drevín je 

veľmi potrebná, aby bola dokon čená.  

Ja sa priznám sama, neviem, ako mám v tomto 

postupova ť, pretože som od za čiatku bola na strane ob čanov, 

na druhej strane ma zase niekto tla čí do toho, aby som 

rozhodovala, sa dívala na majetok mesta. Je to ve ľmi 

nepríjemná situácia. Ja by som prosila, keby sme , ak sa 

dá, neboli poslanci nútení, neboli sme rukojemníkmi  

v takýchto prípadoch, aby boli postupy také, že by sme sa 

mohli slobodne rozhodova ť. A ja ešte uvidím, ako sa 

rozhodnem, ale skôr som na strane ob čanov.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta. 

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

Ďakujem. 

Ja si dovolím upresni ť jednu nepresnos ť, ktorú 

spomínala pani Šimon či čová.  
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Pokia ľ si pamätám, spomenula, že to, ten súhlas na 

výrub bol vydaný 29. 12. 2009. Ja som sa stal staro stom 

o rok neskôr 27. 12. 2010. 

Môžete sa pozrie ť na zázname, povedala rok 2009. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja si pamätám tú debatu z posledného zastupite ľstva 

v minulom volebnom období, kedy sme tento materiál mali 

a bol to posledná možná šanca, kedy s tým môžme nie čo 

spravi ť, v opa čnom prípade sa v tejto, v tomto, v tejto 

oblasti za čne stava ť. Čas postúpil, prešlo skoro pol roka 

a máme asi druhú poslednú možnú šancu. 

Ale čo sa týka daného stavu, ke ď sa bavíme o faktickej 

rovine, tak samozrejme úplne rozumiem a podporujem pána 

starostu Pilinského, že za, že háji záujmy ob čanov. To čo, 

ale pod ľa mňa, tu trochu absentuje, je možno ten 

celomestský poh ľad, pretože ako tu už bolo na za čiatku 

spomínané, máme tu napríklad také projekty ako Domi no, 

projekt Bajo.  

Ja som zvedavý, ke ď teraz tam je pri lesíku, záchrane 

lesíka Krasovského bolo, bola petícia osemnás ťtisíc 

občanov. Ke ď títo prídu a povedia, že je to nespravodlivé, 
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ide sa tam stava ť výšková budova a povedia, že chcú zameni ť 

pozemky kde, ktorý bol predaný lesík Krasovského, l ebo 

a teraz ob čania, ktorí bývajú v tom ved ľajšom baráku 

povedia, im to zhoršuje výh ľad, zhoršuje im to hodnotu ich 

nehnute ľnosti a prídu s takouto požiadavkou a budú od nás 

chcie ť a nájdeme iné pozemky v rámci Petržalky, ktoré 

zameníme, a budeme ich zase zamie ňať v pomere dva ku 

jednej, to znamená tie pozemky odhadom budú ma ť hodnotu 

milión, milión a pol, my dáme tri milióny, aby sme 

neznehodnotili niekomu nehnute ľnos ť, aby sme rozšírili Sad 

Janka Krá ľa. To je len Petržalka, o ktorej viem. Domino 

nemusím asi spomína ť kde Najvyšší súd teraz rozhodol, že 

v rozpore so zákonom obyvatelia dotknutej nehnute ľnosti 

neboli ú častníkmi konania. 

My tu takýchto zlých rozhodnutí a takýchto problémo v 

máme veľa. Ak všetky prídu sem na zastupite ľstvo a každý to 

bude chcie ť rieši ť takto, tak si pripravme balík pätnás ť, 

dvadsa ť miliónov Eur, ktoré evidentne nemáme, ke ď som po čul 

východiská rozpo čtu a budeme rieši ť všetky.  

A teraz, mne ide o princíp. Ak to ideme rieši ť, budem 

za to, ak toto zastupite ľstvo povie, že takto bude rieši ť 

všetkých, alebo nejdeme rieši ť všetkých, ale potom naozaj 

nehľadajme, pre čo jedného áno a druhého nie.  

Čiže, ešte raz. Vo vecnej rovine rozumiem hájeniu 

záujmu ob čanov starostom Ra če, že si háji svojich ob čanov, 

ale takto si, aj ako poslanec, aj ako starosta, a d o tejto 

istej pozície sa tu dostanú iní poslanci, iní staro stovia, 

a pod ľa mňa to je Pandorina skrinka, ktorú ke ď otvoríme, 

tak máme na krku ve ľa, ve ľký problém a ve ľmi drahý problém.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

Ja detailne nepoznám tie prípady ako spomínal koleg a 

Hrčka. Ja poznám to jeho stanovisko. Je legitímne, je 

konzistentné, nebol s tým rozhodnutím s týmto mater iálom 

v komforte ani v októbri, neni pravdepodobne ani dn es, ale 

možnože je, je tam trochu ten rozdiel v tých prípad och. 

Pretože, nehovorím, nepoznám tie prípady detailne, ale tu 

je vydané, bolo teda vydané hlavným mestom záväzné 

stanovisko, územné rozhodnutie a proste skuto čne už chytáme 

psa za chvost. Možnože v tých prípadoch ešte nie sm e 

v takom, v takom stave, aj ten systém dvoch pe čiatok vie 

takýmto veciam zabráni ť.  

A čo sa týka tých ekonomických kalkulou, ja viem, to 

bola tá hlavná výtka niektorých poslancov v tom okt óbrovom 

zastupite ľstve, ale jak som spomínal, obidve tie parcely, 

teda tie, tie pozemky, ktoré ponúkame za výmenu, sa  

nachádzajú v našej mestskej časti, obidve boli predmetom 

verejnej obchodne sú ťaže a obidve boli (gong) za tie sumy 

neakceptované. Proste nikto sa do nich neprihlásil.   

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pán poslanec Hr čka ešte reaguje.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, môj názor je presne konzistentný a my sme sa a j 

v rámci klubu o tomto bavili a, a ešte pokia ľ je zámena 

jedna k jednej, tak sa to dá akceptova ť. Tu tá zámena je 

neadekvátna.  

A  druhá ešte vec, ktorú som zabudol pripomenú ť. 

V minulom zastupite ľstve a to som tiež teda zvedavý, ako sa 

k tomu postaví, sa povedalo, že nebude toto zastupi te ľstvo 

akceptova ť iné, ako tie, ktoré si objedná mesto. Ja jak mám 

pocit, tak aspo ň ke ď som videl mená tých znalcov, tak tí 

nie sú v zozname a ani neboli v tom čase v zozname znalcov, 

ktorých objednávalo mesto. Takže len si chcem potvr di ť, že 

tie znalecké posudky nie sú dané vypracované mestom , čo 

v minulosti bol dos ť zna čný problém a tam sme vždy 

požadovali, aby to bolo vypracované me, me, znalcom , 

ktorého vyberie mesto. Máme s tým ve ľkú skúsenos ť kedy tú 

istú parcelu investoro, investor si ohodnotí na sto tisíc 

a mestský znalec to ohodnotil na stopä ťdesiat alebo 

dvestotisíc. Čiže ešte upozor ňujem aj na túto rovinu 

a poprosil by som odpove ď, že či som to pre čítal správne 

z toho materiálu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem. 

Čo sa týka tých znalcov, respektíve ešte som zabudol  

spomenúť, že my sme v utorok mali ob obhliadku. Ja som 

pozval všetkých poslancov, hlavne teda tých nových,  ktorí 

tú situáciu nepoznajú. Niektorí prišli, vysvetlili sme si 

všetky veci.  

A čo sa týka tých znaleckých posudkov, je to, je to 

materiál, ktorý je poslanecký, nako ľko zo strany mesta ja 

som necítil nejakú podporu, aby ten materiál bol op ätovne 

zaradený a ja skuto čne ako starosta mestskej časti sa za, 

sa zastávam a mali by sa, pod ľa mňa aj poslanci, ktorí tu 

už raz ich petíciu prerokovali, zastáva ť názoru obyvate ľov 

hlavného mesta a peti čiarov, nako ľko v tom prvom uznesení 

dali mandát na to, aby sa proste h ľadalo riešenie.  

Takže, takže hovorím, tam tá obhliadka bola, niekto rí 

poslanci sa zú častnili a ja verím, že niektoré tie 

pochybnosti boli aj na tomto stretnutí rozptýlené.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

My sme operatívne zaradili ešte, teda pripravili ob , 

tú vizuálnu časť, aby ste vedeli o čom rozprávame, napriek 

tomu, že je to poslanecký materiál, si myslím, že j e 

správne, aby sme to videli.  
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Chcem vás poprosi ť, do diskusie sa pohlásil, prihlásil 

pán Figush, pokia ľ to správne čítam to meno. Mali by sme, 

po poslancoch, ale aby sme mu dali signál, že teda 

súhlasíme, aby, aby vystúpil. Takže prosím vás, dvi hnite 

ruku kto je za, aby pán Figush? 

(Hlasovanie.) 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Po, po diskusii poslancov bude pán Figush.  

Takže ideme ďalej. Pán Grendel.  

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

Ďakujem za slovo.  

Nie som Ra čan a som tu nový, takže túto problematiku 

som nemal až tak detailne naštudovanú, preto som na  

mestskej rade požiadal pána starostu, aby sme sa mo hli ís ť 

pozrie ť a nerozhodovali úplne od zeleného stola. Za čo mu 

teda ďakujem, že to umožnil.  

Čo sa týka tej samotnej Hagarovej, keby že som 

investor, tak musím poveda ť, že chodím po kanáloch, lebo 

prís ť so zámerom postavi ť tam osemposchodový dom medzi 

šes ťposchodový kde stoja samé stromy, tak to považujem za 

nehoráznos ť naozaj.  

Videl som aj tie pozemky, ktoré teda ponúka mesto. 

Z môjho laického poh ľadu mi neprídu nejak zvláš ť 

lukratívne, ak to mám takto poveda ť, ale je tu samozrejme 

dilema medzi mestskou časťou a mestom. Opýtal som sa názor 

na, na pána Drotovana, ktorého názor považujem za 
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relevantný v tejto veci, a teda jeho stanovisko skô r 

odrážalo postoj Ra čana. A ke ďže tá dilema sa týka toho či 

to je, alebo nie je výhodné pre mesto, pri takých 

obrovských sumách, tak by som teda výnimo čne chcel poprosi ť 

aj o stanovisko aj pána primátora, či považujete takúto 

výmenu za výhodnú pre mesto? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Buda, Borgu ľa sa chcel zrejme oopýta ť to 

isté teraz, či nie? Okej, okej. Robím si srandu. 

Nech sa pá či.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Možno si v tomto prípade treba nalia ť čistého vína. 

Tuto niekto vlastní kus pozemku, čisto, právoplatne. Má na ň 

vydané územné rozhodnutie. Územné rozhodnutie s kto rým 

súhlasilo toto mesto. Jedno, že to osadenstvo je tu  dneska 

iné, ale s tým územným rozhodnutím súhlasilo toto m esto. 

Ten, ktorý to kúpil, mal s tým zámer, ten zámer chc e 

dokon či ť, čo je jeho plné právo.  

My teraz ten jeho projekt chceme kúpi ť. A my čakáme, 

že od nás, že, že on nám teraz bude dáva ť nejaké úplne 

najnižšie možné ceny alebo nie čo. Ale to je predsa 

nezmysel, ako ruku na srdce každý z nás, ktorý tu s edíme. 

Keby vás niekto prišiel prosi ť, ja neviem,  o tento pohár, 

že predaj ho. A vy ho nechcete preda ť, lebo na tom pohári 
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pracujete neviem ako dlho, tak možno príde nejaká s uma, za 

ktorú by ste bol ochotný preda ť.  

Moja informácia od starostu Pilinského, ke ď sme sa 

osobne o tomto rozprávali je, že s týmto investorom , ktorý 

tento projekt chce stava ť, dokonca som po čul, že už má 

nejaký predpredaj urobený bytov a, a, a, a, a teraz  aj 

s týmto má že nejaký problém, tak že sa s ním h ľadala ve ľmi 

ťažko dohoda na to, aby vôbec pristúpil k tej myšlie nke, že 

poďme, že sa ide vzda ť toho projektu. Nakoniec, neviem kto 

robil tú dohodu, to mi nie je jasné, ale asi sa nej aká 

dohoda našla a povedal, že za týchto podmienok chce me ís ť 

a chce, chce ten pozemok meni ť. A my teraz tu nie sme od 

toho, aby sme posudzovali, že či áno, že či je to ve ľa, či 

je to málo alebo ko ľko to je. jednoducho on povedal, že 

toto je adekvátna výmena jeho pozemku. Pod ľa mojich 

informácií, ni č iné neakceptoval. Toto je adekvátna výmena 

jeho pozemku.  

A teraz prichádza otázka, na ktorú si musíme každý sám 

zodpoveda ť, že či ideme háji ť záujmy obyvate ľov, ktorí 

spísali proti tomu petíciu a to nás teda bude sakra  nie čo 

stá ť, alebo ideme háji ť majetok mesta. Lebo takto tá, 

takto, toto je ten pohár čistého vína. Toto je drahá 

výmena. Nehovorme si o tom, že je lacná. Ale to je zárove ň 

tritisíc obyvate ľov.  

Ja osobne súhlasím s tým, čo povedal Jano Hr čka, že je 

to Pandorina skrinka. Otvárame Pandorinu skrinku, l ebo kde 

tieto výmeny. Tie výmeny v podstate nikdy nebývali.  Neviem, 

či vôbec prvá bola Krá ľova hora a teraz tie, tie výmeny. 

Kde, kde to skon čí, ako to dopadne, nikto nevie.  
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Ale ja ke ď som si nechal vysvetli ť. Teda mne pán 

Grendel v čera o tom, o tom rozprával aké tam tie bytové 

domy stoja a vlastne kde to má by ť, tak mne to nedalo a ja 

som sa tam išiel pozrie ť, no a to vám poviem, že to je 

sila, že kde má ten bytový dom stá ť. Ja sa vôbec ne čudujem, 

že tí ľudia proti tomu protestujú prudko, ve ľmi prudko. Až, 

to ľko tisíc pod tú petíciu podpísalo.  

Pri tých výmenách, kde, kde otvárame túto Pandorinu  

skrinku, ja by som rád urobil sám sebe nejaké pravi dlo, že 

či áno alebo nie, ale evidentne budem musie ť, sám teda ke ď 

sa budem rozhodova ť o nejakých hlasovaniach, pristupova ť od 

prípadu k prípadu. A v tomto prípade ja budem hlaso vať za 

túto výven, výmenu, lebo ten dom jednoducho tam nep atrí.  

Myslím si, že v momente, ako by sa tam naštartovala  

prvá motorová píla na výrub tých stromov, tak by sm e tu 

mali plné predsálie ľudí, ktorí by protestovali proti tomu 

a, aby sa vôbec len tie stromy pílili. To ešte neho vorím 

o tom, že medzi tými domami má bytovka stá ť. Čiže ja si 

myslím, že toto je v prospech ob čanov a cena za to je ale 

vysoká.  

Napriek tomu,  ja za tento bod budem hlasova ť preto, 

aby bolo tritisíc obyvate ľov, ktorí tú petísiu, petíciu 

podpísali, alebo štyritisíc, dokonca som niekde po čul, 

uspokojených.  

Veľmi pekne ďakujem za slovo.  
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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. 

Tá petícia bola podpísaná tritisícosemsto a nie čo 

obyvate ľmi a tá dohoda, ktorú spomínal kolega Borgu ľa, tá 

bola uzavretá, to bolo také memorandum medzi staros tom, 

teda m ňou, pánom bývalým primátorom a investorom, že teda 

dá nejakú dobu mne a bývalému primátorovi, aby sme skúsili 

nájs ť nejaké riešenie, tak ako sme boli zaviazaní aj v t om 

uznesení pri prerokovaní tej prvej petície.  

A na otázku kolegu Grendela, že či je výhodná pre 

mesto, no ja si myslím, že každý v tejto sále si je  istý, 

teda vie, že to je nevýhodné. Ale ke ď, keby sme brali len 

nejakú men, mantru nejakých čísiel, nejakej sumy, tak ja sa 

spýtam, kto vy čísli tú ujmu, alebo teda ten, ten, nejaký 

ten aj ten etický rozmer, že v tom dvetisícdeviatom  bola 

skuto čne urobená krivda na tých obyvate ľov, kedy tam medzi 

dva baráky bola povolená škatula a my sa to teraz p roste 

musíme nejakým spôsobom vysporiada ť. M ňa to neteší. Dneska 

prijmeme bu ď zlé rozhodnutie (gong) alebo ešte horšie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Kolek. 
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Ing. Ignác   Kolek, námestník primátora hlavného me sta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Pán Borgu ľa, ono nestojí otázka dnes či vysly, či 

vypo čujeme tritisíc peti čiarov, lebo oni peti čiari hlas 

teda svoj, svoj peti čný hlas povzniesli proti stavbe. Dnes, 

na dnešnom dni nemôžme konštatova ť, že investor môže 

stava ť. Právoplatné stavebné povolenie ešte neexistuje. 

Čiže peti čiari nehovoria, vy naši zástupcovia, vyme ňte za 

hoc čo tento majetok, ktorý tu chce nejaký investor, kto rý 

dobre bolo povedané, by mal svoju hlavu skrýva ť medzi 

plecia, ke ď už nie do kanála, hej, chce tu da ť nie čo, čo 

nie je ľudsky prispôsobené normálnemu užívaniu. Čiže to je 

jedna vec.  

Druhá vec je, ja naozaj neviem potom, či môj s ľub, či 

prísaha, dodržiava ť samozrejme svoje rozhodnutia v smere 

zachovania práv obyvate ľov, ale aj majetku mesta, 

nevytvárajú precedens, že už nikdy nebudem môc ť hlasova ť 

keď sa objaví petícia za tritisíc, (gong) a budú hlaso vať, 

že chcú tento, tento palác, no ja budem musie ť hlasova ť za 

to. Áno, musím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 
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K pánu Borgu ľovi. Pán Borgu ľa, ich bolo ove ľa viac 

tých zámien kvôli zimnému štadiónu, to máte Apollo aréna 

a cykloštadión a tak ďalej, a ve ľmi nevýhodné pre mesto, 

máte pravdu v tom.  

Len to výrubové, znovu vám opakujem, aj všetkým, 

povedala som to pred chví ľou, je neplatné už, stratilo 

platnos ť, nedá sa vykona ť. A ak dovolíte, pán poslanec 

Pilinský, podpísali ste ho vy, teda december 2010, 10, tak.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslan, pán poslanec Borgu ľa odpovedá faktickou 

poznámkou. 

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

Pán Kolek, ja vám na to poviem jednu vec, že to 

súhlasné stanovisko podpísalo vedenie tohto mesta. Nikoho 

nezaujíma či to vedenie bolo vy, alebo kto pred tým. Fakt 

je ten, že toto mesto, ktorého v tejto chvíli sme 

reprezentanti my, podpísalo záväzné stanovisko.  

Aj v hokeji máte štyri pä ťky, ktoré hrajú a nemôžem 

poveda ť, že naša pä ťka vlastne vyhrala, lebo tie tri 

ostatné pä ťky, tie tri ostatné pä ťky nejak nehrali, ale tá 

naša (poznámka: nezrozumite ľné slovo).  

Vedenie tohto mesta toto podpísalo. To, že to bola 

nejaká iná osoba, žia ľ, žia, žia ľbohu.  
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A druhá vec, mám po č, máme po čkať kým bude ma ť 

právoplatné stavebné povolenie a potom tá výmena bu de 

päťkrát tak drahá? Ak vôbec bude ešte možnos ť tej výmeny? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vidíme, že tento problém na tej podpisovke vidíme, že 

traumatizuje obyvate ľov Hagarovej ulice v Ra či a poslanci 

tiež konštatujú, že sú dotla čení do výberu z dvoch zlých 

riešení. Máme rozhodnú ť vlastne o čom?  Že kto zaplatí za 

zlé rozhodnutie niekdajších predstavite ľov mesta, lebo to 

v kone čnom dôsledku je akási ujma, niekto ju má zaplati ť. 

Či ujmu budú znáša ť ob čania, v tomto prípade ob čania na 

Hagarovej, alebo bude dôsledky pri  zámene znáša ť mesto 

a čiasto čne Ra ča, lebo jeden z tých pozemkov je, je 

v majetku Ra či.  

Každý byt, ktorého okná zatieni novostavba stratí n a 

trhu reálne na cene. To nie je hypotetická cena. A treba 

poveda ť po pravde, že tieto sumy v tej kalkulácii 

zapo čítané nie sú.  

Čiže to, čo hovorí pán Borgu ľa, aj pán Hr čka je svätá 

pravda, táto  výmena nie je adekvátna, mesto doplác a, 

prepláca investora, ale nie sú tam za, zapo čítané čísla, 

ktoré súvisia práve s našou povinnos ťou chráni ť majetok 
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a záujmy ob čanov, prinajmenej rovnako ako sa snažíme 

chráni ť majetok a záujmy mesta.  

Chcem preto navrhnú ť aj menom viacerých kolegov, aby 

sa uznesenie v prípade samozrejme celý materiál pre jde, 

lebo len vtedy sa bude hlasova ť o uznesení, ale ak by 

neprešiel, potom by som sa s podobnou iniciatívou o zval 

v Rôznom, aby sa za slová schva ľuje, lebo tam je len jeden 

odsek vložila jednotka, a nakoniec toho uznesenia d oplni ť 

druhý odsek, ktorý by sa obracal na vás, pán primát or 

a znel by takto: Zaväzuje primátora poskytnú ť mestskému 

zastupite ľstvu všetky informácie súvisiace s procesom 

vydania územného rozhodnutia a záväzného stanoviska , ako aj 

poskytnú ť stanoviská odborných pracovísk magistrátu, pre 

ktoré bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu 

v stabilizovanej zóne Ra če pod ľa tohoto materiálu.  

Toto nezmení ni č na osudoch ľudí, ani nám už spätne 

nevráti, ak sa odhlasuje to uznesenie, nevráti poze mky, ale 

urobíme, možno, nejakú záslužnú vec pre budúcnos ť.  

Ja naozaj netuším, aj som to skúšal zisti ť, ale ke ďže 

je to ve ľmi od ľahlé, pre krátkos ť času, ke ďže toto je 

iniciatíva poslancov, ktorá išla trochu zrýchleným tempom, 

tak sa mi ani nepodarilo zisti ť vlastne, kedy to presne 

bolo. A tu tiež nezaznievajú celkom presné dátumy a  preto 

je, myslím, dôležité aj pre budúcnos ť práce odborných 

pracovísk, odborných pracovníkov na magistráte pozn ať túto 

kauzu, lebo ten, kto by mal chodi ť kanálmi, neviem, či má 

byť investor. Možno architekt, možno svetlotechnik, a máme 

medzi sebou odborníkov, ktorý sa môžu na príslušnýc h 

komorách pýta ť, pre čo sa prepoži čali k takému 
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svetlotechnickému posudku, ktorý o čividne zatie ňuje okná 

obytných priestorov?   

A môžme sa pýta ť samozrejme aj na zodpovednos ť 

pracovníkov, ktorí sa tam asi neboli pozrie ť, možno konali 

v dobrej viere, ale v tomto prípade nám spôsobili 

nieko ľkoro čnú traumu obyvate ľstva a spôsobili aj toto, túto 

našu dnešnú situáciu, kedy sme nútení vybra ť z dvoch, ako 

som už povedal, zlých riešení. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja, ten investi čný zámer, respektíve to stanovisko 

musí by ť sú časťou územného rozhodnutia a niekde, a teda je 

verejne prístupné. Ale samozrejme, všetky tie ďalšie veci, 

ktoré ste hovorili, nemáme problém to zverejni ť.  

Ja k tomu poviem ale tri veci teda. Má to právny, 

finan čný a politický rozsa, rozmer táto vec. Ten právny j e 

ten, čo hovoril pán Borgu ľa. To je proste ten investor 

postupoval evidentne lege artis. Proste dostal územ né 

rozhodnutie, dostal stavebné povolenie, a alebo bud e mať 

možná stavebné povolenie a je v práve, lebo postupu je pod ľa 

stavebných a iných predpisov a nemá pre čo, nemá pre čo sa 

dohadova ť o nie čom. To je na, to je for, to je ten formálny 

prístup, ale musíme si ho poveda ť.  
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Ten finan čný je ten, že je tá zámena v finan čnom 

vyjadrení, v pe ňažnom vyj. Nie je celkom výhodná, lebo kto 

si každý, kto si porovná tie cifry, vidí ten rozdie l. A to 

je aj trochu odpove ď na to, čo pán Grendel sa ma pýta, ako 

sa na to dívam ja. Ja som primátorom Bratislavy, ni e 

starostom mestskej časti, takže ja hájim primárne majetok 

mesta, by som mal.  

Ale ten tretí rozmer a to je ten najdôležitejší, je  

ten politický. Čomu prikladáme váhu a čomu neprikladáme 

váhu. A preto som súhlasil, aby tento materiál bol zaradený 

na zastupite ľstvo, napriek tomu, že v minulom volebnom 

období neprešiel, pretože sme politici a nepozeráme  sa na 

svet iba ako formálni právnici, alebo ako matematic i, ale 

proste zvažujeme pre a proti. A preto som súhlasil s tým, 

aby sme o tom dnes rozprávali a rozhodli.  

A čo sa týka riešení týchto vecí, ja si myslím, že 

problém je okrem iného aj v územnom pláne, ktorý ta kéto 

nie čo vôbec pripustí. A to je, a to, a to, a to je vec,  

o ktorej si môžme da ť debatu v ďalšom bode, kde sa budeme 

bavi ť o strategických, alebo cie ľoch, alebo, alebo  

programových cie ľoch Bratislavy, ktoré veci by sme chceli 

zjednoduši ť, alebo vyba, vybavi ť v tomto meste, aby sa 

neopakovali. A pod ľa mňa by sme mohli dosiahnu ť, aby sa 

podobné zámeny neopakovali. Bola to Krá ľová ho ľa, 

Belopotockého a iné veci. Ppamätáme si všetci to bo lenie 

hlavy, čo z toho bolo. Vä čšinou na to mesto doplatilo. 

Podľa mňa to súvisí s nekvalitným územným plánom. Takže 

riešenie vidím aj tam.  

Ale už som dlho hovoril, takže pán poslanec Bajan.  
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Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja, s ve ľa vecami, čo povedal predre čník sa dá 

súhlasi ť, len by som varoval pred hodnotením, nejaké 

hodnotenia zlý alebo dobrý.  

Viem si predstavi ť, že padlo rozhodnutie, ktoré 

z odstupom času považujeme za neš ťastné, ale plne 

legitímne, nikto ho nezpochybnil, prokuratúra, boli  tu 

poslanci, vtedy tento pozemok predali s cie ľom výstavby. 

Medzi časom sa ni č nedialo, (poznámka: nezrozumite ľné slová) 

ľudia a zistili, že jednoducho nie.  

Len varujem, len varujem pred tým, aby sme to takto  

hodnotili, skôr apelujem na to, aby sme povedali, d obre, je 

tu nie čo, čo treba, ak je tam tá spústa ľudí, treba im 

nejakým spôsobom vyhovie ť. Ale hodnoti ť, že to bolo zlé 

rozhodnutie stavebného úradu bez toho, že by sme po vedali, 

že tu sedeli ľudia, ktorí ten pozemok predali, sedeli tu 

ľudia, ktorí schválili nejaký územný plán, aj invest or 

nerobil ni č iné, len v súlade s týmto územným plánom 

postupoval. Takže nie, nie je to len bielo- čierné videnie 

v tomto prípade. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

Ja by som tiež spomenul teda to, že jak tu chcel Ja nko 

Budaj, aby sa tu nie čo, nejaké stanovisko dávalo. V rámci 

rozhodovania o územnom rozhodnutí, bolo samozrejme vydané 

to územné rozhodnutie predchádzajúcim starostom nap adnuté 

a odvolací orgán sa všetkými tými námietkami ú častníkov 

konania, to znamená hlavne tých obyvate ľov pri ľahlých 

bytoviek zaoberal, ale to o odvolanie bolo zamietnu té 

a územné rozhodnutie bolo potvrdené.  

A čo sa týka ešte toho nejakého, že by mal niekto 

chodi ť po kanáloch. Ja tu nie som na to, aby som obhajova l 

investora, ale znovu mi príde, myslím si, že sme tu ná sa 

dohodli. Bol ústretoví a možno ten prípad par číku 

Belopotockého, kde si pamätáte, možno ako boli tie stromy 

vyrúbané. Prišla proste partia drevoruba čov v autobuse, 

vystúpili, za dve minúty mali všetko spilované, pot om zase 

nastúpili a odišli a už sa potom to riešilo už post , hej, 

morte.  

Takže tu je snaha to rieši ť aj z jednej, aj z druhej 

strany a myslím, že je to trošku nefér vo či (gong) tomu 

vlastníkovi.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Samozrejme, že nikto z poslancov zastupite ľstva nechce 

ís ť proti ob čanom, ale treba h ľadať všetky možnosti ako 

zamedzi ť tej stavbe. A pán starosta Pilinský sa nevyjadril 

k tomu, či to výrubové rozhodnutie ešte platí, alebo už 

vypršalo. Ak už vypršalo, tak vyzývam pána starostu , aby 

ďalšie nepodpisoval. Ak medzitým podpísal, tak je mi  to 

veľmi ľúto, ale to už teda je na ňom a je to jeho vina. 

Dobre. Dúfam, že sa vyjadrí pán starosta k tomu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Grendel.  

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

Pán primátor, vy ste povedali, že tá kauza má tri 

rozmery. Na základe toho, čo som videl na mieste, kde by tá 

stavba mala stá ť, tak ja by som si dovolil doplni ť ešte 

jeden rozmer. M ňa by neprekvapilo, keby tá kauza mala aj 

trestnoprávny rozmer. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ešte raz opakujem. Výrubové povolenie stratilo 

platnos ť. Je, nedá sa vykona ť. Treba za čať odznova. 

Nepožiadali o pred ĺženie.  

A chcela som ešte poveda ť, že to, že v celom tom 

postupe viaceré orgány, či na úrovni samosprávy, či na 

úrovni mesta alebo mestskej časti bez oh ľadu na to kto bol 

kedy starostom. A štátne, ďalšie štátne orgány urobili 

súbor chýb. Je to naozaj zlý obraz Slovenska, lebo to nie 

je iba vecou mestskej časti alebo mesta, je to proste 

celého toho systému, že je možné, že odvolací orgán  

potvrdí, čo je v rozpore so zákonom, ale stáva sa to. Robia 

to aj súdy. To, toto môžme konštatova ť, ale to ob čanom 

nepomôže, a preto si myslím, že ob čanom treba vyjs ť 

v ústrety s tým, že sme si toho vedomí, že znášame my tú 

ťarchu, lebo vychádzame v ústrety ob čanom, ktorí za 

zlyhania (gong) štátnych a samosprávnych orgánov ne môžu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani hlavná architektka, nedá sa faktickou na 

faktickú. Už sme to asi štyri krát povedali, môžme to aj 

piaty krát.  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo), nech sa pá či, máte 

slovo.  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem. 

Možno vám nie čo objasním, čo sa týka územného plánu. 

Tento zámer som si naštudovala, bol schválený pred zmenami 

a doplnkami 02. Vtedy platilo pre stabilizované úze mie 

a takéto územie, teda toto územie je, že sa môže za , navyše 

zástavba tam môže by ť na úrovni pätnás ť percent plochy. 

Proti tomuto, ak viete, sa broji, brojili architekt i, 

územní plánova či, že to by tam teda takto nemalo by ť. 

Nakoniec to v tom územnom pláne 2007 ostalo a zmena mi 

a doplnkami 02 to bolo odstránené. Takže táto stavb a by 

dnes nebola možná povo, povo, povolite ľná. Vtedy, vlastne 

tými pätnástimi percentami sa dalo v rámci funk čnej plochy, 

v rámci funk čnej plochy tých pätnás ť percent ako keby 

vynúti ť, že sa tam môže nie čo postavi ť. To dnes (gong) už 

po zmenách sa doplnkoch nie je možné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, pán námestník Černý.  
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Ing. Milan   Č e r n ý , námestník primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Na úvod chcem poveda ť, že chápem snaženie starostu 

Pilinského, ktorý chce svoj, vyrieši ť svoj problém a chce 

vyrieši ť problém svojich obyvate ľov, ktorí ho istým 

spôsobom tla čia.  

Na druhej strane, a to je dôležité, aby zaznelo, 

vzh ľadom k tomu, že zastupujem mesto v rovinách majetku , že 

nepríde mi celkom férové, férový postoj ak v okamži ku 

problém sa rieši na úkor majetku mesta. V podstate to 

spôsobuje to, že mesto sa zbavuje developersky 

zaujímavejších pozemkov a kupuje si za to zelené pl ochy, 

čož ur čite je š ľachetné, ale v situácii, kedy mesto má 

svoje výrazné problémy finan čné a mestské časti sú 

prebytkové, tak mi to nepríde celkom ako fér jednan ie.  

To znamená, ja za, za zámenu samozrejme som. Za zám enu 

v tomto smere, aby sa nestavalo v tomto parku to, čo sa tam 

má stava ť, len mi trošku dos ť prekáža, že je to na, zámena 

na mestských pozemkoch, alebo s mestom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela po čuť od pána Pilinského, či je 

výrubové konanie, či je výrubové konanie platné, alebo nie. 

Keby ste to mohol nahlas poveda ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta.  

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

Ďakujem. 

Čo sa týka pripomienky pána námestníka, ja to berem,  

že teda na mestských pozemkoch, ale treba si uvedom i ť, že 

tie pozemky boli zverené mestskej časti, my sme súhlasili 

s ich odzverením, lebo zamie ňať môže len, len mesto. A ako 

bolo spomenuté, boli predmetom verejnej obchodnej s úťaže 

a za vygenerovanú a za sumu vygenerovanú znalcom ic h nikto 

neakceptoval.  

A čo sa týka toho právoplatného rozhodnutia, tak 

pravdepodobne skuto čne, výrubového, je neplatné, ale ja ako 

stavebný úrad, respektíve ako, ako, ako úrad si nev iem 

predstavi ť, že ke ď má niekto právoplatné územné 

rozhodnutie, mu dneska nevydáme výrubové povolenie.  Hej? 

Ako, musíme ma ť tiež nejaké, nejaké, my sa musíme drža ť 

zákonnosti a toto si myslím, že je vec, ktorá autom aticky 

ne, neznamená, že ja ho teraz nevydaním súhlasu na výrub, 

kde má, kde je zapodmienkovaný náhradnou výsadbou, odplatou 

za spolo čenskú hodnotu tých drevín, tak to nie je tak, že 
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ja som gubernátor, a ja si môžem poveda ť: Nie, teraz ti to 

nevydám.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Chcela by som sa ešte raz spýta ť pána Pilinského, ke ď 

ste vydával stavebné povolenie, teda alebo nevydal?   

Vydal ste stavebné povolenie alebo ste nevydal 

stavebné povolenie? Ke ďže tu jasne po čúvame z úst hlavnej 

architektky, že v stabilizovanom území nemôže by ť takáto 

stavba. Je to proti zákonu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta.  

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

Ja viem, že ten materiál má šes ťdesiatpä ť strán, ale 

všetko je v ňom uvedené. Stavebné povolenie je vydané 

a vo či stavebnému povolaniu je, je povoleniu, je podaný,  

podané rozhod, odvolanie, ktoré v sú časnosti rieši odvolací 

orgán.  
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Rovnako bolo vydané územné rozhodnutie, vo či ktorému 

bolo vedené odvolacie konanie. Odvolací orgán zamie tol 

odvolanie a potvrdil vydané územné rozhodnutie. Tak že čo sa 

týka zákonnosti, je všetko tak, stavebný úrad musel  

postupova ť v zmysle platných zákonov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som si len tak pre seba. Ste povedali, že to má 

tri rozmery. Pán primátor, aj vás stále vnímam ako 

nezávislého primátora, čiže by som si to politické vymenil 

za ľudský rozmer.  

A ke ď som sa rozhodoval, že jak sa postavím k tomuto 

bodu, stálo ma to teda dos ť ve ľa času a, a vý čitiek 

a neviem čoho všetkého, jediné čoho som sa vedel chyti ť je, 

že čím spôsobím menšie škody. Že z toho mi vyplynulo to , že 

budem musie ť podpori ť tento návrh zámeny, aj ke ď nie som 

s ním úplne uzrozumený, ale chcel by som, aby, aby sme 

začali naozaj šetri ť to, kto túto škodu spôsobil, škodu, 

ktorá, ktorá je finan čná v tomto, v tomto, v tomto jednom 

bode, považujem ako pokutu za zlé, za zlú činnos ť 

magistrátu, lebo magistrát príde o peniaze, magistr át 

tento, tento problém spôsobil. Chcel by som naozaj vedie ť 

menovite kto bol architektom toho projektu, lebo si  myslím, 

že takýto ľudia, aj ke ď neviem meno, by nemali ďalej ako 
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devastova ť naše mesto, to je jedno. Čiže ja ur čite dám 

podnet na Komoru architektov a disciplinárnu komisi u, aby 

prebrali vôbec riešenie tohto projektu.  

Chcel by som menovite vedie ť kto je investor 

a menovite, kto podpisoval záväzné stanovisko za ma gistrát 

svojho času.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Záväzné stanovisko podpisuje primátor.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nebolo tak vždy? Nie? Nie? Nie? Lebo štyri roky 

podpisoval primátor a pred tým, pred tým, pred tým myslím, 

že námestník.  

Pán Pilinský.  

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

Ja samozrejme rád podporím iniciatívu kolegu Kalisk ého 

a ja budem rád ak sa nie len tento prípad prešetrí,  ale ak 

sa prešetria všetky prípady, kde hrodí, hrozí mestu  

majetková, proste nejaká strata. A myslím, že aj dn eška 

budeme rozpráva ť o kauze PKO, kde myslím, že hrozí strata 

mestu dvadsa ťosem miliónov. Takže budem rád, ak v tom 

balíku budú všetky kauzy, ktoré spôsob, ktoré spôso bili 

alebo môžu spôsobi ť mestu ujmu.  
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Ďakujem. 

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: 

Len som nestihol ešte k tomu poveda ť, že, že 

nezatvárajme si tú možnos ť tých zámien, skôr po ďme 

vypracova ť metodiku zámien pozemkov. Si myslím, že to je 

veľmi dobrý nástroj na to, aby sa Bratislava nejakým 

spôsobom normálne urbanizovala.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Vážený pán primátor, kolegovia, ako starosta viem, že 

tie zámeny budú musie ť pokra čova ť. Boli tu a nebola len 

jedna, bolo ich viacej. Prídu sem zámeny pod detské  

ihriská, ktoré sú verejným záujem, pod futbalové ih riská, 

ktoré sú verejný záujem. Vždycky si budeme musie ť dáva ť na 

misku váh riešenie zlé a horšie. V tomto prípade je  to tiež 

tak.  
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Kto ur čí, ak pod ľa tej misky váh, pre každého inak, 

kedy je ešte tá miera straty mesta primeraná a kedy  je ešte 

toto je výhodné pre mesto a výhodné aj pre tých ob čanov. Ja 

neviem, netrúfnem si to poveda ť. Mali by to ur či ť znalci.  

Tuná je nejaká miera, ale musíme na to pozera ť ľudsky, 

A ja, ja sa priklá ňam k tejto zámene preto, lebo nie je 

robená ako zámena na Krá ľovej holi, že za devínsko-

karloveské pozemky dostanú, budú trpie ť Petržal čania, ktoré 

dostanú pozemky v Petrž, ktorý dostanú, ktorý, ktor é 

zoberie mestské pozemky v Petržalke. Či v Ružinove?  

Tuná, tuná, ja dojdem na ďalšie zastupite ľstvá zo 

zámenou fotbalového ihriska alebo detského ihriska a budem 

ich rieši ť takisto v katastrálnom území Vajnor.  

Priklá ňam sa presne k tomu a predbehol ma pán 

architekt Kaliský, že je treba našej majetkovofinan čnej 

komisii pripravi ť metodiku zámen tak, aby sa necítili 

dotknutí ob čania iných mestských častí, že sa na úkor 

Kras ňan rieši nie čo, dajme tomu v Novom Meste.  

Čiže ja som ti toto tiež dal na misku váh a mám poci t, 

že tá miska váh je primeraná tomu, že urobi ť tým ob čanom 

zados ť, za dobre a strati ť v tom meste, že to ešte neni 

taká ve ľká strata, ako povoli ť tú stavbu a postavi ť ju tam 

medzi, medzi tie existujúce domy, čo by bola totálna 

obrovská katastrofa a precedens. Čiže ja sa priklá ňam 

k tomu zriému, zlému riešeniu, nie k tomu horšiemu.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Budeme musie ť s tým asi nie čo spravi ť, lebo nemôže sa 

sta ť, aby sa zámeny stali nejakým spôsobom riešenia 

biznisových problémov. Že sa nám to tu za čne množi ť 

a vždycky ke ď nejaký projekt sa ocitne v ohrození, kvôli 

re, kvôli petícii, kvôli nesúhlasu obyvate ľov, tak nám to 

tu pristane a výsledok bude, že investor sa zbaví p ozemku 

s problémom a získa ne, získa pozemok bez problému a ešte 

lepší a mestský a doplatí na to mesto.  

Ako toto vidím, že sa nám to pomaly za čína množi ť 

a prestáva to by ť kategória riešenia ľudských problémov, 

začína to by ť kategória biznisová. Takže beriem to ako 

úlohu, že budeme musie ť s tým nie čo spravi ť. Nepoviem vám 

teraz čo, ale budeme s tým musie ť nie čo spravi ť.  

Pán poslanec Kaliský.  

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

By som chcel k tomu poznámku, že to neni, že ke ď sa 

takéto projekty. Oni by ani nemali vzniknú ť. Ako, na to 

máme Urbanistickú komisiu, územnoplávaciu, máte tam  svoj 

manšaft, hlavného, hlavnú architektu, hlavnú archit ektku. 

Čiže toto by ani namalo vzniknú ť.  

A ja by som naozaj chcel za čať aspo ň na meste používa ť 

inštitút dobrého mena tých ľudí, ktorí na týchto projektoch 

pracujú. Aj investorov, aj architektov, aj vašich 

úradníkov, ktorí tieto veci schva ľujú. Lebo v zahrani čí je 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čo to je, čo to je, čo to je, čo to je v princípe.  

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

Ja, ako myslím si, že ten čo sta, čo, čo naprojektoval 

a presadil túto stavbu, ktorú má dneska pán Pilinsk ý 

v území by naozaj nemal operova ť na území Bratislavy 

nejakým spôsobom. A ke ď, mal by ma ť špeciálny režim 

posudzovania projektov, ktoré prichádzajú k vám na stôl.  

Ďakujem pekne. 

Lebo ten projekt, je to, je to forma vydierania. Ak o, 

presadím zlý projekt, ktorý sa to, bohužia ľ, dneska dá 

a potom ho idem meni ť. Ako dobré projekty nikto zamie ňať 

nebude.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Olekšák.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja som teda nový poslanec. My sme to mali na finan čnej 

komisii a tam sme to podporili, pretože, myslím si,  že pán 

starosta Pilinský vykonal obrovský kus roboty čo sa týka 
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riešenia problému ľudí, ktorí tam teda bývajú v jeho 

mestskej časti a ne ťahá tento problém do inej mestskej 

časti.  

Skuto čne, ja by som poprosil, aby sme pracovali na 

tých komisiách, pretože mám taký pocit, že sa už to číme 

stále dookola. Výrubové konanie, a neviem, všetky t ieto 

veci, takže by som si dovolil da ť návrh na ukon čenie 

diskusie a myslím si, že každý je už uzrozumený s t ým, ako 

má, (poznámka:  vrava v rokovacej sále), ako má hla sova ť.  

Presne. Pre čo? Pre čo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak dobre, tak v poriadku. Tak jednoducho, ale fakt  

vás poprosím, štyridsa ťsedem minút, štyridsa ťsedem minút sa 

tu bavíme o nie čom, čo myslím si, mali sme ma ť 

prediskutované na komisii. Tak ja si pre čítam ten rokovací 

poriadok. Ale ja by som bol ve ľmi nerád, pretože sme pri 

ôsmom bode. Nie som zvyknutý na to, aby sme jednodu cho 

naťahovali takýmto spôsobom čas.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak vítam vás na zastupite ľstve mestského 

zastupite ľstva Bratislavy.  

(poznámka: zasmiatie v sále) 
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Návrh padol, treba o ňom hlasova ť. Samozrejme sa to 

netýka vystúpenia ob čana pána Figusha.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Čo ne. Čo?  

Povedz.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Iba návrh, pod ľa rokovacieho poriadku, ke ď chce niekto 

dať návrh na ukon čenie diskusie môže to by ť jedine, nesmie 

mať reálne diskusný príspevok.  

Toto bol diskusný príspevok a jeho sú časťou nemôže by ť 

návrh na ukon čenie diskusie. Čiže z tohto dôvodu to nie je 

možné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je právna perfekcia. Takže ešte raz, díky. 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som sa chcel spýta ť, lebo padla tu otázka smerom 

k primátorovi, že ako by, teda ako sa k tomu stavia  a tá 

odpove ď bola taká diplomatická, politická a nebola 
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jednozna čná. Že či, keby bol poslanec, že či zahlasuje za 

alebo proti. A ja ke ď si pozerám predchádzajúce hlasovanie, 

ktoré bolo v októbri, tak zhodou okolností tohto sa  

nezú častnil. Takže ja, ur čití poslanci ako zahlasovali 

v októbri viem, a tým pádom v rámci nejakej konzist encii sa 

dá aj predpoklada ť ako budú hlasova ť. Ale tuto by som sa 

chcel vráti ť k tej otázke primátora, aby sa jednozna čne 

vyjadril, že či ako poslanec by hlasoval za, proti? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

V tomto prípade mám to š ťastie, že nie som poslancom. 

A čo by bolo keby, je hypotetická situácia, ktorú nebu deme 

rieši ť. Ja som povedal, ako sa na to dívam ako primátor, 

ako právnik a zárove ň ako človek, aby sme nehovorili 

o politike. Mám na to tiež podobný názor, preto tu o tom 

hovoríme.  

Za zámenu Krá ľovej hore nehlasoval, bolo to nevýhodné 

pre mesto. Som bol proti. Ale naopak pri par číku 

Belopotockého som bol za aj s vedomím tých dopadov,  ktoré 

to má na Dúbravku.  

Takže toto je rozhodnutie, ktoré pod ľa zákona 

prislúcha obecnému zastupite ľstvu a to ste vy. 

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

Ja som sa toto pána primátora v čera opýtal, aj som 

dostal odpove ď a aj som s ľúbil a považujem to vcelku za 

normálne, že primátor sa k tomuto nevyjadruje, lebo  neni to 

jeho dedi čstvo. To tu proste žia ľ, niekto nechal a my 

naozaj sa musíme rozhodova ť či ideme v prospech tritisíc 

osemsto peti čiarov a Ra če a v prospech starostu Ra če, ale 

keď sa tak rozhodneme, tak s vedomím, že nás to bude čosi 

stá ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Samozrejme, ja som tú otázku dával aj s prihliadnut ím 

na to, že v minulosti bývalý pán primátor dostával občas 

rovnaké, a tiež som bol teda zvedavý, že či, tiež odpovedal 

niekde v zmysle, že, že nechcel by by ť poslancom, aby 

nemusel hlasova ť.  

A druhá vec je k tomu, že či budeme hlasova ť 

v prospech tritisíc. Áno, je to v prospech tritisíc , 

a čiste teoreticky je tam potom, alebo v neprospech 

zvyšných štyristoštyridsa ťsedem tisíc, lebo tí si to potom 

znesú.  

Čiže naozaj tá otázka možno neznie dobre takto, aleb o 

sa to možno niekomu nepá či to postavenie. Ale, naozaj to čo 
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dáme, bude znáša ť celé mesto. To znamená, aj tých zvyšných, 

nie len tých tri tisíc.  

A ešte raz. Ak zahlasujete za to, ja som naozaj 

zvedavý, ke ď prídu ďalšie zámeny, či konzistentne budete 

hlasova ť prípad od prípadu. A hovorím, že ke ď toto vidia 

ľudia ktorí sú v Bajo, Domino, na najbližšieho dve, dva, 

tri, štyri mesiace sem prídu návrhy oh ľadom investora 

zámeny a ja som potom zvedavý, ako sa k tomu toto 

zastupite ľstvo postaví.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Veľmi. Ďakujem ve ľmi pekne 

Prosím vás, ja len takú príhodu, že. Troška to súvi sí 

keď je tu. Kon čil Sovietsky zväz a jeden sovietsky 

kozmonaut bol vo vesmíre. Bol na orbitnej stanice M IR 

a vtedy povedala, v tej DUNE povedali, že dosta ť toho 

kozmonauta spä ť bude dvadsa ť miliónov. A vtedy tí poslanci 

hlasovali o tom, či majú da ť dvadsa ť miliónov dolárov, aby 

kozmonauta doviezli na zem, alebo  radšej dvadsa ť miliónov 

radšej využili pre nemocnice, na rozvoj mesta a tak . Je to 

veľmi zložitá otázka. Čiže ako v tejto otázke odpoveda ť. 

A vtedy sa ten DUNS ruská rozhodla o jedného poslan ca viac, 

že poslali proste orbitnú stanicu do vesmíru a dovi ezli ho 

spä ť.  
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A toto je nie čo podobné. Tá Ra ča, ten starosta dostal 

tú dôveru aj preto, že možno štyritisíc ľudí mu verilo, že 

v tomto nie čo spraví. Možno tam je aj naša chyba, že ten 

územný plán dovolí stava ť v takýchto prostredko. Proste 

mali by sme si asi do budúcna dáva ť na také miesta pozor. 

Ja si myslím, že nie podnikate ľ nás chodí prosi ť, aby sme 

mu vymenili pozemok. My sme radi, že s nami jedná. To neni, 

že my budeme preda ť pozemok a môžeme mu dáva ť podmienky 

a my mu budeme tu s ním cvi či ť. On s nami môže cvi či ť. To 

je ten rozdiel. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Kolek. 

Ing. Ignác   Kolek, námestník primátora hlavného me sta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Toto prirovnanie má jednu chybu lávky, pán kolega. On 

totižto keby sme, keby k takémuto rozhodnutiu nebol o došlo, 

tak on ur čite zahynie.  

My dnes nemáme vydané stavebné, právoplatné stavebn é 

povolenie. Čiže je to ohrozenie je nie takej váhy jako to 

toho ohrozenie života toho pos, toho, toho kozmonau ta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem. 

Ja chcem len uisti ť kolegu, že ur čite nikto nezahynie, 

teda dúfam.  

A čo sa týka všetkých lokalít a  nejakej tej super, 

hyper hodnoty tých pozemkov, tak ako boli ukazované . To 

bývalé pozemkárske ihrisko na Hruškovej magistrát n evie ani 

pokosi ť. My ho prosíme, aby o to, aby to pokosil, lebo tam  

je takáto zelina a vznikajú tam čierne skratky.  

Čo sa týka tej, tých pozemkov a tej budovy Elánu, ja  

odtia ľ každý týžde ň vyhá ňam bezdomovcov, ktoré proste sa 

tam my (poznámka: nezrozumite ľné slovo) a je tam s tým 

proste s tým problém, takže zase nevytvárajme tu ne jaký, 

nejakú auru, že teda predávame si srdce alebo teda nejaký, 

nejaké zlaté vajce. Sú to lokality, o ktoré sa magi strát 

a v tom prípade toho Elánu aj, aj mestská časť, musím 

prizna ť nemáme tie kapacity sa o to, o to, o to stara ť. A 

my sme to aj pred dvomi rokmi dali do verejnej obch odnej 

súťaže, ale nebola úspešná, pretože je tam proste prob lém. 

Detto tá Hrušková. Takže zase nevytvárame tu nejakú  auru, 

že mesto prichádza o nejaké strašné financie. (gong )  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ja by som chcel zareagova ť na kolegu námestníka. Ke ď 

raz niekto získa územné rozhodnutie, stavebné musí dosta ť 

podľa zákona. Tam neni také, že pokia ľ tam nejde o nejaké 

zmeny, že tam ide vytvori ť. To neni, že my si to teraz 

rozhodneme, že mu ho nedáme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja sa naozaj ocitám v takom schizofrenickom postave ní, 

pretože na jednej strane je mi jasné, že postavením  tohto 

objektu tu nastanú obrovské architektonické problém y, či to 

bude pri Bajo alebo Domino projekte, to bude ma ť následky, 

ktoré budeme zase rieši ť na zastupite ľstve. To je prvá vec. 

Druhá vec čo na m ňa zapôsobila je argument, že tie  

pozemky boli v sú ťaži a nebol o ne až taký záujem.  

A tretia, že za naše chyby, alebo teda naše 

v úvodzovkách, magistrátu, poslancov, zamestnancov budú 

musie ť aj platia ob čania. Oni budú musie ť robi ť 

odvolávanie, oni robia svetlotechnické posudky. To je jedna 

časť veci. druhá strana, alebo tá, tá druhá časť je, kto 

vlastne zaplatí za tieto rozhodnutia, ktoré tu padl i. To 
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znamená, naše. Teraz hovorím o magistráte, kto vydá val 

súhlas s investi čnou činnos ťou, muselo mu by ť  jasné, že 

tuto bude vážny problém, toto je stabilizované územ ie, 

žiadna takáto stavba tu nemôže by ť.  

Druhá vec je, kto ro robil zmeny a doplnky v územno m 

pláne, ktoré pripustili rôzne výklady, ktoré, ktoré  nám 

skomplikuvávajú život.  

Ďalšie, kto sa, kto vymýš ľal nejaké komisie neodborné, 

ktoré rozhodovali o zmenách a doplnkoch, ktoré nám zase 

budú prináša ť ďalšie problémy. To sú kostlivci v skriniach, 

ktoré sme, na ktoré sme vás upozor ňovali, že ich prijímate 

veľmi, ve ľmi neodborne a napriek tomu, že tu boli aj zo 

strany verejnosti, aj zo strany odborníkov pripomie nky, že 

to sú balíky, ktoré sa budú otvára ť, to sú kostlivci 

v skriniach, ktoré budeme otvára ť. Toto je jeden z nich.  

A teraz otázka znie: Ako ho budeme rieši ť? Vy, urobíme 

si tu nejakú metodiku zámien? Pod ľa mňa je to somarina. To 

musíme každý, žia ľ, každý jeden prípad od prípadu rieši ť. 

Ale čo musíme rieši ť a čo je jediným spôsobom ako sa vyhnú ť 

ďalším kostlivcom  je zobratie zodpovednosti tých, k torí 

toto spôsobili. To je jediné riešenie, inak sa s tý m budeme 

potýka ť a ďalšie zastupite ľstvá sa budú potýka ť s našimi 

chybami. Tam neni iná možnos ť, iba prevzia ť jasnú finan čnú 

aj spolo čenskú zodpovednos ť menovite. Ešte to zopakujem: 

menovite.  
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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 len poznámku k pánovi Hanulíkovi. 

Bohužia ľ, v tomto prípade má pravdu. Ke ď je vydané 

územné rozhodnutie, tak stavebné rozpráva len o tom , 

z akého to bude materiálu, jaké tam budú dispozície . Ale 

stavba je umiestnená. Čiže má pravdu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Ja vítam tie slová pani kolegyni o zobratí 

zodpovednosti a ja teda verím, že rovnaký meter bud e 

patri ť, bude plati ť aj pri zobratí zodpovednosti za kauzu 

PKO.  

A čo sa týka celej tejto lokality, ja neriešim 

minulos ť. Ako bolo spomenuté, rok 2009, ja už to 

neovplyvním. Ja chcem rieši ť budúcnos ť tejto lokality, 

preto je tu tento materiál, preto je tu opätovne, p reto sme 

si dali s kolegom tú robotu, že sme ten materiál pr ipravili 
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a je na tom, je na vás, aby ste sa rozhodli. Či už sa 

rozhodnete ako akoko ľvek, ja vo či nikomu nebudem ma ť krvavé 

oči. Ideme ďalej. To je politika, raz sa vyhráva, raz sa 

prehráva.  

Takže skúsim, aj ukon čime to a po ďme do toho. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Pán Pil) inský, kto nepozná svoju minulos ť a nepou čí 

sa z nej, opakuje ich chyby. Takže žiadne plné čiary 

a zabudnime na minulos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

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

Pán starosta Pilinský stále opakuje kauzu PKO, lebo  

tým chce mne zatvori ť ústa, ako to už minule skúsili aj 

s pánom poslancom Kor čekom.  
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Áno. To je pravda, že som hlasovala za predaj tých 

pozemkov. Ale pou čila som sa, tak ako hovorí kolegy ňa 

Pätoprstá a, a už žiadne takéto pochybné akcie podp orova ť 

nebudem.  A od vás od všetkých chcem, aby ste sa po učili.  

A kauza PKO teraz už nie je len na tých, ktorí pred ali 

pozemok, ale aj na tých, ktorí rozhodli, že treba í sť do 

súdneho sporu a tak ďalej. Čiže tam sa tá, tá zodpovednos ť 

už prenáša aj na tých iných, ktorí rozhodli o tom, že PKO 

treba zachova ť, treba ís ť do súdneho sporu a každý si musí 

zobra ť pou čenie. Toto pou čenie, žiadam, aby si zobrali 

všetci, pretože každého  nás to raz dobehne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Ja som v žiadnom prípade nemyslel na vás, pani 

kolegy ňa, ja som vás ani proste nejakým spôsobom 

nespomenul.  

Len ke ď tu bola spomenutá zodpovednos ť a že to 

zaplatia obyvatelia tohto mesta a hovorím, to bola ima, 

nejaká imaginárna suma, tak tu je, jak si pamätám v  kauze 

PKO, ja nie som nejaký historik, ja si ju celú nepa mätám, 

tu je, tu si pamätám, že je nejaká suma dvadsa ťosem 

miliónov. tak ja som len chcel, aby sme mali teda n ejakú 

paralelu, že teda takých prípadov je tu viacej.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Žitný.  

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

Dobrý de ň. 

Ja úplne podporujem poslancov, aj pána primátora, 

ktorí, ktorí žiadajú vytvori ť systémové riešenie týchto 

výmen. To z poh ľadu Bratislavy je vážne nutná vec. Avšak 

dneska musíme rozhodnú ť v tejto kauze a ja, a ja teda budem 

hlasova ť za ob čanov, nech sú z akéhoko, akejko ľvek mestskej 

časti, pretože, pretože ob čan, ob čan je jednozna čne na 

prvom mieste a mesto je tu pre ob čanov. To znamená, že 

žiadam vás, aby ste aj vy sa rozhodovali týmto, ako  keby 

v tejto idei a už by som ve ľmi rád pristúpil k hlasovaniu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Kolek. 

Ing. Ignác   Kolek, námestník primátora hlavného me sta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za slovo.  

Ja som pozorne po čúval celú túto našu rozpravu. 

Dovolím si len zhrnú ť pár bodov, ktoré som si napísal.  
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Odznela tu požiadavka, respektíve domnienka, že na 

minulom volebnom období zastupite ľstvo prijalo úzus, neviem 

či nie uznesením, že budú akceptované len znalecké p osudky 

znalcami, ktoré boli vybrané magistrátom. Čo sa týka 

nacenenia majetku. V tomto prípade teda tento úzus nie je 

dodržaný.  

Za druhé, som prekvapený, že pán Pilinský si nepamä tá, 

že podpísal výrubové povolenie. Dokonca nevie, či je jeho 

platnos ť už nejakým spôsobom vypršaná alebo nie, až ke ď mu 

to teda kolegy ňa jednozna čne potvrdí, tak súhlasí: Áno, 

podpísal som. A je to živý problém, s ktorým sa nes tretá 

náhodou teraz tu. Hej? Ale je to problém, ktorý je 

minimálne teda rok, rok živý, hej, aj pre neho.  

Uznesením minulého zastupite ľstva bol požiadaný pán 

starosta mestskej časti Ra ča, aby inicioval vypracovanie 

územnej zóny v danej lokalite. Bol by som rád, keby  mi dal 

odpove ď, či k tomuto mestská časť Ra ča pristúpila. Pýtam sa 

to preto, lebo asi to nebude vidie ť, ale tých medzier medzi 

tou zástavbou je sedem. Hej? Dnes riešime jednu. Mo žno 

príde vlastník, ktorý iniciatívne v zmysle zákona, ale 

podotýkam, možno nie čestne, si zabezpe čí aj umiestnenie 

stavby, aj výrub, výrub drevín, možno aj stavebné p ovolenie 

v nádeji teda, že mesto opätovným spôsobom, tak ako  sa 

zachovalo teraz, sa zachová aj k nemu. Lebo on zhod ou 

okolností bude býva ť v tom jednom z dotknutých barákov na 

druhom poschodí a on by tú stavbu tam nechcel posta vi ť. 

Akurát chce prís ť k majetku.  

Za tretie. Verejná obchodná sú ťaž na tie pozemky, 

kolegy ňa Pätoprstá hovorí, že to je jeden z vážnych 
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argumentov, ktorý tu odznel a že jej troška napomáh a k 

tomu, aby sa vedela rozhodnú ť. Ono, zastupite ľstvo uzna, 

uznalo, že tie, to prvé kolo tejto sú ťaže neprebehlo, preto 

sme prijali uznesenie, že nebude nutné akceptova ť ako 

minimálnu cenu, cenu znaleckého posudku. Takto bola  

vyhlásená aj táto lokalita, respektíve tieto pozemk y za 

predmet verejnej obchodnej sú ťaže. Pán starosta Pilinský 

nám na finan čnej komisii, kde v súhre s právnou zástupky ňou 

investora, nám vysvet ľoval ako je to nevyhnutné, aby sme 

tento problém už raz navždy vyriešili, lebo oni bud ú 

stava ť. Vtedy sme ani nevedeli, že stavebné povolenie ešt e 

nie je právoplatné. Ja som ho bral tak, že naozaj t u je už 

tá živá, aktuálna doba ke ď sa môže za čať zajtra,hej. Nám 

vtedy povedal, že na jeho iniciatívu pán primátor z rušil 

tieto výberové, tieto, túto verejnú obchodnú sú ťaž, lebo 

tam mohli sa uchádza ť záujemcovia nie z cenou minimálnou 

danou znaleckým posudkom, ale minimálne mohla by ť cena 

navrhnutá pä ťdesiat percent zo znaleckého posudku. Čiže nie 

je taká stopercentná pravda, že o tie, o tie pozemk y nebol 

vôbec záujem. Nebol záujem v tej cene, ktorý, ktorá  bola 

stanovená.  

Už tu padlo jedno prirovnanie. Ja si dovolím ešte 

jedno. To len na dokreslenie toho, že to ten, že to  

povolenie nie je ešte právoplatné. Ozvali sa mi ľudia  

z al kaidy, ja má totižto sedem bratov, že mi jedné ho unesú 

a ke ď nechcem, aby mi ho uniesli, nech im pošlem sto tis íc. 

Teraz neviem či dolárov alebo Euro, ale je to jedno. Viem, 

znova opakujem, je to prirovnanie, ktoré kulhá možn o na 

obidve nohy, ale ja v tomto štádiu, hej?, sa rozhod ujem na 

nie čím čo tu je argumentované ako istota a môžem jedine 

spochybni ť, že tá istota bola takto isto argumentovaná pred 
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piatimi mesiacmi, ke ď sme prvý krát schva ľovali 

v zastupite ľstve tento materiál. A vtedy neprešiel. Takisto 

sa malo za čať stava ť už, už. A investor dával jedinú 

možnosť a poslednú, aby zastupite ľstvo takýmto spôsobom 

vyriešilo problém obyvate ľov.  

A teraz k tej petícii a k obyvate ľom ako takých. Je 

v mojom každopádne záujme, aby, aby hlasy obyvate ľov boli 

vypo čuté. Za seba môžem poveda ť, že keby som býval na prvom 

poschodí toho dotknutého baráku, (gong) poprosím ďalší, tak 

ako poslanec mesta nepodporím tento materiál. Keby som 

býval na prvom poschodí toho dotknutého domu.  

Možno sa to zdá neuverite ľné, poviem opätovne, mali 

sme tu prípad Krá ľovú horu a zámena pozemkov s magistrátom. 

Na našu iniciatívu pani starostky a mne k tomu už 

dohodnutému priebehu hlasovania bolo behom jedného dňa 

prihodený zo strany investora, takisto na Krá ľovej hore, 

trinás ťmiliónová poh ľadávka vo či mestskej časti Devín. 

Trinás ť miliónov. Majetok na jednej aj na druhej strane bo l 

približne rovnaký, plus – mínus osemnás ť miliónov. 

Nehlasoval som za to. Lebo tak, ako tu bolo konštat ované, 

toto hlasovanie neprebehlo v prospech mesta. Nepreb ehlo. 

Hej?  

Tým istým problémom sa zapodievame dnes. V októbri,  

keď bol materiál daný, tak investor a predkladate ľ si 

nerobil ve ľké práce s tým, aby nás poslancov nejakým 

spôsobom presved čil o tej majetkovej ujme a finan čnom 

vyrovnaní. Vtedy ten rozdiel bol vy číslený na plus – mínus 

päťstoštyridsa ť tisíc v neprospech mesta.  
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Vážení, dovolím si poveda ť, že na strane desa ť nám 

dnes s tým istým majetkom ponúka naviac osemdesiatd va 

tisíc. Neviem, či som to dobre spo čítal. Dnes tá istá 

majetková podstata je vyššia ako to, čo dávame my. Čiže 

investor nám dáva devä ťstojedenás ťtisíc 

devä ťstodevä ťdesiattri a my mu dávame len tých nezmenených 

osemstoštyridsa ťtritisíc. Ja sa pýtam pre čo?  

Ja a  teraz by som poprosil aj tuná ostatných, aby 

naozaj si uvedomili, že len preto, že investo dokla doval 

znalcovi a podotýkam, on len dokladoval, že má, že má 

stavebné povolenie, ono nie je právoplatné, tak nav ýšil 

znalec hodnotu tohto jeho majetku o plus – mínus 

dvestotisíc. Dnes nám investor vydokladuváva, že je ho 

náklady boli dvestotridsa ťdvatisíc.  Náklady doteraz, ktoré 

boli vynaložené. Pýtam sa, pre čo dva krát do tohto st ĺpca 

je zapo čítaný opätovne táto suma, týchto 

dvestotridsa ťdvatisíc. Ve ď ona bola zapo čítaná v zhodnotení 

majetku. Len preto, aby to čo si on chce od mesta získa ť, 

mohol získa ť a argumentova ť tu, čiže aby sme, pardon za 

výraz, neboli až taký benevolentní, ke ď nechcem poveda ť 

nerozmýš ľajúci k tomu za čo hlasujeme?  

Tretia vec je, a to je možno ešte tá najpodstatnejš ia, 

prebehli tu už na základe možno petícii ob čanov, zmienená 

Krá ľová hora, zmienený par čík Belopotockého, ale vždy sa 

tam h ľadal nejaký ten kompromis majetkový, aj v probléme na 

evidenciu majetku v meste. Investor Krá ľovej hory nám jeho 

majetok vy číslil na plus – mínus dvadsa ťtisíc vyššie ako 

ten, ktorý požadoval od nás a súhlasil s tým, že ne chce 

finan čné vyrovnanie. U Belopotockého to bolo troška iné, 

lebo tam tá suma nacenených majetkov bola ve ľkého rozsahu, 
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ale investor sa zaviazal, že v zmienenej lokalite u robí 

päťtisíc metrový par čík, ktorý bude slúži ť verejnosti, 

ktorá, ktorej hodnota sa dá nejakým spôsobom zakalk ulova ť 

do toho zisku mesta. Dnes tu jednozna čne stá ť v rámci 

magistrátu ako zaú čtova ť túto transakciu. Na jednej strane 

sme sa zaviazali s ľubom, že budeme plni ť to, čo je 

najpodstatnejšie, háji ť mesto a jeho majet, majetok, na 

druhej strane je tu evidentné, že dávame 

o pä ťstopä ťdesiattisíc Euro viac niekomu za to, že sme 

ochotní si to zdôvodni ť tým, že my vystupujeme v prospech 

tých peti čných hlasov. Opätovne vravím, tento problém tu 

bude aj z majetkového h ľadiska, akým spôsobom to my budeme 

vedie ť zado, zadokladova ť. 

 V tejto veci ostáva sná ď už naozaj len jedno, 

apelova ť na naše svedomie, na náš s ľub. Hej? Pre m ňa, ve ľmi 

rád by som vyšiel v ústrety, ale nemôžem z titulu t oho, že 

to je v rozpore s tým, čomu som sa zaviazal ako poslanec 

mesta.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Borgu ľa, faktická.  

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

Územným plánom ur čujeme aká hmota bude v územní, 

v území stá ť. Stavebným rozhodnu, stavebným rozhodnutím 

rozkreslujeme túto hmotu do podrobností elektrík, v ôd 
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a neviem čoho všetkého, či sp ĺňajú tieto inžinierske siete 

a normy STN v jednoduchosti povedané. To znamená, k eď 

niekto má územné rozhodnutie a nerobí nejaké blázno vstvo 

s elektrikou alebo s nie čím podobným v dome, tak to 

stavebné povolenie pravdepodobne dostane.  

Ja sa vás pýtam pán kolega, ja naozaj budem hlasova ť 

podľa toho, jak teraz mi poviete. Čo urobíte a zoberiete na 

seba zodpovednos ť ke ď teraz ten materiál neprejde, tá 

zámena, on získa stavebné povolenie a s právoplatný m 

stavebným povolením príde pýta ť majetky ešte možno 

o ďalších pä ťstotisíc Euro viacej? Zaplatíte vy tých 

päťstotisíc, pán Kolek? Lebo na to nás teraz navádzate . Jak 

mi poviete, že áno, tú škodu znesete, ja tak hlasov ať 

budem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Bajan.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja vo ľne naviažem na predre čníka aj na pána primátora 

čo tu bolo povedané.  

Odhliadnuc od toho, že som asi zle rozumel, lebo st e 

hovorili, že keby ste bývali na prvom poschodí tak nie, ale 

možno vyššie, teoreticky áno. Obávam sa, že tento i nštitút 

stavebný úrad v rukách nemá, aby posudzoval pod ľa tohto 

stavby.  
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Chcem len jednu vec poveda ť vo všeobecnosti. Tu sa 

vytvára obrovský tlak na stavebné úrady hrdinskými 

vyhláseniami, ktorí nikto nie sú zodpovední za svoj  podpis, 

aby zvrátil politické rozhodnutia z minulého obdobi a. 

Hovorím teraz o politickom rozhodnutí predaja majet ku. My 

sme investorom predali majetku, môžeme si o tom mys lie ť čo 

chceme, v zmysle územného plánu za čali kona ť v stavebnom 

konaní a my teraz zistíme, že nám sa just táto stav ba 

nepáči. V tejto chvíli táto, potom inokedy onaká. A tla číme 

na stavebné úrady, jednoducho nepodpíšte, lebo nám sa to 

nepáči. Jednoducho takto to nefunguje. Ak mi súbežne 

poviete v uznesení, že prípadnú škodu ťahá za sebou 

magistrát (gong), budem hlasova ť. Ale iná č asi nie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Pánovi Kolekovi. Áno, územný plán zóny sa vypracúva , 

aj teda v tom októbri tá informácia padla. Aj teda na 

základe toho, len tak pre pripomenutie, taký proces  

napríklad v Ružinove trval sedem rokov. A samozrejm e, sa 

nemôže (poznámka: nezrozumite ľné slovo) retroaktívne. Takže 

veci, ktoré majú vydané územné rozhodnutia alebo sú  za čaté 

konania, pokia ľ nie je vyhlásená stavebná uzávera, tak tie 

nejakým spôsobom nezachránime.  
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Trochu ma mrzí, že pán Kolek trošku zavádza. Na tej , 

na tej finan čnej komisii aj zástupky ňa investora advokátka 

uviedla, že rozhodnutie stavebné ešte právoplatné n ie je, 

ale je na konaní na odvolacom or orgáne.  

A tá, tá iná cena vznikla práve preto, že v tom 

októbri ste, a pod ľa mňa oprávnene požadovali informácie, 

aké sú tie vynaložené extra investície. Tak boli do ložené. 

Projektová dokumentácia nie čo stála. Nie čo bude stá ť aj to, 

že proste je, projekt bude musie ť by ť prepracovaný 

a premiestnený na inú lokalitu. A sto krát bolo zop akované, 

nie investor chce meni ť, my ho žiadame o to, aby sme od tej 

investí, o tú, tú investíciu z toho územia dostali pre č.  

No a čo sa týka toho, toho rozhodnutia. Tak ako bola, 

bolo spomenuté.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslím, že máš čas. 

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

Okej. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ja musím doplni ť svojho kolegu pána Koleka.  

V tom znaleckom posudku sa píše, že tá lokalita je 

lokalitou, kde ešte nie je individuálna bytová výst avba 

ukon čená a preto sa tam  predpokladá ďalšia výstavba. Preto 

je tak vysoko hodnotený ten pozemok. Takže tá otázk a, ktorú 

kolega Kolek povedal na územný plán zóny, ktorý sa mal 

spracova ť v tomto území na pána starostu je úplne 

oprávnená.  

Okrem toho tento pozemok je za ťažená vecným bremenom 

a predkupným právom, tak by ma zaujímalo, že čo sa stane 

s tým vecným bremenom a predkupným právom ak materi ál tuná 

prejde a my získame do vlastníctva ten pozemok? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja teda znova zopakujem to, čo som nejakým spôsobom 

nazna čil a preto tá územná zóna. Kolegy ňa to povedala. Tam 

tých medzier kde sa dá zastava ť je ešte šes ť, pokia ľ 

vyriešime túto jednu. To je jedna vec.  

Druhá vec. Neodpovedali ste pán, pán starosta na tú  

moju otázku, do akej miery tá vaša sú činnos ť s investorom 

je nejakým spôsobom len takto nazna čená, alebo skuto čne 
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prebieha, lebo, lebo to vaše vystupovanie na finan čnej 

komisii, vy ste tam zosmieš ňovali pani kolegy ňu bývalú 

Dzivjákovú, že teda kto to bol, čo to bol, čo to tam ona za 

nejaké nezmysly hovorila vo vz ťahu k tejto výstavbe? Hej? 

Čiže v tomto duchu ja naraz mám tú pochybnos ť, ako by tá 

vaša úloha nebola len, len starosta, ktorý ide v zm ysle 

toho, čo od neho o čakávajú obyvatelia. Jednozna čne to 

hovorím. Niekto tu hovoril o tom, že by sme si mali  nalia ť 

čisté víno, hej, ke ď rozprávame.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nedá sa faktickou na faktickú, ale nech sa pá či.  

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

Ďakujem.  

Teda, ale ke ď ma ko kolega tunák z nie čoho obvinil, čo 

si myslím, že nie je pravda, tak ja myslím si, že m ám právo 

na to reagova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ale nie faktickou.  
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ja som to povedal, ja som to povedal aj na za čiatku. 

Myslím, že voli či rozhodli o tom, kto v tejto veci 

zastupoval skuto čne ob čanov.  

Ja som spomínal stokrát. Bavíme sa tu o nejakom 

imaginárnom čísle. To číslo je proste imaginárne, nezmysel. 

Ja si pamätám tú vec inak. Tá sú ťaž prvá prebehla, nikto sa 

neprihlásil, až ten druhý krát sme to na porade, na  

operatívnej porade zastavili, lebo toto bol jeden z  tých 

pozemkov, ktoré sme chceli, chceli rieši ť na, na zámenu.  

Takže ak ma niekto obvi ňuje z nejakého konfliktu 

záujmov, al alebo že hájim developera, tak si to 

vyprosujem. Ja tu hájim záujmy tých obyvate ľov tej ulice, 

ktoré aj toto mesto v tom dvetisícdeviatom dostalo do 

nezávideniahodnej situácie, kde je teraz.  

A to, že  niekto mi tu teraz vy číta nejaké stavebné 

povolenie, ja zase nemôžem si dovoli ť to, aby sme boli 

žalovaní ako mestská časť, ako stavebný úrad za ne činnos ť 

(gong) za ušlý zisk, takých prípadov je milión. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

K tomu súhlasu na výrub. Vy si myslíte, že sa tam 

zmenili dôvody, pre ktoré by som ho ja teraz nemal vyda ť? 
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Toto je stanovisko poslanca, ktorý nemá žiadnu 

zodpovednos ť, pod ni č sa nepodpisuje, a treba aby ste sa 

radšej zdržali slova, lebo sa tuná strap ňujete.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Nedá sa faktickou na faktickú. To sme si už 

povedali, takže pán námestník, nemôžeš toto robi ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No je tu, ale už sme skon čili s predcedensami. Takže 

buď diskusný a ten nemôžeš, tak ide diskutova ť pán Figush.  

Nech sa pá či. Máte tri minúty.  

Občan   Viliam   F i g u s h :  

Dobrý de ň vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci.  

Som vlastne rád, že tak obsiahlo sa diskutuje o tej to 

veci, lebo na prvý poh ľad je to vlastne zanedbate ľná vec 

v nejakom globále. Ale ide tu v podstate o udržate ľný 

život, zachovanie hodnôt v našom meste. A z tohto d ôvodu je 

tento prípad symptomatický.  

Čo sa tu udialo. Najprv bolo vydané v podstate ako 

chybou záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej  

republiky Bratislavy. A na to nadviazali všetky ost atné 

veci. My sme sa na vás obrátili aj s listom, kde sm e vám to 

ako jednoducho vysvetlili.  
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Ja vám ukážem teraz tento materiál, ktorý ste si na šli 

v tom, v tom vašom, v tom vašom, v tom našom e-mail y. Toto 

nakreslili architekti v šes ťdesiatich rokoch minulého 

storo čia. Emanuel Hruška, Ján Svetlík a Kamil Gros. To 

neboli žiadni pochybní architekti. Oni mysleli s tý m územím 

dobre. Ke ď už sa zlikvidovali Kras ňany ako časť obce Ra ča, 

tak vtedy, tým že sa tam teda postavilo to sídlisko  v dvoch 

etapách, tak chceli, aby to sídlisko bolo zelené. A  my sme 

si v archívoch našli aj veci ako tieto záležitosti,  že to 

sídlisko má tak vyzera ť, ako to obhajovali. A tam boli tiež 

tlaky, aby stavali hustejšie, že je tam príliš málo  domov 

a podobne.  

Skrátka, na čom my trváme je to, že medzi tie troji čky 

domov, o ktorých sa tu aj hovorilo a pán tam, pán n ámestník 

primátora aj vypo čítal, že je tam šes ť takých medzier, ale 

to nie sú prieluky medzi domami. Tie tam boli náro čky 

architektonicky, urbanistickým plánovaním projektov ané. Tak 

skrátka zoberte na vedomie, že postavenie nejakého 

nevhodnej stavby do tohto, úplne ni čí tú architektúru. Je 

tu viac architektov medzi vami, vy si to uvedomujet e. 

Pani, pani hlavná architektka to povedala aj pri 

minulom prejednávaní. Toto by sa, by teraz neprešlo . Ale to 

nemalo prejs ť ani pod ľa vtedy platného územného plánu. 

Jednoducho, tým by vznikol kontrast a v tom pred pr ijatím 

dodatkov 02 to tam bolo napísané, že to nemá tvori ť 

kontrast, hoci bolo pripustených tých pätnás ť percent.  

Čiže ja vás vyzývam,  pre to, (gong), aby sa udržala  

kvalita života, životného prostredia, schvá ľte túto zámenu.  
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Ďakujem vám za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keďže sa nikto do diskusie nehlási, tak ju uzatváram 

a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme návrh na doplnenie pôvodného uznesenia od 

poslanca Jána Budaja a spolok. Navrhuje da ť do bodu B: 

mestské zastupite ľstvo žiada primátora poskytnú ť mestskému 

zastupite ľstvu všetky informácie súvisiace s procesmi 

vydania územného rozhodnutia a záväzného stanoviska  ako aj 

stanovísk odborných pracovísk magistrátu, pre ktoré  bolo 

vydané stavebné povolenie na  výstavbu v stabilizov anej 

zóne Ra če.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto dopl ňujúcom 

návrhu pána Budaja.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pán poslanec Drozd. Ešte môžeš teraz? No ale hovor,  

no.  
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Je proces hlasovania, tak.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No tak procesne, nech sa pá či.  

No takže, teraz asi musíme po čkať kým sa dokon čí 

hlasovanie, ktoré je týmto pádom nefunk čné. 

Tak nech sa pá či.  

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

Ďakujem. 

Neviem,  či pán primátor bude vedie ť toto vykona ť. Ja 

nehovorím informáciu o záväznom stanovisku mu posky tnete, 

ale o územnom rozhodnutí neviete poskytnú ť. A stavebnom to 

je.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To neni, to neni vaša agenda. To je nevykonate ľné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neni to moja agenda. Ale to čo budeme ma ť na 

magistráte, to poskytneme a čo nebudeme ma ť, to 

neposkytneme. Ja myslím, že touto technikou, nejak sa s tým 

vysporiadame.  

Ďakujem za tú poznámku, ja si toho vedomý tiež, ale 

nemá zmysel o tom tu diskutova ť.  
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Poďme hlasova ť.  

Pani Kimerlingová ešte nie čo sa, ešte.  

Pán Borgu ľa, nech sa pá či. 

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

Ja sa procesne chcem opýta ť, či sa najprv nehlasuje 

o uznesení a potom o jeho doplnení? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie opa čne. 

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

Opačne. Doplnenie a potom o celku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Celú dobu to tu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre, vitaj. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 217 

Hlasuje sa vä čšinou, ako vä čšinou hlasov napríklad, 

potom sa hlasuje dvojtretinovými vä čšinami v tomto 

zastupite ľstve. To sú také pravidlá, no.  

Ešte niekto? Pani Kimerlingová, vy ste.  

Dobre, takže vraciame sa spä ť do hlasovania. Najprv sa 

hlasuje o pozme ňovacom návrhu.  

Takže ešte raz, prosím, pre čítajte návrhová komisia 

pozmeňovací návrh.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Už sa cítim jak v škôlke, ke ď nedávajú pozor ľudia.  

Takže návrh na doplnenie uznesenia: mestské 

zastupite ľstvo žiada primátora poskytnú ť mestskému 

zastupite ľstvu všetky informácie súvisiace s procesmi 

vydania územného rozhodnutia a záväzného stanoviska , ako aj 

stanovísk odborných pracovísk magistrátu, pre ktoré  bolo 

vydané stavebné povolenie na  výstavbu v stabilizov anej 

zóne Ra če.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Termín?  

Bez termínu, dobre.  

Takže, prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto 

návrhu. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných, 

štrnás ť za, dvadsa ťosem sa zdržalo. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz by sme mali hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia 

tak, ako nám bolo písomne predložené, mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje zámenu 

pozemkov ako prípad hodný osobitného zrete ľa s podmienkami 

v bodoch jedna až pä ť a v dôvod, dôvode písmenami a) a b). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných, 

tridsa ťdva za, dvaja boli proti, sedem sa zdrža, 

zdržalo. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Vyhlasujem trištvrtehodinovú obedovú prestávku. 

Stretneme sa o druhej hodine. O druhej.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Trištvrtehodinová, štyridsa ťpäť minút. Stretávame sa 

o druhej.  

(prestávka od 13.19 h do 14.13 h) 

 

 

BOD 9 NÁVRH NA VYHLÁSENIE D ŇA KONANIA 

VOĽBY MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

...v rokovaní zastupite ľstva.  

Riadite ľ magistrátu je kde? No vy ste ho tam 

zamestnali.  

Lebo nedávajme si potom nereálne ciele, ke ď povieme do 

druhej, tak sa tu plus – mínus o druhej stretnime. Ale ke ď 

to nevieme schopní, tak si dajme o štvr ť na tri. Za prvé.  

A za druhé, údajne sa vy ťahujú káble dolu z gongu, aby 

to poslancov nerušilo. Lebo ke ď to bude takto ďalej, tak 

skuto čne asi k tým odmenám dôjde. To čo som nepovedal, raz 
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to poviem. Ale ja som to nepovedal. Raz to poviem, keď to 

pôjde takto ďalej.  

Pokra čujeme bodom číslo devä ť v rokovaní. A už je to.  

Boli vytiahnuté tie káble? Boli vytiahnuté káble 

v reproduktore v mezzanine, niekto to vytiahol, aby  to 

niekoho nerušilo. (gong) To len na informáciu, že t o tam 

nebolo po čuť. Ja to zistím, kto to bol.  

Bod číslo devä ť. Prosím k ľud. Všetci nech sa utíšia, 

upokoja, sadnú na svoje miesta. Pán Budaj.  

Pokra čujeme v bode číslo devä ť a tým je Návrh na 

vyhlásenie konania vo ľby mestského kontrolóra. 

Materiál ste dostali. Ide o to, že vlastne 31. mája  

skon čí šes ťro čné volebné obdobie pána inžiniera Šinályho 

a mestské zastupite ľstvo pod ľa zákona o obecnom zriadení 

musí vyhlási ť novú vo ľbu. Ale poprosím predkladate ľa pána 

riadite ľa magistrátu, aby ten materiál uviedol krátko.  

Tak ja som predkladate ľ. Tak ja to uvediem. Budem 

v tom pokra čova ť.  

Ten materiál vysvet ľuje ten proces. Do šes ťdesiat dní 

pred posledným fun d ňom funk čného obdobia doterajšieho 

mestského kontrolóra musí sa vykona ť vo ľba. A ke ďže to je 

31. 5. 2015, tak z toho vyplývajú nejaké termíny. V zhľadom 

k frekvencii stretnutí mestského zastupite ľstva, odporú čame 

vykona ť vo ľbu d ňa 30. 4. 
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Tu sú pravidlá, ktoré nás k tomu vedú, ktoré k tomu  

vedú.  

Ja poprosím potom ešte, aby mestské kluby jednotliv é 

dodali zástupcov do tej komisie. Je to bod Cé uznes enia, 

hej. to môžte teraz alebo v priebehu. Neviem, potre bujeme 

to teraz? Organiza čné. Áno, potrebujeme to teraz, takže 

prosím vás, keby ste predsedovia klubov dodali mená  ľudí, 

ktorí pôjdu do komisií a potom to schválime. Takto doplnené 

uznesenie schválime si na konci diskusie. 

Takže to je z mojej strany na krátky úvod všetko.  

A nech sa pá či, otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Pán predseda Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja hne ď navrhnem, aby za nás bola pri tom otváraní 

a zis ťovaní náležitostí pani poslanky ňa Jar, Jarmila Tvrdá. 

A chcem tiež poprosi ť, či je tam možné zaradi ť, aby tí 

záujemci prípadní, sa tu aj uviedli nejak, aby sme ich 

uviedli. Lebo je tam otváranie, je tam hlasovanie, ale bolo 

by celkom prirodzené, možno je to len vynechanie. A by mali 

prezentáciu. Lebo pod ľa čoho máme hlasova ť? Možno ich 

niektorých nikdy nebudeme vidie ť.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslíte teda tých, ktorých vyberie komisia, alebo 

všetkých? Lebo tá komisia je na to, aby urobila ten  výber 

a potom.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Komisia neurobí výber, komisia len zistí náležitost i. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Posúdi, alebo posúdi teda, posúdi pardon, áno. Dobr e.  

Komisia je len, akoby otávaranie obálok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, urobíme prezentá, dobre, dobre, dobre. Urobí me, 

urobíme prezentácie. Dobre urobíme prezentácie. Ja to 

beriem nejako autoremedúrou. Nejde to do uznesenia,  ale 

budeme to robi ť.  

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Čiže za náš klub by som išiel teda ja do tej komisie .  

Ale, chcem sa spýta ť ešte na jednu vec. Čítam tu, že 

náležitosti písomnej prihlášky kandidáta. A dva šes tka je, 
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že overená fotokópia dokladu o vzdelaní. Kvalifika čným 

predpokladom na výkon funkcie mestského kontrolóra je 

ukon čené minimálne úplné stredné vzdelanie. Ja si myslím , 

že by sme mali žiada ť vysokoškolské vzdelanie hádam, nie?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  po čuť slová: „To je pod ľa zákona“) 

To je pod ľa zákona. Tak to sa ospravedl ňujem. To je 

zlý zákon.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to, je to tak. samozrejme tie kritéria by mohli byť 

ďaleko sofistikovanejšie, ale v tom prípade sa dopúš ťame 

rizika, alebo ideme do rizika, že ideme proti zákon u a je 

to zbyto čné. Takže sme na tom spodnom, na tom spodnom, to 

čo hovorí zákon.  

Pán Žitný.  

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

Ja by som chcel navrhnú ť za klub MOST-HÍD Izabellu 

Jégh do komisie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Za náš klub by som chcel navrhnú ť, alebo navrhujem 

pána Petra Hanulíka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán pos, pán námestník Černý.  

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

SR Bratislavy: 

Za náš klub pravicový navrhujem pána Buocika.  

A sú časne by som ešte dokon čil. V zmysle dokon čil, 

alebo respektíve dal by som ešte jeden návrh, pozme ňujúci 

návrh k bodu číslo jedna lomen, jedna bodka štyri, kde je 

uvedené: Vo ľba mestského kontrolóra sa uskuto ční verejným 

hlasovaním pod ľa článku sedem odsek osem rokovacieho 

poriadku hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctv om 

hlasovacieho zariadenia. Nový text by bol, a by zne l: vo ľba 

mestského kontrolóra sa uskuto ční tajným hlasovaním pod ľa 

článku devä ť rokovacieho poriadku mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy.  

Predpokladajme v okamžiku ke ď tu bude prezentácia aj 

verejná tých ľudí, ktorí, ktorí postúpia nejakým spôsobom 

výberovou komisiou, asi by bolo vhodné, aby sme hla sovali 

tajne. Tak jako bolo zvykom.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale dáš to aj písomne.  

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

SR Bratislavy: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

dobre.  

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram ju 

a poprosím návrhovú komisiu.  

Najprv budeme hlasova ť o návrhu pána námestníka 

Černého.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Počkáme kým dostaneme 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Už je na ceste.  

Predsední čka návrhovej komisie 
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Jeho pozme ňujúci návrh.  

V návrhu uznesenia sme dostali návrh na zmenu v časti 

Bé bodu 1.4, pôvodný text by sa mal nahradi ť s týmto 

textom: vo ľba mestského kontrolóra sa uskuto ční tajným 

hlasovaním pod ľa článku devä ť rokovacieho poriadku 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Najprv sa hlasuje o pozme ňovacích návrhoch. Už sme to 

diskutovali. Minule ste sa na to pýtali, ja to zopa kujem. 

Odjakživa. Ale pre nových poslancov, môžem poveda ť, že 

ktorí. Toto je zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy.  

Ešte raz prosím pre číta ť, lebo.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja som vám hovorila, že budeme hlasova ť o tom návrhu, 

čo nám bolo dodané. Dopl, teda výmena, zmena toho bo du. 

Treba po čúva ť pri tom ke ď sa číta návrh uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hovorí sa tomu selektívne po čutie, ale to je jedno. 

Vieme o čom hlasujeme. hlasujeme o dopl ňujúcom návrhu 

pána námestníka a to, aby nebo, aby sa verejné hlas ovanie 

o kontrolórovi zmenilo na tajný.  

Regis, pozme ňujúci návrh.  

Takže registrujte sa, prosím, a hlasujte o tomto 

návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem za, (poznámka:  oprava)  

tridsa ťosem prítomných, 

dvadsa ťštyri za, proti štrnás ť.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Ideme hlasova ť o celom návrhu uznesenia novom.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť teraz o celom uznesení tak, ako nám 

bolo písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu v časti A vyhlasuje vo ľbu kontrolóra, 

v časti Bé ustanovuje s bodmi jedna až aj dva, v časti Cé 

volí komisiu v zložení Tvrdá, Greksa, Jégh, Hanulík , 

Boucik, v časti Dé ukladá komisii.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto doplnenom  

uznesení. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťsedem za, jeden sa zdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 10 NÁVRH NA VOĽBU ČLENOV KOMISIÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY Z RADOV OBČANOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k ďalšiemu bodu rokovania a to je bod 

desa ť Návrh na vo ľbu členov komisií mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov 

občanov. 

K čomu? Aha. 

To je materiál, ktorý predkladajú predsedovia klubo v.  

Dobre, a kto.  

Prepá čte, predsedovia komisií. Teraz rozmýš ľam, kto 

ho, či ste sa dohodli kto ho uvedie ten materiál?  

Pán predseda finan čnej komisie, pán Budaj, vy ste tu 

prvý napísaný. Chcete ho uvies ť? Alebo to dáme bez úvodného 

slova.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

Bez úvodného slova.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto 

nehlási, takže uzatváram a prosím návrhovú. 
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Á pardon, hlásil sa ob čan. Hlásil sa ob čan pán 

Patoprstý. O tom musíme hlasova ť.  

Takže prosím dajte signál zdvihnutím. Dobre, 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) ob čanovi, ľavou alebo 

pravou rukou.  

(Hlasovanie.) 

Podarilo sa, vä čšina.  

Ale ešte pred tým pán Borgu ľa.  

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

Ja by som chcel poprosi ť ctených, ctené kolegyne, 

ctených kolegov, my sme urobili taký úzus oh ľadne 

poslancov, ke ď majú chu ť pracova ť v ktorejko ľvek komisii 

a tak im to umož ňujeme. Ke ď sme hlasovali na za čiatku, tak 

každý, do ktorej komisie chcel ís ť, tak sa aj dostal. 

A z nášho klubu pán Roman Weinštuk zistil, že má eš te 

časový fond na to, aby sa zú čast ňoval ďalšej komisie okrem 

toho, v ktorých pracuje. Ke ďže predpokladám, že bude ďalšie 

hlasovanie niekedy v budúcnosti o neposlancoch, tak  chcem 

len teraz poveda ť, nechcem  dáva ť dneska návrh, aby pán 

Roman Weinštuk pracoval v tej komisii pre školstvo,  šport 

a vzdelá, školstvo, šport. Proste v tej športovej k omisie. 

Tak nabudúce ke ď príde to hlasovanie, tak ja budem dáva ť 

tento návrh, aby pán Roman Weinštuk bol zaradený do  tej 

komisie.  

Robím to dneska pre to, aby eventuálne, ke ď iní 

kolegovia majú ešte chu ť zú čast ňova ť sa v nejakých iných 

komisiách, takisto  si to mohli rozmyslie ť a pri tom 
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hlasovaní v budúcnosti by sme to mohli urobi ť ako balík, 

aby mne nebolo vy čítané, že to robím naraz a ne čakane.  

Takže ohlasujem len, že na budúce budem dáva ť návrh 

Romana Weinštuka do športovej komisie.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán Pätoprstý, máte tri minúty.  

Občan   Martin   P a t o p r s t ý :  

Dobrý de ň, ďakujem za slovo, pán primátor. 

Moje meno je Martin Patoprstý. Som aktívny obyvate ľ 

Bratislavy, a preto som privítal výzvu pána primáto ra, že 

odborníci, alebo verejnos ť sa môže zú čast ňova ť komisií ako 

neposlanci. Po dlhom zvážení som podal prihlášku do  komisie 

pre školstvo, vzdelávanie a šport nako ľko v tejto komisii 

pôsobím aj v mestskej časti Ružinov ako podpredseda.  

Nakoľko som otec dvoch detí, čiže my školstvo 

v Bratislave nie je ľahostajné. Nako ľko som doktorand 

verejnej správy a regionálneho rozvoja, čiže bol som, chcel 

som by ť aj prínosom pre túto komisiu čo sa týka vzdelávania 

rovnako aj pre hlavné mesto. A v neposlednom rade s om 

celoživotný aktívny športovec. Čiže sp ĺňam všetky atribúty 

obsahové, aj čo sa týka toho, aký názov nesie táto komisia.  
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Na moje prekvapenie som bol vyradený zo zoznamu 

uchádza čov z toho dôvodu, že som miestny poslanec v inej 

mestskej časti. Dos ť ma to zarazilo, nako ľko mnohí z vás sú 

miestny poslanci, mnohí z vás sú aj starostovia, a zdá sa 

mi to dos ť diskrimina čné. Ale zobral som to s pokorou, 

okej, také je rozhodnutie.  

Ešte viac ma v čera prekvapilo, ke ď som si pozeral 

materiál na dnešné rokovanie a videl som, že medzi 

navrhovanými neposlancami do tejto komisie je posla nec inej 

mestskej časti.  

Ja by som sa teda chcel opýta ť poslancov a členov 

tejto komisie na tomto fóre, akým právom dali nieko mu 

výnimku, akým právom niekoho diskriminujú a či neplatia 

teda rovnaké prípady pre všetkých?  

Ja v Ružinove bojujem proti developerom, snažím sa 

ochra ňova ť areály škôl a škôlok. Vo svojom vo ľnom čase sa 

aktivizujem v rôznych bratislavských športových klu boch, 

v ob čianskych združeniach. Pomáhame mládeži, aby 

športovala. Zhá ňame financie, aby neholdovali drogám, aby 

neholdovali alkoholu a teraz som diskvalifikovaný z a to, že 

niekto iný môže by ť poslanec miestny v komisii a ja nemôžem 

byť? Ako športovec sa riadim tým, že hrám fair play ce lý 

život. Toto sa mi z vašej strany ako fair play hran ie 

nezdá.  

Ak sa rozprávame o otvorenej a transparentnej 

samospráve, tak by sme mali tieto zásady aj cti ť. Alebo je 

to len prázdny pojem?  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vyjad. Vyjadrí sa teda niekto k tomu?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec.  

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

Ďakujem. 

Skúsim vysvetli ť tú situáciu. Tá situácia je úplne 

jednoduchá. O členoch, ktorých sme schva ľovali, sme riadne 

hlasovali. A, a, a vyšli  z hlasovania riadni členov 

komisie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ja som iba jednu vec z toho pochopil. A nie toto, ž e 

či, asi sa hlasovalo všade. Ale že u jed bola  tá vý nimka, 

teda bolo to pravidlo ur čené, že nemôže to by ť poslanec 

inej mestskej časti. Tak môže, alebo nemôže. Tam stojí asi 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

Pán, moment. Pani Hanulíková, ešte.  

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

Ja som v podstate chcela to isté. Ja som členkou tej 

komisie, a tiež som sa s tým nestotožnila, že ke ď sme si 

ur čili nejaké tie podmienky, ktoré majú by ť, tak by mali 

tie podmienky plati ť pre všetkých. Takže jedine toto k tomu 

mám.  

Nakoniec sme sa dohodli, ale to sa jednalo oh ľadne 

pozície pána Len ča, ktorý je takisto poslancom. Pán 

Patoprstý bol kvôli tomu vyradený, všetko sp ĺňal, iba tomu, 

kvôli tomu, že je poslancom, poslancom mestskej časti.  

Takže toto bolo, aj on to teda tak považuje za 

diskrimina čné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Kimerlingová.  

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

Tiež som členkou komisie školskej a to bolo iba jedno 

navrhnuté kritérium, ktoré tam jeden z poslancov po užil, 

ale nebolo to smerodajné, pretože takých odborníkov , ako 

pán Patoprstý, alebo Pätoprstý, tam sme mali štyrid sať. 
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A to boli všetko odborníci na školstvo, šport a vše obecné 

vzdelávanie. To znamená, že tam sa naozaj vyberalo podľa 

viacerých kritérií a nie len pod ľa toho, že či niekto je 

poslancom alebo nie je poslancom.  

A ak by niekto mal výhrady proti Petrovi Len čovi, 

ktorý bol do tej schémy ako poslanec z Karlovky nav rhnutý, 

tak to nebol návrh poslanecký, ani politický, to si  

riadite ľky základných umeleckých škôl vyžiadali vyslovene 

pána Len ča, pretože v minulosti bol predsedom tejto komisie 

a naozaj on ve ľmi sa zaslúžil o rozvoj základných 

umeleckých škôl, či už sa tam kúpili tie klavíry (gong), 

alebo sa zrekonštruovala Radlinského. Čiže jeho si 

vyžiadali riadite ľky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Hanulíková, teraz neviem či reagujeme na. Na koho 

reagujete, či na pána Patopstého, alebo na pani 

Kimerlingovú.  

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

Aha, tak sa prihlásim do riadneho príspevku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Asi do riadneho, to bude čistejšie.  

Pán Hr čka to isté.  

Takže nech sa pá či, pán Hr čka.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ke ďže som tiež členom tejto komisie, 

tak priznám sa, ja som nebol na prvom zasadnutí, ke dy sa 

stanovovali nejaké pravidlá. Či už o po čte ne členov 

a podobne. Ke ď som prišiel na druhé zasadnutie bolo 

povedané a teda nevyšlo to z mojich úst, že poslanc i 

miestneho zastupite ľstva majú možnos ť sa realizova ť aj iným 

spôsobom, aby sa nebralo, že sú po politickej línii  

dosadzovaní ľudia, tak jednoducho bola požiadavka, aby sme 

nedávali poslancov miestnych zastupite ľstiev do komisií za 

nečlenov. Ja si myslím, bolo to v rovine, bolo to v ro vine 

návrhu, bolo to v rovine nejakého rešpektovania.  

Ja sa priznám, že napríklad dvaja kolegovia 

z Petržalky, ktorými, z ktorými som kandidoval, z k torými 

som v klube v Petržalke, kandidovali. A z dôvodu, ž e som 

povedzme v nejakej, v nejakom, akceptoval túto poži adavku 

jedného z členov, tak som nehlasoval úmyselne za kolegov, 

ktorých poznám a ktorých kvality poznám a úmyselne som 

proste hlasoval za iných členov, alebo snažil som sa 

proste, aby tam boli iní členovia, aby sa to naozaj, 

nejakým spôsobom sme neboli všetci obvi ňovaní, že si 

nejakých kolegov z mestských častí a kamarátov tla číme za 

neposlancov. 

Jedna z výnimiek, ktorá sa tam naozaj stala a na to m 

sa, na tom bola kompletná zhoda celej komisie bol p án Len č, 

ktorý bol predchádzajúci predseda komisie. Boli na ňho 

doslova osobné, ja som dostal nieko ľko požiadaviek (gong) 

od, od riaditeliek ZUŠiek. A takisto ostatní členovia 

povedali, že napriek tomu, že takýto úzus máme, tak  aj 
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vzh ľadom k jeho bývalej teda funkcii predsedu, urobí sa  

v tomto výnimka.  

Ale nemyslím si, že by to bolo nejaké striktné 

pravidlo, ktoré sa dohodlo, boli to povedzme nejaké  rámce, 

v ktorých sme sa snažili rozhodova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Hanulíková.  

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

Musím reagova ť na pani Kimerlingovú, pretože nemáte 

pravdu.  

Tí poslanci v mestských častiach boli hne ď na za čiatku 

ešte pred hlasovaním vyradení. Takže nemáte pravdu o tom. 

Tu ide o princíp. Že tí ľudia sa ani nemohli zú častni ť toho 

hlasovania, ke ď vy hovoríte, že to nebolo jedno z pravidla. 

To bolo jedno z pravidiel. Tí čo sú poslanci v mestských 

častiach vyradení, až potom sa o tých ostatných 

rozhodovalo.  

A pán Len č, ja som upozor ňovala, že je poslancom 

mestskej, mestskej časti. Čiže bu ď dajme všetkých 

a o všetkých, aby mali všetci rovnakú šancu. Tak ak o pri 

športe. Pekne to povedal pán Pato, Patoprstý. Alebo  potom, 

potom nedajme tam ani jedného toho poslanca.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán, pán Hr čka faktická ešte.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Možno som sa zú častnil inej komisie. Ale presne táto 

otázka sa tam otvorila a presne sme povedali, že ne budeme 

nikoho diskriminova ť. A pokia ľ bude kompletná zhoda, tak 

kľudne dáme, presne sme povedali, že proste pokia ľ bude 

naozaj kompletná zhoda, tak dáme aj poslanca, aby t ie 

pravidlá boli na všetkých rovnaké. A jediný na kom sa 

zhodla kompletne celá komisia bol pán Len č. Takže to bol 

jeden jediný, na ktorom bola.  

Ale boli spätne zaradení aj ostatní, presne, pretož e 

ste na tej istej komisii argumentovali a povedali, že 

pravidlá majú by ť pre všetkých rovnaké. Pod ľa mňa boli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Hanulíková.  

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

Neboli a dovolím si navrhnú ť pána Patoprstá, 

Patoprstého ako odborníka ne člena do tejto komisie.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže pozme ňovací dávate tam.  

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

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Dotál. 

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

Ja by som rád k inému problému. V časti A sa navrhuje, 

aby zastupite ľstvo zobralo na vedomie rozhodnutie aj 

komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funk cií 

verejných funkcionárov, že nebu, nebudú fungova ť bez členov 

neposlancov. V dôvodovej správe je to vysvetlené, ž e to 

vyplýva zo zákona, takže myslím si, že sa stala chy ba na 

začiatku, ke ď sme schválili tú výzvu tak iba všeobecne, že 

aby sa nepo, neposlanci hlásili do komisií, pretože  zo 

zákona vyplýva, že členmi tejto komisie môžu by ť iba 

poslanci. Takže len teda upozor ňujem, že až niekedy 

v budúcnosti budeme dáva ť podobné výzvy, tak aby sme ne, 

nehovorili ľuďom, že môžu sa sta ť aj členmi tejto komisie, 

lebo v zmysle zákona nemôžu.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za upozornenie.  

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, ja by som navrhla, aby sa menovaná 

komisia stretla a povedala si čo a ako, pretože máme tam. 

Keby sme dneska hlasovali za neposlancov vo všetkýc h 

komisiách, tak s tým nemám problém, pána Patoprstéh o 

podporíme. Ale máme tu tri komisie, ktoré nemajú 

predložených neposlancov, to znamená, že bude sa o tom 

hlasova ť v budúcnosti a aby sa nestalo, že tu budeme ma ť 

zástupy ľudí a teraz nebudeme vedie ť čo s tým, ktorí sa do 

tých komisií nedostali.  

Takže poprosím, keby, neviem ako sa pán predseda s tým 

stotožní, Žitný, že či by ste sa na chví ľočku ste sa 

nestretli a nepodali to ďalej, že ako s tým naloži ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Hanulík.  

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

Ďakujem pekne.  
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A tu je, to čo povedala kolegy ňa, chcem iba nadviaza ť. 

Teraz je dôležité poveda ť aké sú pravidlá, aby sa nestalo, 

že tri komisie, ktoré budú vybera ť, budú toho vyra ďova ť, 

toho. Dneska dajme tie pravidlá a nech platia. Lebo  tým 

pádom, ak neplatia, tu čo po čujem od kolegu, ktorý zastáva 

tie, tie pravidlá ako všetko musí fungova ť a zrazu, ke ď sa 

jedná o jeho človeka, tak to už nemusí fungova ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No ja som ve ľmi za to, aby platilo. Lebo toto nie je 

pán Jen č, proti, či Len č proti pánovi Patoprstému, ale ke ď 

chceme aby nám ľudia verili, tak nám musia rozumie ť. To 

znamená, že musíme dodržiava ť nejaké pravidlá a musíme im 

to vedie ť vysvetli ť. A tu sa zdá, že asi sme o pol kroka 

zaostali, tak.  

Pán Pilinský, nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Ja si myslím, že tu neodznela jedna informácia. Ke ď 

sme si my stanovovali to kritérium, sme si povedali , že 

bude tam pä ť neposlancov odborníkov, traja na školstvo, 

dvaja na šport.  
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To nemá ni č spolo čné s pánom Patoprstým, ako, proste 

sme hlasovali o každom. Ani môj kandidát za, za špo rtového 

od odborníka neprešiel a viem s tým ži ť.  

Mne sa pá či ten návrh Jarky, že teda ke ď sa budú ešte, 

keď sa budú ešte dovolova ť tie ďalšie dve komisie, tak 

myslím si, že tam je ešte priestor prípadne teda ta m nemať 

piatich neposlancov odborníkov, ale šiestich, ak sa  na tom 

v komisii zhodneme. Takže ja, ja by som už dneska k omisiu 

nedop ĺňal, ale po čkajme si na to a ja si. Ja verím, že 

v komisii sa dohodneme či už tak, alebo onak.  

Ale každopádne to nemá ni č proti pánovi Patoprstému, 

ani ni č za pána Len ča. Proste sme si povedali pä ť a traja 

na školstvo, dvaja, dvaja, dvaja na šport.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rozumiem tomu tak, že komisia bude ešte raz sedie ť 

a voli ť si eventuálne ďalšieho člena? Teda aby sme to, aby 

sme to neodpinkali do stratena.  

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja, teda som spolupredkladate ľom toho materiálu, ale 

osobne za š ťastnejšie by som považoval, keby sa tie komisie 

predkladali ako spolu všetky.  
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A ke ď je tu taký problém navyše, že, lebo toto sa 

podľa mňa, najlepšie by bolo rieši ť, že si znova sadnú 

a odhlasujú si znova ten po čet, ktorý by tam mal by ť, aby 

boli nepár napríklad a tak ďalej. Čiže ja by som osobne 

navrhoval, nech sa to stiahne a predloží potom všet ky naraz 

spolu znova tie. Teda už dneska o tom nehlasovali a ni.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aj to je možnos ť.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem pekne. 

My v našej komisii sme ešte nevyberali, čaká nás výber 

a tiež to bude problém pre m ňa osobne. Štyridsiati sa 

prihlásili, že chcú pomôc ť pracova ť, odovzda ť svoje 

skúsenosti, svoje vedomosti. Možno z toho vybra ť len 

nieko ľkých. Preto si myslím, že.  

A teda naša komisia kultúry a ochrany historických 

pamiatok je prístupná verejnosti, je teda otvorená za 

podmienky, že ten kto sa chce zú častni ť komisie, tak sa 

musí vopred ohlási ť u predsední čky.  

Ale chcem a dúfam, že mi to v našej komisii prejde,  

keď to navrhnem, že tí ostatní, ktorí nebudú vybratí, lebo 

štyridsiati nemôžu by ť vybratí, tak budú prizývaní rovnako 

na tú komisiu, tak ako verejnos ť a. Tak, nebudú ma ť 
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hlasovacie právo, ale ur čite budú dobrí ako, ako poradný 

orgán, alebo proste tí, ktorí vedia o tom možno via cej ako 

my poslanci.  

Preto odporú čam, aby to aj v ostatných komisiách tak 

bolo, že tí, ktorí síce nedostali, nedostali sa do toho 

užšieho výberu, nemajú hlasovacie právo, ale budú p rizývaní 

na komisie, pretože ja by som takto neriskovala s i ch vô ľou 

a ochotou pomôc ť nám a poveda ť im, že prepá čte, vás sme 

nevybrali, možnože ani nevysvetlia. Tí ostatní, kto rí 

neboli vybratí, neviem či dostanú nejaký vysvet ľujúci list, 

že neboli vybratí. (poznámka: nezrozumite ľné slovo) sa 

dozvedia práve z uznesenia mestského zastupite ľstva. to 

považujem za nefér. Bolo by to lepšie keby mali mož nos ť 

chodi ť na komisie a pracova ť tam bez hlas, hlasovacieho 

práva.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

No ja by som predpokladal, že toto si dohodnú medzi  

sebou predsedovia poslaneckých klubov, že to nebude me tu 

rieši ť hodinu v zastupite ľstve, lebo vidím, že vôbec 

nepanuje dohoda o tom, ako sa majú títo ľudia vybera ť 

a toto neni ten spôsob, ako to máme robi ť, ale môžeme 

pokra čova ť v tejto diskusii ďalej.  

Pán sta, pán Pilinský. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja teda vidím, že predkladatelia toho materiálu sú 

predsedovia tých, tých komisií. Tak mne sa zdá ako logické, 

keď tu padol návrh na stiahnutie toho materiálu, či je tam 

nejaká všeobecná dohoda. Ak nie, tak ja dávam návrh  na 

stiahnutie toho materiálu a hlasovaním sa teda uvid í či, či  

áno alebo nie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Desať predkladate ľov. To by museli desiati súhlasi ť.  

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

Okej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Prosím vás, ja nechcem teraz, aby bolo to, že ja so m 

zažil kolegu Len ča ešte pred tým ke ď som bol členom 

kultúrnej komisie a je taký odborník, za ktorého by  som aj 

ja hlasoval. Tam vôbec nie je to. Iba ja poci ťujem, že ten 

človek, ktorý bol vyradený, bol troška hendikepovaný . Preto 

by som sa prihováral za dovolenie ešte jedného člena. Možno 
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on to nevyhrá, ale proste, aby to bolo zados ťučinenie toho, 

že sme troška pochybili. Lebo u pána Len ča nikto nemal 

pochybnosti, každý kto ho poznal v tej komisii. Rob il to 

tak, že myslím si, že. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len pre informáciu, aby všetci vedeli. Tá komisi a 

si vybrala, že má pä ť ne členov, z toho traja budú školstvo, 

dvaja šport. Z dvoch športovcov bolo pä ť kandidátov mužov, 

jedna žena a zase sa proste v rámci nejakej rovnost i 

povedalo, že bude jedna žena a z piatich mužov sa v yberie 

jeden. Čiže, ako tiež teraz môžme  poveda ť, že neviem, 

doty čná pani bola alebo bola pozitívne diskriminovaná.  

Akože naozaj, niekedy h ľadať spravodlivos ť a hlavne 

pri štyridsiatich siedmich, alebo ko ľkatích sa nedá 

vyhovie ť úplne všetkým. Na druhej strane, ja ke ď si 

pamätám, tak napriek tomu, že som tiež nemusel s ni ektorými 

kritériami súhlasi ť, tak ak si dobre spomínam, tak všetci 

šiesti, alebo siedmi členovia komisie zahlasovali za ten 

finálny, finálny stav neposlancov. A rovnako ako aj  pán 

Pilinský, aj ja môžem poveda ť, že tiež som, až na komisii 

som sa dozvedel, že napríklad niektorí čo tam sú a myslím 

si, že sú kvalitní, nebudú môc ť by ť. A som si povedal, 

v poriadku. A takisto sa napríklad povedalo, že z h ľadiska 
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konfliktu záujmov tam nebudú, nebudú zástupcovia sú kromných 

(gong). Proste bola to dohoda, išlo sa ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ja reagujem na návrh pána Pilinského a súhlasím, ab y 

bol ten bod stiahnutý, ako pred, ako jedna 

z predkladateliek. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte devä ť.  

Pán poslanec Uhler.  

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

Ďakujem. 

Ja som trošku opa čného názoru. V komisii dopravy sme 

dostali šes ťdesiat požiadaviek na prijatie. Pozrite si tých 

sedem mien. Mnohí ich aj poznáte. Sú tam odborníci na 

železni čnú dopravu, odborníci na verejnú dopravu, na 

cyklodopravu, na medzimestskú dopravu. Máme tam ite čkára. 

Máme tam odborníka na lodnú dopravu. A my potrebuje me 

kone čne pracova ť. Ak to stiahneme, tak to nebude fungova ť. 

Za to, že nejaká komisia pochybila, nemienim trpie ť. Ak 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 248 

chcete, tak vyra ďte jednu komisiu, len prosím vás, len nie 

komisiu dopravy.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, pani Kimerlingová.  

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

Dovolím si protestova ť a ohradi ť sa proti tomu čo 

povedal pán kolega, že jedna komisia pochybila. Tu došlo 

k regulérnemu hlasovaniu a tá komisia vä čšinovo, ak nie 

jednohlasne, odsúhlasila týchto kandidátov na nepos lancov. 

Takže nech sa kolega trošku mierni vo vyjadrovaní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pán primátor. 

Celý tento proces je zložitý tým ako sa avizoval, t ým 

ako sa zmenil a tomu sa tešíme, postoj Bratislav čanov.  

Aj naša komisia ešte len stojí pred tým rozhodovaní m, 

ako si poradi ť s vyše štyridsiatimi záujemcami, ke ď samotná 
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tá komisia je ve ľká. H ľadať to jednoduché kritérium 

univerzálne pre všetkých som sa pokúšal aj v debatá ch 

s kolegami, ale je to skoro nemožné, lebo jednoduch o jedna 

komisia má osem, druhá má dvanás ť. A už tým, že má moja 

komisia dvanás ť, tak mnohí poslanci si nevedia predstavi ť, 

že by tam pribudlo povedzme desa ť ďalších diskutérov a tak 

ďalej.  

Naopak, zase tá komisia dopravy má ve ľmi presne 

stanovené oblasti, široké oblasti, ktoré poslanci u vítajú.  

Chcel bych sa obráti ť na pána predsedu školskej 

komisie, že či on má vô ľu stiahnu ť ten materiál, a pokia ľ 

by on takú vô ľu nemal, odporú čam, aby sme materiál prijali 

s tým, že tak, či tak o mesiac tie komisie, ktoré 

nedokon čili prácu, sa k veci vrátia a ni č nebráni dop ĺňať 

komisie.  

Mimochodom to dop ĺňanie komisií možno bude aktuálne aj 

u iných, pretože dôležitá bude dochádzka. Dôležité bude 

možno to, čo ukáže, čo prinesie život tých jednotlivých 

komisií, ktoré oblasti odborné sa im v tej databáze  

nazbierali a ktoré im chýbajú.  

Ja za moju komisiu hovorím, že popri tých, ktorí ta m 

budú regulérne môc ť chodi ť ako neposlanci, ja sa budem 

usilova ť udrža ť záujem všetkých tých poctivých záujemcov. 

Samozrejme verím, že, že všetci tam sa hlásili s tý mi 

najlepšími úmyslami. A vytvára ť ad hoc konzultácie s tými, 

ktorí nám budú vedie ť pomôc ť, ale ktorí možno to každo, to 

trvalé rokovanie by pri štyridsiatich ľuďoch samozrejme 
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nebolo ani z h ľadiska štatútu mesta, ani z h ľadiska 

fungovania tej komisii možné.  

A toto odporú čam samozrejme každej komisii. Ke ď tam 

vidí dobrých, vzácnych ľudí, nestrati ť a neurazi ť ten 

záujem. To sa týka aj pána Patoprstého, ale prvorad á je 

dohoda vo vnútri komisii, že ktorí odborníci, vzh ľadom na 

skladbu poslancov, sa im naozaj do tej skladby hodi a. 

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. 

Aby som vysvetlil. Ja som dal ten návrh, aby sme o tom 

hlasovali či sa to stiahne, alebo nie preto, aby sme o tom 

zbyto čne nediskutovali, aby sa rozhodlo hlasovaním. Ja sá m 

za seba poviem, že ja nebudem hlasova ť za to, aby sa ten 

materiál stiahol, pretože niektoré komisie s tým pr oste 

problém nemajú.  

Tak ako bolo spomenuté aj Jarkou Tvrdou, je možnos ť, 

ak teda bude vô ľa v našej komisii, dovoli ť toho človeka 

v tom ďalšom kole ke ď sa budú rieši ť ďalšie komisie. 

Tak ako spomenuli ostatní kolegovia, niektorí sú úp lne 

v pohode, tých ľudí tam, tam, tam potrebujú. Takže preto ja 

som dal ten návrh, ale vám sám hovorím, že nebudem za neho 
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hlasova ť, len som chcel sa vyhnú ť tomu, aby sme tu zase 

viedli hodinovú diskusiu, s prepá čením, o ni čom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zástupca magistrátu. Nech sa pá či, pani Kramplová.  

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Ja by som len chcela upozorni ť na procedúru, že nie je 

možné teraz na návrh poslanca stiahnu ť materiál. Materiál 

môžu stiahnu ť len predkladatelia. Na návrh poslanca sa môže 

z programu. Takže bu ď všetci predkladatelia budú súhlasi ť 

s tým bodom, alebo celým materiálom, alebo potom ne schváli ť 

alebo schváli ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Žitný.  

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

Ja ako predseda školskej komisie, som za to, že vo ľba 

bola legitímna a regulérna. Boli volení traja školá ci, 

dvaja športovci. Chcem, aby tento návrh išiel do pl éna, aby 

sme o ňom hlasovali.  
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A samozrejme, pánovi Pätoprstému môžem s ľúbi ť, že sa 

dovola, dovolaním bude táto komisia zaobera ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka.  

Pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem pekne. 

Aj vzh ľadom na tú diskusiu, ktorá tu prebehla, by som 

nechcel, aby sme sa posunuli z jedného extrému do d ruhého 

extrému ke ď v minulom volebnom období, napríklad, v komisii 

finan čnej nebol ani jeden neposlanec odborník, tak teraz,  

aj vzh ľadom na slová pani poslankyne Šimon či čovej, by sme 

mali otvára ť tieto komisie úplne aj pre tých, ktorí nie sú, 

nebudú členmi komisie. My sme tu štyridsiati piati v tomto 

zastupite ľstve a vidíte ako sa posúva diskusia, ako sa 

predlžuje zastupite ľstvo.  

Ja si myslím, že takým bezbrehým otváraním týchto 

komisií, naozaj znefunk čníme prácu týchto komisií. Aj 

vzh ľadom na diskusiu, aj vzh ľadom na priestorové kapacity, 

ktorá má. Ke ď mávame komisiu v stotrojke, no je tam 

nejakých dvadsa ť, dvadsa ťpäť miest. Ja si neviem 

predstavi ť, že na komisiu územného rozvoja príde tých 

štyridsa ť nahlásených neposlancov odborníkov, alebo komisiu 

dopravy šes ťdesiat. Ja si to neviem dos ť dobre predstavi ť. 

Ja si myslím, že mal by zví ťazi ť racionálny rozum.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ja by som na to krátko zareagoval, že ono v podstat e s 

tým sú časným systém, ktorý sa nastavil, že každá komisia s i 

vlastne v tom rokovacom poriadku to bu ď upraví, alebo je to 

tam nejaký všeobecný konsenzus, tak žia ľ, sa tomu 

nezabráni, aby niekto nepustil nikoho do tej komisi e 

a niekto tam mal každého, kto bude chcie ť. Potom možno 

stojí viac za úvahu porozmýš ľať či sa, by sa nespravil 

nejaké jednotné rokovacie poriadky a tam sa to upra vilo 

jednotne a v podobe nejakého kompromisu. To len ako  

hovorím. Lebo takto sa, lebo takto to je na každom 

predsedovi a členoch tých komisií, ako si to upravia. Čiže 

treba potom uvažova ť možno trocha, trocha iným spôsobom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán, pani Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja mám trošku problém s tým, že SMER asi sa bu ď 

nedohodol, alebo nedokáže akceptova ť pravidlá hry. Existujú 
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pravidlá hry, ke ď prejde hlasovanie, tak jednoducho ho 

akceptujem.  

Ja som z tohto pochopila, že bolo zasadnutie komisi e. 

V komisii pani Hanulíková a pán Bajan zo SMERU obid vaja 

odhlasovali pána Len ča a neodhlasovali pána Pätoprstého. To 

je realita a fakt. Pre čo sa to teraz otá, otvára? Znamená 

to nerešpektovanie, pod ľa mňa aj slušnosti, alebo etických 

pravidiel hry.  

Toto predsa môže urobi ť hocikto z nás. Teda si zavolá  

svojich kamarátov, nedostali sa, po ďte sa sem postavi ť 

a hovorte do mikrofónu, akí ste ukrivdení. To sú pr oste 

pravidlá hry. Odhlasovalo sa to, odhlasovali to dok onca tí 

ľudia, ktorí teraz predkladajú doplnenie tej komisie .  

To znamená, pani Hanulíková, vy ste nehlasovala za 

pána Pätoprstého, ale ste hlasovala za pána Len ča. Tak 

teraz nechápem o čo tu vlastne ide? Čo je to za hra?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Hanulík.  

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

Á, áno, ďakujem.  

Prosím vás, ja som neni teda členom komisie. Ja som to 

pochopil tak, že pána Patoprstého vyradili pred tým  ako sa 

hlasovalo z toho dôvodu, že je poslanec. Pred tým, nie že 
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nebol zvolený. Možno sa mýlim, ale takto som to ja 

pochopil.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Kimerlingová.  

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

Iná č, toto je asi problém klubu SMER, alebo teda ako 

sa teraz nazývajú, pretože ten návrh, aby sa poslan ci 

mestských častí vylú čili dal starosta Bajan. Oni sú spolu 

v jednom klube. Tak nech si to oni v jednom klube s polu 

dohodnú. Nech sa dohodnú na nejakých pravidlách a n ech sa 

nesnažia potom pasírova ť cez zastupite ľstvo to, čo im 

nevyšlo v klube, alebo na komisii.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Borgu ľa.  

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

Pani Kimerlingová, bu ďte taká láskavá, klubovú 

politiku si robte vo svojom klube alebo na Slovane,  tam je 

tiež klub, ale prosím vás pekne, do nášho klubu sa 

nemotajte. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Jégh.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela upozorni ť iba na jedno, že my 

poslanci, členovia jednotlivých komisií, tak ako aj tí 

neposlanci a budúci členovia jednotlivých komisií, ke ď sa 

odhlasujú, tak budú musie ť podpísa ť, my sme už podpísali, 

oni budú musie ť podpísa ť zodpovednos ť o och, ochrany 

osobných údajov. Čo tých, alebo ako, akým spôsobom sa bude 

zaobchádza ť s tými, ktorí budú len prizývaní, lebo sa 

nedostali do komisie. Na to treba myslie ť, ke ď o tomto 

budeme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je otázka do pléna, alebo?  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

No ja len hovorím, že treba, upozornenie, že treba na 

to dáva ť pozor, že sa podpisuje zodpovednos ť o ochrane 

osobných údajov. A tí, ktorí nebudú ma ť podpísaní, tak 

neviem, kto ich zaru čí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Pani Jégh má pravdu, ale no tak vlastne nepriamo 

reaguje na to, čo ja som hovoril o tom pozývaní.  

No, ja v tom vidím dieru v tých našich pravidlách. 

Presne ste to pomenovala. Nebudeme to teraz tu rieš i ť, ale 

pravda je taká, že poslanci môžu aj teraz a vždy mo hli 

odhlasova ť, a často sa to aj stávalo, v niektorých 

komisiách prítomnos ť ob čanov, ktorí dostali možnos ť aj 

vystúpi ť, aj, aj reagova ť, aj sa zú čast ňova ť ur čitých častí 

rokovania komisie. Takže ja v tom vidím skôr, skôr sa 

ur čite bude mestské zastupite ľstvo ubera ť cestou 

k otvorenosti a preto treba rieši ť otázku ochrany 

imunizácie osobných údajov v nejakom režime. Ale to , verme, 

že, že ke ď trochu sa, sa tie komisie zabehnú, tak túto 

otázku  nám poradia právnici z magistrátu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani Hanulíková, systém signalizuje, že máte tretí 

výstup, čož asi nejde. Ale, dobre. Tak povedzte, no.  

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

(poznámka: hovor mimo mikrofón) Päpoprstej aj pani 

Kimerlingovej, že, že o Patoprstom sme nehlasovali a stále 

na tom trvám, že je to diskrimina čné. A tieto isté 

argumenty som povedala aj na komisii.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Rovnako sme nehlasovali asi o ďalších tridsiatich, 

pretože sa za čalo, prišli mená, a ja neviem, či ste tam 

nesedeli, alebo si to nepamätáte, možno ako dovolen ky, ale 

proste problém je v tom, že skrátka nejakým spôsobo m sa 

filtrovali mená a z nejakých vyfiltrovaných mien sa  potom 

hlasovalo.  

A teraz akože, ja neviem, ja som tiež prišiel a tie  

pravidlá som neodsúhlasil, alebo nebol som teda pre d tým 

s nimi uzrozumený, akceptoval som ich. A na konci, napriek 

tomu, že som mal inú predstavu a myslel som, že tam  bude 

niekto iný, tak som proste za to zahlasoval a som s  tým 

zmierený.  

A teraz ja chápem, že možno vy to vidíte ako nejakú  

osobnú prehru, pretože, ja neviem,  kandidoval pán 

Patoprstý za SMER do Ružinova a teraz akože ho potr ebujete 

dosta ť ako neposlanca, ale ja neviem, ako, tridsa ť minút sa 

tu bavíme asi o osobnom neúspechu bu ď jednej osoby, alebo 

jednej strany a príde mi to trochu smiešne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ja ďakujem pánovi predsedovi Žitnému, že je ochotný 

v budúcnosti sa bavi ť o dovolení pána Patoprstého. Ja si 

myslím, že zaslúži si ocenenie aj to, že pán Patopr stý sem 

prišiel a že sa odprezentoval kto je, čo robí.  

Asi to neni nijak príjemný pocit ke ď sedíte v predsálí 

a pol hodinu sa o vás hádajú. A pán Patoprstý, ja s om ho 

teda nikdy pred tým nestretol, musím poveda ť, na m ňa urobil 

dobrý dojem. Mám pocit, že, že chce bojova ť za vec. A ke ď 

ho dovolíme do tej komisie, tak to môže by ť signálom aj pre 

ostatných, že naša samospráva je otvorená a v prípa de, že 

majú eminentný záujem obyvatelia Bratislavy pracova ť 

v komisiách, tak tie komisie sú im otvorené stále, nie len 

na za čiatku volebného obdobia. Môže to by ť pekné gesto pre 

všetkých Bratislav čanov. Ja takéto nie čo ur čite podporujem.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Ja ve ľmi vítam záujem ob čanov, ktorí sú aktívni 

a ktorí chcú pracova ť a prispieva ť svojimi vedomos ťami, 

skúsenos ťami k práci k odbornej komisii. A preto ak pán 

predseda tejto komisie otvorí túto otázku, alebo tú to vec, 

tak by som ho ve ľmi pekne poprosila a navrhujem na 
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dovolenie aj ďalšieho kandidáta a to je pán poslanec Juraj 

Kadnár, ktorý sa dlhodobo venuje športu, de ťom, výchove 

mládeže a je olympio, zastupoval nás na svetovej ol ympiáde. 

Takže prosím, aby aj on bol zaradený do tej zostavy  

budúcich kandidátov členov neposlancov komisie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Chcel by som iba doda ť, že pán Patoprstý nie je členom 

strany SMER. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keď diskusia nepokra čuje, to znamená, nikto sa 

neprihlásil, tak ju uzatváram a prosím návrhovú kom isiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pani Hanulíková si stiahla svoj návrh teda dopl ňujúci, 

takže hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bol o 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu v časti A berie na vedomie rozhodnutie komisií, 

v časti Bé schva ľuje ne členov, teda neposlancov do komisie, 
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do komisie pre cestovný ruch a pre medzinárodnú spo luprácu, 

do komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja  

bývania, do komisie pre ochranu verejného ma, poria dku, do 

komisie dopravy a informa čných systémov, do komisie pre 

školstvo a vzdelávanie a šport a v časti Cé ukladá ostatným 

predsedom, teda predsedom ostatných komisií, aby ta kýto 

návrh predložili do ďalšieho zastupite ľstva s termínom 26. 

3. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za prednesenie návrhu.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťdevä ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 11 SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI 

MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU ZA ROK 

2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu číslo jedenás ť a tým je Správa o 

kontrolnej činnosti mestského kontrolóra mesta Bratislavy a 

jeho útvaru. 

Prosím pána inžiniera Petra Šinályho, mestského 

kontrolóra, aby uviedol materiál.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni, tentokrát je 

pripravená ro čná správa trošku stru čnejšie a tým pádom som 

ale skonštatoval, že je výstižnejšie, lebo porušeni a, 

pochybenia, ktoré boli konštatované, tým pádom padl i viacej 

do pozornosti nie len niektorých poslancov, ale aj médií, 

čo sa stáva dos ť zriedkakedy. Nehovorím, že mi to vadí.  

Tie konštatovania, ktoré sú tu uvedené, sú ovšem ve ľmi 

podrobne rozvedené v jednotlivých správach, ktoré 

predkladám vždy po ukon čení kontroly a tým pádom ktoko ľvek 

sa potrebuje pozrie ť alebo oboznámi ť sa detailnejšie 

s niektorými vecami, kedyko ľvek môže siahnu ť po týchto 
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materiáloch, ktoré sú vlastne po anonymizovaní 

stopercentným opisom správy, ktorá je predkladaná.  

Takže to ľko na úvod.  

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 pekne za to vysvetlenie pána kontrolóra. 

Troška teraz sme boli v nevýhode, hlavne tí noví po slanci, 

že nemali možnos ť minulý rok si číta ť tie jednotlivé 

správy.  

Ja len teda v prípade, že by, neviem, či to je vôbec 

možné, že by sa tam v tom, v tej sumarizácii neocit ol, 

neocitol taký bod, ktorý ste v jednotlivo pred tým v tých 

správach neriešili, ale v každom prípade je dobré, aby 

poslanci mohli ma ť aspo ň elektronicky na preštudovanie aj 

tú správu o tých opatreniach, ktoré sa plnia na ods tránenie 

nedostatkov. Ale  v prípade ak je to len sumarizáci a toho, 

čo v minulosti ste predložili, tak akurát je to možn o 

zákon, nie že zákon schválnosti, ale bolo to teraz,  

jednoducho, pre tých nových poslancov nie celkom do bre aj 

komplexne zhodnotite ľné, pretože jednoducho nevedel som  

o aké nedostatky išlo, aké opatrenia sa tam prijali  na 
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plnenie tých nedostatkov až, aby som si vedel posúd i ť, že 

či teda pod ľa môjho názoru to aj bolo splnené, alebo 

nesplnené a ako splnené.  

Tak to by som možno aj rád vás požiadal o vysvetlen ie. 

Teda je to, je to vždy sumarizácia všetkého čo pred tým 

predkladáte jednotlivo podrobne? Ak áno, tak potom to vždy 

budeme mať k dispozícii, len teraz tomu tak nebolo, čo 

bola, čo je škoda. Ale inak vo či tomu materiálu nemám 

nejaké výhrady.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán kontrolór.  

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

SR Bratislavy: 

Skúsim stru čne odpoveda ť.  

Opatrenia, ktoré sa prijímajú k nedostatkom, sa 

prijímajú na základe rozhodnutia zastupite ľstva, teda na 

základe rozhodnutia zastupite ľstva sú predkladané ako 

súčasť materiálu spracovaného kontrolórom. V zásade všetk y 

pochybenia, ktoré sa udejú, či už v meste, alebo 

v mestských organizáciách, teda na magistráte, aleb o 

v mestských organizáciách, sú posudzované a opatren ia, 

ktoré sa prijímajú sú aj kontrolórom akceptované, a le ich 

kontrolu vykonávame po roku, dvoch, skôr troch roko ch, 

pri čom ale poslanci si žiadajú, aby boli predkladané 

informácie o ich plnení a dávajú sa do informa čných 

materiálov.  
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Na druhej strane potvrdzujem, že v materiáli, 

pravidelne, po  vykonaní každej kontroly v úplnej d etailnej 

verzii sú k dispozícii a aj elektronicky. Čiže aj spätne 

ktorýko ľvek sa dá doh ľadať. Okrem toho aj pánu poslancovi 

Vetrákovi som kedyko ľvek k dispozícii. Tak ako v úvodnom 

slove som spomenul (gong), že sa nieko ľkí pýtali 

a samozrejme, že som im k tomu dával názor.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Po pre čítaní tohto materiálu ma zaujala jedna suma 

a to je výška poh ľadávok za da ň z ubytovania k 30. 6. 2014 

predstavuje nedoplatok pä ťstojednatisíc tristotridsa ťštyri 

Eur.  

Podľa to je unikátna a vysoká suma. My tu bojujeme 

s každým eurom a jednoducho hotelieri alebo aj 

predstavitelia penziónov si vyberú za turistov jedn a 

šes ťdesiatpä ť na de ň a nemá, a majú tú drzos ť nezaplati ť 

ten, túto da ň z ubytovania mestu.  

Vyzývam vedenie mesta, aby jednoducho bu ď posilnilo, 

alebo nejakým spôsobom motivovalo zamestnancov na o ddelení 

správy daní, čiže aby jednoducho tieto peniaze, ale aj tie 

v budúcnosti čo sa vyberú, kontrolovali a vymohli.  
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A samozrejme aj ke ď budeme dáva ť kontrolnú činnos ť 

nášmu kontrolórovi na ďalší polrok, myslím si, že by sme sa 

tiež mali zamera ť aj na túto da ň a kontrolova ť aj iné 

zariadenia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Svore ňová. 

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

Ja len chcem podpori ť toto vystúpenie pani poslankyne 

Tvrdej, pretože my máme s tým ako organizácia cesto vného 

ruchu pravide ľný problém, že teda, ako aj pán kontrolór 

potvrdí, naši členovia sú vä čšinou tí, ktorí poctivo svoje 

dane platia a v podstate doplácajú na to, že konkur enti, 

ktorí podnikajú menej poctivo, v podstate si takto 

vytvárajú neférové konkuren čné prostredie.  

Takže myslím si, že Organizácia cestovného ruchu je  

takisto pripravená poskytnú ť všetku sú činnos ť, ktorú  môže. 

Bohužia ľ, len morálnu, pretože právne páky na to nemá. 

Takisto sa prihováram asi v mene celej Organizácie 

cestovného ruchu za to, aby naozaj došlo k náprave tejto 

skuto čnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Pán posla. Pán Šinály ešte faktickou na seba.  

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

SR Bratislavy: 

Tiež ve ľmi krátko.  

Snáď prvý raz sa stalo, že po roku od vykonania 

kontroly sme pristúpili k následnej kontrole, to zn amená 

kontrole dodržania opatrení a odsledovanie či sa nie čo 

zlepšilo. A to je práve pri výbere tejto dane. Pret o, lebo 

sme považovali ju za jednu fakt z kritických kontro l 

z h ľadiska nap ĺňania príjmu mesta. A táto kontrola teraz 

prebieha a predpokladané predloženie by mohol by ť apríl 

alebo máj. A prebieha v sú činnosti s mestskou políciou, 

štátnou políciou, cudzineckou a so živnostenským úr adom 

a o podrobnostiach zatia ľ verejne hovori ť nebudeme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa vrátil k tomu, že tu niekedy opätovne 

prijímame to isté všeobecne záväzné nariadenie kvôl i tomu, 

že je v nesúlade, napadnuté prokuratúrou a tak ďalej. A tu 

v tej správe, zhodou okolností presne sa to týka tý ch 

ubytovacích zariadení, je napísané, že zamestnanci úradu 
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mestského kontrolóra v spolupráci s pri, v spoluprá ci 

s príslušníkmi mestskej polície vykonali kontrolu n a 

dodržiavanie predmetného vézeten priamo u šiestich 

ubytovacích zariadení a zistili nasledovné, napríkl ad: 

majite ľ zariadenia neohlásil správcovi dane svoju činnos ť, 

nevykonával mesa čné vyú čtovanie, ani neodvádzal za 

ubytovaných da ň. V ďalšom  zariadení bola kontrole 

poskytnuté, bola kontrole poskytnutá kniha ubytovan ých, 

ktorá neobsahovala náležitosti, čím je spochybnená 

hodnovernos ť. V čase kontroly boli v knihe zapísaní štyria 

hostia, pri čom pri telefonickom overovaní pred kontrolou 

recepcia potvrdila sedemdesiat ubytovaných, a tak ďalej, 

a tak ďalej.  

Možno by sme sa tým mali zapodieva ť, pretože naozaj tu 

doslova sa niekedy hádame o pä ťsto alebo o tisíc Eur, 

a obrovské peniaze, ktoré sú v tomto, no ke ď to nikto 

nedodržiava a nevymáha, tak samozrejme, že nám unik ajú 

veľké peniaze.  

A teraz sa s ťažujeme, že aké máme príjmy z cestovného 

ruchu. No ja viem, že v tejto krajine kto čo môže, to obíde 

a , a nedodrží, pokia ľ mu to nejak zákon umož ňuje, ale asi 

by sa na to trebalo sústredi ť viac. A to je len jedna  

z možností, pod ľa mňa ako, takýmto problémom budú nie len 

nie len v tejto oblasti, ale aj v oblasti rôznych d aní 

a poplatkov. Takže možno okrem toho, že sa tu hráme   a 

hľadáme kde a ako ušetri ť, tak by sme mohli sa viac aj 

sústredi ť na to, kde viac využi ť možnosti, kde nám utekajú 

peniaze, ktoré by sme potom mohli efektívnejšie pou ži ť.  

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 269 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Samozrejme. Ale pán kontrolór, kto kontroluje tieto  

organizácie? Otázka je, či mesto má nejakú priamu páku na 

tieto ubytovne? Pán kontrolór, kto to kontroluje? M áme my 

nejakú páku na to?  

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

SR Bratislavy: 

Kontrola útvaru kontrolóra prebieha na základe plán u 

práce predloženého a schváleného. Ale vyh ľadávacou 

cinnos ťou, zis ťovacou činnos ťou, evidenciou je nápl ň práce 

nášho da ňového a vymáhanie poh ľadávok s tým súvisiacich, 

podľa posledných informácií, vznikol v roku 2014 prelom  

13,14 da ňový, teda exeku čný odbor na právnom a tí by sa tam 

mali tomuto venova ť. Mali by to by ť nejakí štyria ľudia.  

Zatia ľ ale, hovorím, nechcem predbieha ť, čo teraz 

zis ťujeme práve. Dostanete to napísané, isté je, že 

výraznejšie tie poh ľadávky neklesli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Keďže sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti mestského 

kontrolóra.  

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 ťpäť prítomných, 

tridsa ťpäť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 10A NÁVRH NA VYPRACOVANIE PROGRAMOVÝCH 

PRIORÍT NA OBDOBIE 2015 - 2018 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz sa vraciame vlastne k materiálu desa ť A. 

Ospravedl ňujem sa kolegyniam poslankyniam Augustini č 

a Svore ňovej, som presko čil ten, tento bod.  

Takže, nech sa pá či, prosím, predložte ten materiál.  
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Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Áno, takže my sme sa vlastne rozhodli predloži ť tento 

bod,  ktorým by sme teda pána primátora vyzvali k t omu, aby 

otvoril diskusiu o nejakých prioritách a programe r ozvoja 

hlavného mesta na najbližšie štyri roky hlavne z to ho 

dôvodu, že za čala tu prebieha ť diskusia o rozpo čte. a sme 

toho názoru a máme za to, že vlastne pred tým než s chválime 

návrh rozpo čtu, by sme si jednoducho mali nejakým spôsobom 

zadefinova ť aj tie priority, ktoré by mali vychádza ť, 

samozrejme z priorít alebo z volebného programu pán a 

primátora, ale jednoducho mala by k tejto téme preb ehnúť 

diskusia aj s poslancami, poslaneckými klubmi. A ma li by 

sme jednoducho dospie ť k nejakému konsenzu, ktoré, ktorý 

bude odráža ť nejakú našu spolo čnú predstavu o tom, kde má 

vlastne to mesto v najbližších rokoch smerova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Samozrejme, nikto nemôže ni č mať proti tomu, aby 

mesto, mesto malo nejaký strategický materiál, iba celkom 

nerozumiem tomu vz ťahu k tomuto rozpo čtu na tento rok, 

pretože to je rozpo čet stabiliza čný, ktorým zabra ňujeme 

finan čnému kolapsu mesta a nútenej správe na budúci rok. 

Neviem, ale samozrejme, môžme diskutova ť. Neviem, či som 

tomu správne rozumel.  

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

Ďakujem. 

Viem ako, z akých východísk vychádza tento rozpo čet. 

A ani nehovoríme, že tento strategický dokument sa má 

zapracova ť do tohto rozpo čtu. Len sme povedali, že pred 

schválením, že môžeme otvori ť diskusiu.  

Tie priority budú skôr na budúci rok až do roku 201 8. 

Je to nejaký dokument, ktorý sme si vlatne neboli s chopní 

schváli ť v minulom volebnom období, takže bola by som rada,  

keby sme tu našli konsenzus a v spolupráci s vami, pán 

primátor, si poslanci zadefinovali priority na budú ce štyri 

roky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jasná vec. 

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa len chcem spýta ť, tento materiál máme na 

stoloch, alebo o čom rozprávame?  

V po číta či? Aha, dobre. Ale ja som to nedostala. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neviem, ja ho tu nemám. Nie, nie. ale v po číta či 

niekde by mohol by ť.  

Pani Augustini č.  

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

Ja si dovolím zareagova ť.  

Tento materiál bol všetkým poslaný, bol spracovaný 

spolu s ostatnými materiálmi, bol zaradený a vytla čený 

spolu s ostatnými materiálmi. To znamená, tí, ktorí  majú 

tla čenú formu, ho dostali v tla čenej podobe, tí ktorí mali 

elektronickú formu, ho dostali mailom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec o.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, ja ve ľmi podporujem takýto návrh a na 

vypracovanie programových priorít za obdobie 2015 –  2018. 

Jedno som však prekvapený. Niekedy v týchto d ňoch bude sto 

dní od vtedy, čo boli vo ľby. Nie odvtedy čo ste primátorom, 

ale od vtedy čo vám je známe, že primátorom budete a že 

štyri roky budete vládnu ť tomuto mestu. Ja by som o čakával 
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takýto návrh nie od poslaneckého klubu Bratislava I nak, ale 

práve od vás, lebo ke ď nikde inde, tak minimálne na 

www.ivonesrovnal .sk máte stojedenás ť krokov, ktoré ste 

ponúkali Bratislav čanom. Toto bol váš volebný program, 

ktorý ste Bratislav čanom, ktorým ste Bratislav čanov 

presved čili o svojej kvalite, o tom, že práve vy ste tá 

správna osoba, alebo že práve vy ste tá najlepšia v oľba na 

pozíciu primátora. Čakal som teda, že  týchto jedenás ť 

krokov, stojedenás ť krokov, alebo túto ponuku 

stojedenástich krokov rozpracujete do podrobností t ak, aby 

sme aj  my poslanci vedeli čo plánujete vy konkrétne robi ť. 

Možno aby sme si my ako poslanci, ak nám to dovolít e, lebo 

na verejnej diskusii, ktorá bola, ste nám to moc 

nedovolili, sme si mohli zadefinova ť my naše vlastné 

priority do, do týchto, do týchto vašich priorít. S polo čne 

toto premietli do práce magistrátu, do rozpo čtu, do, do 

plánu komisií a tak ďalej.  

Lebo sme tu štyri roky, sto dní nám už ušlo a chcem e 

nie čo urobi ť. Chceme posunú ť zase Bratislavu o kus ďalej 

a preto ma prekvapuje, že takýto materiál navrhuje po sto 

dňoch iný klub a nenavrhujete vy osobne.  

Napriek tomu, teda vás, však ni č sme možno nezmeškali 

ešte, prosím vás, že možno toto bude pre vás taký k ick na 

to, aby ste vy ten dokument vypracovali, odprezento vali, 

aby sme spolo čne ukázali Bratislave a Bratislav čanom čo sú 

naše priority, čo chceme v Bratislave zmeni ť, čo chceme 

v Bratislave urobi ť. A nemusí to by ť len pre 

Bratislav čanov. Môže to by ť aj pre vládu, od ktorej chcete 

pýta ť peniaze na hlavné mesto. Môže to by ť pre národnú 

radu, od ktorej žiadame zmenu v zákone o hlavnom me ste. 
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Môže to by ť pre všetkých našich ostatných partnerov. Lebo 

keď sa raz zhodneme na prioritách my všetcia, tak ťaháme za 

jeden koniec a to môže by ť pre vás dobrý materiál vo či, 

voči všetkým. Preto vás prosím, aby ste tento materiál , 

možno aj vy verbálne teraz podporili, aby bol prija tý 

a v krátkej dobe tie priority vypracovali.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja neviem teda, vy máte dneska asi 

nejaký slabší de ň, lebo ja ke ď po čítam sto od jedenásteho 

decembra kedy som nastúpil do kancelárie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hej, ale ja som nastúpil sem jedenásteho decembra. Od 

jedenásteho decembra som primátorom. To je, kon čí v marci. 

Skúste si to spo číta ť. To je jedna vec.  

Druhá vec. Vy chcete, aby som za dva mesiace vyrieš il 

všetky tie veci, ktoré sa tu roky, roky rokúce  ner iešili. 

Ja ich budem rieši ť, ale nie som schopný vyrieši ť to, čo tu 

váš primátor nevyriešil za štyri roky, neviem to sp ravi ť za 

dva mesiace. Mám na to plán. Mojich stojedenás ť krokov je 

dostato čne známych. Ja neviem, čo chcete, aby som ja vám 

vysvet ľoval, ako ich chcem zapracova ť. Boli ste to vy, 

ktorí ste vehementne protestovali pri tej verejnej 

prezentácii, že hovorím o svojich prioritách, pri čom ja som 

o nich nehovoril. Vám to strašne vadilo, že hovorím  
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o svojich prioritách. A teraz chcete, aby som vám d al moje 

priority, aby ich vypracoval? Hovoríte každú chví ľu nie čo 

iné.  

Ja samozrejme ve ľmi rád v spolupráci s vami pripravím 

dokument,  ktorý dá, dá náš spolo čný poh ľad na svet, na 

mesto, čo s ním chceme spravi ť, ale prosím zase, hovorme 

pravdu a bu ďme normálni. Hej?  

Pán poslanec Uhler. 

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

Ďakujem. 

Pán poslanec Borgu ľa, akože, myslím, že v tomto 

prípade kritika nie je namieste. Ja mám rád konštru ktívnu 

kritiku a ve ľmi rád ju používam, ale tu naozaj nie je 

namieste. Ani raz sme to na rokovaní s primátorom a ko 

predsedovia poslaneckých klubov ešte neotvorili, ta k to 

otvorme, po ďme do toho, spravme spolo čné priority, ale 

zbyto čne sa nekritizujme. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Borgu ľa.  

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

Pán primátor, hovoríte o pravde a už vo vašom 

diskusnom príspevku ste klamali, lebo ja hovorím, ž e je stý 
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deň od volieb. Aj som dodal dovetok, že nie od kedy st e 

nastúpili za primátora, to je nejaký stodruhý, stot retí de ň 

je odvtedy. Čiže, prosím vás pekne, po čúvajte ma, lebo 

nemyslím, že ste to urobili, že ste to urobili úmys elne.  

Ja som vaše priority na tom verejnom zasadnutí 

kritizoval len preto, lebo ste nedovolili naše prio , lebo 

ste si nechceli naše priority vypo čuť a rozpráva ť 

o zaradení aj našich priorít do rozpo čtu, to je celé. 

Pri čom úplne automaticky ste vaše priority tam za členili, 

vy členili na ne sedemstotisíc Euro a odprezentovali ná m ich 

ako hotovú vec. Ja myslím, že toto neni korektný di alóg. 

Vôbec to slovo dialóg vám, mi zatia ľ príde, že je vám také 

neznáme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No a to je presne to klamstvo, pretože sedemstotisí c 

ste si vycucali z prsta, aj moje priority ste si vy cucali 

z prsta a je to vaše klamstvo, lebo ni č také som tam 

nehovoril. Ale nech sa pá či, je to vaše dobre právo.  

Pani poslanky ňa Augustini č.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja poprosím kolegov, že tento návrh je absolútne, j e 

ponuka na diskusiu, nie politický bod.  
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Aj Martinovi Borgu ľovi to hovorím, ktorý ma teraz 

nepočúva.  

To znamená, že to nie je žiaden politický bod, aby sme 

sa tu hádali. Otvárame diskusiu na to, aby sme si v šetci 

spolu sadli s primátorom a za čali o tom hovori ť a nie teraz 

z toho vyt ĺkali politický kapitál. To je pre všetkých.  

Takže nediskutujme zbyto čne a po ďme radšej si sadnú ť 

do klubov, sadnú ť si s primátorom a rozpráva ť o tom, čo 

chceme urobi ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Výborne, ďakujem za rozumné slovo.  

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja len doplním to, čo hovorila kolegy ňa Augustini č. 

Takéto isté nedorozumenie kvázi vzniklo aj u nás na  

mestskej časti. Je ve ľmi ve ľký rozdiel medzi rozpo čtovými 

prioritami a programovými. Rozpo čtové sú jednotlivé 

konkrétne veci, ktoré chceme jednotliví poslanci, k luby 

alebo mestské časti zaradi ť do konkrétneho rozpo čtu.  

Programové priority skôr vnímam ako nie čo, ako 

koncep čný materiál. Je to nie čo, na čom sa zhodneme všetci 

poslanci a vedenie mesta. Čiže tí, ktorí máme mandát na 
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štyri roky. Čiže toto je naše spolo čné dielo, ktoré by sme 

radi odovzdali po štyroch rokoch.  

Čiže ja som za to, aby sa takýto koncep čný materiál 

vypracoval, aby sme vedeli po štyroch rokoch od číta ť či 

sme, do akej miery sme dokázali splni ť ten, tento náš 

program, ktorý sme si naplánovali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela upozorni ť na to, že my tu máme jeden 

veľmi dôležitý dokument, to je PHSR. Skôr by som, ak t eda 

chceme otvára ť nejaké strategické dokumenty, tak by som 

skôr aktualizovala jestvujúci PHSR. 

A čo sa týka konkrétnych priorít poslancov, myslím si,  

že je to na poslaneckých kluboch. My sme sa už na k lube 

dohodli, že si spravíme jednu tabu ľku, kde pod ľa 

jednotlivých oblastí, kultúra, šport, sociálne veci , alebo 

veci týkajúce sa rozpo čtu napíše každý poslanec. My ako 

klub to vlastne potom poskytneme ostatným klubom. M ožnože 

v niektorých vec, veciach sa budeme prelína ť. Ale nemyslím 

si, že je to vecou primátora, skôr si myslím, že je  to 
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vecou klubov, ktoré to potom primátorovi predložia ako 

priority jednotlivých klubov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Chren.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážený pán primátor, tiež sa chcem prihovori ť za tento 

dokument. Ja ten návrh chápem ako ur čitú obdobu 

programového vyhlásenia vlády. Ktorá ke ď nastúpi, tak jasne 

stanoví svoje politické ciele, ktoré chce za tie št yri roky 

dosiahnu ť.  

My aj ke ď sme sa stretli, ve ľmi mi zarezonoval váš 

výrok o tom, že aké ve ľké sú o čakávanie ob čanov po týchto 

komunálnych vo ľbách, o tom aké bolo zvolené zastupite ľstvo 

a aký bol zvolený primátor, že nastáva priestor pre  ur čitú 

zhodu a preto, aby sme dokázali ťahať za jeden povraz. 

A tento dokument práve chápem ako príležitos ť dokáza ť to aj 

voli čom. Dokáza ť, že primátor, ktorý je legitímne zvolený 

a zárove ň aj poslanci, ktorí sú legitímne zvolení sa dokážu 

zhodnú ť na svojich spolo čných prioritách, kde si každý 

nájde svoje miesto. Ale v politických, programových  

prioritách. A ktoré budú chcie ť najbližšie štyri roky 

spolo čne presadzova ť. A zárove ň, je to aj také ur čité 

vyjadrenie nášho záväzku vo či voli čom, čo chceme najbližšie 
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štyri roky v Bratislave zmeni ť a čo chceme v Bratislave 

dosiahnu ť.  

Takto chápem tento dokument. To je možno aj odpove ď 

pre pani Pätoprstú. A práve tá diskusia o tých prio ritách 

môže vytvori ť obrovský priestor aj na to, aby sme vlastne 

aj sami zistili, že či je tá zhoda skuto čná, či je pravdivá 

a ako dokážeme pracova ť v prospech ob čanov tohto mesta.  

Ďakujem. 

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. 

Ja vítam tento návrh štyroch poslancov, najmä 

s vysvetlením pani Augustini č. Vítam teda možnos ť 

otvorenia v diskusie poslancov mimo mestského 

zastupite ľstva, mimo komisie a mimo klubov. Je to taký, že  

prienik spolo čný, kde sa inak nestretávame, iba na 

zastupite ľstve. Tieto témy, ktoré sú tam navrhované, sú aj 

mojimi témami a ve ľmi rada sa budem o nich nie bavi ť, teda 

budem o nich diskutova ť na nejakých spolo čných stretnutiach 

mimo mestského zastupite ľstva, aby to u ľahčilo potom našu 

prácu v zastupite ľstve.  

Takže budem za neho hlasova ť.  
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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 Hanulík.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel poveda ť iba, to tak troška zhrú ť.  

Od viac, od viacerých to tu zaznelo. Celý problém, 

ktorý bol s tým rozpo čtom alebo s tými prioritami bolo to, 

že pán primátor, vy ste prišli na to stretnutie a p ovedali 

ste, toto sú moje priority a ke ď vy nie čo chcete, nájdite 

mi v rozpo čte, kde to zoberem.  

Ako si pamätáme v minulosti, vy ako poslanec ste 

hovorili, že to nie je naša vec poslancov h ľadať kde nie čo 

treba, ale my sme vám vtedy povedali, že je ve ľmi dôležité 

jedna ť s našimi predsedami klubov, kde dohodnete spolo čné 

priority. To je pre nás ve ľmi dôležité, lebo aj my sme tu 

boli zvolení, aj my chceme pre tie mestské časti nie čo 

spravi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

No, myslím, že toto presne som tam nepovedal. Ale t o 

už je jedno, nemusíme sa to či ť v kruhu.  

Ak sa.  

Pán poslanec Mrva ešte.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán primátor a kolegovia starostovia, poslanci, 

hovoril som to už aj na rade, aj na tom prezentovan í 

tvojich vízií k rozpo čtu. Pravide ľne pán Ftá čnik, 

predchodca primátora mestským častiam na za čiatku v januári 

posielal list, kde chcel od nich priority mestských  častí. 

Také nie čo si povedal aj ty, že budeš posiela ť, čiže bude 

treba asi da ť do toho materiálu nejak, nejaký prienik 

záujmov, lebo mestské časti sú reprezentované aj poslancami 

v mestskom zastupite ľstve, ale aj starostami a miestnymi 

zastupite ľstvami.  

Čiže ja si myslím, že v priebehu marca by sa mal 

urobi ť taký súber priorít mestských častí, z, bu ď od 

starostov a od poslancov a potom urobi ť nejaký kompilát 

toho, návrh na apríl. A tak jak bolo povedané, niek toré 

veci sú politické, programové a niektoré sú také, ž e treba 

urobi ť semafór, križovatku a iné veci. Čiže nejak to 

rozdeli ť fakticky a politicky.  
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja už sa stretávam so starostami mestských častí 

presne z dôvodu, aby mesto vedelo aké sú priority 

jednotlivých mestských častí. Tieto stretávania prebiehajú, 

ale môžem to spravi ť ešte systémovo tak, že každému ešte 

extra napíšem dopis a požiadam ho o to.  

Dobre. Ďakujem. 

Keď sa nikto do diskusie nehlási, tak 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 

žiada primátora hlavného mesta vypracova ť návrh 

programových priorít mesta na obdobie dvetisícpätná sť, 

osemnásť a tak ďalej, tak jak je to napísané. S termínom 

30. 4. 2015. 

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.) 

Tridsa ťšes ť poslancov, 

tridsa ťdva za, štyria sa zdržali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

BOD 12 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV PROJEKTOV 

DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, KTORÝCH 

REALIZÁCIA SA PREDPOKLADÁ V RÁMCI 

OPERAČNÉHO PROGRAMU DOPRAVA 2007 – 

2013 A OPERA ČNÉHO PROGRAMU DOPRAVA 

2014 – 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k ďalšiemu bodu rokovania a tým je Inform. 

Počkaj, aby sme. Informácia o stave príprav projektov 

dopravnej infraštruktúry a tak ďalej.  

Poprosím pani inžinierku Kratochvílovú, hlavnú 

dopravnú inžinierku mesta, aby predniesla materiál.   
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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 materiál je, myslím že, spracovaný celkom 

podrobne. Chcela by som ale upresni ť niektoré veci, ktoré 

sa teda vyvíjajú pomerne rýchlo. A chcela by som ho vori ť 

o stavbách, ktoré sú v štádiu prípravy a ktoré, ale bo 

respektíve sú činnos ť, pri ktorých budeme potrebova ť aj od 

mestských častí.  

Najaktuálnejšia je príprava stavby alebo 

rekonštrukcie, modernizácia trate, elektri čkovej trate na 

Štefanovi čovej ulici, medzi križovatkou Radlinského 

a Ký čerského. Tento projekt je v takom štádiu 

pripravenosti, že je tam už vysú ťažený dodávate ľ a k tejto 

rekonštrukcii by malo dôjs ť v mesiacoch, v štvrtom až 

v siedmom mesiaci tohto roka.  

Ďalšie tri projekty, ktoré sa teraz pripravujú a do 

ktorých by bolo treba vstúpi ť, sú rekonštrukcie 

elektri čkových radiál. Je to Ružinovská radiála, Vajnorská 

radiála a Karloveská radiála.  

Toto sme za čali komunikova ť, teda za čali iba pri tej 

Karloveskej radiále s mestskou časťou Karlova Ves a máme 

takú predstavu, že práve teraz, ke ď sa tvorí ten projekt, 

a ke ď sa vlastne zadávajú, alebo upres ňujú podmienky, alebo 

požiadavky na projektantov, aby do toho vstúpili  a j 

mestské časti a komisia dopravy.  

Takže myslím, že k tomu materiálu čo bol predložený, 

tá dvanástka, by to na úvod bolo všetko.  
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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. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Bulla.  

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

Ďakujem za slovo.  

Chcem sa spýta ť pani dopravnej inžinierky, jako to 

vyzerá s odhlu čnením tých tratí, lebo v prípade Dúbravky sa 

to nepodarilo, že jak to bude vyzera ť napríklad na tej 

Karloveskej radiále, či s tým po čítajú?  

To je jedna otázka. A jako to vyzerá v prípade 

terminálov pre ob čanov na prestup na Molecovej? Neviem, či 

je uzrozumená s danou situáciou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj.  

Pani Kratochvílová, odpoviete potom na konci, hej?  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Mne to až také podrobné nepripadá, lebo to je naoza j, 

ste sa podujala popísa ť celý ten stav.  
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Chcem sa spýta ť teda ako je, v akom stave je ten 

územný generel a kedy ho uvidia poslanci? Ako dopad lo 

pripomienkovanie? Ko ľko vám prišlo nejakých pripomienok?  

Územný generel je k ľúčová otázka ďalšieho rozvoja 

mesta a preto by som uvítal ešte doplni ť to takto na 

mikrofón.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa chcela spýta ť v akom štádiu projektových 

príprav je rekonštrukcia alebo na, projekt rekoštru kcie 

Karlove, Dúbravsko-Karloveskej radiály? V akom štád iu 

príprav?  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nikto sa nehlási, takže, pani Kratochvílová, nech s a 

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

inžinierka: 

Áno.  

Tak k tej prvej otázke. V čera som bola na komisii 

výstavy, výstavby Karlo, v Karlovej Vsi, riešila sa  tam aj 

táto otázka. Chcem len poveda ť, že sme sa dohovorili aj na 

tom, že jeden člen komisie za Karlovu Ves bude chodi ť na 

všetky rokovania oh ľadom prípravy tohto projektu. 

Samozrejme sa rieši aj to, aký povrch bude ma ť 

elektri čková tra ť v Karlovej Vsi práve kvôli tým, kvôli 

hluku. A návrh mesta je, že úsekoch, kde je to možn é bude, 

alebo úseky, ktoré bude možné, budú zatrávnené.  

Čo sa týka generelu dopravy, 4. 4. má by ť odovzdaná 

analytická časť generelu dopravy, ale sú časťou, teda tohoto 

odovzdania bude aj prerokovanie zatia ľ len analytickej, nie 

návrhovej časti. O tomto termíne prerokovania budú 

oboznámení aj poslanci a samozrejme sa budú môc ť zú častni ť 

tejto diskusie, alebo respektíve budú môc ť priamo do toho 

vstúpi ť.  

A čo sa týka rekonštrukcie Dúbravskej radiály. Do časné 

užívanie stavby bolo vydané do 30. marca. Doteraz s a 

pracuje, alebo respektíve zhotovite ľ stavby pracuje na 

odstránení závad, ktoré sa na tejto stavbe vyskytli , nie, 

nie sú odstránené tieto závady. Sú časne mesto pracuje na 

ďalších opatreniach, ktoré pod ľa nášho názoru. 

Ešte raz? Áno, môžem. Poviem aj pokutu.  
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Súčasne mesto pracuje na návrhoch opatrení, ktoré 

podľa nášho názoru, mali by ť sú časťou tohto projektu. To 

znamená, že odstránenie, alebo vybudovanie priechod ov pre 

chodcov v miestach kde neboli vyriešené bezbariérov é 

prístupy na zastávky, doplnenie dopravného zna čenia, alebo 

teda výstražného informa čného zna čenia na priechodoch pre 

chodcov, ktoré v Bratislave nie sú obvyklé, alebo 

respektíve sa zatia ľ použili iba na Ra čianskej ulici pri 

Mladej garde. 

Za samotné prevedenie tejto stavby a spôsob 

sprevádzkovania elektri čkovej dopravy tu bolo z vyššieho 

územného celku tu bolo za čaté správne konanie o uložení 

pokuty vo výške osemdesiatpä ťtisíc Euro. Pokia ľ mám správne 

informácie, tak vyšší územný celok to postupuje na 

nadriadený orgán  na ministerstvo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dostali sme za to pokutu, lebo to bolo pustené 

načierno.  

Pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja sa tiež chcem pripoji ť k tým otázkam kolegov.  

V tom materiály je uvedené, že príprava projektov 2 007 

až 2013 je pod bodom 2.3 Modernizácia elektri čkovej trate 

Ružinovská radiála a sú časne sa tu konštatuje, že do konca 
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roka 2015 je plánované vypracova ť dokumentáciu pre stavebné 

povolenie na rekonštrukciu tých elektri čkových tratí. Ale 

chcem sa opýta ť, že z akých pe ňazí sa plánuje rekonštruova ť 

Ružinovská radiála? Sú to peniaze eurofondové, to ďalšie 

programovacie obdobie? A kedy je v nejakom, v akom 

horizonte sa teda pripravuje tá rekonštrukcia?  

A súvisí to najmä s tou otázkou, my sme sa aj 

s kolegy ňou poslanky ňou Štasselovou rozprávali o tom, že 

elektri čková tra ť ide v Ružinove popri Štrkoveckom jazere 

a v Ružinove je ve ľmi, sa ve ľmi ujalo a je ve ľmi dobré 

obľúbená tá tra ť zrekonštruovaná na Záhradníckej ulici, 

ktorá je zatrávnená. A sú časťou tej rekonštrukcie 

plánovanej, aj v zmysle tohto materiálu by bolo dob ré keby 

bola zatrávnená tá elektri čková tra ť minimálne po 

križovatku s Tomášikovou, lebo to je také to ružino vské 

zelené korzo, kde je aj Park Andreja Hlinku, je tam  

Štrkovecké jazero, uvažuje sa o tom, že bude, bude zelený, 

bude zelená promenáda pokra čova ť aj popred nemocnicu. Ke ď 

sa chcem opýta ť na tie podmienky, lebo ten materiál na to 

úplne tak presne neodpovedá.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Chcela by som sa spýta ť na Bratislavskú integrovanú 

dopravu. Viem, že tuná sa hovorí o infraštruktúre 

a Bratislavská integrovaná doprava je viacmenej o, 

o organizácii dopravy, ale napriek tomu si myslím, že to 

patrí do tejto oblasti.  

Zaujíma ma, to je možno skoro otázka na vás pán 

primátor. Zaujíma ma váš názor na Bratislavskú inte grovanú 

dopravu a na to, ako ďalej budeme postupova ť, pretože 

všetky tie európske peniaze, ktoré prišli na našu d opravu, 

či na infraštruktúru alebo na nákup dopravných 

prostriedkov, to všetko súvisí s integrovanou dopra vou, 

lebo na konci sa nás opýta, alebo teda v tom termín e, ktorý 

je na to ur čený, sa nás Európska komisia opýta: A máte 

integrovanú dopravu v rámci Bratislavského kraja? A k ju 

nebudeme ma ť, toto všetko musíme vráti ť. To sa nám neuzná 

ako oprávnené výdavky.  

Preto sa pýtam, aký je váš názor na Bratislavskú 

integrovanú dopravu a ako pôjdeme ďalej? Pretože tam sa nám 

tie pravidlá úplne rozchádzajú. Spolo čná prijatá tarifa sa 

úplne zmenila. Bratislava prijala nejaké výnimky. T eraz 

zasa železnica zadarmo. To všetko nám nabúrava inte grovanú 

dopravu. A preto potrebujem, aby sme sa v tom pohli  ďalej 

a povedali jasné slovo ako ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Pán poslanec Olekšák.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja by som vás poprosil, pretože je to skuto čne 

strategický materiál a vec, ktorá sa dotýka všetkýc h. A som 

členom dopravnej komisie, tak aby sme ho taktiež mal i na 

dopravnej komisii, pretože nevidím tu stanovisko do pravnej 

komisie a sú to veci, ktoré sa prioritne týkajú prá ve 

dopravnej komisie.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani inžinierka Kratochvílová, chcete ešte nie čo 

poveda ť k tým otázkam, alebo myslíte, že už. Lebo tam bola  

tá Ružinovská radiála.  

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

inžinierka: 

Ja by som chcela poveda ť, že platí to isté, čo pri 

Karloveskej radiály, budeme pozýva ť aj zástupcov mestskej 

časti Ružinov, aj všetkých mestských častí, ktorých sa tie 

jednotlivé radiály týkajú. Týka sa to aj toho zatrá vnenia. 

Je to všetko v štádiu prípravy a o zatrávnení hovor ia 

prakticky všetci. Práve z toho dôvodu, že tie elekt ri čky sú 

ove ľa menej. 
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Za peniaze, no, realizova ť by sa mali v roku šestnás ť, 

sedemnás ť. Samozrejme, záleží aj od toho, aké budú finan čné 

možnosti mesta, lebo je tam pä ť percentné sp, financovanie 

zo strany mesta. Projekty sú to nákladné a ten vzor ec je 

taký istý ako doteraz, osemdesiatpä ť percent európske, 

Európska únia, desa ť percent štát a pä ť percent mesto. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja ešte sa k tej integrovanej doprave. To je téma n a 

samostatný seminár, lebo už sa to tu rieši desa ť rokov. Ja. 

Samozrejme integrovaná doprava je predpokladom čerpania 

eurofondov, k tomu to všetko smeruje, ale integrova ná 

doprava nie je, že mám iba jeden lístok, integrovan á 

doprava je, že nebudú súbehy, že jedným smerom ide iba 

jeden smer. Jeden spoj.  

A v tomto, v tomto aspekte máme teda ve ľké, ve ľmi 

veľké problémy. Integrovaná doprava sú aj spolo čné tarify, 

ktoré toto zastupite ľstvo, nie toto, ale časť tohoto, časť 

poslancov toho zastupite ľstva v predchádzajúcom volebnom 

období narušila, tým že sme vytvorili nerovnováhu m edzi 

tarifami medzi Bratislavou, župou a železnicou. Tým  pádom 

sme ve ľmi alebo proste to predchádzajúce zastupite ľstvo 

zbrzdilo rozvoj integrovanej dopravy. 

Integrovaná doprava je aj plánovanie samozrejme, 

nejaký manažment, lebo nesta čí nakúpi ť elektri čky, ale 

napríklad vedie ť aj po čom budú jazdi ť. Tu sa nakúpili 
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elektri čky, ako ve ľkým hurá systémom, ale zabudlo sa na to, 

že nemajú po čom jazdi ť. A bude treba opravova ť aj 

železnice a tak ďalej, a tak ďalej.   

Takže je to ako ve ľký, ve ľký balík problémov. 

Samozrejme, že našim cie ľom je integrovaná doprava alebo 

respektíve našim cie ľom je skvalitnenie verejnej dopravy 

a posilnenie ko ľajovej dopravy, zavedenie aj posilnenie 

železni čnej dopravy na území mesta Bratislavy tak, aby sme 

znížili po čet áut, u ľavili mestu, pomohli ľuďom 

a skvalitnili kvalitu života.  

Pán poslanec Borgu ľa, nech sa pá či. 

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

Reagujem na vás v tej časti s elektri čkami, že nemajú 

po čom jazdi ť, lebo už v čera na politickom grémiu ste to 

hovorili. Nedalo mi to, tak som si to dneska v Dopr avnom 

podniku zis ťoval a trate sú elementárne pripravené. 

A dopredu bolo avízované, že trate bude treba oprav ova ť, na 

čo sa chystajú ďalšie eurovýzvy, pod ľa mojich informácií 

a budeme ma ť možnos ť tieto radiály ďalej opravova ť.  

V tento moment však, aby pán primátor to nebolo 

šírenie nejakej poplašnej správy, moja informácia j e taká, 

že elektri čky a majú po čom jazdi ť, že tie trate sú 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Elementárne, áno. 

Pán poslanec Ká čer.  

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Kolegovia, chcel by som len upozorni ť, že hovoríme 

stále o tom, že v Dúbravke čakáme na odstránenie 

nedostatkov a podobne.  

Dneska nám tam reálne hrozia vážne, vážne problémy.  

Jeden incident školáka s elektri čkou sa už stal. Chvalabohu 

dopadol len so zlomenou rukou. Ale tam naozaj dochá dza 

k denným kolíziám kedy dôchodcovia, alebo hlavne de ti, ke ď 

prechádzajú cez prechody nie sú zvyknutí na to, že majú 

zelenú oproti autám, ale elektri čky majú tiež kvázi zelenú. 

Tak ja len prosím minimálne nejak to tam zabezpe či ť, lebo 

dneska sú tam umiestnené malé štítky umelohmotné na  

absolútne nevidite ľné, kým ich niekto neodfotil na 

internet, tak som si ich, priznám sa, že ani ja sám  

nestihol, nevšimol.  

Takže naozaj, aspo ň to zabezpe čenie kým už nie sú tie 

nedostatky odstránené aspo ň, aby naozaj neprišlo k nejakej 

tragédii, lebo v tom momente už naozaj potom bude j edno, že 

kto ten problém spôsobil, kto je zodpovedný za to a ko tá 

elektri čková tra ť v Dúbravke vyzerá. Za túto tragédiu 

budeme zodpovední už my všetci, aj my poslanci.  
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Ešte by som chcel jednu vec. Hovoríme o ružinovskom  

zatrávnení, o karlovskom, o karloveskom zatrávnení,  tak či 

by možno nestálo za úvahu aj to dúbravské zatrávnen ie, 

pretože my ako mestská časť sme naozaj trvali na tom, že tá 

Dúbravka, elektri čková tra ť Dúbravky má by ť zatrávnená, ale 

proste sme boli odignorovaní. Tak ja si myslím, že by 

naozaj bolo slušné možno, ja neviem, či je to vôbec 

riešite ľné, ale ak áno, tak apelujem na to, aby to 

zatrávnenie v Dúbravke tiež bolo nejakým spôsobom 

vyriešené.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem pekne. 

Á chcel by som, že ke ď už nemáme v tej Dúbravke 

trolejbusy, tak aspo ň nech máme zatrávnenú tú elektri čkovú 

tra ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Staré Mesto sa tiež hlási k zatrávneniu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre.  

Tak ešte dávam, kto ešte chce zatrávni ť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  zasmiatie predsedajúceho) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  zasmiatie predsedajúceho) 

Jarovce. (poznámka:  so smiechom) 

Pán poslanec Vetrák.  

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

No, presne v tom duchu.  

Takže bude sa stava ť tá elektri čka do Petržalky, tak 

aby sa nezabudlo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja vám iba poviem. Však všetci to vieme, že je to, 

slávnostná rekonštrukcia trate do Dúbravky, nebola žiadna 

rekonštrukcia, bola to taká úprava základná, elemen tárna. 
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Nebolo to zatrávnenie, nebolo to ni č konkrétne. Bola to 

taká úprava a ešte aj tá nie je dokon čená, pretože sme 

dostali pokutu. Sú tam obrovské technické pochybeni a 

a elektri čka bola pustená na čierno.  

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len chcem trošku do histórii. Ke ď sa robila 

štvorprúdovka na Záhradníckej v roku 2008 a 2009, t ak toto 

zatrávnenie financoval Dopravný podnik. Tak treba s a na ňho 

obráti ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu  

a prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Informáciu o stave príprav projekt ov 

dopravnej infraštruktúry 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. 

Registrujte sa a hlasujte, prosím.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 13 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAVY NOSNÉHO 

SYSTÉMU MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY 

(NS MHD) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

prechádzame k k ďalšiemu bodu a ten je bod dvanás ť A, 

Informácia o nosnom stave mestskej hromadnej doprav y.  

Prosím predkladate ľa a myslím, že je to predseda 

dopravnej komisie, pán poslanec Uhler, o úvodné slo vo.  

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

Ďakujem. 
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Ja som požiadal o zaradenie tohto bodu pretože je 

spravidla len raz za tri mesiace a požiadal som z t oho 

dôvodu, aby nás pani hlavná dopravná inžinierka asp oň ústne 

informovala v akom stave je výstavba prvej časti nosného 

systému NS MHD. 

Ja jej odovzdám slovo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ešte pred pani Kratochvílovou ja poviem, že tento 

materiál sa pod ľa uznesenia zastupite ľstva predkladá raz za 

dva mesiace, ale myslím si, že vzh ľadom k tomu v akom, 

v akom, v akej relevancii je dokon čenie Starého mosta by 

sme si mohli o tom hovori ť aj každý mesiac.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dáš návrh na zmenu termínu? 

Pani inžinierka Kratochvílová. 

Nech sa pá či. 

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

inžinierka: 

No tak, kde za čať? 

Zjednodušene, tá stavba sa skladá z troch úsekov. T en 

najlepšie prebiehajúci je úsek v Petržalke, teda me dzi 
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Bosákovou  ulicou a Starým mostom. Dá sa poveda ť, že tam 

práce prebiehajú v rámci toho pôvodného harmonogram u, nie 

sú tam nejaké problémy. V tejto dobe práve teraz za jtra 

budeme rieši ť čiasto čné uzávierky v križovatke Bosáková – 

Jantárová, lebo sa tam už idú pripravova ť siete a teda 

zakl, základy na elektri čkovú tra ť.  

Pokra čovanie, ďalšia časť je Starý most. Ja by som len 

chcela poveda ť, že sme mali zopár rokovaní aj so 

zhotovite ľom, s konate ľom spolo čnosti, naposledy minulý 

týžde ň u pána primátora. Výsledkom toho rokovania je to, že 

jediný prípustný termín pre mesto je 31. august tak , ako to 

hovorí zmluva. Sú časne sme požiadali zhotovite ľa stavby, 

aby predložil opatrenia, ktorými zabezpe čí to, aby tá 

stavba napredovala tak, ako to v pôvod, teda v tej zmluve 

stanovené je.  

V Dunaji pokra čujú práce tak, že sa pracuje na 

zosilnení piliera na petržalskej, na obidvoch pilie roch, 

teda nie len v Dunaji, ale aj na brehu na petržalsk ej 

strane. Minulý týžde ň boli urobené prehrábky pod budúcim 

pilierom číslo 34, ktorý by teda v priebehu budúceho týžd ňa 

sa mal za čať realizova ť.  

Oceľová konštrukcia bola v nede ľu posunutá na tej 

montážnej plošine smerom k Dunaju, to bol taký prvý  

vidite ľný krok, že ten prvý segment je nie len zmontovaný,  

ale vlastne tým, že sa posunul, sa vytvorilo miesto  na 

montáž ďalších.  

Jedno z tých opatrení, ktoré robí zhotovite ľ je to, že 

sa budú tie segmenty montova ť nie v pätnás ť, ale 
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tridsa ťmetrových d ĺžkach. Tento týžde ň by mali prís ť ďalší, 

možno pä ťdesiati, to je približné číslo, zvára či, ktorí 

teda budú intenzívnejšie pracova ť, lebo to je pomerne ako 

zdĺhavý, zd ĺhavá práca, alebo teda proces.  

Na Štúrovej ulici by tento týžde ň malo by ť dokon čené 

zakladanie stožiarov, v jedenástom týždni majú by ť dovezené 

stožiare, ktoré majú by ť aj namontované a krátko na to sa 

budú robi ť alebo rekonštruova ť chodníky, alebo budova ť 

chodníky a to už bude teda také akoby zlepšenie toh o stavu 

na Štúrovej ulici.  

Pracuje sa na realiza čnej projektovej dokumentácii, 

ktorá teda sa musí urobi ť na základe tých zmenových 

stavebných povolení.  

Takže, nech sa pá či, ke ď máte otázky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No. Pán poslanec Uhler.  

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

Ďakujem. 

Tak ako avizoval pán primátor, toto, tento materiál  by 

bolo v dnešnom období lepšie predklada ť každý mesiac 

písomne, aby sme videli v akom stave to je. Aby to tu 

odznelo, aby aj verejnos ť, ktorá sleduje zasadnutia 

zastupite ľstva mala prístup k informáciám z prvej ruky.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 304 

Zárove ň musím poveda ť, že zástupcov zhotovite ľa 

a stavebného dozoru sme poz, pozvali aj na komisiu dopravy, 

aby nám vysvetlili jednotlivé veci týkajúce sa zdrž ania 

stavby v rôznych častiach stavby, ale bohužia ľ, oni 

odmietli zú častni ť sa a odmietli komunikova ť s komisiou 

dopravy.  

Myslím si, že toto nie je normálny stav, aby niekto , 

kto dostane od mesta sedemdesiat miliónov, odmietol  prís ť 

za poslancami, ktorí rozhodujú o financiách mesta. Aby 

stavebný dozor, ktorý dostane milión a má zastupova ť mesto, 

rovnako odmietol prís ť za poslancami a preto by som chcel 

aj pána primátora poprosi ť o sú činnos ť, aby ich aj on 

požiadal, aby vyhoveli komisii dopravy. Ak to nespr avia, už 

potom bohužia ľ, je to ich zodpovednos ť, ale myslím si, že 

pán primátor za rozhovor s nimi ni č nedá.  

A zárove ň je tu ešte jeden problém. My ako poslanci 

máme možnosť kontrolova ť to aj na kontrolných d ňoch, či už 

riadnych alebo štatutárnych, lenže tieto kontrolné dni 

kolidujú s termínmi mestskej rady a termínmi mestsk ého 

zastupite ľstva, preto by bolo dobré, aby sa vopred 

naplánovali takým spôsobom, aby kolízie práve s mes tskou 

radou a mestským zastupite ľstvom nevznikali.  

Chcel by som o to požiada ť uznesením, ktoré teraz 

pre čítam. Sú tam všetky tri veci, ktoré som povedal.  

Mestské zastupite ľstvo 

po A/ schva ľuje zmenu termínu plnenia uznesenia 

1305/2013 časť B zo d ňa 24. 10. 2013 z pôvodného termínu 

štvr ťro čne na nový termín mesa čne.  
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Po B/ žiada  primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

zabezpe či ť ú časť zástupcov zhotovite ľa aj stavebného dozoru 

prvej etapy prvej časti NS MHD úsek Šafaríkovo námestie – 

Bosákova ulica na rokovanie komisie dopravy a infor mačných 

systémov ke ď komisia o to požiada. 

Po C/ žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

zabezpe či ť, aby sa kontrolné dni na stavbe prvej etapy 

prvej časti NS MHD úsek Šafárikovo námestie – Bosákova 

ulica konali mimo termínov rokovania mestského 

zastupite ľstva a mestskej rady.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja rozumiem tomu, tomu ráciu. Obávam sa, že to slov o 

zabezpe či ť v tomto prípade je trochu nereálne, lebo ja ich 

sem neviem dotiahnu ť. Ke ď neprídu, tak neprídu. Ale ja to 

neviem zabezpe či ť a tým pádom poruším uznesenie. Tak skús, 

pán poslanec, nájs ť nejaké slovo, ktoré vyjadrí to, čo 

chceme všetci, aby sem prišli, ale aby som sa nedos tal do 

porušenia uznesenia.  

Vyzva ť, aby sa zú častnili, ale zabezpe či ť, to 

bohužia ľ, nedokážem.  

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

,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, mávali v tejto sále po ve čeroch 

stretnutia s ob čanmi na rôzne dôležité mestské témy. Možno 

si to neuvedomuje, ale tuná ten materiál je len jed en 

z mnohých, ale v skuto čnosti doprava a osobitne teraz 

problém s mostom vyvolal ve ľkú, ve ľký verejný záujem. Máte 

na tom zásluhu aj vy, aj ostatní poslanci, každý z nás, 

ktorý sme sa vyslovovali, že tá stavba je ohrozená,  že 

mesto môže sa dosta ť do ve ľkých dlhov a podobne.  

Chcem vám navrhnú ť nie uznesením, ale politicky, aby 

ste zvážili usporiadanie stretnutia s ob čanmi, bez oh ľadu 

na to, že či páni s Eurovia sa urá čia, ve ď máme hlavnú 

dopravnú inžinierku a toto by nemalo zosta ť len krátky bod. 

A tuná nemá význam z toho robi ť konferenciu a zaobera ť sa 

všetkými súvislos ťami, ale ob čania by si zaslúžili, aby 

dostali šancu klás ť otázky, diskutova ť a dozvedie ť sa teda 

čo je na tom ohrození reálne, či sa to podarí zvráti ť. 

A samozrejme títo páni s Eurovia, by naozaj najlepš ie 

urobili to, že neprídu na dopravnú komisiu, to je 

ignorácia. A najlepšie by urobili keby sa neskrýval i pred 

verejnos ťou. Trošku to vrhá potom aj na nás svetlo, pretože 

je to momentálne naozaj firma, ktorá od nás získala  

historickú zákazku. Myslím, že most cez Dunaj nesta vala 

a verím, že už nebude. Ale tým nemám na mysli, že b y 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja súhlasím s tým, aby sme sa stretli a povedali 

verejnosti, len vec je taká, že my ešte stále doh ľadávame 

rôzne informácie o, o tomto, o tomto projekte. Stál e 

vyplávavajú na povrch nové a nové zmluvné vz ťahy, nové 

a nové skuto čnosti, ktoré zase menia poh ľad na ten, na ten 

projekt.  

To musím poveda ť, že fakt je to zbabraná vec. 

Napríklad sa zistilo, asi si pamätáte, že toto, 

v predchádzajúcom volebnom období sa robila zmena s tavby 

Štúrovej ulici, kde sa posúvala tá zastávka mestske j 

hromadnej dopravy smerom k Filozofickej fakulte, ab y bola 

bližšie zastávke autobusovej pri Umelke. Aby teda t í ľudia 

to nemali ďaleko. Spôsobilo to dodato čné, alebo teda 

zhotovite ľ tvrdí, že to spôsobilo dodato čné náklady a že to 

spôsobilo dodato čné pred ĺženie termínu. Toto je 

interpretácia zhotovite ľa. Nuž a zistilo sa, že pán 

primátor predchádzajúci pár dní pred vo ľbami podpísal 

zmluvu s majite ľom Eurovie, ktorým odsunul tú autobusovú 

zastávku od Umelky niekam ďaleko. Čiže tým pádom sa úplne 

zmarila tá, vlastne zmaril sa cie ľ celej tej zmeny stavby 

na, na Štúrovej a vlastne zmarila sa zmysel tej zme ny 

stavby, vznikli, možná vzniknú pravdepodobne dodato čné 

náklady, možná sa nestihne termín.  

Toto sú veci, ktoré vyplávavajú na povrch v priebeh u, 

v priebehu času. Zis ťujeme, že zmluva na zhotovite ľa 

s Euroviou vôbec nebola právne posúdená v orgá, v o rgánoch 
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mesta. Právny odbor povedal, že ju nevidel ani. A t ak 

ďalej. Takže, proste je to neuverite ľne sfušovaný projekt.  

A ke ď budeme ma ť informácie, no to sa poradíme spolu, 

že kedy teda budeme ma ť dostatok informácií, aby sme s tým 

úplne išli na verejnos ť. Ve ď aj toto je tu vlastne 

verejnos ť. Však tu sa pred, toto sú už verejné informácie, 

takže môžme to spravi ť.  

Hovorím, že tie informácie vyplávavajú na povrch 

denne.  

Pán poslanec Uhler, to je prihlásené, alebo 

neprihlásené?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hej, tak nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo.  

Len informujem, že som si osvojil tvoj návrh a teda  

slovo požiada, teda slovo zabezpe či ť som vymenil za slovo 

žiada, teda požiada.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, súhlasí s tým.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja som sa na to pýtal už na minulom zastupite ľstve 

a ak teda budem chcie ť vzbudi ť pozornos ť poslancov, tak 

poviem kedy a aké hlavy budú pada ť za to, že ten projekt je 

v takom stave, v akom je? A konkrétne sa teda pýtam , že či 

v sú časnom stave poznania je možné vyvodi ť nejakú 

zodpovednos ť vo či, či zhotovite ľovi, či vo či stavebnému 

dozoru, vo či spolo čnosti, ktorá to pre mesto zabezpe čuje, 

voči spolo čnosti Metro. Neviem, či urobili tí ľudia všetko, 

čo urobi ť v tom danom čase mali.  

Hovorí sa o tom, neviem či je to v rovine pravdy, 

alebo je to len mýtus, hovorí sa o tom, že Bratisla vská 

vodárenská spolo čnos ť ako spolo čnos ť, v ktorej je mesto 

významným akcionárom, nebola dostato čne sú činná práve pri 

tej neš ťastnej Štúrovej ulici.  

Rovnako, rovnako na tom kontrolnom dni sa hovorilo 

o tom, že ani tá projektová dokumentácia nebola pri pravená 

tak, ako mala pripravená by ť.  

Preto naozaj, ja, ja pokladám tú otázku nie, nie 

s krvou v o čiach a, ale chcem naozaj vedie ť, a pod ľa mňa aj 

Bratislav čanov to zaujíma,  kto za stav v akom sa Starý 

most nachádza, nesie zodpovednos ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

No, jedna, jedno opatrenie už nastalo personálne. A  to 

bola výmena na poste hlavného dopravného inžiniera.   

To druhé, kto ešte. Tak podpisy na tých dokumentoch  sú 

jasné. My dávame dohromady materiál, kde budeme klá sť 

otázky a samozrejme aj vyhodnocujeme aj zodpovednos ť. Ale 

to ešte prosím, aby sa vy čkalo chví ľu, zodpovedia mi na 

tieto veci.  

Keďže sa nikto do diskusie nehlási, uzatváram možnos ť 

prihlási ť sa do diskusie a prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chví ľku musíme po čkať, lebo toto bola ústna informácia 

a ešte sa upravuje uznesenie.  

Takže, budeme hlasova ť o návrhu uznesenia: 

Mestské zastupite ľstvo 

po A/ berie na vedomie ústnu informáciu o Nosnom 

systéme MHD,  

po B/ schva ľuje zmenu termínu plnenia uznesenia 

1305/2013 časť B zo d ňa 24. 10. 2013 z pôvodného termínu 

štvr ťro čne na nový termín mesa čne.  
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V časti C/ žiada  primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy požiada ť zástupcov zhotovite ľa aj stavebného 

dozoru prvej etapy prvej časti Nosného systému  MHD úsek 

Šafaríkovo námestie – Bosákova ulica na rokovanií k omisie 

dopravy a informa čných systémov ke ď o to komisia požiada. 

Po druhé, žiada primátora hlavného mesta SR Bratisl avy 

požiada ť zástupcov zhotovite ľa aj stavebného dozoru, aby sa 

kontrolné dni na stavbe prvej etapy prvej časti Nosného 

systému MHD úsek Šafárikovo námestie – Bosákova uli ca 

konali mimo termínov rokovania mestského zastupite ľstva 

a mestskej rady. 

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. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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BOD 13 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV ROPOVODU 

BRATISLAVA-SCHWECHAT 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokra čujeme k bodu trinás ť a tým je Informácia o stave 

príprav ropovodu Bratislava-Schwechat. 

Materiál ste dostali. Ten materiál v podstate oprot i 

predchádzajúcemu stavu neobsahuje žiadne zásadné no vé veci, 

pretože mesto do tejto chvíle nedostalo žiadne podk lady, 

z ktorého by sa dalo.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Šestná. Nerozumiem.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Beriem spä ť. Ďakujem za upozornenie.  

Už za chví ľu budú, takže. Áno, áno Vystúpenia ob čanov. 

Ešte môžme PKO? 

Ešte môžme bod pätnás ť.  
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BOD 15 NÁVRH NA NESCHVÁLENIE VYBRATÉHO 

ÚČASTNÍKA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE   A ZRUŠENIE OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE NA PREDAJ POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. TRNÁVKA, PARC. Č. 

17007/46 A PARC. Č. 17007/47, 

BANŠELOVA, TERCHOVSKÁ ULICA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže, Návrh na neschválenie ú častníka verejnej 

obchodnej sú ťaže a tak ďalej.  

Finan čná. (poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Ježišmaria.  

Toto je výsledok toho, ke ď sa to predkladá na poslednú 

chví ľu.  

Tak výborne, Tibet.  

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 314 

BOD 13A NÁVRH NA PRIPOJENIE SA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY K AKCII VLAJKA 

PRE TIBET 2015 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžte, prosím, zapnú ť pani námestní čku?  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Tak do tej šestnástej to dúfam stihneme.  

Vážené dámy, vážení páni, chcem vás poprosi ť o podporu 

tohto medzinárodného projektu, do ktorého sa tradi čne 

samospráva Bratislava, Bratislavský samosprávny kra j, 

mestské časti i iné samosprávy z celého Slovenska zapájajú 

už od histórie od roku 2010. 

Vlajka Tibetu vjala na tomto magistráte aj v minulo m 

volebnom období, i ešte v ére pána Ďurkovského. Je to 

vlastne symbolická akcia, kde vyvesením Tibetskej v lajky 

v de ň pä ťdesiatehošiesteho výro čia Tibetského národného 

povstania, čo pripadá na desiaty marec, si pripomíname 

práve tie udalosti, i to, že už pä ťdesiatšes ť rokov je 

Tibet okupovaný Čínou.  

Je to v podstate symbolická akcia. Nemá žiadne iné 

dopady, má len vyjadri ť našu podporu ľuďom, ktorí 

v podstate v Tibete sú v situácii, ktorú dnes v Eur ópe my 
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zažívame aj v súvislosti s inou krajinou. Myslím tý m na 

Ukrajinu a dovolím si v tej súvislosti zdôrazni ť aj tento 

aspekt. Preto vás žiadam o podporu v mene aj tých 

poslancov, ktorí podporili prípravu tohto materiálu .  

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.  

Pán poslanec Dostál.  

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

Ďakujem. 

Kolegyne, kolegovia, ja by som vás tiež chcel požia dať 

o podporu tohto materiálu. 

Je to už tradícia. To, čo je nové je, že je tento 

materiál v zastupite ľstve. Ja si myslím, že je to dobré, ak 

by sa to aj udialo tak ako po minulé roky len rozho dnutím 

primátora, tak bolo by to v poriadku, ale je pod ľa mňa ešte 

lepšie, ak to schválime aj my ako poslanci a celé 

zastupite ľstvo dá tým spôsobom najavo čo si myslí 

o situácii v Tibete a solidarizuje sa s ľudom Tibetu. Ň 

Chcem rovnako informova ť, že k, podobné uznesenia už 

boli prijaté v župnom zastupite ľstve, aj v miestnom 

zastupite ľstve mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Keďže sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a 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 materiálu 

po A/ schva ľuje pripojenie sa hlavného mesta Slovenskej 

republiky k akcii Vlajka pre Tibet 2015,  

po B/ žiada riadite ľa magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy zabezpe či ť vyvesenie Tibetskej vlajky na budove 

magistrátu d ňa 10. marca 2015 v čase od osem do osemnástej 

hodiny. Termín 10. 3. 2015. 

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 ťsedem za, jeden sa zdržal, jeden nehlasoval. 
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Teraz  pozerám, že pán poslanec Hr čka je vonku, ale tu 

hlasoval.  

Či nie? Alebo som to zle videl.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Aha, on tam sedí. Či, aha, tam má kar. Okej, pardon, , 

pardon. Ja som, furt, furt ho mám. To bolo v minulo m 

volebnom období. Dobre, vybavené.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 13B VYSTÚPENIE OBČANOV O 14.00 H 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz prišiel čas na vystúpenie z radov ob čanov.  

Tak nech sa pá či pán inžinier Patlevi č. Chce hovori ť 

k problémom nájomníkov reštituovaných bytov. 

Nech sa pá či, pán inžinier, máte tri minúty.  

Občan    Ing.   P a t l e v i č :  
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Ďakujem, dobrý de ň. Trošku som zadýchaný, lebo som sem 

práve dobehol. 

Vážený pán primátor, páni poslanci, pani poslankyne , 

potom ako som sledoval ostatné zastupite ľstvo, kde sa 

preberala téma výstavby náhradných bytov pod ľa zákona 261, 

hovorilo sa tam aj o vzniknutí nejakej pracovnej sk upiny 

a ob čianske združenie Právo na bývanie, ktorého som členom, 

by bolo ve ľmi rado, keby sme tam aj my mohli ma ť nejakého 

zástupcu v tejto skupine pracovnej.  

Sledoval som vystúpenie pána Budaja, ktorý spomínal  

spoluvlastníctvo s mestom, ktoré zatia ľ ale nemá oporu 

v zákone. Takisto sa spomínala možnos ť kupova ť nové hotové 

byty, kde je ale cena v Bratislave pä ťsto Euro mimo. 

Veľmi ma zaujala informácia od pána Buocika, ktorý 

hovoril o bytoch v mestskej časti, ktoré sú v dezolátnom 

stave a mohli by sa opravi ť a nejakým spôsobom použi ť. To 

je ve ľmi zaujímavá myšlienka, lebo pre niektorých ľudí by 

to naozaj mohlo by ť riešenie, ktoré by ich uspokojilo. 

Hlavne tých, ktorí majú rodinné, alebo iné zázemie 

v niektorých z mestských častí.  

Čo sa týka Starého Mesta, obávam sa, že všetky byty 

takéhoto typu v Starom Meste boli už dávno popride ľované 

a pravdepodobne už nejestvujú.  

Takisto pán Borgu ľa a pán Kríž spomínali projekt 

Matador, ktorý bol ob čianskemu združeniu Právo na bývanie 

pomerne široko predstavený. Nastalo tam nejaké stot ožnenie 

sa, zhruba asi desa ť percent ľudí je stotožnených s týmto 
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projektom, dvadsa ť percent ho prijalo ako nutné menšie zlo 

a sedemdesiat percent sa s ním zatia ľ nezmierilo.  

Ide o oblas ť, ktorá má nejakú enviromentálnu zá ťaž, čo 

spomínal pán Hr čka a takisto tam bola kedysi chemická 

výroba, v minulosti tam bol aj požiar chemických lá tok. 

Navyše táto oblas ť má by ť od roku 2017 do roku 2027 

staveniskom a desa ť rokov tam bude prebieha ť výstavba. Čiže 

tiež to nie je ve ľmi najvhodnejšie pre starších ľudí.  

Sme povä čšinou Staromeš ťania a pokia ľ náhradné byty 

nebudú v Starom Meste, znamená to pre nás s ťahovanie sa do 

iného okresu, čím sa narušia naše susedské vz ťahy, budeme 

si musie ť zvyka ť na nové úrady, nové obchody, nového 

lekára, prehlasovanie firiem, všetko s tým spojené,  čo je 

obrovský psychická zá ťaž, najmä pre starších ľudí.  

Pýtate sa možno ako by sme si to my predstavovali. 

Najradšej by sme si odkúpili byty, v ktorých bývame  pod ľa 

zákona 182 z roku 92 tak, ako devä ťdesiatdevä ť percent 

všetkých ostatných ob čanov. Ale to už asi nie je možné.  

Ak musí prís ť k náhrade, osemdesiat percent z nás 

uprednost ňuje finan čnú náhradu, za ktorú si sami 

zabezpe číme nové bývanie pod ľa svojich potrieb a na mieste 

pre nás najvhodnejšom. A toto nové bývanie budeme a j 

vlastni ť, čo je pre nás tiež ve ľmi dôležité. 

Sedemdesiatpä ť percent ob čanov, ktorých sa táto 

problematika týka uprednost ňuje finan čnú náhradu vypo čítanú 

podľa metrov štvorcových opúš ťaného bytu a nie pod ľa po čtu 

osôb.  
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Keď ľuďom poviete, že vlastníkom bytov bude mesto 

a odkúpi ť sa dajú len za plnú trhovú cenu, nepo ďakuje sa 

vám ani tých pätnás ť percent, ktoré sú spokojní 

s Matadorkou. Ak sú pravidlá odkupovania iné, prosí m, 

opravte ma, radi sa dozvieme, ako to bude celé fung ova ť.  

Na záver konštatujem, že zákony 260 a 261 sú zlé, 

deravé, nako ľko kopec ľudí vôbec nepokrývajú a problém 

riešia iba z jednej polovice. (gong) Nepomohla ani novela 

a preto vás chcem poprosi ť, vás pán primátor, aj vás páni 

a dámy, aby ste z vašej pozície iniciovali zmenu zá konov 

260, 261, ktorá by umožnila okrem možnosti náhradné ho 

bývania aj možnos ť finan čnej náhrady, čo je 

najjednoduchšie, najrýchlejšie a asi aj najspravodl ivejšie 

riešenie ako pre mesto, tak aj pre ob čanov.  

Ďakujem pekne. A ospravedl ňujem sa za ten výkon, ale 

naozaj som sem bežal doslova na poslednú sekundu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán inžinier. Zvládli ste to 

veľmi dobre.  

Pán Horák nasleduje. Tiež bude hovori ť k problémom 

nájomníkov reštituovaných bytov.  

Nech sa pá či, máte tri minúty.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 321 

Občan   H o r á k :  

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážen í 

páni poslanci, ja som takisto so združenie Právo na  bývanie 

a chcel by som nadviaza ť na slová nášho nového predsedu.  

Osobne ve ľmi vítam snahu vytvori ť pracovnú skupinu, 

v ktorej, pod ľa toho ako sme sledovali na zázname, by bol 

pán Černý, pani Kimerlingová, pani Tvrdá a neviem ešte 

ďalší, ktorí tam budú v tejto novej skupine kreovaní . My 

prejavujeme maximálny záujem spolupracova ť s touto skupinou 

a boli by sme skuto čne mimoriadne radi, keby sa o našich 

veciach mohli aj s nami nejakým spôsobom podie ľať na ich 

riešení.  

Doteraz, žia ľ, nám to nebolo v princípe umožnené, 

hlavne na tej vyššej úrovni v rámci našej spoluprác e 

s pánom primátorom so starým zastupite ľstvom, pán primátor 

Ftá čnik chodil na všetky naše schôdze, bol v riešení 

problémov ústretový, žia ľ veci, ktoré sme chceli rieši ť sa 

mu podarilo dotiahnu ť len na pol, na pol cesty.  

Chcem reagova ť na vystúpenie pána Borgu ľu, ktorý 

spomenul, že situácia je ve ľmi vážna, že sa prakticky ni č 

neurobilo a svojim spôsobom najprijate ľnejší projekt 

momentálne je výstavba bytov v Matadorke. V tomto p rípade 

kolega spomínal pôvodne okolo desa ť percent našich ob čanov 

malo záujem o tento projekt, ovšem ke ď sme zistili, že 

sedem, že je tam ekologická zá ťaž sedemdesiatdva percent, 

ako správne uviedol aj pán Hr čka v minulom tom svojom 

vystúpení, ľudia prakticky prestali ma ť záujem o túto 

lokalitu a dokonca sme podali aj petíciu na obecný úrad pre 
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životné prostredie. Čiže skuto čne momentálne dá sa poveda ť, 

že takmer nikto nemá záujem o lokalitu Matador.  

Zaujímavým spôsobom hovoril aj  pán Budaj. Čiže tu je 

možnosť ur čitej inej formy odškodnenia, než je bytová 

náhrada, bola by ta, bola by to finan čná náhrada. Ovšem 

tento systém je mimoriadne komplikovaný a potrebuje  to 

rieši ť na vyššej úrovni, na úrovni ministerstiev a vlády.  

Tu by my sme, žia ľ, v týchto veciach neuspeli a tu by sme 

chceli ve ľmi poprosi ť nové zastupite ľstvo, pána primátora, 

aj ďalších pánov poslancov, keby s nami mohli spoluprac ova ť 

a mohli by nám pomôc ť pri tejto záležitosti.  

My máme plán akým spôsobom bude možné postupova ť tak, 

aby sme v rámci tých sedemdesiatich dvoch miliónov Eur, 

ktoré boli vy členené, uspokojili naše, naše požiadavky. To 

uspokojenie bude aj tak ve ľmi vzdialené od našich predstáv, 

ale my sme ochotní ís ť (gong) na kompromis.  

Ďakujem pekne.  

Ja by som ešte na záver chcel poprosi ť, keby bolo 

možné sa, pokia ľ tu budeme prítomní, vyjadri ť, či máte 

záujem na tom, aby pracovná skupina s nami spolupra covala.  

Veľmi pekne ďakujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Určite, práve som prehodil pár slov s I. námestníkom, 

stretnete sa, aj my preskúmame možnosti, ako sa môž me 

obráti ť na štátne orgány, aby rozmýš ľali o zmene toho 

zákona. Neviem, či to je reálne, ale urobi ť to minimálne 

môžme, takže si preveríme naše možnosti v tomto. Al e budeme 

to robi ť ale spolu.  

Pán Michálek, téma lesopark.  

Občan   Juraj   M i c h á l e k :  

Dobrý podve čer. Dokon čím, čo som minule nemohol.  

Pán primátor bol so mnou pred jeho zvolením na tomt o 

kúsku lesoparku. To je ani nie dvadsatina celého úz emia 

vyrúbaného lesoparku. Holorubu. Ukázal som mu smery , 

v ktorých sa rozkladajú ďalšie množstvá hektárov vyrúbaného 

lesoparku. Pred jedenástimi, dvanástimi rokmi, ke ď 

odvolávali predošlého správcu, bola  vyrúbaná ani n ie 

polovica. Čiže každých desa ť rokov pribudlo zhruba 

päťdesiat hektárov.  

To nie sú len lesy. To je potenciál rozvoja mesta. 

A ja som vtedy, aj teraz, navrhol trom za sebou idú cim 

primátorom riešenia. Tie riešenia nespo čívajú v tom, že 

vyhlásime celé ostatné územie za nedotknute ľné. To ni č 

nerievyrieši, pretože tie stromy nevyrastú bez pomo ci 

človeka. Taká je situácia. Tu treba regulérnu sú ťaž 

riešení, z ktorých by neboli vyradení ani tí urbani sti 

a živnoprostrediari, ktorí to majú na starosti, dva dsa ť 

rokov sa s tým v úvodzovkách zaoberajú a výsledok j e 

takýto. Holorub na holorub.  
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To znamená, verejnú sú ťaž, v ktorej by ste si vy potom 

mohli vybra ť možno aj budúcich urbanistov a reprezentantov 

mesta, pretože to, čo sa tam deje, to dokazuje, že ani 

správa lesoparku, ani urbanisti, ani životnoprostre diari 

ten problém nie len že nevidia, ale nevedia rieši ť.  

Čiže treba vypísa ť sú ťaž pod ľa algoritmu, ktorý som 

vám dal, som vám k dispozícii kedyko ľvek, môžeme pripravi ť 

podrobné vypísanie toho, tej sú ťaže, ale čím skôr, pretože 

ja tam chodím každý druhý, tretí de ň, sa rúbe. Rúbe a píli 

tak, ako vtedy, ke ď ste tam bol so mnou. A omnoho viacej. 

Vyváža sa to drevo vo ve ľkom napriek tomu, že majú 

obmedzený limit. Ale oni mali vždy obmedzený limit.  A si to 

zdôvodnili kalamitami. Ale tie kalamity oni priprav ovali 

sami. Oni ich organizovali. Oni najprv vyrúbali pä ťdesiat, 

devä ťdesiat percent, potom po čkali kým padnú tých 

posledných desa ť a zavolali si tam novinárov, že pozrite sa 

aká kalamita, my to musíme všetko vyrúba ť. A napísali to 

(gong) ako kalamitné drevo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Michálek, ja mám ten algoritmus, ale vy viete, že 

my máme, my sme uzne, ja viem, kde bývate, my máme to 

uznesenie týkajúce sa mestských lesov a tam sme si zriadili 

radu, alebo rozmýš ľame o rade Mestských lesov. Skúste sa 

tam zapoji ť do toho, lebo tam chceme urobi ť koncept. A toto 

by mohlo by ť sú časťou toho konceptu.  
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Lebo nejakú sú ťaž teraz pod ľa algoritmu, to môžme 

spravi ť, ale skúsme to spravi ť na nejakej bázy konceptu 

v tej rade.  

Občan   Jozef   M i h ó k :  

Rád tam prídem. Problém bude len v tom, že oni rúbu  

ďalej a to treba okamžite zastavi ť a za čať novú trajektóriu 

vývoja od jari, okamžite, čím skôr. K tomu som ochotný 

prispie ť. Ke ď chcete, zavolajte si ma tam, ke ď nie, tak 

kon čím.  

Vďaka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

dobre. 

Ďakujeme pekne.  

Nasleduje pán Jozef Sivák a chce hovori ť k reštitu čným 

domom a bytom, PKO  a Laurinská.  

Nech sa pá či. 

Občan   Mgr. Jozef   S i v á k ,  Csc. :  

Áno. Vážený pán primátor, vážení poslanci, vážené 

panie poslankyne, do tretice aj ja tu zastupujem ob čianke 

združenie Právo na bývanie.  

Predchádzajúci primátor sa vyjadril a súhlasil s tý m, 

aby zoznam reštituovaných domov a bytov bol znova o tvorený, 
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ale už ho nestihol otvori ť, takže a k tejto veci som 

hovoril viackrát, zoznamy som dal k dispozícii, vše li čo som 

navrhoval, takže tento problém prechádza na nového pána 

primátora. Pretože tento zoznam by mohol teda umožn i ť 

dosta ť sa ďalšiemu po čtu bytov a nemusela by v takom 

prípade, by sa ušetrili náklady na, aj na výstavbu.  

Pripomínam vyjadrenie jedného z predchádzajúcich 

starostov Starého Mesta, inžiniera Petreka, že zo S tarého 

Mesta odišlo, respektíve bolo odídených desa ťtisíc ob čanov 

s trvalým pobytom a namiesto nich sa nas ťahovalo do Starého 

Mesta desa ťtisíc obyvate ľov s netrvalým pobytom. Takže, 

a to všetko je bytový fond, teda majetok hlavného m esta. 

Nie Starého Mesta. Takže vidím tu takisto isté, ist é, isté 

možnosti.  

A záro, zárove ň by som chcel využi ť túto príležitos ť 

aj sa vyjadri ť k aktualite a to súvisí s bývaním, kultúrou 

bývania a to je PKO.  

PKO treba zachova ť a zve ľaďova ť. PKO, pokia ľ rozsudok 

Okresného súdu nebol nezávislý, PKO je chránené 

medzinárodným paktom kultúrnych a politických práv a do 

kultúry a životného prostredia patrí aj Právo na bý vanie. 

Takže aj toto treba využi ť.  

Áno, že nie sú peniaze? Akože nie sú?  Pre čo mesto 

neemituje komunálne obligácie? Všet, ob čania Bratislavy 

a celého Slovenska podporia finan čne tento projekt.  

Ďakujem za pozornos ť.  
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Inak, inak k PKO som takisto podnikol viacero kroko v 

a dal podnetov, aj bývalému primátorovi (poznámka: hovor 

mimo mikrofón). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pán Sivák, ďakujem ve ľmi pekne. 

Ďakujem vám za  

(poznámka: ob čan hovorí mimo mikrofón) 

Občan   Mgr. Jozef   S i v á k ,  Csc. :  

(poznámka: ob čan hovorí mimo mikrofón) 

Nie len čo sa týka verejných financií, ale aj 

súkromných, musí ma ť mesto vždy navrch. Mesto musí kone čne 

už dnes (gong) poveda ť, kto je tu pánom.  

Ďakujem za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán Sivák.  

Nasleduje pán Mihók. Termí, (poznámka: oprava „ööö“ ) 

k téme Dopravný podnik. 
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Občan   M i h ó k :  

Dobrý de ň prajem. Pred tým, ako by som k vám 

prihovoril, tak som vám doniesol materiály, ktoré s ú na tom 

stole pre každého poslanca a bol by som rád, keby s te si 

ich zobrali. Tam máte komplet materiál o tom, čo budem 

hovori ť, aby som nemoho, nemusel sa roz ťa. Máte tam 

z prokuratúry, máte tam z da ňového, máte tam proste všetky 

materiály a bol by som rád, keby boli rozdané posla ncom, 

tie materiály, čo sú tam na stole, aby som o tom nemusel 

hovori ť.  

Takže teraz ma iritovalo zase k tomuto rozhovoru 

s vami tá posledná relácia, ktorá bola v televízii,  kde bol 

pán poslanec Uhler aj  s pánom Budajom aj pánom pos lancom, 

oproti mne je, teraz neviem je ho meno.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón zo sály) 

Nie. Dostál? Nie. Dostál ur čite nie.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón zo sály) 

Borgu ľa. Né, však opi čky máme radi všetci, pán 

Borgu ľa, v pohode.  

Dobre.  

Bola tam krásna téma čo sa týkalo tých orgánov, ktoré 

pôsobia v tých mestských podnikov. A ke ďže moja taká 

slabšia stránka je ten Dopravný podnik, tak ma tam strašne 

iritovali tie slová, ktoré tam každý jeden odprezen toval 

z vás.  
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Začnem pánom Uhlerom.  

V lete som s ním sedel, ke ď som ho upozornil, že 

podvaly, ktoré sa vymie ňajú sú staré a fakturujú sa nové. 

V lete som ho na to upozor ňoval a o sedem mesiacov sa ma 

opýta: A neviete aká firma to robila?  

A či ja tam sedím v Dopravnom podniku? Či ja mám 

kontrolova ť mestský podnik? Toto sú vážne veci.  

Pán Uhler je to tak. Ne, ne, nehovorte, že klamem. 

Klamem?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón zo sály) 

Počkaj, my sme spolu sedeli. Ja som zavolal 

telefonicky človeku, ktorý podvaly vymie ňal. Človeku, ktorý 

podvaly vymie ňal, ktorý tvrdil, že podvaly nie sú nové. 

Napriek tomu sa fakturovali nové podvaly. Napriek t omu ste 

ako člen tej rady dozornej ni č neurobil.  

Čo sa týka toho Dopravného podniku, to je, tej 

odťahovej služby, viete jak to dopadlo nakoniec? Tie 

materiály máte u seba. To, že sa falšovala pe čiatka 

Dopravného podniku, jedno z druhým, tak pán Belfi u robil 

prstom tej firme, prosím vás, už nepoužívajte našu 

pečiatku, lebo to sa nepatrí.  

Ale všetky tie podvody máte v tých papieroch, tak s i 

ich pozrite. Máte tam moju mailovú stránku. Napíšte  mi, 

ktorý máte gule z vás poslancov sa obu ť do (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) a garantujem vám, že ke ď budete 

normálni, tak za pár mesiacov tu môžu by ť peniaze 
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v mestskej kase. Ale to musí ma ť v prvom rade záujem vy, 

pán primátor nový, s ľúbil mi to po čas celej jeho kampane. 

Neviem, či sa k tomu uchýli alebo neuchýli k tomuto kroku. 

Ale tak závažné veci, aké, aké máte teraz pred sebo u, to 

nie je sranda, to je vážna vec.  

Teraz čo sa týka aj tej od ťahovky, čo sme sa, to je, 

to je dokone č, do nekone čna kol-dokola.  

A ke ď som pána Borgu ľu videl v tej relácii, jak 

vychva ľuje pána Belfiho, pán Borgu ľa, klobúk dole. Neviem 

či ste bratranci s pánom Belfim, ale chváli ť ho za tie 

podvody, ktoré sú v týchto materiáloch, ste odvážny  chlap. 

(gong) 

A ke ďže rád dávate trestné oznámenie, som zvedavý, ke ď 

si toto prejdete, či dáte trestné oznámenie na tie 

materiály, ktoré som vám dal teraz na stôl. Rád ich  dávate, 

tak sa teraz ukážte ľuďom Bratislavy, že ste ten človek, 

lebo nie je dobré, ke ď vaše meno sa spomína tam a tam a vy 

sa hráte, že neviete o čo ide.  

Viete o čom hovorím? O tom, ke ď sme sa stretli na 

schodoch pred trištvrte rokom a ste sa tvárili ja n i č, ja 

muzikant. A zrazu vás vidím v televízii, že vy hlad káte 

Belfimu bruško. Tak vy ste iní človek.  

Ďakujem pekne. (gong) 
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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. 

Nasleduje pán Vaga č.  

Nech sa pá či, pán inžinier.  

Občan   Ing. Matej   V a g a č :  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,  

Predstavte si, že máte dom. Ten dom stojí na pozemk u. 

Dom i pozemok sú vaše. Pozemok predáte bez toho, ab y ste sa 

na tom dohodli s vašou rodinou, ktorá sa na dom pre d rokmi 

poskladala. Rodina sa musela vys ťahova ť, nový majite ľ 

pozemku dal na bránu zámku, pred bránu uviazal strá žne psy.  

Rodina nemá adekvátnu náhradu, býva teda po prenájm och 

a mí ňa ove ľa viac pe ňazí, ako by minula na prevádzku 

vlastného domu. Navyše prichádza o zisk od podnájom níkov. 

Majite ľ pozemku chce dom zbúra ť, hoci sa s majite ľom 

domu na tom nedohodol a už vôbec nie s rodinou, kto rá tam 

bývala. Hoci sa majite ľovi pozemku môže hlavou prehá ňať 

predstava, že kúpa pozemku je to isté, ako zbúranie  domu, 

nie je to pravda. Nikde nie je napísané, že dom sa má 

a môže zbúra ť.  

Majite ľ pozemku je nervózny a rodina, ktorá sa tomu 

prirodzene odmieta vzda ť, sa súdia v dlhoro čnom spore. Dom 

medzi časom navonok chátra, jeho hodnota sa však nemení. 

Stále má svoju obrovskú cenu. Architektonickú, ľudskú, i tú 
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v eurách. Jeho dnešná nevábna podoba je viac problé mom 

neporiadku a neudržiavania ako skuto čného chátrania. 

Napriek tomu sa používa ako nátlakový argument búra nia.  

Áno, hovorím o PKO. Iniciatíva Bratislava otvorene sa 

k PKO opä ť vracia zasko čená najnovším vyhlásením niektorých 

bratislavských poslancov. Vraj už neexistuje lepšie  

riešenie, ako si zbúra ť vlastný dom, tvrdia poslanci. 

Zvláštne. Rodine, ktorá nemá kde býva ť je dom zdravý a je 

naďalej jej vlastníctvom, by sa také nie čo ani vo sne 

neprisnilo.  

Pre čo napadá búranie jediného verejného stánku kultúry 

svojho druhu v meste jeho vlastným poslancom, ke ď existuje 

množstvo pádnych dôvodov na jeho zachovanie, to ved ia iba 

oni. Jedno je však isté, ak sa mesto, majite ľ domu, 

bezdôvodne vzdá a dovolí búra ť vlastné budovy, tak vo 

využití súkromných pozemkov pod nimi už bude rozhod ova ť iba 

ich majite ľ a toho verejný záujem zaujíma ur čite menej ako 

generovanie svojho zisku.  

Dnes teda rozhodne nestojí otázka či sa PKO niekomu 

páči alebo nie, ide o princíp. O to, ako pokútne prich ádza 

mesto o svoj majetok, rodina o svoj dom a všetci o spolo čné 

užívanie domu i o zisk, ktorý by celkom nelogicky m al 

prejs ť do rúk súkromnej firmy.  

Ukončím tento príhovor slovami Borisa Filana: 

Bratislava sa stala paródiou samej seba. Neodbornos ť, 

chamtivos ť a pocit beztrestnosti spôsobujú, že sa 

premárnili aj najvä čšie šance za celý (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) tohto mesta. Je neuverite ľné, ako sa 
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dokážeme vzda ť čohoko ľvek. Amfiteátrov, divadla, Dunaja, 

parkov, PKO, futbalových štadiónov. To ľko toho nedokázali 

zni či ť ani dve svetové vojny. Nám to naozaj nie je jedno!  

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, nasleduje pán inžinier Džatko?  

Občan   Ing.   D ž a t k o :  

Dobrý de ň vážení prítomní, som rád, že vás môžem 

oslovi ť. Chcem vystúpi ť v takej veci, že v, v mestskej 

časti Lama č bola v roku 2007 v územnom pláne mesta 

spracovaná, proste spracované riešenie zóny, takzva ný Nový 

Lamač. A v tomto územnom pláne mesta bolo stanovené, že 

takzvaný územný plán zóny má vytvori ť mestská časť Lama č, 

zóny Nový Lama č. A v roku 2007 ako dobre viete, že teda 

desa ť rokov sa čakalo na plus-mínus na, na schválenie a na 

vytvorenie toho územného plánu mesta, no a od vtedy  osem 

rokov mestská časť Lama č vypracúva územný plán zóny, ktorý 

medzitým podvodným spôsobom de facto premenovali na , na 

zónu Ze čák takzvaný. Minuli na to už v starej mene dva 

milióny korún, v eurách to je cez šes ťdesiatpä ť tisíc 

a stále neni hotový.  

Samozrejme toto všetko, robia tam rôzne zmeny, dote raz 

neni to vyhotovené. Tie zmeny robia v prospech niek torých 
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finan čných skupín, ktoré tam skúpili zopár pozemkov, lebo  

tam cítia svoje, svoje, svoje možnosti developerské . Všetko 

v rozpore so základným predpisom s takzvanou nadrad enou 

územnoplánovacou dokumentáciou, čo je Územný plán mesta.  

Proste v podstate stav je taký, že mestská časť Lama č 

podrýva tie riešenia a schválené veci, ktoré sú, kt oré sú 

v územnom pláne mesta.  

Niektoré veci som riešil tu priamo aj s poslancami,  aj 

som dal rôzne s ťažnosti, napríklad s kanceláriou bývalého 

námestníka pána, pána Budaja, kde som bol súhlasne riešený. 

Aj som dal nejaké s ťažnosti, súhlasne mi odpovedal pán 

primátor Ftá čnik, ale ni č sa nedeje. Ďalej sa ni č nehýbe.  

Áno, a chcem poveda ť, že aby ste proste, má to, to má 

strašne ve ľa ako rôznych proste od, ako častí. Predstavte 

si, že toto stálo pä ťstotisíc korún, pä ťdesiat strán štúdia 

takzvaná overovacia, ktorá ten, tú zónu proste vyri ešila do 

územného plánu. Potom dva roky na to vyrobili za 

dvadsa ťštyritisíc Euro tento materiál, čo stál, to je de 

facto cez sedemstotisíc korún. Proste nie čo nenormálne.  

A ďalšia záležitos ť, že predstavte si, že na tomto sa 

podie ľala takzvaná odborne spôsobilá osoba vaša pracovní čka 

inžinierka Balašová, ktorá tam bola v trojjedinej ú lohe. Že 

ona bola pracovní čka magistrátu, (gong) proste aj odborne 

spôsobilá osoba a ešte aj vypracovala tento, túto 

záležitos ť za sedemstoštyridsa ťtisíc.  

A dovolí, no a, a ke ď môžem ešte poslednú vetu 

poveda ť, vlastne môj tentok proste toto vystúpenie smeruje  
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k tomu, že chcem požiada ť mesto aby znova si zobralo svoju 

právomoc a doriešilo tento územný plán zóny vo vlas tnej 

ingerencii, pretože mestská časť je absolútne neschopná 

a proste aby nám pomohla v tom, aby kone čne sa tie veci 

doriešili, aby sa tam kone čne mohlo za čať stava ť.  

A ešte, ak dovolíte poslednú vetu, niektorí si to 

budete pamäta ť, že to je pozostatok toho, ako 

v osemdesiatich rokoch bolo to v podstate nám vyvla stnené 

na komplexnú bytovú výstavbu, na, na, na, na výstav bu 

panelákov, potom do roku 2000 to vracali, no a pros te od 

roku 2007 do roku 2015 sa nevieme s tým pohnú ť no. 

Nemôžem všetko poveda ť, lebo to, to by bolo na hodinu 

rozprávania, ale ďakujem, že ste ma vypo čuli a proste ve ľmi 

žiadam a prosím mesto, aby nám s tým pomohlo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pán Džatko. My si zistíme teda tie 

informácia. Teda ja o tom ni č neviem o tomto Ze čák, neviem 

čo, čo vám kto s ľúbil tu predtým a neurobil, ale skú.  

Dajte prvému námestníkovi, dajte prvému námestníkov i 

a zistíme, že o čo ide a či mesto v tom môže nie čo, či 

mesto v tom môže nie čo urobi ť.  

Dobre. Jasné.  

Pán Halúzka.  
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Občan    H a l ú z k a :  

Dobrý de ň prajem. 

Po takýchto ve ľkých globálnych problémoch, aké sa tu 

teraz doteraz riešili, prichádzam s takým ďaleko menším, 

ale rovnako pál čivým problémikom.  

Som spoluvlastníkom bytu na Kalin čiakovej 13. Tento 

dom, v ktorom máme byty ako spoluvlastníci, má zhru ba sto 

rokov. Okolo roku 2000 nám mesto previedlo tieto by ty do 

osobného vlastníctva, bohužia ľ bez toho, aby sme dostali aj 

zodpovedajúce zdroje na opravu týchto domov. Čiže museli 

sme sa len vyzbiera ť na nejaké opravy, ktoré sme sa snažili 

zvládnu ť nejakým spôsobom. Ke ď sa nám kone čne podarilo 

nájs ť nejaký model so spoluvlastníkmi v rámci bytového 

domu, dohodli sme sa na tom, že teda opravíme, zlep šíme si 

bývanie v tomto dome. Tento dom je pochopite ľne bez vý ťahu, 

ako sa to pred sto rokmi stavalo, čiže rozmys, rozhodli sme 

sa, že si na vlastnom pozemku postavíme vý ťah, opravíme si 

strechu, zobytníme podkrovie.  

31. 7., čiže vlani v júli sme podali žiados ť na 

magistrát o vydanie záväzného stanoviska k investi čnému 

zámeru. Už po krátkych štyroch mesiacoch sme sa dop racovali 

k tomu, že nám 25. 11. bolo takéto záväzné stanovis ko 

vydané. Dnes je 26. februára a my do dnes toto závä zné 

stanovisko stále nemáme, čiže nie sme schopní dokon či ť 

územné rozhodovanie a požiada ť o stavebné povolenie.  

Otázka na pána  primátora. Či sa vám to zdá normálne, 

aby mesto vydávalo záväzné stanovisko na takúto jed noduchú 

stavbu trištvrte roka?  To je jedna vec.  
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A druhá otázka je teda, či vieme da ť nejaký konkrétny 

termín, kedy sa k takémuto stanovisku, ktoré je už vydané 

a čaká na podpis štatutára mesta vieme dosta ť, aby sme sa 

vedeli posunú ť ďalej?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz ešte vám nerozumiem, pán Halúzka. Vy ste 

povedali, že vám bolo vydané, ale že ho nemáte?  

Občan    H a l ú z k a :  

Áno, čaká na váš podpis od 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak potom nebolo vydané.  

Občan    H a l ú z k a :  

Mám vypracované, kde je napísané, že teda má svoje 

schva ľovacie číslo, je v šuflíku a čaká na váš podpis od. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže nebolo vydané teda.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 338 

Občan    H a l ú z k a :  

No, ja ho nemám, takže neviem.  

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

Takže nebolo vydané, lebo ste povedali, že bolo 

vydané, lebo nebolo vydané. 

Občan    H a l ú z k a :  

V dokumentoch, ktoré sa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je tá, to je tá prístavba, taká, ten rožný dom? 

Taký ten, tá nadstavba tých troch poschodí? To je, o tom sa 

bavíme?  

Občan    H a l ú z k a :  

Nie, nie, je to vstavba do podkrovia. Je to síce ro žný 

vchod, to je pravda.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je ten vchod oproti tej Fakulte farmaceutickej?  

Občan    H a l ú z k a :  

Áno. Ale nie sú tam tri poschodia.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sú tam, pod ľa toho, pod ľa toho projektu sú tam tri 

poschodia nové.  

Občan    H a l ú z k a :  

Podľa toho, pod ľa toho projektu je tam jedno nové 

poschodie a jedna vstavba do podkrovia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A presahuje to výšku. 

Občan    H a l ú z k a :  

Nepresahuje to, ostalo to stále rovnaké.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

O tomto bola diskusia, lebo sme nevedeli posúdi ť, či 

to zapadá do tej existujúcej zástavby alebo nie, le bo 

z toho, z tých podkladov, ktoré, ak sa bavíme o tom  istom 

teda, z tých podkladov, ktoré my máme k dispozícii a bola, 

sedela na tom celá urbanistická komisia, sme všetci  

nedokázali posúdi ť, či to lícuje s okolitými strechami, 

a nie. Ak to lícuje, tak by to nemal by ť problém.  
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Občan    H a l ú z k a :  

Lícuje, to pred všetkými, pred všetkými (poznámka: 

nezrozumite ľné slová). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

ak to nelícuje, tak je to problém.  

Toto sme práve vrátili, pretože tie podklady 

nedodávali túto informáciu.  

Občan    H a l ú z k a :  

Toto je teda nová informácia. Viem, že tá komisia b ola 

v utorok. Napriek tomu, to už bola tretia komisia, ktorá sa 

tým zaoberala.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bola to moja prvá komisia. Za tie predchádzajúce, 

bohužia ľ, ja nie som zodpovedný.  

Občan    H a l ú z k a :  

24.  11. komisia k tomu vydala schva ľovacie 
stanovisko. 25. 11. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja som prišiel do kancelárie 11. 12. pán Halúzka. A le 

samozrejme spravím všetko pre to, aby sme vám pomoh li, ale 

musí to ma ť hlavu a pätu. My sme to mali prvý krát v tejto 

komisii. Problém bol ten, že sme nevedeli, či to lícuje 

s okolitými strechami alebo nie. A preto sme ten ma teriál 

preložili o ďalší týžde ň, aby sme získali túto informáciu.  

Tam sedí pani inžinierka Plencnerová, vedúca 

oddelenia, prosím, spojte sa s ňou a, a dopl ňte to. Hej? 

Aby sme to mohli rozhodnú ť.  

Občan    H a l ú z k a :  

Dobre. Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vyzerá, že to bolo posledné vystúpenie ob čanov. Žiadny 

ďalší ob čan sa už neprihlásil, takže my môžme pokra čova ť 

v rokovaní nášho zastupite ľstva.  
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BOD 13 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV ROPOVODU 

BRATISLAVA-SCHWECHAT 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A to znamená, že sme teda v bode, sme v bode 

Schwechat. Informácia o stave príprav ropovodu Brat islava-

Schwechat. 

Ja vám k tomuto bodu môžem poveda ť iba krátke, krátke 

úvodné slovo. Do dnešného, teda ten materiál v pods tate 

reprodukuje ten predchádzajúci. Situácia je taká, ž e my sme 

nedostali žiadne podklady, z ktorého by sa, z ktorý ch by sa 

dalo dovodi ť nejaké konkrétne trasovanie tohoto ropovodu 

Bratislava – Schwechat. Nedostali sme ani žiadnu št údiu 

uskuto čnite ľnosti tej trasy, ktorá by popisovala technické 

riešenie trasy.  

Jediné, čo môžme spravi ť je, že ke ď to dostaneme, tam 

chceme zriadi ť expertnú skupinu zamestnancov 

a profesionálov, ktorí by vedeli potom posúdi ť relevanciu 

tých podkladov a dopad na mesto a na životné prostr edie.  

Ja som tlmo čil nesúhlas mesta s týmto projektom 

rakúskemu ve ľvyslancovi, ja som to tlmo čil aj zástupcovi 

tej spolo čnosti Trans, neviem jak sa volajú už teraz, 

ktorý, ktorý tu bol. Ale to som hovoril už na minul om 

zastupite ľstve. Od tej doby nedošlo k žiadnym, alebo ja 

neviem o žiadnych nových skuto čnostiach.  

Ďakujem pekne. 
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Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

(poznámka: nezrozumite ľné slová), že ve ľa diskutova ť 

netreba. Pán primátor, stojí vec stále tak, ako stá la aj 

v minulom volebnom období a preto podobne ako vtedy  sa 

znovu na vás obraciam ako inštitút, teda ako na pri mátora: 

začnite robi ť kroky k tomu, aby bola zrušená, zrušené to, 

čo máme zapísané v územnom pláne ako trasu Ropovodu 

Schwechat. Ak teda po čúvame hlasy Petržal čanov, po čúvame 

hlasy Bratislav čanov, ktorí si neprajú ropovodom zvýši ť 

záťaž nad Žitným ostrovom, nad našimi vodnými zásobami . Ak 

počúvame hlasy nakoniec našeho podniku bé-ve-eska, kto rý sa 

takisto v tomto vyjadruje jednozna čne.  

Tak si uvedomme, že my poslanci sme kedysi, naši 

predchodcovia schválili trasovanie ropovodu a to ro vno cez 

Petržalku a toto trasovanie môžme zruši ť. To zrušenie je 

ove ľa jednoduchší proces, než je zmena územného plánu. 

Jednoducho môže to z toho územného plánu zmiznú ť bez 

všetkých dlhých, dlhých opatrení, aké sa vynucujú, keď sa 

naopak do územného plánu vkladajú nové stavby.  

A preto vás prosím a žiadam, aby ste vykonal kroky 

v aparáte a v spolupráci s územným plánom a hlavnou  

architektkou, aby takéto kroky mesto kone čne uskuto čnilo.  
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No a pripomínam, napokon ešte jednu vec. Vláda 

ignorovala hlavné mesto pri našich žiadostiach. Pre d dvomi 

rokmi som dal výzvu ministrovi hospodárstva, medzit ým sa už 

vy, vymenil, čiže život naozaj všetko zmenil, len jedno 

zostalo. Vláda nám nechce poveda ť svoje zámery s ropovodom. 

Čiže znovu sa na vás obraciam, apelujte na ministra,  nech 

príde láskavo osobne. Toto je hlavné mesto, Petržal ka je 

tretie najvä čšie sídlo v Slovenskej republiky a Bratislava 

stojí na najvä čších zásobách pitnej vody v Strednej Európe. 

Preto chceme vedie ť aké má vláda plány. A príde, či 

nepríde, prosím konajte a smerujme k tomu, aby sme nemali 

dobrú zámienku, že nám schvália nakoniec ropovod aj  bez 

nášho vedomia s tým, že ve ď aj tak ste ho mali v územnom 

pláne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Možná že k zmenám územného plánu môžme potom využi ť 

pani inžinierku Plencnerovú, ak tuto sedí. Ale poto m, až po 

disusii.  

Pán poslanec Mrva.  

 Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán primátor, poslanci, ja som ve ľmi rád, že od 

pondelka, kedy sme mali ten materiál na kluboch do dneska 
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doznal ten materiál zmeny. Dos ť zásadné zmeny. Lebo 

v pondelok som ešte kritizoval za to, že je teda sk uto čne 

ni č nehovoriaci a navrhuje tam zruši ť jedno ve ľmi dôležité 

uznesenie 1572/2014, ktoré má pä ť častí a vlastne dôležité 

je ešte, že tie časti mali by ť splnené v septembri 2012. 

jediná časť čo je splnená, tak je splnená časť, ktorú má 

urobi ť spolo čnos ť Slovnaft.  

Časti, ktoré mala urobi ť spolo čnos ť Transpetrol, 

a urobi ť analýzy a štúdie v časti 3 až 3.4 a časti, ktoré 

mala urobi ť BSP, po ťažmo Bratislavská vodárenská 

spolo čnos ť, spolo čnos ť mesta, v časti 5.1 až 5.2 analýzy 

a štúdie nie sú vypracované. Mali by ť urobené v septembri 

2014 a bolo navrhnuté teda zrušenie tohto uznesenia . Teraz, 

v tomto uznesení ho už len berieme na vedomie, v ďaka bohu, 

že ste si to všimli a upravili ten materiál.  

A nová vec, teda staronová je, že tuná navrhujete, pán 

primátor, troch ľudí z tímu magistrátu do pracovnej 

skupiny. Ten ropovod sa bytostne týka mestských častí 

Petržalka, Ružinov, Vajnory, prichádzajúc od Trnavy  alebo 

od Nitry popri dia ľnici, Ve ľký Biel, aha, od Senca.  Čiže 

my sme hovorili už minule, že boli by sme radi, aby  boli 

prizývaní, ke ď tá pracovná skupina bude zasada ť a budú 

prizvaní niekedy na rokovanie s ministerstvom hospo dárstva, 

ktoré pracuje v tejto veci v utajení. Skuto čne sa mi to 

zdá, že pracuje v utajení, lebo ani vy neviete ako to má 

ís ť, ani my nevieme ako to má ís ť. A ako povedal pán Budaj, 

aby sa nám nestalo, že všetci vieme, že je to v úze mnom 

pláne, a ide to tade, kade to v územnom pláne má by ť.  
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Čiže ja by som bol rád, keby tam bol vždycky prítomn ý 

niekto z mestskej časti Petržalky, Ružinov a Vajnor, alebo 

aj mestskí poslanci za Petržalku, Ružinov a Vajnor ak 

dostaneme náhle nejaké pozvanie na rokovanie 

s ministerstvom hospodárstva alebo s BSP. Neviem, či to 

musím da ť do uznesenia, že navrhujem, že berie, že berie na 

vedomie a žiada, aby boli prítomní pri rokovaniach s Trans, 

s BSP alebo ministerstvom hospodárstva zástupcovia 

mestských častí Petržalka, Ružinov, Vajnory.  

Ďaku. Ke ď si to osvojíte, tak potom to nemusím dáva ť 

do uznesenia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ja som schopný si to osvoji ť. Pani inžinierka 

Plencnerová, pozna čili ste si to? A (poznámka: 

nezrozumite ľné slová), aby sme potom pánovi Muškovi, ktorý 

to má da ť dohromady tú komisiu vedeli poveda ť a zada ť túto 

úlohu, aby vždy poozýval zástupcov týchto troch mes tských 

častí. Môžme to takto spravi ť?  

A ktorý to budú zástupcovia, pán poslanec? Budú to 

poslanci, starostovia, zamestnanci? Kto to bude ten  

zástupca? Starosta? Alebo ty povieš, že kto tam prí de? 

Alebo?  
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Mestská časť ur čí zástupcu za Petržalku, za Ružinov, 

za Vajnory. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Dobre, tak to potom ale, prosím ťa, pošlite rovno pani 

inžinierke Plencnerovej tú informáciu, aby vedela z ariadi ť 

ten ďalší postup. Hej? Dobre. Dobre.  

Ten, tá zmena toho uznesenia bola v ďaka bodu, aj to 

bolo v ďaka riadite ľovi magistrátu, ktorý si to všimol.  

Ďakujem. 

Áno. Lebo sa pripravujeme na zastupite ľstvo.  

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor.  

Ide o informa čný materiál, kde by mali by ť uvedené 

nejaké novinky. Žia ľ, žiadne novinky sme sa nedozvedeli 

v tejto súvislosti.  

Ja by som sa ve ľmi rád opýtal v súvislosti 

s uznesením, ktoré som navrhol na ostatnom zastupit eľstve, 

či sa vám podarilo o našom prijatom uznesení, ako sm e vás 

zaviazali, informova ť aj rakúsku stranu, aj spolo čnos ť 
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Transpetrol, aj spolo čnos ť BVS prostredníctvom litu. To sme 

teda požadovali. Bolo by asi dobré, keby to tu odzn elo.  

A ak teda nemá magistrát žiadne novinky, ja by tiež  

rád upozornil na jednu novinku, ktorú, ktorú mám ja . Sú to, 

sú to skuto čnosti, ktoré na, na, nabádajú k ve ľkej 

ostražitosti, čo sa týka Bratislavskej vodárenskej 

spolo čnosti v súvislosti s ropovodom. Ide o informácie, 

ktoré som ja opísal v mojom blogu. Neviem či máte túto, 

túto vedomos ť, ale máme pána v predstavenstve bé-ve-esky 

istý doktor Stanislav Rehuš, pán z Trnavy, ktorý je   na 

jednej strane podpredseda predstavenstva a jeden 

z konate ľov spolo čnosti Transpetrol a zárove ň ten istý 

človek je členom predstavenstva a finan čným riadite ľom bé-

ve-esky, ktorá by mala by ť ochranky ňa našej pitnej vody. 

Mne sa to zdá ako, ako do neba volajúci konflikt zá ujmov.  

Veľmi zaujímavé je to, že tento pán nastúpil do bé-ve-

esky, do bé-ve-esky niekedy v auguste v roku 2011 a  

práve v tejto dobe, v tomto období, prestala bé-ve- eska  

uverej ňova ť na svojom webe dovtedy uverej ňované kritické 

články na adresu ropovodu.  

Tiež je, tiež je ve ľmi zaujímavé, že máme platné 

uznesenie, ktoré tu už bolo spomenuté číslo 1572 z roku 

2014, ktoré v bode 3.3 žiada vypracovanie a následn é 

predloženie štúdie od spolo čnosti bévees oh ľadom možných 

rizík ohrozenia pitnej vody. Do dnešného d ňa takéto, takúto 

štúdiu sme nedostali. Pod ľa mojich informácií, ktoré sú 

interné a neoverené, tak viem, že odborné zložky v rámci 

bé-ve-esky takúto analýzu vypracovávali, ale predst avenstvo 

nesúhlasilo s jej predložením na zastupite ľstvo.  
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Pán primátor, ja vás chcem  požiada ť v rámci svojich 

kompetencií ako akcionára alebo ako zástupca akcion ára 

v spolo čnosti bé-ve-es, aby ste požiadali minimálne tohto 

pána Rehuša, ktorý je zárove ň v Transpetrole, aby sa 

zúčastnil ako hos ť na našom zastupite ľstve, ur čite budem 

mať na neho množstvo otázok. Už len táto nominácia nám ,nám 

dáva ďalší dôvod, aby sme prehodnotili naše nominácie 

v jednotlivých podnikoch. Nemáme tam, pod ľa môjho názoru, 

žiadnu kontrolu, alebo respektíve ve ľmi malú kontrolu 

a dejú sa tam veci, ktoré, za ktoré my nakoniec bud eme bra ť 

zodpovednos ť a úplne iní ľudia, na ktorých my dosah nemáme 

tam o tom rozhodujú.  

Veľmi rád by som dneska tiež predložil uznesenie. 

Chcel by som po A) požiada ť vás pán primátor, aby sme 

vyzvali spolo čnos ť bé-ve-es, aby opätovne predložila tú 

štúdiu, ktorú sme požadovali v roku 2014 a na ktorú  je 

platné uznesenie. Po prvé.  

A po druhé, chcel by som, aby sme zmenili uznesenie  

1324 z roku 2013, kde v časti bé bod 6 sme sa dohodli, že 

táto správa o stave tejto, by som to nazval kauzy, sa bude 

predklada ť na zastupite ľstvo vo forme informa čného 

materiála každé štyri mesiace, chcem túto dobu zmen i ť na 

dva mesiace. Mám totiž aj informácie, že v marci by  sa 

situáciou oh ľadom ropovodu mala zaobera ť vláda Slovenskej 

republiky. Čiže predpokladám, že v doh ľadnej dobe by sa 

mali objavi ť nejaké nové skuto čnosti. Ke ďže, by som to 

povedal, že prihorieva, tak by sme mali by ť častejšie 

o tejto veci informovaní.  
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Toto uznesenie dávam  v písomnej podobe návrhovej 

komisii.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja využijem prítomnos ť tiež pani Plencnerovej. Chcem 

položi ť otázku. Zákon o cestnej doprave ur čuje ochranné 

pásma na dia ľniciach a komunikáciách. V prípade dia ľnice je 

to pä ťdesiat až sto metrov od osi pri ľahlého jazdného pásu, 

pri cestách nižších tried a miestnych komunikácií p ätnás ť 

až dvadsa ťpäť metrov od osi vozovky.  

V odseku v paragrafe jedenás ť v odseku dva hovorí, že 

v cestných ochranných  pásmach je zakázaná alebo ob medzená 

činnos ť, ktorá by mohla ohrozi ť dia ľnice, cesty alebo 

miestne komunikácie, alebo premávku na nich. Pýtam sa na to 

preto, pretože ten, táto plánovaná trasa ropovodu v  zmysle 

uznesenia vlády Slovenskej republiky, myslím, že z januára 

2013 hovorí o preferovaných dvoch trasách, a to je trasa, 

ktorá má ís ť z napájacieho bodu Ve ľký Biel sa napojí na 

trasu  dia ľnice D1, ide cez katastrálne územie Vajnory, cez 

katastrálne územie Ružinova a prechádza v niekde  v  mieste 

Prístavného mosta prechádza do Petržalky a tam sú t ie 
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varianty dve, jedna je alebo po Einsteinovej ulici a druhá 

je po Dolnozemskej.  

Preto o tom hovorím, pretože obidve tie, obidve tie  

varianty, ktoré preferuje vláda vo svojom uznesení majú by ť 

vedené v ochrannom pásme týchto cestných komunikáci í. 

Jednak dia ľnic v prípade, v prípade  Vajnor a Ružinova 

a jednak teda komunikácií prvej triedy v prípade 

Einsteinovej a Dolnozemskej cesty. Chcem si teda 

verifikova ť ten názor, že v sú časnosti platné znenie 

cestného zákona vedenie ropovodu v ochrannom pásme dia ľnice 

a komunikácií vylu čuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Augustini č.  

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

Ďakujem za slovo. 

No považujem za celkom šokujúce, tie informácie, že  

podnik, mestský podnik, ktorým sme vä čšinovým vlastníkom, 

nerešpektuje uznesenie zastupite ľstva a teda žiadosti tohto 

mesta o, o nejaký, aby realizovali to, čo bolo teda 

zastupite ľstvom prijaté v uznesení. Preto myslím si, že je 

namieste vyzva ť aj kolegov, a teda aby sme sa urýchlene 

k týmto podnikom vrátili a riešili situáciu, ktorá v nich 

je, pretože mám pocit, že aspo ň ja osobne sa cítim bezmocne 

a neviem, neviem, nevieme ma ť dosah na týchto ľudí, ktorí 
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tam dneska pôsobia. Bohužia ľ. Čiže je na čase sa zamyslie ť 

a túto situáciu vyrieši ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

V tomto by som sa chcel prida ť k pani Augustini č 

a poveda ť, pán primátor, lebo mnohokrát mávame výmenu 

názorov, ale v tomto, myslím, sme zajedno.  

Vy ste hovorili, že vrá ťme bratislavské podniky 

Bratislav čanom a myslím, že v tomto smere máte absolútne 

plnú podporu nášho klubu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Preto som vám prostredníctvom predsedov poslaneckýc h 

klubov v čera alebo predv čerom, či kedy to bolo, dával návrh 

zásad spolupráce mesta s mestskými podnikmi, ktoré by mali 

práve nastavi ť riešenie týchto vecí, aby sme sa pohli 

dopredu a, a urobili to, čo sme s ľúbili.  

Ale poprosím pani inžinierku Plencnerovú, aby 

zodpovedala niektoré tie otázky územného plánu, čo sa pýtal 
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pán Budaj, Oliver sa pýtal a ďalší, tak, prosím, povedzte 

k tomu nie čo.  

Ing. arch. Jela   P l e n c n e r o v á , zástupky ňa riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia koordinácie územných 

systémov: 

Dobrý de ň, ja by som povedala k tomu zrušeniu ropovodu 

v územnom pláne mesta.  

Ešte za predchádzajúceho zastupite ľstva sme mali 

vlastne takúto úlohu v rámci uznesenia, aj sme vypr acovali 

materiál, kde bolo vlastne napísané, že problém je v tom, 

že tá trasa, respektíve vôbec trasovanie ropovodu j e 

fixované v zadaní. To sa volalo vtedy Územno-hospod árske 

zásady, čo je po novom Zadanie územného plánu mesta. 

A zmenami a doplnkami my nemôžme vstúpi ť do toho zadania. 

My môžeme zmeni ť len územný plán nato ľko, pokia ľ 

nezasiahneme do zadania. To znamená, že my tú trasu  vieme 

vylú či ť len v novom územnom pláne. Čiže toto je problém, 

ktorý nevieme nejako v doh ľadnej dobe vyrieši ť bez toho, 

aby sme vstupovali do toho zadania.  

To, čo sme uzavreli, čo by sa dalo urobi ť je, že 

ropovod by mohol by ť vylú čený s verejnoprospešných stavieb, 

pretože to nie je fixované v tom zadaní, čiže to by sme 

vedeli v najbližších zmenách a doplnkoch vylú či ť a vlastne 

ten ropovod by nebol fixovaný akoby vo verejnoprosp ešných 

stavbách, ale napriek tomu stále by v tom územnom p láne 

stále ostal. Lebo dá sa to urobi ť len v tom novom.  
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Pokia ľ sa týka toho, tej pripomienky pána starostu 

Mrvu. Ja som si to napísala a pokia ľ mestské časti 

Petržalka, Ružinov a Vajnory navrhnú teda navrhnú n ejakých 

zástupcov, samozrejme ako my ich vieme v členi ť do tej 

pripravovanej komisii.  

Pokia ľ sa týka pripomienky pána poslanca Buocika 

ohľadom ochranného pásma ciest. Pod ľa mňa z poh ľadu 

technického je to tak, že pokia ľ my nevieme akým spôsobom 

ten ropovod bude technicky vlastne vedený, nevieme ako bude 

v konflikte aj s tým ochranným pásmom ciest.  

Čiže pokia ľ budeme vedie ť nie čo bližšie o tom 

trasovaní, aká bude technika, či to bude vo ľne položené, 

alebo to bude uložené v kolektore, tam vždy závisí to 

ochranné pásmo aj toho ropovodu od toho, ako je to 

technicky urobené, aj naopak toho vplyvu na okolie.  Čiže 

ťažko je teraz poveda ť, ke ď nevieme to technické riešenie.  

Tak asi to ľko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keď sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram. 

Tam je na to taký gombík, pani Pätoprstá.  

Nefunguje? No vidíte.  
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Občan   Martin   P a t o p r s t ý :  

Ja som sa ešte chcela pani Plencnerovej spýta ť na ten 

časový harmonogram zmien a doplnkov. To je, ja sa ve ľmi 

teším, že to je možné, lebo vylú čenie z verejnoprospešných 

stavieb dáva dos ť ve ľkú šancu, aby to práve vláda 

nevyhlásila za takúto stavbu. Tým pádom by nás odre zala od 

možnosti pripomienkova ť. Aká je tam možnos ť urýchleného 

spracovania zmien a doplnkov? Možnože iba s jednou touto 

položkou.  

A druhá moja otázka je, či je vôbec možné, teda 

predpokladám, že, teda z tých informácií, ktoré mám , že sa 

vlastne v kolektore vedie sú časne vodný zdroj aj ropovod. 

Či je to vôbec ako keby  v súlade s predpismi? Či je to 

vôbec reálne?  

Ing. arch. Jela   P l e n c n e r o v á , zástupky ňa riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia koordinácie územných 

systémov: 

K tomu časovému harmonogramu to vám ako približne viem 

poveda ť, ale čo sa týka tejto otázky na zlu čite ľnos ť 

ropovodu s vodou, to chcete odo m ňa prive ľa, lebo naozaj 

som nikdy neprojektovala ropovod. Takže neviem vám na to 

odpoveda ť.  

Ale pokia ľ sa týka časového harmonogramu zmien 

a doplnkov, teraz máme prerokované zmeny a doplnky číslo 

štyri, na ktoré budeme musie ť robi ť vlastne posudzovanie 

z h ľadiska na životné prostredie. Môžme chysta ť medzitým 

ďalšie zmeny, ale bez schválenia týchto zmien, nebud eme 

môcť ďalej pokra čova ť.  
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Takže asi to ľko je.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja sa chcem ešte vráti ť k tomu nominantovi, ktorý je 

zárove ň vo vodár ňach a v Transpetrole.  

Chcem sa iba spýta ť, že či teda vieme aspo ň si poveda ť 

nejakú, nejaký scenár, akým spôsobom zabezpe či ť, alebo 

odstráni ť takýto konflikt záujmov, či vy viete do toho 

vstúpi ť, zisti ť tú informáciu, či nebudeme čaka ť na, na 

zmeny v pomeroch v podnikoch a neurobíme možno jedn orazové 

opatrenie, že by sme niektorých takýchto ľudí, ktorí sú 

v konflikte záujmov vyslovene odvolali a, a, a tak ďalej, 

a tak ďalej.  Lebo ja mám obavu, že toto môže z dlhodobého  

hľadiska poškodi ť záujmy mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán kolega, pán poslanec, ale táto informácia nie j e 

vôbec nová. Táto informácia je staršia ako rok a vš etci sme 

to tu vedeli, že to tak je. Takže proste teraz robi ť nejakú 

hurá akciu len z toho, že sme si teraz znovu poveda li, sa 

mi nezdá správne. Systémom, cie ľom je systémové riešenie, 
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rekonštrukcia tých predstavenstiev a postup pod ľa tých 

zásad, na ktorých sa dohodneme.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu 

o prednesenie uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Bolo nám doru čené Oliverom Krížom doplnenie uznesenia 

a síce:  

Po prvé, mestské zastupite ľstvo žiada primátora, 

vyzva ť spolo čnos ť bé-ve-es  predloži ť štúdiu požadovanú v 

roku 2014 a termínom apríl 2015, 

A po druhé, žiada zmeni ť uznesenie 1324/2013 časť bé 

bod 6 Správa o stave sa bude predklada ť každé dva mesiace. 

Pôvodne bolo každé štyri mesiace, takže to sa mení na každé 

dva mesiace.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Registrujte sa a hlasujte, prosím, o tomto pode, 

pozmeňovacom návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prosím návrhovú komisiu celé uznesenie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz budeme hlasova ť o prvej časti návrhu uznesenia 

tak, ako nám bolo písomne predložené, mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu po prerokovaní  

materiálu po A) berie na vedomie Informáciu o stave  príprav 

ropovodu Bratislava – Schwechat a s tou časťou bé, čo sa 

automaticky autoremedúrou prijalo, že sa budú prizý vať 

k rokovaniu starostovia alebo zástupcovia mestskej časti 

Petržalka, Ružinov, Vajnory.  

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 ťpäť prítomných, 

tridsa ťpäť za. 

Uznesenie bolo prijaté.  
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BOD 14 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: 

Prechádzame k bodu ďalšiemu a tým je bod štrnás ť. 

Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

Development a tak ďalej.  

Prosím pána magistra Katriaka, aby povedal k tomuto  

materiálu pár slov.  

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Takže prebehli vlastne stretnutia so spolo čnosťou 

Henbury Development, s. r. o., so zástupcami obidvo ch 

akcionárov tejto spolo čnosti s tým, že prebralo sa, prebral 

sa list, ktorý vlastne nám doru čili d ňa 8. 12. 2014, kde 

nám dali vlastne termín do 31. marca 2015 kde vyjad rili, 

kde vyjadrili ochotu rokova ť s mestom o zmierlivom ukon čení 

kauzy, ktorá vlastne vznikla pri stavbe PKO s tým, že 

dohoda, alebo v podstate prezentácia mesta je taká,  že sme 

zaviazaní uznesením zastupite ľstva, ktoré vlastne hovorí 

o tom, že treba zachova ť stavbu PKO tak ako je. Teda budovu 

PKO tak ako je, s tým, že v takomto prípade spolo čnosti, 

teda zástupcovia spolo čnosti Henbury Development zastávajú 
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stanovisko, že budú pokra čova ť v súdnych konaniach, ktoré 

vlastne sú vypísané v materiáli ako takom.  

Jedná sa o spory, kde sú vlastne základné sumy tri 

celá osem milióna, a dvadsa ťosem miliónov s tým, že Henbury 

Development navýšilo prvú žalobu o, o vydanie bezdô vodného 

obohatenia náhradu škody v celkovej výške tri celá sedem 

milióna  o cca jeden milión. S príslušenstvom je to  cca 

šes ť miliónov. Kde pri náhrade ušlého zisku sa robí 

znalecký posudok, takže, ale z, z sumy dvadsa ťosem 

miliónov, je to dneska ušlý, teda príslušenstvo tvo rí cca 

desa ť miliónov. Čiže bavíme sa tu na hranici štyridsa ť 

miliónov Euro s tým, že deklarovali, že v sporoch k eď mesto 

bude trva ť na zachovaní budovy PKO bude trva ť a bude 

naďalej teda pokra čova ť v súdnych konaniach s tým, že ako 

dopadnú konania teda rozhodnú súdy, avšak pokia ľ by teda 

budova PKO zostala stá ť, tak od mesta budú požadova ť aj 

náhradu za teda bezdôvodné obohatenie, čiže nájom za 

pozemky kde teda budova stojí.  

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. 

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

Pán primátor, ďakujem pekne za slovo.  

Toto je téma, ktorá už dlhú dobu traumatizuje 

Bratislavu, Bratislav čanov. Toto je téma, za ktorú ke ď sa 

vystaví ú čet, tak na záver d ňa nás to môže stá ť obrovské 

peniaze. Tuším, ak som dobre po čul, tak už hovoríte nie 

o tridsiatich, ale o štyridsiatich miliónoch Eur. T o je 

strašná suma.  

Povedz. Nalejme si dnes už druhý krát čistého vína. 

Bývalé vedenie nebolo schopné túto tému vyrieši ť, tento 

problém vyrieši ť. Pán primátor, možno z mojich úst toto 

nečakáte, že to poviem, ale je to tak. Nebolo schopné.  

Z nejakého dôvodu, alebo nie z nejakého dôvodu. Klu b 

Bratislava Inak teraz otvoril túto tému tla čovou 

konferenciou, alebo tla čovou správou. A som v podstate 

veľmi rád, že to urobil a že to urobil na za čiatku 

volebného obdobie. Lebo myslím si, že jedine na za čiatku 

volebného obdobia môžme ur či ť smer a môžme ur či ť taktiku 

a stratégiu ako toto vyrieši ť v prospech Bratislav čanov 

z čo najmenšou ujmou na peniazoch, ale zárove ň aj s čo 

najvä čším ziskom na prostredí tom samotnom.  

Ja som svoj názor vyjadril v posledných d ňoch médiám 

úplne jasne. Pán primátor, pre čítal som si vašu stránku, 

vaše volebné s ľuby. Vy v bode jedenás ť, desa ť, prepá čte, 

Kultúra píšete: Povýšim Bratislavu, bratislavskú ku ltúru na 

bratislavskú identitu. Následne v tretej odrážke na píšem, 

píšete: Vyriešim situáciu okolo PKO.  

Ja vám týmto chcem navrhnú ť uznesenie, ktorým vám 

dávam možnos ť, aby ste povedali vy konkrétne ako hlava 
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tohto mesta, ako osoba, ktorá to vedie, akú máte st ratégiu, 

akú máte taktiku a ako túto situáciu chcete vyrieši ť.  

Nemyslím si, že je na tom nie čo smiešne, ja naozaj 

nečakám od vás zázraky. Ja čakám praktické kroky že 

poviete: Toto po ďme urobi ť, tamto uznesenie po ďme zruši ť, 

alebo nechajme to. Ja naozaj. A môžme ta, k tomu ur obi ť 

uzavreté rokovanie zastupite ľstva tak, aby sme naše 

argumenty a našu taktiku neprezrádzali v tomto príp ade 

verejnosti, ktorá je žia ľ aj investorom. 

Čiže po ďme nájs ť nejakú cestu ako sa tohto problému 

kone čne raz a navždy zbavi ť. Z tohto dôvodu dávam 

nasledovné doplnenie návrhu uznesenia k materiálu r okovania 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta Bratislavy 

Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

Development a tak ďalej. Návrh uznesenia: mestské 

zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle 

predvolebného záväzku JUDr. Iva Nesrovnala, ktorým 

deklaroval spôsobilos ť vyrieši ť situáciu okolo PKO žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby na najb ližšom 

zasadnutí hlavného mesta SR Bratislavy predložil me stskému 

zastupite ľstvu materiál obsahujúci návrh riešenia súdnych 

sporov medzi hlavným mestom SR a spolo čnos ťou Henbury 

Development so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 

Bratislava, ako aj návrh konkrétnych opatrení a pos tupov 

smerujúcich ku komplexnému vyriešeniu problematiky PKO 

v prospech obyvate ľov Bratislavy.  

Pán primátor, týmto uznesením ja čakám, že za čneme 

kona ť. Nemusíme kona ť na zastupite ľstve, môžme sa ako 

predsedovia poslaneckých klubov s vami stretnú ť, môžme 
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začať o tom vážne diskutova ť tak, aby sme našli stratégiu, 

taktiku, cestu, aby sme tento problém raz a navždy 

vyriešili.  

Ctení kolegovia, drahé kolegyne, prosím vás o podpo ru 

tohto doplnku uznesenia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

No, v čera sme si hovorili o tom na politickom grémiu 

o PKO, stratégiu, taktiku sme si vysvet ľovali v čera aj sme 

sa nejakým spôsobom, poviem to, nie zhodli, ale bol o jasné 

čo mesto chce robi ť, aká je pozícia.  

Ešte dneska o desiatej ste hovorili, že nebudete 

prekvapova ť kolegov novými návrhmi, ktoré neboli dohodnuté 

na grémiu. Na grémiu ste ni č takéto nepovedali. Je pä ť 

hodín, už postupujete iná č. Vaše slovo vydržalo sedem 

hodín. Možnože aj to je dos ť. Ale dobre.  

Čo sa týka toho PKO, je to ve ľký problém, je to ve ľký 

problém. Bolo to boj dobra so zlom. Mnohí si urobil i na tom 

minule kariéru, aj tu sedeli mnohí, ktorí si na tom  urobili 

a ni č nevyriešili. A vy chcete po mne, aby som za tri a pol 

mesiaca od volieb vyriešil to, čo tu neurobili za roky.  

Ja som vám vysvetlil v čera aká je situácia. Mesto má 

uznesenie, ktoré ma zaväzuje to PKO bráni ť. My sme dostali 
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dopis od spolo čnosti, ktorá nás požiadala o stretnutie. A 

my sme sa stretli a dohodli sme sa, ja som tam nebo l pri 

tom stretnutí, boli tam proste pracovníci. Dohodlo sa, že 

investor pošle nový dokument, v ktorom teda nejak z hrnie 

svoje predstavy o tom projekte, aby sme vedeli viac ej, lebo 

vlastne v tejto chvíli vlastne ani nevieme čo, čo má aké 

ciele. Takýto dokument zatia ľ neprišiel.  

Čiže ak vy chcete, aby sme, som ja teraz vyzradil 

pozíciu mesta, stratégiu a taktiku v tomto nekone čnom dlhom 

právnom probléme, aby som to spravil za mesiac, tak  to je 

najlepšia cesta ako podrazi ť mestu nohy a pomôc ť 

investorovi, proste odhali ť naše karty, naše zmýš ľanie 

dopredu.  

Pán Borgu ľa, vy ste racionálne zmýš ľajúci človek. 

Chápem, že vás možná irituje môj program, alebo že vás 

irituje že som povedal že to vyriešim, ja to vyrieš im. Ale 

pomôžte mi a pomôžete aj Bratislave. Toto čo ste teraz 

navrhli, je presne opa čne. Nepomôže to nikomu. Prosím vás, 

stretnime sa, prejdime si to, ja vám to vysvetlím, ale 

necho ďme týmto smerom, takýmto proste, týmito ve ľkými 

gestami, buch a ukáž a vyrieš a povedz. Nepomôže to  ni č 

a PKO a ten problém nevyriešime.  

Nech sa pá či, pán Borgu ľa.  

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

Pán primátor, ve ľmi ma mrzí, že tento návrh na 

spoluprácu vnímate ako nejaký útok na vás. Naopak, vôbec 

nebol tak myslený. Je to návrh na spoluprácu, pán p rimátor. 
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Vy ma tu obvi ňujete z klamárstva a neviem z čoho všetkého. 

Ja som naozaj.  

Ako, to čo ste teraz povedali, že máte to uznesenie, 

to naozaj ste v čera na grémiu povedali, ale to nemá ni č 

spolo čné s taktikou a stratégiou.  

Pán primátor, vy ste zle pochopili to uznesenie. Ja  

nečakám, že prinesiete za mesiac čarovný prútik, takto ním 

kývnete a bude tam stá ť Stadthalle alebo ja neviem neviem 

čo. Ja čakám, že jednoducho napíšete, a opakujem, môžme to 

urobi ť na verejnom zasadnutí, na neverejnom zasadnutí 

zastupite ľstva. Po ďme postupova ť, ja neviem, napríklad: 

zruši ť uznesenie, mimosúdna dohoda, a tak ďalej, proste. 

Vašu stratégiu. Vy máte aparát ľudí. Vy sa v tej 

problematike orientujete a poviete tak toto je cest a na to, 

aby sme ten problém vyriešili a nie aby ste ho vyri ešili vy 

za mesiac.  

Ja, áno, som racionálne zmýš ľajúci človek a racionálne 

vás vyzývam, aby ste povedali a ja som pripravený 

kedyko ľvek sa stretnú ť (gong) 

(poznámka:  po čuť slová „Pán Maruška, môžem?“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja vás po čúvam.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja si myslím, že ani pre vás, pán primátor, ani pre  

nás, či už staronových alebo úplne nových poslancov táto 

téma nie je neznáma. Táto téma tu rezonuje už dlhé obdobie 

a naozaj sa musíme posunú ť ďalej. Len ten návrh riešení 

očakávame od vedenia mesta.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Faktickou sa nedá na fektickú, faktickú reagova ť.  

To je ten návrh riešení. M ňa akurát zaráža, že to 

proste lícuje trochu, presne s postupom investora, tie 

termíny a tak ďalej.  

Pán Budaj. Poslanec Budaj, nech sa pá či 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Po vo ľbách sa prejavil investor, alebo presnejšie 

majite ľ nášho pozemku rôznymi verejnými vyhláseniami, aj 

niektorými činmi. Napríklad odstúpenie od zmluvy na 

zbúranie, ktorú mal s bývalým primátorom Ďurkovským a ktorú 

s ním uzavrel nezákonne. 
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Treba poveda ť, že informácia, ktorú sme dostali a to 

vám pán doktor trochu zazlievam, nie je celkom 

nepredpojatá. Mesto aj vyhralo nie čo, ale vy to tam 

neuvádzate. Mesto preukázalo, že bývalý primátor Ďurkovský 

nemal právo scudzi ť majetok a nemal právo podpísa ť žiadnu 

zmluvu o búraní, lebo bez rozhodnutia zastupite ľstva také 

právo primátor nemá. A to je v skuto čnosti dôvod, pre čo 

Henbury zmluvu vypovedalo, tá zmluva prestala ma ť 

relevanciu, lebo to jadro tej zmluvy spo čívalo v tom, že 

primátor im mal právo vyda ť budovu na zbúranie a súd 

v odvolacom konaní a nadobudnúc právoplatnos ť vyhlásil, že 

také právo primátor žiadny, žiadneho slovenského me sta 

nemá, ani pán primátor Ďurkovský. Toto tam vôbec 

nespomínate, toto je defetistický materiál, kde neu kazujete 

mnohé fakty z právneho sporu. 

Pokia ľ ide o mesto a vedenie mesta, myslím si, že to 

je skôr z náhlenia, ale neuvádzate tam dôležité inf ormácie, 

ktoré sa tu stále sa na ne pýtalo, akosi nešli vted y 

zverej ňova ť ani za svet. Ako je to so strážnou službou 

okolo PKO? To je náš majetok. Platíme ju my, je naš a, je 

cudzia, dojdu za ňu faktúry? Na toto som interpeloval aj 

ako námestník pána primátora a teraz máte príležito sť, 

možno teraz vy zodpoveda ť, alebo si to zisti ť, lebo aj to 

sú dôležité otázky. Viete, že tam bol požiar v pods tate 

neďaleko od PKO. A ja som bol prekvapený, že ani tá ud alos ť 

nakoniec nepohla, nepohla tými stojatými vodami. Bo lo 

očividné, že taký požiar sa môže týka ť aj nášho PKO, ale 

kto ho vlastne stráži, kto to platí?  

Takisto by som chcel vedie ť ako je to s právnym 

zastupovaním? Vy si pamätáte, že sú ťaž na právne 
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zastupovanie bola neúspešná. Celé sa, celé roky sa ťahala 

otázka, že vlastne sme boli právne zastupovaní bez výberu 

advokátskej kancelárie a ozna čoval to pán primátor Ftá čnik 

za do časné riešenie. Stále bojujeme o ve ľké sumy, niekto 

nás zastrašuje ve ľkými pokutami. Pomohlo by aj poslancami, 

aj verejnosti, keby sme mali istotu, že aj my sme s i našli 

právne zastupovanie, ktoré je rovnocenné s bohatým 

developerom, ktorý sa znaží zbúra ť náš majetok takýmito 

nevyberanými spôsobmi.  

Znovu pripomínam všetkým, ktorý ten prípad 

predstavujú, ako keby bola najvä čšia tragédia, že sa v noci 

vtedy v decembri pred štyrmi rokmi náš majetok bezo dplatne 

nezni čil a ešte aj ako súd dokázal ilegálne. Podotýkam, ž e 

aj tam vtedy došiel minister vnútra Lipšic a predse dní čka 

vlády Radi čová, že konali teda, aj súd dokázal, že konali 

správne, pretože varovali pred unáhlenou likvidácio u budovy 

na základe dokumentu a rozhodnutia, ktoré súdy po r okoch 

dokázali, že neboli legálne.  

Prosil by som doplni ť ten materiál, pán doktor o tieto 

fakty, o túto stránku súdu, hoci chápem, že, že nie ktoré 

médiá nemajú záujem, aby sme sa na to pozreli kompl exne, 

ale od vás by som to ne čakal.  

Chápem, že sú tu poslanci, ktorí, ktorí by chceli, ako 

povedal pán Borgu ľa, aby išli veci dobrým smerom. Ten dobrý 

smer ale znamenal, pán poslanec, zni či ť náš majetok, a to 

je v rozpore so s ľubom, ktorý sme dávali. Tu nejde o nejakú 

ušľachtilý cie ľ, že zamie ňame pozemok, aby niekde sa 

zachránil les, alebo inde aby sa ob čanom zachránil ich 

životné prostredie. Tu nás chce dosta ť o náš majetok 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 369 

bezplatne jedna z najbohatších developerských firie m, jeden 

z finan čných žralokov Slovenska a celá Bratislavská 

verejnos ť tento zápas sleduje. Sleduje kto na čej strane 

stojí, (gong) aké robí kroky.  

Môžem ešte požiada ť?  

Samozrejme, že slovens, bratislavská, možno aj nema lá 

časť slovenskej verejnosti je nespokojná, že sa veci 

nehýbali. Ale nie s tým, že sme neustúpili, s tým n ie sú 

nespokojní. Nespokojní sú s tým, že sme nezví ťazili. Že sa 

nevybral poriadny advokát. Že sa nebojovalo, možno,  

všetkými prostriedkami. Ve ď táto finan čná skupina tu 

medzitým si uplatnila desiatky žiadostí a mnohé ve ľmi 

úspešné obchodné prípady. Zámeny, rozhodnutia mesta  a nikdy 

sme nepozerali na to, že či už dávno nemohlo týchto 

šes ťtisíc metrov, ke ď len Krá ľová hora mala desatisíce 

metrov štvorcových.  

Prosím?  

Ďakujem za opravu. Dvestotritisíc. Pod PKO je 

šes ťtisícštyristo.  

Myslím, že viacej k tomu nebudem ob ťažova ť. Každý moje 

názory pozná a som presved čený, že verejnos ť, samozrejme, 

je nespokojná s tým, že v prostredí okolo PKO je vš etko 

také zanedbané, dokonca v minulosti tam ktosi vyt ĺkal 

osvetlenie, aby to vyzeralo ako koniec sveta. Dali si 

záleža ť. Bohužia ľ, primátor Ďurkovský opravu, opravu 

promenády zveril tej istej firme. Pripomínam vám pá n 

primátor, že vám v trezore leží štyri celé tri mili ónová 
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zmenka, ktorú si môžte upratni ť, pretože, pretože nároky, 

alebo plány, ktoré tam mali vzniknú ť, boli investície do 

cudzieho majetku, to sa preukázalo a treba rokova ť o tom 

ako si uplatni ť aj túto zmenku a posunú ť aj celé nábrežie. 

Tam nie je dôvod otá ľať a čaka ť kým, kým naozaj toto bude 

vyhlásené za najškaredší kút Bratislavy.  

PKO je, jak tu povedal ob čiansky aktivista, naozaj 

zanedbané. No ale za to môžme my. Tu dokonca bola v yčlenená 

suma šes ťdesiattisíc Eur na opravu kotla. PKO mohlo 

zarába ť. Áno, je pravda, že tu niekto akoby chcel použi ť 

metódu exeku čných mafií. Necha ť nás v ne činnosti 

a nabiehajú sumy, nabiehajú sumy za, za, ako. Kto t o 

citoval toho developera, že taxameter beží. Áno, 

samozrejme, ak my stojíme a pozeráme a necháme taxa meter 

beža ť, tak tam beží taxameter. Ale to ešte neznamená, že  je 

to dôvod na defetizmus, alebo že je to dôvod vyda ť sa tým 

smerom, smerom ako navrhol pán Borgu ľa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ale to sú otázky, ktoré tu nevieme nájs ť odpovede na 

ne, pán poslanec. Ja som prekvapený, že vy, ktorý s te tu 

boli námestníkom, nemáte odpovede tiež, ale pomôžte  nám, 

prosím. Skúste naformulova ť veci, ktoré by sme mohli 

naformulova ť do tej našej stratégie a, a po ďme to urobi ť aj 

s vašimi žiados ťami, vedomos ťami aj tou historickou 

pamäťou, ktorú máte. 
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Viem, že pán magister Katriak vám ur čite na to ešte 

nie čo povie, ale hlásil sa aj pán Borgu ľa faktickou. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán Budaj, reagujem na vás, lebo som vo vašom 

príspevku bol priamo oslovený.  

Ja som síce verejne povedal svoj názor, možno ste 

čakali, že ho dneska budem tavi ť aj do nejako, do nejakej 

formy uznesenia, to nerobím. Ja dneska dávam uznese nie 

úplne nevinné, ktoré. Len chcem vedie ť primátorov poh ľad na 

vec. Toto má by ť výsledkom, výsledkom tohto uznesenia. Nech 

primátor príde a nech primátor povie, tak takto.  

A ja som pripravený,  pán primátor, si sadnú ť s vami 

a po ďme spolu kreova ť nejaký plán, ktorý predložíme na, do 

zastu, do zastupite ľ, do zastupite ľstva.  

Čiže, pán Budaj, ja dneska nehovorím čo s PKO. Na 

tomto zastupite ľstve dneska nie, aj ke ď môj názor na PKO je 

známy. Ja len chcem, aby pán primátor nám povedal s voj 

názor  na vec. Preto som dával taký návrh uznesenia , aký 

som dával.  

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 ,  poslanec MsZ: 

Tak samozrejme, pán kolega, že je to politicky citl ivé 

uznesenie a pán primátor v tomto prípade mal dobrú pamäť, 

že nebola o ňom re č. Ale ste poslanec a je to vaše plné 

právo a ja vôbec to nijak nekomentujem.  

Pokia ľ ide o tie informácie, samozrejme, že som 

k dispozícii. A pokia ľ ide o, o tie výhrady, možno že ste, 

pán primátor, si to nepovšimli, ale je to na záznam och. 

Nebolo toho rokovania, aby som k PKO nevystúpil a n ebolo 

toho rokovania, aby som nevyzval primátora, aby oži vil PKO, 

lebo tam mu stojí majetok a majetok pýta peniaze. 

A upozor ňoval som aj na tú strážnu službu. Upozor, ke ď bol 

požiar, upozor ňoval som na požiar, ke ď sa blížilo leto, 

varoval som, že leto je dobrý dôvod posla ť bezdomovca 

s krhlou, s kanistrou benzínu. Rok čo rok, (gong) už osem 

rokov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. 

Trošku do histórie na čriem. Pred štyrmi rokmi, 

začiatkom roku 2011 celý poslanecký zbor, aj nový, aj tí 

predchádzajúci poslanci dostali od mesta na céde čku zoznam 

všetkých možných materiálov a udalostí, ktoré sa od ohrali 

od roku 2005. Pomáhali sme to mestu pripravova ť na základe 

tých materiálov, ktoré sme mali ako Naša Bratislava  
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otvorene a ďalší aktivisti. Ja by som poprosila, pán 

primátor, bolo by dobré, keby, máme tu ďalších nových 

poslancov, keby to dostali tiež všetky informácie, 

respektíve by za tie štyri roky boli tie informácie  

doplnené. Čiže všetci poslanci znovu by dostali cédé od 

začiatku. A ja môžem spolupracova ť s pánom Katriakom, 

doplni ť, lebo on tiež vie, aj my máme informácie, 

spolupracova ť na tom doplnení všetkých informácií. Aby to 

poslanci vedeli.  

Ja sa tomu teda venujem desa ť rokov a priznám sa, že 

vôbec ale neviem, kto je tá druhá strana. Ja som to  nikdy 

nevidela predstavite ľov Henbury Development okrem pána 

Krná ča, ktorý, neviem, raz bol, raz nebol konate ľom. Ale 

napríklad takého pána (poznámka:  asi bolo povedané  meno 

„Beleša“) tiež by som rada videla, keby sa nám priš iel 

predstavi ť. Bavíme sa o tom, čo všetko spôsobujú, alebo čo 

všetko žiadajú, na čo majú nárok, ale ani nevieme ako, ako 

vyzerajú. Prepá čte.  

Ale len tak, dovtedy, kým to céde čko nedostaneme, vám 

veľmi zhruba poviem: existuje kúpna zmluva, pozemky sú  

predané, budova je naša, budova pod PKO má šes ťtisícpä ťto 

päťsto metrov štvorcových, predaných bolo zhruba 

tridsa ťtisíc metrov štvorcových. 

Mesto za čalo obstaráva ť za čiatkom roku 2011 územný 

plán zóny, ktoré to obstarávanie jednak vyplynulo 

z územného plánu a jednak z viacerých uznesení mest ského 

zastupite ľstva. Dostalo sa v tom len po návrh zadania, 

ktoré bolo predložené do mestského zastupite ľstva, ale, ale 

nebolo schválené, teda nebolo ani prerokované 
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s verejnos ťou, čiže bol len taký za čiatok návrhu zadania. 

Ja by som poprosila, keby sa v tom mohlo pokra čova ť, lebo 

je dobré, ke ď máme (poznámka: nezrozumite ľné slovo) územie 

a je dobré, ke ď plníme uznesenia.  

Takisto mesto minulého roku kone čne minulého roku 

požiadalo o vydanie stavebnej uzávery, to tiež vypl ynulo 

z uznesenia od roku 2003 opakovane. Proste toto je fakt. 

Obstaráva sa územný plán zóny, stavebná uzávera, čiže 

v tomto území treba rozmýš ľať aj o tom, ako má by ť 

zaregulované.  

A po čkať, moment. Ďalej, ako to spomínal aj pán Budaj? 

Že boli sme sa tam viackrát pozrie ť, ale je viacer, proste 

sú noví poslanci, ktorí možno neboli roky rokúce sa  pozrie ť 

na stav. Ja by som poprosila, pán primátor, keby, p án. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) Keby sme tam sa moh li ís ť 

pozrie ť spolu s vami dovnútra ako vyzerá, to pod ľa vás ako 

na spadnutie to PKO, pod ľa mňa nie, ale je možné, že sa za 

ten rok, dva zmenilo. Skúste nás zobra ť tam pretože ja som 

dnes dostala karti čku, ktorá ma opráv ňuje vstúpi ť do 

všetkých budov vo vlastníctve mesta a ja sa tam nev iem sama 

dosta ť, možno s vami by som sa tam mohla. Tak poprosila b y 

som keby sme mohli, keby ste nás pozvali, dali neja ký 

termín, aby sme išli, kto má záujem, sa pozrie ť dovnútra.  

Tak ja kon čím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To pekne, to vybavíme toto.  
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Pán poslanec Kaliský.  

Ešte pani poslanky ňa Augustini č.  

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

Že aj ja by som chcela karti čku, kde môžem vstúpi ť do 

všetkých budov mesta. Lebo doteraz som nevedela, že  nie čo 

také existuje.  

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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: 

Ďakujem pekne. 

Ja len chcem, pán primátor vám, v podstate  poveda ť, 

že si myslím, že v tejto téme zrovna nie sme v žiad nom 

konflikte medzi primátorom a poslancami a mali by s me asi 

spolo čne rieši ť tento problém, a preto by som chcel 

navrhnú ť uznesenie, že do toho vášho expertného tímu, ktorý  

sa zaoberá komunikáciou s Henbury, by som chcel nav rhnú ť, 

aby pribudol zástupca dvoch komisií, a to je Kultúr nej 

komisie a Územno-plánovacej komisie. Môžu to by ť 

predsedovia, alebo iní zvolení poslanci.  
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Zabezpe číme.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Chcela by som pána primátora upozorni ť na jeden 

aspekt. Neviem, či si pamätáte uznesenie pri predaji 

pozemkov.  

Pán primátor, budem rada, ke ď ma trošku budete 

počúva ť. 

Je to iný uhol poh ľadu na samotné vyžiadanie sankcií, 

alebo teda toho, čo si od nás vyžaduje developer, to 

znamená nejakých tridsa ť alebo štyridsa ť miliónov.  

V tomto uznesení, ke ď sa predávali pozemky, bola aj 

časť druhá, kde sa, kde zaviazali poslanci primátora 

Ďurkovského, aby za čal predáva ť pozem, predáva ť aj PKO. To 

znamená, nie búra ť, ale predáva ť. Toto bolo v jednom dni 

schválené a o tom musel investor vedie ť. Nebol blázon, bolo 

to sú časťou predávania. On, samozrejme Ďurkovský, predal, 

ponúkol im na predaj PKO a oni ho neprijali, alebo 

nekúpili. A pod ľa mňa, tu, vznikla patová situácia, ktorú 

si spôsobili oni. Čiže, žiada ť od nás nejakú sankciu, ktorú 
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si spôsobili sami tým, že neodkúpili ten dom na tom  

pozemku, to je ich problém.  

A ke ďže oni nás dostali, oni nás dostali do patovej 

situácie a my sme museli rieši ť PKO, my sme ho dali opä ť do 

činnosti a za čalo fungova ť. Čiže tá ich požiadavka na 

nejaké, hmotnú zodpovednos ť našu, nesú oni sami. Čiže tento 

právny uhol poh ľadu, treba na to pozre ť.  

A chcem vás upozorni ť ešte na druhú vec. Je to objekt, 

ktorý si požadujú schváli ť, alebo teda dali si žiados ť 

o súhlas s investi čnou činnos ťou. Je to obchodné centrum 

Fukston, ktoré nieko ľko metrov od elektri čky, prvej etapy 

elektri čky na Jantárovej. Je to, volá sa to Polyfunk čný 

objem, alebo Obchodné centrum Fukston. A toto môže spôsobi ť 

ďalší konflikt, taký jak bola zámena pozemkov, že my  sme 

potom mali ten kopec hliny na úplne inom pozemku, p retože 

oni si chytro, chytro potrebovali urobi ť zámenu za tieto 

pozemky. Teraz máme zase možný konflikt, že schváli me 

súhlas. Teraz máme možno ďalší nôž na krku, že my im 

schválime investi čnú činnos ť a potom možno pri výstavbe 

elektri čky sa zase dostaneme do nejakej kolízie s nimi.  

Čiže my máme teraz karty v rukách, čo sa týka toho 

súhlasu s investi čnou činnos ťou, tak vás chcem poprosi ť, 

obávam sa, že už bolo vydané, tak ale vždycky ho mô žete 

ešte revidova ť z h ľadiska dopravy a z h ľadiska konfik, ko, 

problémov, ktoré tam je. Čiže vás poprosím operatívne sa 

spojte s pani Plencnerovou a skúste tento.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Fukston sa to volá. Obchodné centrum Bosákova Fukst on. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne aj za tú prvú poznámku, pani poslanky ňa, 

pretože o tých v úvodzovkách nárokoch a právach si ja 

myslím svoje. Ale nebudem to verejne hovori ť, je to tiež 

súčasťou ur čitej stratégie a taktiky, ktorú po mne, ktorú 

proste chce aj poslanec, aj pán poslanec Borgu ľa. Ja mám na 

to ur čitý názor, rád vám to poviem, hovorím o tých právny ch 

náro, teda nárokoch na mesto, čo všetko teda by sme, za 

akých okolností. Sú na to rôzne názory, ale to všet ko je 

súčasťou ur čitého vyjednávania. Niektoré veci poviete 

teraz, niektoré neskôr. Vy to viete, ale dobre. Už sme si 

vysvetlili, stretneme sa a dáme nie čo dohromady.  

Pán, dobre, áno. Nemusíme to ďalej. 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ja by. Ďakujem ve ľmi pekne.  

Vážený pán primátor, vážení poslanci, takto, m ňa 

troška zaujíma to, čo ste vlastne nezodpovedali nášmu 

predsedovi pánovi Borgu ľovi. M ňa nezaujíma, že aké právne 

finty. Ale aby my na klube vedeli sa, že ke ď to bude stá ť 

ďalšie štyri roky a ni č sa nebude dia ť, tak zaujmeme asi 

iné stanovisko, ako ke ď budeme vedie ť, že zajtra, pozajtra, 

alebo o mesiac, o pol roka sa za čne nie čo dia ť.  
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Viete, troška sa mi zdá váš prístup arogantný k náš mu 

predsedovi a troška to ja vnímam, že to je arogantn ý 

prístup vo či celému nášmu klubu. Čiže desa ť ľudí je troška 

tak trocha, by som povedal, neš ťastných z vášho prístupu 

k nám.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Olekšák.  

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

Pán poslanec Olekšák, ďalší neš ťastný.  

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

Nie, ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Ja som š ťastný.  

Ja by som chcel skuto čne podpori ť to uznesenie, ktoré 

dal náš predseda. A aby som vysvetlil troška aj ten  

rozdiel, pretože tento bod bol riadne v programe oh lásený. 

On len dáva zmenu uznesenia. Takže by som si troška  

vyprosil to tvrdenie, že nejakým spôsobom mení tera z to, čo 

hovoril vlastne o predkladaní materiálov.  

A bol by som skuto čne ve ľmi rád, aby sme ukon čili tie 

motanice, motanice okolo PKO, pretože nemienim tu s edie ť 

štyri roky a na každom druhom zastupite ľstve po čúva ť čo 

všetko ako je. Čiže fakt, naozaj podporím toto uznesenie, 

aby sme jasne povedali, naliali si čistého vína, čo ďalej 

s PKO. Pretože nemienim, fakt, po čúva ť štyri roky PKO. A 
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teraz to riešime tridsa ťjedna minút a nepohli sme sa ani 

o krok.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, pán poslanec . 

Skúste nie čo navrhnú ť, skúste aj vy nie čo navrhnú ť, 

hej?  

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

Ja podporujem uznesenie pána nášho predsedu Borgu ľu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale to nie, ale to nie je návrh riešenia situácie. To 

je uznesenie, ktoré m ňa zaväzuje, aby som konal 

v intenciách investora.  

Skúste aj vy nie čo navrhnú ť a potom sa tu môžme o tom 

pobavi ť, o vašom návrhu.  

Pán posla, pán námestník Kolek.  
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Ing. Ignác   K o l e k , námestník primátora hlavného me sta 

SR Bratislavy: 

 

Ďakujem. 

Ja len reagujem na to, čo som po čul.  

Čiže ukon či ť motanice, znamená, vyjs ť v ústrety 

investorovi?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Pán Hanulík, nedá sa faktickou na faktické.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja sa chcem spýta ť pána Borgu ľu či trvá na tomto 

uznesení, ke ď primátor povedal, že mu to bude zväzova ť ruky 

a dáva to výhodu druhej strane. Čiže opakujem vám, miesto 

toho, aby ste mu pomohli, mu skomplikujete život. A  ja 

dúfam teda, že to nikto z poslancov normálnych nepo dporí, 

keď to samotný primátor povedal. Či trváte teda naozaj na 

takomto uznesení, ktoré mu komplikuje život?  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Hanulíková, nedá sa faktickou na faktickú. A p ani 

Pätoprstá iba reagovala na svoje faktické. 

Takže hovorí pán Borgu ľa.  

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

Pani Pätoprstá reagovala na m ňa napriek tomu, že som 

nemal príspevok a čo. Pani Pätoprstá, faktickou môžte 

teraz. A pán primátor, som rád, že ste po chví ľke prijali 

nejaký, nejaký, nejaký, aspo ň mám z toho pocit, že to 

uznesenie vám nemá robi ť zle, ale naopak, má robi ť tomuto 

mestu dobre.  

Jak som pochopil, tak v prípade, že zmením ten term ín 

nie na najbližšom zastupite ľstve, ale na májovom 

zastupite ľstve, aby ste nám predložili, tak ste s tým 

komfortný, čomu som rád, lebo však je stále, ešte aj na 

májovom zastupite ľstve sa môžme bavi ť o tom, že je len 

začiatok volebného obdobia. Čiže ja týmto mením teda to, čo 

tam bolo na najbližšom zastupite ľstve na májové 

zastupite ľstvo.  

A naozaj, ja som vám. Mne, napríklad, sa ve ľmi 

pozdávalo, čo ste povedali už dva krát na grémiu, že vy 

investora nebudete bra ť, nebudete bra ť investi čné projekty 

každý osve, ale budete bra ť investora. A táto spolo čnos ť, 

ktorá v tomto meste má možno desiatku, možno dvadsi atku, 

možno stovku, ja neviem ko ľko projektov, tak ho zabalíte do 
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jedného balíka a budete ho rieši ť ako celok. Však aj toto 

je postup ako to urobi ť.  

Sadnime si za rokovací stôl, po ďme sa o tom bavi ť. Ja 

budem tomu ve ľmi rád.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Presne tak. Len to nemôže by ť termín, ktorý nám 

zväzuje ruky a to bol ten pôvodný, pretože to bol t ermín 

investora. A toto tak, týmto spôsobom pracova ť asi 

nemôžeme. Ale ke ď sme v máji, tak sme niekde inde a môžme 

si sadnú ť, pripravíme sa, dohodneme, poradíme, pán Budaj 

pomôže a proste urobíme nejaký postup komplexný.  

Pán poslanec Kaliský.  

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

Len k tomu môjmu uzneseniu. Navštívil ma pán Buocik  

ešte, chcel by zaradi ť aj člena komisie finan čnej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Že čo?  

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

Asi ste ma nepo čúvali, ke ď som pred chví ľočkou 

rozprával, že chceme vám ako poslanci pomôc ť v tých 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jaj, aha. 

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

Že navrhujeme uznesenie, že žiadame primátora, aby na 

rokovanie so spolo čnos ťou Henbury, s. r. o., a to predsedu 

alebo člena územnoplánovacej a strategickej komisie, 

životného prostredia, komisie kultúry a ochrany 

historických pamiatok a pán Buocik si vyžiadal k to mu 

doplni ť ešte komisie finan čnej, alebo iných zástupcov, 

zvolených týmito komisiami. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chápem, chápem.  Ale teraz tu máme dve uznesenia. T ak 

buď sa dohodneme na nejakom spolo čnom postupe, alebo teda 

urobíme vyjednávací pätnás ťčlenný vyjednávací tím, ktorý 

bude sa stále stretáva ť, ale na ktorý nebude chodi ť žiadny 

zástupca investora, lebo nedá sa vyjednáva ť s desiatimi 

ľuďmi. To proste je nereálne.  

Ja som rozumiem tomu o čo ide, o tú informa čnú. Ja som 

tomu pripravený informova ť,  ale nedá sa vyjednáva ť 

v takýchto, v takýchto širokých kruhoch. Nemyslím s i, že to 

je š ťastný nápad. To je kontroverzný.  
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Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

No chcel by som vám pomôc ť v tom. Lebo poslanci medzi 

sebou ve ľmi intenzívne komunikujú. Čiže, myslím si, že tu 

sme na jednej strane, na jednej lodi, čiže chcem vám 

pomôcť, aby tie rokovania dopadli čo najskôr a čo 

najlepšie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keď mi chcete pomôc ť, dajte mi návrhy, nápady, prí ďte 

za mnou, stretnime sa, ale nevytvárajme akože rokov acie 

armády, ktoré sa budú stretáva ť s investorom.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja možno doplním pána Kaliského, že ak si zoberiete  

predsedu komisie finan čnej, je to pán Budaj, ktorý naozaj 

o kauze vie ve ľa, Ke ď si zoberiete pamätní čku celej kauzy 

pani Šimon či čovú, ktorá je zárove ň aj zástupky ňou 

aktivistov, tak to zas nebude až taká ve ľká masa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Už som k tomu povedal svoj názor.  

Takže kon čím diskusiu a prosím návrhovú komisiu.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme dva návrhy na doplnenie pôvodného 

uznesenia.  

Prvý návrh dal pán poslanec Borgu ľa. Čítam tak ako to 

on napísal: 

Návrh doplnenia návrhu uznesenia: mestské 

zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžte sa, prosím, kolegyne utíši ť, aby pani 

predsední čka mohla prednies ť návrh uznesenia?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže v zmysle predvolebného záväzku doktora Iva 

Nesrovnala, ktorým deklaroval spôsobilos ť vyrieši ť situáciu 

okolo PKO, v zátvorke bod desa ť Programu pre Bratislavu 

Bratislava 2014 – 2018, Stojedenás ť krokov ako vráti ť 

Bratislavu Bratislav čanom, zátvorka uzavretá, žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby na májo vom 

zasadnutí hlavného mesta SR Bratislavy predložil me stskému 

zastupite ľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál 

obsahujúci návrh riešenia súdnych sporov medzi hlav ným 

mestom SR Bratislavou a spolo čnos ťou Henbury Development, 

s. r. o.  so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Brat islava, 
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ako aj návrh konkrétnych opatrení a postupov smeruj úcich ku 

komplexnému vyriešeniu problematiky PKO v prospech 

obyvate ľov Bratislavy. Termín 28. máj 2015. 

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.) 

Dva, tridsa ťosem prítomných, 

dvadsa ťdva za, proti dvaja, trinás ť sa zdržalo, jeden 

nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Návrhová komisia, ďalšie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh na doplnenie je od pána Kaliského. Mests ké 

zastupite ľstvo žiada primátora, aby na rokovania so 

spolo čnos ťou Henbury development , s. r. o., prizval, 

prizýval aj zástupcov poslancov a to predsedu komis ie člena 

územného a strategického plánovania, životného pros tredia 

a výstavby a predsedu komisie kultúry a ochrany 

historických pamiatok a komisie finan čnej, alebo týmito 

komisiami zvolených zástupcov.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Registrujte  sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

devätnás ť za, dvaja proti, osemnás ť sa zdržalo, jeden 

nehlasoval. 

Uznesenie nebolo prijaté.  

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia v prvej 

časti, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Informáciu o rokovaniach so spolo čnos ťou 

Henbury development.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Registrujte sa a hlasujte, prosím.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťštyri za, štyria sa zdržali, jeden nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 15 NÁVRH NA NESCHVÁLENIE VYBRATÉHO 

ÚČASTNÍKA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE   A ZRUŠENIE OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE NA PREDAJ POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. TRNÁVKA, PARC. Č. 

17007/46 A PARC. Č. 17007/47, 

BANŠELOVA, TERCHOVSKÁ ULICA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu číslo pätnás ť a tým je návrh na 

neschválenie vybratého ú častníka OVS a zrušenie OVS. 

Myslím, že je tam súhlasné, súhlasné, súhlasné 

stanovisko mestskej rady a finan čnej komisie s alternatívou 

číslo jedna. 

Otváram k tomuto návrhu bodu diskusiu. 

Pán poslanec Kuruc, starosta.  

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja by som teda ani nie k tomu či predáva ť, nepredáva ť, 

ja som za to, aby sme nepredávali za polovi čnú sumu, ale 

skôr k tomu procesu.  

Zastupite ľstvo dvadsiatimideviatimi hlasmi schválilo 

proces ako túto verejnú sú ťaž, alebo verejnú ponukové 

konanie urobi ť, kde aj odsúhlasilo minimálnu sumu pä ťdesiat 

percent a ke ď nám niekto ponúkne pä ťdesiat percent, tak my 
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potom ideme ruši ť, čo sa mi zdá ako také nelogické. Že 

najprv povieme áno, ke ď niekto splní všetky tieto 

podmienky, potom hovoríme nie. Nerobme zas z tých  ľudí, 

ktorí sa zú čast ňujú takýchto sú ťaží naozaj bláznov, že 

splní všetky podmienky, ktoré zastupite ľstvo schváli a my 

potom mu povieme nie. Tak do budúcna by som bol rád , keby 

sme potom v tých podmienkach bu ď schva ľovali vyššiu 

minimálnu sumu ako je pä ťdesiat percent, ale nie že potom 

keď sa nám niekto prihlási za pä ťdesiat percent, tak potom 

to rušíme.  

Druhá moja otázka trošku znie na spracovate ľa, kde 

obhajujeme teda aj to, že to rušíme aj z toho dôvod u, že 

niekto iný ponúkol vyššiu sumu. A ke ď si pozriem, tak ten 

niekto iný nám napísal ponuku s vyššou sumu sedem, sedem 

trinás ť ráno a my sme ho vyzvali v ten istý de ň o osem nula 

osem, aby nám predložil ponuku. Tak neviem, kto tu cestuje 

v čase, či náš pracovník nehnute ľností, nehnute ľného 

majetku, alebo ten, kto nám tu ponuku dal, ale troš ku mi to 

tu nehraje. Tak bu ď sme ho my vyzvali, aby nám predložil 

cenovú ponuku, alebo on nám ju ponúkol a my sme pot om 

zahrali, že teda, že my sme ho na to vyzvali. Tak t o mi 

trošku nejde do hlavy ako to proste tu bolo.  

A posledná vec je, že teda ke ď konštatujeme, že je to 

naozaj pä ťdesiat percent málo, tak do budúcna sa dohodnime, 

že naozaj pod sumu znaleckého posudku nebudeme nikd y 

ponúka ť, ale nerobme z ľudí, ktorí sa zú častnia takejto 

súťaže bláznov.  

Ja osobne tiež nie som za to, aby sme predávali pod  

cenu, ale, ale ide mi o tie pravidlá a o ten proces .  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 391 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Určite sa k tomu vyjadrí oddelenie.  

Pán námestník, faktická. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem.  

Naozaj, tí ktorí sme tu prvý krát, alebo ste tu prv ý 

krát, môžte sa týmto spôsobom konania zda ť zasko čení. To 

uznesenie, ktoré schva ľovalo tento postup, teda že sa 

netrvá na tom, aby sa ako minimálna cena uvažovala cena 

znaleckého posudku prešlo po takom vzájomnom nejako m 

dorozumievaní o čo nám vlastne ide. Vtedy bol prís ľub 

jeden, že pokia ľ sa do takto vypísanej sú ťaže prihlási 

jeden uchádza č, že automaticky tá, toto výberové, alebo 

táto sú ťaž bude zrušená. To bolo, to je prvý vec.  

Druhá vec. Pre tých, ktorí, pre tých, ktorým sa zda lo 

tento postup, tak jako ste aj vy povedali, akože ne vhodný, 

bolo povedané, a ešte stále je tu tá poistka, že 

zastupite ľstvo bude rozhodova ť v každom konkrétnom bode 

ešte takto získaného uchádza ča o to, či takto vybraný 

uchádza č, alebo získaný právo kúpi ť tento pozemok (gong) 

bude odsúhlasený.  
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Čiže ja úplne štandardne si myslím, že jeden uchádza č 

nesplnil ten zámer, ktoré to uznesenia malo, aby sa  v rámci 

možností vylicitovala cena, ktorá možno niekedy ten  

predpoklad bol presko či ť aj tú cenu znaleckú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Kuruc. 

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

Ja len, že faktickou na faktickú sa ťažko reaguje, ale 

potom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, vy môžte faktickou, môžte zhrnú ť  

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

Potom dajme do budúcna, uvažujme o tom, že dajme 

priamo do podmienok, ak sa prihlási jeden, tak auto maticky 

to rušíme. Nie, že my dáme do podmienok, že pä ťdesiat 

percent, niekto sa prihlási a potom mu povieme, že sorry, 

ale pä ťdesiat percent je málo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Pán poslanec Uhler.  

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

Ďakujem. 

Vidím, že pán poslanec Kuruc si všimol rovnakú, 

rovnakú vec ako ja, že odpove ď na mail prišla pä ťdesiat 

minút skôr ako bol odoslaný.  

Mňa skôr zaujíma ale to, že pre čo, pre čo vlastne de ň 

po ukon čení sú ťaže zamestnanky ňa magistrátu vyzýva niekoho, 

kto rok pred tým prejavil záujem o ten pozemok, pre čo ho 

vyzýva na to, že či má alebo nemá záujem na ďalej o pozemok? 

Najmä, najmä mi tam chýba informácia v tej výzve o tom, že 

rozloha pozemkov sa medzitým geometrickým plánom zm enila 

o tridsa ť percent, pretože sa od členili pozemky, na ktorých 

stojí stavba chodníkov dookola. A ak teda, ak teda firma 

GUIN, ktorá odpovedala, že má záujem, ale za znížen ú cenu, 

tak ak nám teda odpovedala, že má záujem, možno nev ie 

o tom, že pozemky majú nižšiu rozlohu. Takže pre, p re čo 

vlastne bol zvolený takýto postup? A či teda bola 

informovaná tá firma? Lebo ak majú záujem dve firmy , tak 

nech sa pá či, po ďme znovu do sú ťaže, nech sa dvaja bijú 

a bude ma ť mesto z toho ur čite  lepší zisk ako teraz. A my 

tu rozhodneme, či sa to oplatí, alebo nie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 394 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Áno, všetko s týmto súhlasím. Ale musím pripomenú ť čo 

povedal kolega Kuruc, presné pravidlá, aby sme ich 

dodržiavali. Stále mi pripadá, že tu ide také, pán 

viceprim, viceprimátor vždy do toho donesie tú svoj u nejakú 

vec. Však nech on ur čí tie pravidlá, my sa budeme o nich 

bavi ť. Ale nie, že potom dávame ten, ale nemalo by to ta k 

byť, neni to dobré. Však bu ď to pravidlo je, alebo nie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja som mal pôvodne na dnešné rokovanie mestského 

zastupite ľstva pripravený návrh uznesenia, ktorým by sa 

doplnil ten bod nasledujúci, bod šestnás ť, ktorým, ktorý je 

predaj pozemku v Lama či, ale tento bod je v zásade ve ľmi 

podobný, alebo má podobný princíp.  

Nedarí sa mestu predáva ť pozemky, alebo predáva ť svoj 

majetok za cenu, za ktorú by bolo zastupite ľstvo a mesto 

spokojné s tým, s tou vysú ťaženou cenou. Preto ja som mal 

pripravený návrh uznesenia, ktorý ale v dôsledku te j 

debaty, ktorá prebehla ráno pri, pri tom zara ďovaní bodov 

do programu rokovania som sa rozhodol, že ho nezara dím. 
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Napriek tomu, ja chcem uvies ť to, že som členom finan čnej 

komisie a v spolupráci aj s, s, s pánom riadite ľom 

magistrátu chcem pripravi ť také uznesenie, ktoré predložím 

na ďalšie zastupite ľstvo, aby sme vylú čili to, že sa nám 

nebude dari ť ten majetok predáva ť za cenu, za akú to 

očakávame. Tá pointa toho uznesenia je v tom, aby mag istrát 

urobil ove ľa viacej krokov na to, aby po čet adresátov toho 

zverejneného zámeru preda ť majetok mesta či verejnou 

obchodnou sú ťažou alebo dobrovo ľnou dražbou bol ďaleko 

širší, ako je v sú časnosti.  

A ja teda k tomu len uvediem, že zatia ľ ten, ten návrh 

toho uznesenia, návrh toho uznesenia, ja ho pre čítam, ale 

nebudem ho navrhova ť v tom, na tomto rokovaní a bude 

predložený teda po konzultácii s príslušným odborom  

magistrátu a po konzultácii vo finan čnej komisii.  

S vašim dovolením, ho teda pre čítam:  

Mestské zastupite ľstvo žiada riadite ľa magistrátu, aby 

zverejnil zámeru preda ť alebo prenaja ť majetok hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ďalej len majetok 

obce, formou verejnej obchodnej sú ťaže, alebo dobrovo ľnou 

dražbou v lehote pätnás ť dní pred konaním verejnej 

obchodnej sú ťaže alebo dobrovo ľnej dražby v najmenej v 

jednom regionálnom periodiku s celobratislavskou 

pôsobnos ťou. V prípade nehnute ľného majetku obce inzerciou 

najmenej na jednom realitnom portáli s celoslovensk ou 

pôsobnos ťou, inzerciou v obecnom periodiku mestskej časti, 

v ktorej katastrálnom území sa predávaný alebo pren ajímaný 

nehnute ľný majetok obce nachádza, ak táto obecné periodikum  

a osadením informa čnej tabule s uvedením zámeru preda ť 

alebo prenaja ť nehnute ľný majetok obce priamo na 
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predávanom, respektíve prenajímanom nehnute ľnom majetku 

obce.  

Ten zámysel je naozaj v tom, aby výnos, výnos 

z predaja alebo z prenájmu majetku mesta bol vyšší,  ako je 

dnes.  

Ďakujem pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Budeme diskutova ť o tom, ako zabezpe či ť ten, ten 

zámer. Diskutovali sme a som rád, že tak ako sme sa  dohodli 

včera, tak to aj beží to slovo.  

Vidím, že za všetkých to neplatí.  

Pán námestník Kolek.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len reagujem troška ešte na to, čo kolega Hanulík 

povedal, že nejaké pravidlá. 

Tie pravidlá, pán kolega, boli dané vtedy, ke ď sme sa 

tu v tomto zastupite ľstve uzhodli na tom, že budeme 

pripúš ťať verejnú obchodnú sú ťaž aj s nižšou cenou. Vtedy 

sa jedine diskutovalo o tom, akú minimálnu hranicu pusti ť. 

Lebo boli tu návrhy, ak si dobre pamätáte, sedemdes iat 
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percent zo stanovenej ceny, bol tu návrh pä ťdesiat percent. 

Prevážil návrh nakoniec taký, že teda môžme pusti ť 

päťdesiat, ale za tých podmienok, ako bolo povedané.  

Čiže pre vás to nemôže by ť nová informácia, že teraz 

sa môžme rozhodnú ť. Vtedy to bolo povedané. A pán primátor 

bývalý to jednozna čne potvrdil, že akonáhle bude jeden 

uchádza č, taký, toto nebude ví ťaz. A druhá vec je, vždy tu 

ešte je tá poistka, pokia ľ by sa zmenili pomery, 

zastupite ľstvo nemusí jednozna čne súhlasi ť s tým, že tento 

záujemca bude vybraný, aj ke ď vyjde z nejakej sú ťaže.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Chcete ešte z oddelenia k tomuto  nie čo poveda ť 

zhr ňujúce?  

Nie. Dobre.  

Nikto sa nehlási, kon čím 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 

v časti A neschva ľuje vybratého ú častníka ví ťaza obchodnej 
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verejnej sú ťaže, v časti B zrušuje obchodnú verejnú sú ťaž 

a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Registrujte sa a hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ť za, dvanásti sa zdržali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 16 NÁVRH NA SCHVÁLENIE VYBRATÉHO 

ÚČASTNÍKA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

NA PREVOD POZEMKOV V BRATISLAVE, K. 

Ú. LAMA Č, PARC. Č. 1839/1, PARC. Č. 

1840/1 A PARC. Č. 1841/2, LAMA ČSKÁ 

CESTA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prichádzame k bodu číslo sedemnás ť a tým je, pardon, 

šestnás ť, Návrh na schválenie vybratého sú časníka, 

účastníka obchodnej verejnej sú ťaže Lama č, Lama čská cesta. 
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Materiál nebol v komisiách, ani v zastupite ľstve, 

pretože bol pred tým, kedy sa schva ľovali tie podmienky, 

takže. 

Chceš k tomu nie čo, pán riadite ľ? Alebo, dobre. 

Netreba k tomu ni č hovori ť.  

Pán starosta Šramko, nech sa pá či, máte slovo.  

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

Bratislava - Lama č: 

Ďakujem.  

Tak, jak bolo povedané, ve ľmi podobný je to prípad. 

Chcem tu však upozorni ť na to, že tento predaj prebehol cez 

elektronickú aukciu. Vygenerovala sa teda vyššia su ma, ako 

je pä ťdesiat percent.  

A musím poveda ť, že bol som trochu zasko čený tým 

súdnoznaleckým, ke ď vtedy ur čili v roku 2013 tú cenu dvesto 

Euro, povedal som na komunikácii, kde nie je ani pl yn, ani 

kanalizácia a v blízkosti dia ľnice, jedno z druhým, zdá sa 

mi, že táto cena pravdepodobne, lebo bol tam záujem . Musím 

poveda ť, že chodili sa rôzni podnikatelia pýta ť na mestskú 

časť čo s tým. A práve boli zasko čení informáciou, ke ď 

zistili, že tam nie je kanalizácia, ani plynofikáci a, že je 

to relatívne vysoká cena.  

Tým. Ja si myslím, že elektronickou aukciou sa 

pravdepodobne vygenerovala maximálna suma, ktorou, ktorú sú 

ľudia ochotní za to zaplati ť. Je na vás.  
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Ja odporú čam len sa možno ís ť tam pozrie ť nako ľko 

poznám to osobne. Tá burina tam dosahuje skoro dva metre. 

Z mesta sa o to nikto nestará, nechodí ju kosi ť. Ona už 

potom v tej výške sa láme sama a už sa potom kláti.  Takže 

asi takto sa staráme o majetok.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Uzatváram diskusiu a prosím ná. 

Pán poslanec, pán starosta Kuruc ešte. 

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

Ja by som sa teda chcel spýta ť, že ke ď 

v predchádzajúcom bode nám pä ťdesiat percent bolo teda 

málo, čo teda všetci asi sme odsúhlasili, či teraz nám 

sedemdesiatdevä ť percent je v poriadku. Lebo v bode 

dopoludnia, ke ď pán starosta Pilinský predkladal materiál, 

kde naozaj išlo o verejný záujem, tak tam všetci ma li, 

alebo teda bola ve ľká diskusia dvojhodinová o tom, či 

ustúpi ť obyvate ľom štyritisíc, alebo tritisíc obyvate ľom 

s tým, že príde o mesto nejakú čiastku. Pán námestník Kolek 

dokonca hovoril, že to bude v rámci ú čtovných vecí ve ľmi 

problematické zaú čtova ť. A ja sa pýtam, či tuto to nebude 

problematické zaú čtova ť, ke ď máme znalecký posudok vyšší 

o dvadsa ťjedna percent ako to ideme preda ť? 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Bialko, chcete sa k tomuto vyjadri ť nejak. 

Nech sa pá či. 

 

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

...Lama ča, v tejto, v tomto prípade prebehla riadna 

elektronická aukcia, vygenerovala sa najvyššia možn á suma, 

aká sa za tohto predpokladu dala.  

Ako ste sa do čítali v materiáli, táto sú ťaž bola 

viackrát opakovaná, takže z tohto dôvodu sme navrhl i, aby 

mestské zastupite ľstvo túto ponuku akceptovalo a ví ťaza 

obchodnej verejnej sú ťaže schválilo.  

So zaú čtovaním by problém by ť nemal, pretože pozemky 

sa evidujú v nadobúdacej hodnote a nie v hodnote, 

v ú čtovníctve myslím, nie v hodnote pod ľa znaleckého 

posudku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Ja len teda, že bude to precedens do budúcna ke ď 

predávame za nižšiu cenu, ako je znalecký posudok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Túto diskusiu. Tá sa opakuje každé 

zastupite ľstvo.  

Pani Kimerlingová.  

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

Vážení kolegovia, v minulom volebnom období bolo 

prijaté uznesenie, že ak viackrát verejná obchodná súťaž 

bola za znalecký posudok neúspešná, tak sa môže vyp ísa ť aj 

verejná obchodná sú ťaž, kde sa dá podmienka, že ponúknutá 

cena musí by ť minimálne pä ťdesiat percent znaleckého 

posudku. A potom, ak je viac záujemcov, to môže ís ť do 

elektronickej aukcie a tam sa môže sú ťaži ť o vyššiu cenu 

a zna a budeme sa snaži ť získa ť čo najviac.  

Ak všeobecne toto uznesenie, alebo takýto systém 

terajšiemu zastupite ľstvu nevyhovuje, tak potom dajme návrh 

na zrušenie toho uznesenia a úradníci budú vedie ť, že 

takéto obchodné verejné sú ťaže nám nemajú predklada ť. 

Pretože oni len plnia uznesenie, ktoré minulé 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Kolek.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja len teda pre nejaké zdokumentovanie tejto sú ťaže.  

Tu naozaj, ke ď sa pozrieme na tie čísla, jeden 

z uchádza čov vstupoval s cenou stotisíc, druhý presne 

s polovicou znaleckého posudku. Napriek tomu aukcia  

elektronická vygenerovala stodvadsa ťtisíc. O tomto sme 

hovorili.  

Pokia ľ by bola vyhlásená verejná obchodná sú ťaž so 

stanovenou cenou, tak ani jeden z týchto sa neprihl ási. Tu 

je ten priestor na to, aby naozaj sa ukázala tá sil a trhu 

a povedali sme si, to čo nakoniec pán starosta Lama ča 

povedal, že ten pozemok, napriek tomu, že to odborn ík 

odhadol na tú cenu, no nemá záujemcu.  

Je otázne pre nás, pre vás, pre m ňa, pre konkrétneho, 

ktorý dnes sa rozhodujeme, či za tých plus-mínus osemdesiat 

percent tej odborne stanovej ceny sme ochotní to pr edať. Ja 

poviem, že v tomto prípade súhlasím s takto vygener ovanou 

cenou a budem hlasova ť za predaj.  

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: 

Pán námestník, som rád, že teda ste to takto nahlas  

povedali. Len pripomeniem vaše slová z dopoludnia k eď ste 

citoval Ústavu, ke ď ste skladal s ľub, že budete háji ť 

majetkové veci hlavného mesta. Ke ď tu je stopercentná cena 

znaleckým posudkom ob čana a sedemdesiatdevä ť percent je 

predaj, nie je to ani v záujme nejakých ob čanov, ani 

nikoho, tak ja som rád, že teda k tomu takto pristu pujete.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Dostál, nedá sa faktickou na faktickú.  

Nedá sa to priatelia.  

Takže diskutuje pán poslanec Šramko. Teda starosta.   

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

Bratislava - Lama č: 

Ďakujem pekne. 

Ja tu len v materiáli trošku vidím nejaké 

disproporcie, že pokia ľ sa vygenerovala sedemdesiatdevä ť 

celé dvanás ť percenta, tak z tých dvesto Euro tam je 

napísané, že výsledná je, z dvesto sedemdesiatdevä ť percent 

nemôže by ť stoštrnás ť Euro na meter štvorcový. Takže sú tam 

pravdepodobne nejaké chyby.  

A tu sa aj poslanci pravicoví pýtajú, že čo to teda 

je. Pravdepodobne je tam zapo čítaný ešte ten pozemok, ktorý 

je na prenájom a niekto to teda vydelil aj týmto po zemkom. 
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Takže predaj je iná časť a tam, ke ď si vidíte pri 

komunikácii je časť, ktorá sa nepredáva, ale tá ide do 

prenájmu. Takže tam asi niekto urobil túto chybu.  

Ale predpokladám, že ak je sedemdesiatdevä ť percent, 

tak tá cena na meter štvorcový je iná z dvesto. To bude 

rádove stošes ťdesiat na meter.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Štasselová.  

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Áno. Ja by som sa chcela opýta ť pána starostu. My ke ď 

sme diskutovali o tomto, tak sme mali informáciu, ž e na 

pozemku žijú bezdomovci. Či je to pravda? A či sa mestská 

časť Lama č postará o bezdomovcov?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Áno ja som, dve, dve poznámky.  

K tej politickej stránke, ktorú zdôraznil pán staro sta 

Kuruc chcem poveda ť, že on iste, iste do toho vnikne, že je 

tu rozdielny režim. Chcem vystúpi ť aj v kontexte, ja som 

podporil teda tú zámenu, ale preto bola taká dlhá d iskusia 

a oprávnene dlhá, a chápem aj všetkých, ktorí ju 
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nepodporili, lebo tam išlo o mimosúdnu dohodu. Nero zhodol 

o tom súd, a nerozhodol o tom trh. A tam je to ve ľmi 

citlivé ís ť pod odhadnú cenu, lebo vznikajú rôzne otázky. 

Kde ste prišli k tejto cene?  

To čo obhajoval pán námestník súvisí s elektronickou 

súťažou, ktorá je regulovaná. Máme o tom uznesenie a t am sa 

ozval trh. Potom naozaj poslanci môžu poveda ť v tomto 

období ten trh nás neoslovil s tou ponukou. Neháme si 

všetky tieto pozemky a po čkáme na lepšie časy. Kiež by sme 

mohli takto uvažova ť, ale ako vidíme a ešte len uvidíme 

ešte tento rok, lebo toto sú zatia ľ len také paberky. Tak 

zrejme mesto bude nútené predáva ť a bude dos ť často musie ť 

siaha ť k všelijakým ústupkom, zlacneniam, ale pokia ľ ich 

urobí naozaj trh a pokia ľ budeme ma ť dostato čnú dôveru, že 

elektronická sú ťaž prebieha regulérne, tak nemôžme to 

porovnáva ť s tou situáciou, kde prichádza k dohode, 

k mimosúdnej dohode a k zámenám hodnôt a podobne.  

Ďakujem. 

A ešte poznámku, ak dovolíte. Ke ď tam nie sú dobré 

čísla, ja by som odporu čil predkladate ľovi to zváži ť ja si 

myslím, že ten materiál má dobrú šancu prejs ť, ale nie je 

dôstojné nového vedenia, ani poslaneckého zboru, ab y sme 

našli matematické nezrovnalosti v materiáloch, ktor é 

mávneme rukou, že, že nevadí. Chápem, že sa nejaký škriatok 

mohol v ľúdil, ale potom by som poprosil, aby sa vyjadril 

predkladate ľ, či tam je teda nepresnos ť a či ju vie 

napravi ť povedzme seba, autoremedúrou na nejaké presné 

číslo. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Dostál.  

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

Chcel by som potvrdi ť to, čo hovoril pán Budaj, že tie 

situácie nie sú podobné a chcel by som aj poukáza ť na zákon 

o majetku obcí, ktorý v paragrafe 9a hovorí, že ak zákon 

neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce  sa 

musia vykona ť po a) na základe obchodnej verejnej sú ťaže, 

po b) dobrovo ľnou dražbou a po c) priamym predajom najmenej 

za cenu znaleckého posudku. Čiže ten znalecký posudok sa 

spomína v súvislosti s priamym predajom, nie s obch odnou 

verejnou sú ťažou. Tam teoreticky by sme to mohli predáva ť 

aj bez znaleckého posudku, aj, aj za menej ako pä ťdesiat 

percent, ak tam prebehla obchodná verejná sú ťaž. To, že to 

nerobíme, to že vyžadujeme najmenej pä ťdesiat percent, to 

že vyžadujeme, aby tam nejaká sú ťaž prebehla a ešte to 

potom posudzujeme, je naše politické rozhodnutie, a le zákon 

znalecké posudky priamo viaže iba na priamy predaj.  A tá 

situácia, o ktorej sme sa bavili (gong) v súvislost i 

s Hagarovou bola skôr charakteru priameho predaja a ko 

obchodnej verejnej sú ťaže.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Bratislava - Lama č: 

Ja len krátku informáciu.  

Tí bezdomovci, ktorí sú teraz tam, sú to najslušnej ší, 

ktorí tam bývali za tie roky. Tí sa aspo ň starali. V zime 

zhŕňali sneh pred parcelou, ktorá je mestská, o ktorú b y sa 

malo mesto stara ť. Orezávali kríky, ktoré zasahovali do 

chodníka a podobne. A vedia o tom, že ke ď sa to predá, ja 

som im to informoval ich, takže nájdu si náhradné m iesto.  

Samozrejme, musím poveda ť, ve ľakrát sa v okolí kradlo 

a bolo podozrenie tí iní, ale títo sú aspo ň slušní, dva 

roky sa už nekradne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Štasselová.  

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Či, či im teda mestská časť Lama č nejako pomôže? Vy 

dúfate, že si nie čo nájdu, a Bratislava má štyritisíc, vyše 

štyritisíc bezdomovcov.  

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) polovi čka tých 

bezdomovcov v Bratislave sú z východu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A neplatia tu dane.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

No, mne to celkom nesta čí, akože mávnu ť rukou. Ako, na 

jednej strane hovoríte, že teda sú slušní a pomáhaj ú tam, 

na druhej strane mesto má prijatú stratégiu, ktorá hovorí 

o tom, že mestské časti sa majú postara ť, alebo majú za čať 

rieši ť aj problém bezdomovectva. Minimálne, proste hovori ť 

o tom, skontaktova ť sa s organizáciami, ktoré to robia. Ja 

neviem. Akože, mávnu ť rukou, že niekam sná ď pôjdu, no pôjdu 

na ulicu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta.  

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

Bratislava - Lama č: 

Tu za m ňa reaguje pán starosta, sused, ktorý má pre 

bezdomovcov ubytovne. Neriešme to. Ak si myslíte, ž e dobré 

je to necha ť tak kvôli tým bezdomovcom, ja si myslím, že to 

neni dobré riešenie.  

Ne nemusíte sa bá ť, oni neostanú na ulici, že by tam 

zmrzli. Títo ľudia sa vedia vždy o seba postara ť.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Eš. Pani Štasselová, faktickou.  

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ja si nemyslím, alebo teda netvrdím, že kvôli 

bezdomovcom to nechajme tak. Dokonca sme sa dohodli , že 

budeme hlasova ť za, predbežne. Ja sa pýtam, či rozmýš ľate 

o tom ako pomôžete týmto ľuďom? Celkom jednoducho a ľudsky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Šramko.  

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

Bratislava - Lama č: 

V tejto polohe vám ozaj slušne odpoviem. Ozaj, snaž il 

som sa im dva roky osobne pomáha ť. Vianoce som im robil ja. 

A mnohokrát sme im pomáhali, jak sa dalo. Dobre? 

Takže v tejto ľudskej rovine. Ale ja som ich ozaj 

pripravoval na to, že ke ď sa ten pozemok predá, musia sa 

o seba postara ť. Sú na to pripravení. Ľudsky sú na to 

pripravení, ur čite.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neviem, faktickou na faktickú sa nedá, pani Jégh.  
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

To som sa chcela opýta ť práve, že ping-pong hore-dole, 

faktická na faktickú (poznámka: nezrozumite ľné slová, 

hovoria naraz poslanky ňa aj predsedajúci) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nedá sa, on odpovedal faktickou na seba a pani 

Štasselovú som už neprerušoval, lebo to je donekone čka.  

Spracovate ľ sa hlásil. 

Ing. Miroslav   B i a l k o , zástupca riadite ľa magistrátu 

a vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Iba vec čo sa týka tej ceny.  

Prepo čet je absolútne správny. Stoštyridsa ťpäť celých 

devätnás ť, ak to vynásobite krát nula sedem devä ť jedna 

devä ť dva, dostávate stoštrnás ť celých osemdesiatsedem. 

Čiže to sedí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Olekšák.  

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

Nie. Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Preto som sa 

prihlásil v riadnom príspevku.  
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Neviem, teda  pani predsední čka sociálnej komisie, 

pre čo by sa mestská časť mala stara ť o bezdomovcov, ktorí 

teda sú na mestskom pozemku?  

Ja som hovoril tú príhodu z piatka, ke ď ob čianske 

združenie Vagus, ktorému sme dali teda dvesto Euro 

a zaviazali sme ho, aby riešilo bezdomovcov na územ í našej 

mestskej časti, nám poslalo vyú čtovanie z decembra, kde za 

dvesto Euro nakúpili kávu. To je u nich terénna prá ca. 

Stodevä ťdesiat. Stodevä ťdestiatdevä ť, ma opravuje pán 

starosta, nakúpili kávu a jedno Euro dali parkovné.  Takže 

to je ich vyú čtovanie.  

My sme tie peniaze chceli ú čelovo jasne viaza ť na to, 

aby im pomohli vybavi ť doklady a všetky tieto veci. Ja sa 

veľmi rád pobavím o probléme bezdomovcov, ale ur čite nemáme 

na to kapacitu a síl, aby sme riešili tých ľudí, ktorí sú 

na tomto pozemku.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa do diskusie nikto nehlási, kon čím 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 

schva ľuje vybratého ú častníka ví ťaza obchodnej verejnej 

súťaže na predaj pozemkov a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Registrujte sa a hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

dvadsa ťdva za, osem sa zdržalo, jeden nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 17 NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLUVY 

O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO 

BREMENA K POZEMKOM V BRATISLAVE, K. 

Ú. ČUNOVO, V PROSPECH SPOLOČNOSTI 

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S., 

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 sedemnás ť. Otá. Prestávku?  

K bodu číslo sedemnás ť, je to Návrh na uza, na uza, 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluvy v prospech 

Západoslovenská distribu čná. 

Aj mestská rada, aj finan čná komisia súhlasí, takže 

bez úvodného slova.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

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 chcela poprosi ť poslancov o schválenie 

tohoto, tohoto bodu. Jedná sa o predkládku vzdušnéh o 

vedenia, elektric, elektrického teda vedenia. V naš ej 

mestskej časti dochádza ve ľmi často k výpadkom elektrickej 

energie ne čakane. A, skuto čne často, opakovane.  
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Od roku 2007 sme žiadali, žiadali Západoslovenskú 

energetiku o zjednanie nápravy. Cirka pred dvoma ro kmi 

začala distribu č, teda Západoslovenská distribu čná 

pripravova ť projektovú dokumentáciu pre zakabelizovanie 

a uloženia teda kábla do zeme s tým, že by vybudova li dve 

trafostanice.  

Vlastne to trasovanie ide po, po pozemkoch magistrá tu, 

ktoré sú v správe mestskej časti po chodníkoch a vlastne by 

sa nám týmto vyriešil ten dlhotrvajúci problém.  

Ešte len chcem podotknú ť, že sme požiadali 

Západoslovenskú distribu čnú, alebo teda dali sme im do do 

podmienku do územného rozhodnutia, aby v časti kde bude 

teda trasovanie v chodníkoch, zabezpe čovali rekonštrukciu 

chodníkov v celej šírke.  

Je to, je to trasovanie teda v lesných pozemkoch 

a teda v časti aj, aj v zastavanej časti teda, takže asi 

to ľko k materiálu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nikto sa nehlási, kon čím diskusiu.  

Návrhová komisia, prosím, návrh uznesenia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pani Šimon či čová je (poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Šimon či čová, ja už som ukon čil diskusiu, mali ste 

prihlási ť skôr.  

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  zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena aj s tými podmienkami v bodoch jedna, dva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Registrujte sa a hlasujte, prosím.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

tridsa ť za. 

Uznesenie bolo schválené. 
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BOD 18 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ 

V BRATISLAVE, POZEMKOV PARC. Č. 

2694/12 A PARC. Č. 2669/2 A STUDNÍ 

NA TÝCHTO POZEMKOCH, K. Ú. VAJNORY, 

ROĽNÍCKA A BANI ČOVA UL., DO SPRÁVY 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-VAJNORY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo osemnás ť. Zverenie nehnute ľnosti mestskej 

časti Vajnory.  

Aj finan čná komisia  a mestská rada  súhlasí, takže 

bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. Uzatváram.  

Návrhová komisia, prosím návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia písomne nám bolo 

predložený návrh, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje zverenie nehnute ľnosti a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Registrujte sa a hlasujte, prosím.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

tridsa ťjedna za. 

Uznesenie bolo schválené. 

 

BOD 19 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 

MEDZILABORECKÁ 29, KUPECKÉHO 17, 

TRENČIANSKA 50, TREN ČIANSKA 64, 

KVAČALOVA 22, 24, 26, 28, REZEDOVÁ 

4, MESA ČNÁ 7, LOTYŠSKÁ 6, ESTÓNSKA 

26, HUBENÉHO 4, 6, 8, VETERNICOVA 1, 

BEŇOVSKÉHO 10, BAGAROVA 8, 

SARATOVSKÁ 14, SARATOVSKÁ 5, 7, 

STUDENOHORSKÁ 29, TUPOLEVOVA 22, 

MARKOVA 11, HÁLOVA 18, FEDINOVA 16, 

KOPČIANSKA 78, ROMANOVA 44, 

ŠUSTEKOVA 11, BE ŇADICKÁ 34, ZNIEVSKA 

8, BUDATÍNSKA 41, HOLÍ ČSKA 17, 

TOPOLČIANSKA 8 VLASTNÍKOM BYTOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalší bod je devä, bod devätnás ť. Návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu, štandardný materiál.  
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Mestská rada súhlas.  

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu.  

Návrhová komisia, prosím. Návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje prevod spoluvlastníckych podielov a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Registrujte sa a hlasujte, prosím.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

tridsa ťjedna za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 20 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNÝCH DOMOCH 

NA ULICI HUMMELOVA 8, BAGAROVA 30 

VLASTNÍKOM GARÁŽÍ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod dvadsa ť, obdobná situácia. Prevod 

spoluvlastníckeho podielu. 

Mestská rada súhlasí.  

Bez úvodného slova. 

Otváram k tomuto diskusiu. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  pre, prevod spoluvlastníckych podielov a tak 

ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Registrujte sa a hlasujte, prosím.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťtri za, tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťdva za, jeden sa zdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Máme pred sebou posledné vlastné tri body uznese,  

dnešného rokovania. Chcem sa opýta ť, či máme vô ľu mať na 

prestávku, alebo to dôjdeme do konca.  

(poznámka:  je po čuť „trošku urobme prestávku, však“) 

Prosím predsedovia klubov, prosím, vyjadrite sa.  

Jeden bez prestávky, (poznámka:  vrava v rokovacej 

sále), bez prestávky.  

Uhler. (poznámka: hovor mimo mikrofón) Bez prestávk y. 

Dobre, takže ideme ďalej.  
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BOD 20A NÁVRH NA VYPRACOVANIE STANOVISKA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

K VÝSTAVBE NOVEJ NEMOCNICE  

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalší bod je bod dvadsa ť A, a to je návrh pána 

poslanca, pánov poslancov Dostála, Grendela, Vetrák  a tak 

ďalej na Stanovisko k novej nemocnici.  

Nech sa pá či, predkladatelia, predložte materiál.  

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

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovo ľte, aby som 

povedal pár slov k tomu materiálu, ktorý je vlastne  

iniciatívou, aby sa aj hlavné mesto za čalo zaobera ť témou 

nemocnice, o ktorej sa hovorí už dlhšie.  

V júni schválila vláda štúdiu uskuto čnite ľnosti. Tento 

materiál bol utajovaný, alebo teda v režime, v reži me 

utajenia až do januára. 9. 1. bol odtajený. Vzápätí  už 16. 

1. bol vo Vestníku verejného obstarávania schvále, teda 

zverejnené, že bol vyhlásený sú, verejné obstarávan ie 

formou sú ťažného dialógu. Zajtra uplynie termín na 

predkladanie žiadosti o ú časť sú čas, v sú ťažnom dialógu. 

Výber samozrejme, že ešte, ešte chví ľu, ešte pár mesiacov 

potrvá, ale času nie je zasa až tak ve ľa.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. februára 2015 

 423 

Považujeme za vhodné, aby sa touto témou zaoberalo aj 

mestské zastupite ľstvo a aby si samospráva vytvorila na 

túto tému nejaký názor.  

Bude sa realizova ť formou verejno-súkromného 

partnerstva. V tých verejných diskusiách často zaznievali 

pochybnosti najmä nad tým finan čným modelom, nad tým či je, 

či je výhodný pre štát, alebo naopak len pre toho bu dúceho 

investora. To je téma, ktorá by mala zaujíma ť všetkých 

občanov Slovenskej republiky, lebo sa to dotkne ich 

peňaženiek, pretože oni to budú plati ť zo svojich daní.  

Nás ako mestskú samosprávu by mali zaujíma ť aspekty 

zdravotnej starostlivosti a dopravy, ke ďže tá nová 

nemocnica má by ť umiestnená na Patrónke a má nahradi ť 

doterajšiu univerzitnú nemocnicu, čiže nemocnice 

v Ružinove, v Petržalke a na Mickieove, Mickwievico vej 

ulici.  

Čiže navrhujeme, aby sme sa touto témou zaoberali. 

Minulý týžde ň sa zastupite ľstvo Bratislavského 

samosprávneho kraja tiež prihlásilo k tejto téme a poverilo 

riadite ľa úradu zorganizova ť odbornú verejnú konferenciu 

a vysla ť tým nejaký signál. A tým, že dnes o tom hovoríme, 

boli by sme radi, keby sme ten signál vyslali aj my  ako 

samospráva Bratislavy. Tým, že sa, že sa pripojíme k tej 

iniciatíve zorganizova ť tú konferenciu a že na budúcom 

zastupite ľstve nám riadite ľ magistrátu predloží na základe 

informácie od odborných útvarov magistrátu informác iu 

o tejto téme a návrh stanoviska hlavného mesta 

s prihliadnutím práve na otázky zdravotnej starostl ivosti 

a jej dostupnosti pre obyvate ľov Bratislavy.  
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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.  

Ja som rád, že ste túto tému otvorili, pretože napr iek 

tomu, že mesto Bratislava nemá nejaké priame kompet encie vo 

výkone zdravotníckej starostlivosti, tak sa jedná 

o bezosporu ve ľmi závažnú vec, pretože výkon starostlivosti 

bude vlastne z centra mesta, (poznámka:  zakaš ľanie) 

z centra mesta prevedený na okraj a to sa závažným spôsobom 

dotkne ve ľa, ve ľa ľudí, predovšetkým starších a seniorov, 

ktorí nemajú autá, ktorí nemajú na taxíky a budú sa  musie ť 

(poznámka:  zakaš ľanie) hromadnou dopravou dopravova ť do 

tohoto miesta.  

Určite sa to týka Bratislavy ako hlavného mesta, 

pretože my tu máme, pretože na nás sa všetci dívajú  akým 

spôsobom budeme rieši ť zdravotnú starostlivos ť. Takže aj my 

sa chceme k tomuto vyjadri ť, chceme aby nás po čuli. Nás sa 

teda nikto na to nepýtal. Úplne súhlasím s tým, aby  sme sa 

pripojili k tej iniciatíve župy a zú častnili sa tej, alebo 

aj spolu, spoluprispeli k tej konferencii, (poznámk a:  

zakaš ľanie).  

Neviem, či budeme schopní predloži ť informáciu 

o zámere realizova ť výstavbu, lebo my tú informáciu máme 

tiež iba z médií. My nie sme jej autori, ani spolua utori, a 

tak neviem akým spôsobom môžme. Asi ste mali na mys li, aby 

sme povedali, že to, čo my vieme o tom, alebo to, čo sem 

prišlo. O, o dostupných informáciách, lebo my, my n ie sme 

autori toho zámeru, takže ťažko vám môžem dáva ť informáciu 
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o tom výstavbe. A návrh stanoviska, samozrejme, sam ozrejme, 

to, to je správne.  

Pán poslanec Grendel.  

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

Ja len skôr taká technická vec. Pani predsední čka 

návrhovej komisie ma upozornila, že formálne v bode  A, B by 

sme mali nie riadite ľa magistrátu, ale primátora, a nie 

uklada ť, ale žiada ť. Čiže ak by toto mala by ť prekážka 

schválenia toho uznesenia, tak potom v tomto znení.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej, len technicky zase procesne, fakticky sa nedá  

meni ť návrh uznesenia, to sa musíte prihlási ť. Ale to je 

technika.  

Pani námestní čka. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne tým, ktorí pripravili ten materiál 

a požiadali,  aby teda mesto sa do tohto zaangažova lo, 

takisto aby vypracovalo svoje vlastné stanovisko.  

V zmysle zákona má jedine béeská na území nášho kra ja 

kompetenciu zabezpe čova ť takzvanú dostupnos ť zdravotnej 

starostlivosti. Je to plne v kompetencii župy. Takž e ja 

vítam, že ste poverili župu takouto úlohou. Rada bu dem 
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s nimi v tej oblasti komunikova ť. Neviem, či ste im dali aj 

nejaký termín, do kedy majú uskuto čni ť tú konferenciu 

a nejaké kroky. Čiže ja sa spojím so župou a budem to 

s nimi realizova ť, ak dovolíte.  

Myslím si, že ale treba poveda ť v tej súvislosti jednu 

dôležitú vec. Už dnes ako sú koncipované niektoré 

nemocnice, sú ve ľmi ve ľké a mnohí ľudia majú problém 

orientova ť sa v rámci ve ľkých nemocníc. Čím väcia, vä čšia 

nemocnica, tým vä čné ene, vä čšie energetické straty, 

náklady a podobne.  

Ale predsa len, každá mestská časť ako keby mala svoju 

spádovú nemocnicu kam tí ľudia chodili. Bolo to pre nich 

dostupné. Zrušením troch nemocníc, vytvorením jedne j 

veľkej, vznikne konglomerát, ktorý bude naozaj pre ľudí 

horšie dostupný z h ľadiska zdravotnej starostlivosti, bude 

prináša ť so sebou vä čšie náklady a to všetko bude hradené, 

v zmysle toho čo sa dozvedáme z médií, z verejného 

zdravotného poistenia, teda z našich daní, ktoré pl atíme 

v zmysle zdravotného poistenia, lebo v skuto čnosti nemáme 

poistenie, je to vlastne da ň vypo čítaná z výšky našich 

platov,  mzdy a podobne.  

Som rada, že sa tomu budeme venova ť a myslím si, že ak 

nebude úplne nejaká celistvá tá informácia, tak asp oň 

nejakú čiastkovú toho 26. marca, nejakú informáciu 

prinesieme, pripravíme. Lebo možno nebudeme vedie ť získa ť 

tak rýchlo všetky informácie.  
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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: 

Dve poznámky. Jedna sa týka toho termínu. Tak župné  

zastupite ľstvo schválilo, že do apríla by sa mala 

zorganizova ť tá konferencia. Pôvodný návrh bol, že 

v priebehu marca, ale, ale riadite ľ úradu povedal, že je to 

asi nezvládnute ľné, takže sme sa dohodli na aprílovom 

termíne.  

A druhá vec sa týka toho, že či je, či je to výlu čná 

kompetencia župy. Tak aj zákon o obecnom zriadení a ko jednu 

z úloh obcí ukladá pri výkone samosprávy utvára ť podmienky 

na zabezpe čovanie zdravotnej starostlivosti. Čiže nie je to 

úplne mimo našej náplne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A to znamená, ten termín tam ale zostáva toho 26. 3 . 

napriek tomu, že župa to posunula? Lebo k čomu sa potom 

pripojíme, ke ď oni to nebudú robi ť?  

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

To sa týkalo tej časti Bé uznesenia.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, to sa týka obidvoch.  

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

No, pri, pripojenie sa môže by ť v tom termíne ke ď, 

keď. Tak môže by ť osobitný termín, len teda neviem či. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, aby bolo jasné, že to neni termínovavé.  

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

To je vlastne to, že ideme spolupracova ť a toto sa 

týka toho, že sa tým budeme zaobera ť na najbližšom 

zastupite ľstve s tou sumou vedomostí, ktorú dovtedy, 

samozrejme, budeme schopní zhromaždi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to reálne? Dobre.  

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ako spolupredkladate ľ by som tiež k tomu rád povedal 

pár poznámok. 
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Ako je zrejmé z toho materiálu, v podstate my sa 

chceme pripoji ť k iniciatíve, ktorú rozbehla župa, čiže nie 

sme prví, ktorí by to vymýš ľali a prichádzali s tým, proste 

s nie čím, o čom sa nevie.  

Ďalšia vec je taká, že naozaj aj tá obec v zmysle 

príslušného zákona, ako pán poslanec Dostál hovoril , sa má 

stara ť o zabezpe čenie podmienok, ktoré sa týkajú zdravotnej 

starostlivosti. Čiže je to, je to téma a je to aj 

kompetencia, ktorá súvisí s obyvate ľmi Bratislavy. A je to 

celkom, by som povedal, legitímna iniciatíva, ke ďže riešime 

tu podobné veci, či už ide o ropovod, ktorý tiež 

nerealizujeme a chceme ma ť o tom informácie, pravidelné 

informácie.  

Čiže sme, sa nazdávame, že, ako aj pán primátor, ke ďže 

to víta, ja sa z toho ve ľmi teším, nazdávame sa, že by bolo 

dobré ma ť informácie aj o tomto projekte. Navyše v situácii 

keď sa zdá, že tá analýza, z ktorej vychádza aj sú časná 

vláda, nebola ve ľmi kvalitne spracovaná.  

Nakoniec viacerí ste mali asi možnos ť sledova ť 

rozsiahlu diskusiu v parlamente a tam boli predlože né ve ľmi 

konkrétne informácie a skuto čnosti, ktoré nazna čujú, že ten 

projekt je, no ke ď poviem, že zbabraný, nebude tak nebude 

to síce diplomatické, ale bude to asi ve ľmi blízko pravde. 

A dotýka sa pritom v podstate celej Bratislavy a os obitne 

aj niektorých mestských časti, v ktorých sa nachádzajú 

nemocnice, ktoré by sa prípadne mohli aj zruši ť potom 

následne.  
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Čiže ve ľmi rád by som požiadal kolegov, aby nás 

podporili pri prijatí tohto návrhu uznesenia, s tým  že 

formálne úpravy ja súhlasím s nimi. Navrhuje sa to,  aby sa 

požiadal pán primátor. Ja si myslím, že to bude aj 

presnejšie asi. A ten termín sa, sa naozaj týka toh o bodu 

A, B. Nie toho prvého bodu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani Kimerlingová, faktická. 

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

Vážení kolegovia, ja chcem doplni ť kolegu Vetráka 

v tom, že Bratislav čanov sa to týka preto, že dopravná 

obslužnos ť alebo celková obsluha tohto územia je už 

v sú časnosti ťažká, najmä čo sa týka statickej dopravy, 

pretože Železná studni čka a vôbec celá dolina tým, že sme 

vlastne zastavili dopravu, tak vlastne nemáme tam k de 

v sú časnosti našich ob čanov umožni ť im parkovanie. Teraz by 

tam vznikla obrovská nemocnica. To ani len prís ť tam 

a nieto ešte zaparkova ť bude ve ľký problém.  

A okrem toho v Bratislave nám zostáva ten moloch 

nedostavanej nemocnice. Tým sa nikto nezaoberá a id eme 

funk čnú nemocnicu, alebo teda zdravotnícke zariadenie 

(gong) teraz si rozbúra ť a, a pracova ť na tom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Grendel.  

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

Celé to obstarávanie vyvoláva mnoho otáznikov, ktor é 

teda nasved čujú tomu, že tu ide skôr o súkromný záujem 

budúceho zhotovite ľa, ako o verejný záujem Bratislav čanov. 

Preto by bolo možno vhodné, keby ste , pán primátor , poviem 

to tak trošku polovulgárne, dokopali ministerstvo 

zdravotníctva alebo vládu, aby ste boli sú časťou nejakého 

pravidelnejšieho informovania sa o tom v akom štádi u bude 

tento projekt postupne napredova ť, aby to tým dvadsiatym 

šiestym marcom, proste, neskon čilo. To je prvá časť môjho 

vystúpenia.  

A druhá teda, aby to bolo všetko teda formálne 

správne, tak časť A uznesenia má znie ť tak, že je to 

A a nie AA. Tu došlo vyslovene o nejakú nekompatibi lnos ť 

wordovských dokumentov, za čo sa ospravedl ňujeme. A dali by 

sme tam teda termín k 30. 4. 2015. Čo sa týka tej 

konferencie.  

A bod Bé, namiesto ukladá by sme nahradili slovom 

žiada a primátora, nie riadite ľa magistrátu.  

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 Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Je to aj diskusia o systéme a o koncepcii a trošku aj 

možno aj noví poslanci chcú da ť inšpiráciu vám primá, vám, 

pán primátor, do rokovaní.  

V čom sú záujmy Bratislavy? Za prvé, brá ňme uchovanie 

takej zdravotníckej siete, na ktorú sú ob čania zvyknutí. To 

je ve ľmi dôležitá vec. Tí ľudia majú. Verte, že mnohí ľudia 

si kúpia byt za to, že je pri nemocnici. Majú istý vek 

alebo deti nájdu rodi čom, starým rodi čom práve tam bývanie. 

A je to jeden z najdôležitejších motívov pre mnohýc h ľudí.  

Za druhé, žiadajme alebo presadzujme také nemocnice , 

ktoré nevyvolajú vyvolané náklady pre mesto. Však n iekto, 

štát, tam postaví nemocnicu nejakým spôsobom, ale čo to 

bude znamena ť pre dopravné štruktúry mesta, to sa už nebude 

pýta ť. Čiže presadzujme diverzifikované nemocnice, nie 

megafabriky, pretože vieme dnes porovna ť nemocnicu, ktorá 

má ľudský rozmer, ako sú povedzme Milosrdní a ve ľké 

nemocni čné komplexy, ako je, aký je na Kramároch, ktorý 

nakoniec skoro vždy v našich podmienkach zostanú 

nedokon čené, nejakým spôsobom neúplné. A dnes vieme, že 

Kramáre, práve preto, že tam ministerstvo zdravotní ctva 
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umiestnilo nové a nové zariadenia, sú neuralgický u zol 

dopravného systému. 

A myslime na tieto na poh ľad, teraz ke ď sa hovorí 

o ve ľkej nemocnici, ako by malé témy, ale dovolím si uvi esť 

pre pamätníkov spomienku na to, ako sme stavali Zim ný 

štadión. Rôzne okolnosti nás dostali do časového stre, do 

takého stresu a ke ď som tu pripomínal, že jak to strp čí 

život Ružinov čanov tam v okolí a čo bude s parkovaním, tak 

vo vidine zlatých medailí na majstrovstvách som vyz nieval 

ako nepriate ľ športu. Ve ď tu ide o prezentáciu Bratislavy 

vo svete. Majstrovstvá sme pobabrali, prezentácia, 

bohchrá ň, radšej sme zakrývali papundeklami to, čo sa 

zakry ť dalo, o nejakej prezentácii nemohla by ť ani re č. 

S hokejom, ako to ide s hokejom, to nebudem komento vať, ale 

dnes už zostáva len jedno: dennodenne po čujeme o stresoch, 

ktoré tí ľudia tam naozaj prežívajú a že musíme tam rieši ť 

osobitný parkovací režim. A aj tak to inak neskon čí, len 

výstavbou iných športovísk. A z tohoto hokejového s tánku 

bude vnútromestská hala, tak ako sme to vedeli už v tedy.  

Čiže, pán primátor, zápaste o to, alebo vnášajte 

argument do týchto rokovaní, ktorý je záujmom 

Bratislav čanov, to znamená, aby nám ich po čínanie 

neprinieslo vyvolané náklady. Aby zvykové nemocnice , kde si 

ľudia umiestnili rodi čov, alebo sami sa tam pres ťahovali 

s osobných dôvodov, aby nemizli zo d ňa na de ň, pod ľa nálady 

tej, ktorej vlády. A samozrejme, aby sme to zladili  s našou 

koncepciou generelu zdravotníctva a generelu doprav y, 

o ktorom hovorila pani inžinierka, hlavná inžinierk a 

dopravná.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Do diskusie sa prihlásil ešte pán Miroslav Kollár 

s informáciou. Takže o tomto, prosím, formálne hlas ujme, či 

sme za to, aby pán Kollár dostal tri minúty? 

(Hlasovanie.) 

Vyzerá to, že áno.  

Pán Kollár, nech sa pá či, môžete, máte tri minúty.  

Občan   Miroslav   K o l l á r :  

Na úvod trošku osobný.  

Som rád, že tu medzi vami vidím pani Katku Augustin i č, 

pána Kríža a bol tu aj pán Greksa, ale aj pána Chre na 

a pána Grendela, s ktorými sme bojovali v tej akcii  Hore 

bez, jak sme to nazvali, parkoviská pred nemocnicam i.  

Chcem vám poveda ť, budeme bojova ť ďalej, pretože akcia 

neskon čila.  

A teraz po ďme k samotnému meritu môjho vystúpenia.  

V úvode chcem oceni ť, že sme ako memorandisti mali 

možnosť vystúpi ť v klube pána Budaja a pána Uhlera. Chcem 

poveda ť, že naše memorandum vzniklo ako odpor vo či štátu 

proti utajovaniu projektu nemocnice, ktorá sa mala cez PPP 
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projekty stava ť. Chceli sme vyvola ť diskusiu. A myslím si, 

že sa nám to podarí a za čína sa nám to dari ť.  

Chceme, chcem aj zvýrazni ť jeden fakt, že dnešným 

zasadnutím nerozhodneme o tom či táto nemocnica sa postaví 

alebo nie. Ale dostaneme sa do toho prúdu tej inici atívy, 

ktorá hovorí rozhodne nie špatnému developerskému p rojektu 

nemocnice, a čo, to nie je ešte všetko. Ale prevádzkovaniu 

tejto nemocnice koncesionarizáciou.  

Aby ste všetci pochopili. Z tých materiálov 

jednozna čne vyplýva, že nejde o túto nemocnicu. Totiž ide 

o systém celkovej privatizácie prostredníctvom 

koncesionarizácie všetkých nemocníc a zánik verejné ho 

zdravotníctva. Na tridsa ť rokov. To už nikto z nás 

neskontroluje.  

Našou úlohou je garantova ť právo ob čanov na ochranu 

zdravia danou ústavou. Nie súkromník bude garantova ť toto 

právo a štát sa zbavuje tejto zodpovednosti.  

Realizácia tohto PPP projektu preto vyjadruje 

preukázate ľné zlyhanie štátu vo svojej funkcii efektívne 

riadi ť verejné zdravotníctvo. Už musí skon či ť nevýhodne 

podnikanie s verejným majetkom štátu pozna čené 

klientelizmom a korupciou a prenikaním lobistických  skupín 

do vládnej moci.  

Ešte pár slov by som chcel poveda ť  k tým lokalitám. 

Som rád, že ste to otvorili. Ja verím, že zví ťazí nie 

zdravý rozum, ale sedliacky rozum. Ja som vám posla l aj 

mapku tých dvoch nemocníc. Sú vzdialené jeden a pol  
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kilometra. Jedna má štrnás ť a pol hektárov, druhá má devä ť 

a pol. V jednej sú funk čné nemocnice, druhý (gong) je 

skelet.  

Dovolíte, aby som dokon čil? 

A verím, že i mesto môže profitova ť z toho, že sa táto 

nemocnica postaví na Rásochách, pretože táto funk čná 

nemocnica sa môže využi ť na ďalšiu zdravotno-sociálnu 

starostlivos ť.  

Ale na záver chcem poveda ť, platí staré slovenské 

porekadlo: Kvapka nerozrúša kame ň svojou váhou, ale častým 

padaním. Nech i táto kvapka prispeje k tej správnej  veci.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme pekne, pán Kollár.  

Keďže sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a prosím 

návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Po vizuálnej a technickej oprave predkladate ľmi budeme 

hlasova ť o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu v časti A schva ľuje pripojenie sa 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k in iciatíve 

Bratislavského samosprávneho kraja zorganizova ť odbornú 
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verejnú konferenciu k zámeru vlády SR realizova ť výstavbu 

novej nemocnice v Bratislave. V časti B žiada primátora 

pripravi ť na rokovanie mestského zastupite ľstva a predloži ť 

informáciu o zámere realizova ť výstavbu novej nemocnice 

v Bratislave a návrh stanoviska hlavného mesta SR 

Bratislavy k tomuto zámeru s dôrazom na dostupnos ť 

zdravotnej starostlivosti pre obyvate ľov Bratislavy.  

V tomto prvom je termín 30. 4 a v časti B je termín 

26. 3. 2015. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťdva za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 21 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 

INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO    MESTA 

SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k ďalšiemu bodu a tým je bod 21 Informácia 

o vybavených interpeláciách.  

Materiál je v tomto stru čný. Boli podané štyri 

interpelácie, ale s termínom až za čiatkom marca, to 

znamená, že nebudú, k dnešnému d ňu nie je informácia o ich 

vybaveniach a tá bude predložená na ďalšie zastupite ľstvo 

koncom marca tak, ako to je normálne a býva zvykom.   

Takže 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: 

Berieme na vedomie interpelácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ť prítomných, 

tridsa ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 22 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame k bodu dvadsa ťdva a tým sú Interpelácie.  

Nech sa pá či, otváram diskusiu.  

Pani poslanky ňa Jégh.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som ťa chcela, pán primátor, interpelova ť 

v jednej veci, v ktorej som už interpelovala aj min ulého, 

minulé vedenie a ke ď som dostala, aj ke ď som dostala takú 

šalamúnsku odpove ď, že sa jedná o pozemok nikoho, aj tak 

poprosím nie čo urobi ť s touto časťou Bratislavy.  

Jedná sa o Slovnaft, konkrétne o Slovnaftskej ulice . 

Tam je kúsok pozemku nikoho. To je v dezolátnom sta ve a je 

to hotové smetisko. Je to hanba Bratislavy. Ja som to už 

hovorila nieko ľkokrát. Časť tam Slovnaft upratuje a druhá 

časť ani Pozemkový fond nechce. Tak neviem, ke ď to nikto 
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nechce, čo sa s tým môže urobi ť, tak nie čo bude treba 

podniknú ť, lebo tam už proste je to nenormálne. Smetné 

nádoby nikde, smetisko hotové. To je hanba vstupu d o 

Biskupíc.  

Ďalšia vec. Neviem, asi by bude, asi by bolo treba 

oslovi ť MHD, teda Dopravný podnik. Nie MHD, ale Dopravný 

podnik.  

Taktiež na Slovnaftskej ulici pri Kauflande. Neviem , 

komu patria do správy tie autobusové zastávky v obo ch 

smeroch. Ke ď je to ako Dopravný podnik, tak ani jedna 

smetná nádoba tam na tej zastávke sa nenachádza. An i jedna 

na zastávke. Tam proste smetie potom pristávajú na tomto, 

na sedadle, na zemi a je tam špina každé ráno. A ne hovoriac 

o tom, že smerom do Biskupíc tam to stojisko alebo čakáre ň 

na autobus vôbec má iba strechu, nemá žiadne bo čné, žiadne 

zadné steny a tam to fu čí strašne. Na druhej strane sú 

bočné aj zadná stena. Takže bolo by treba na to sa poz rie ť, 

aby, aby tam to opravili, alebo upravili. A ke ď to nie je 

Dopravný podnik, tak potom vyzva ť ten Kaufland alebo čo, 

keď, ke ď to oni stavali, tak nech sa o to starajú. A hlavne  

smetné nádoby, aby tam dávali.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Neviem poveda ť teraz ani jed, ani k jednej veci. ale 

napríklad tá druhá, to je  vec čo môžme rieši ť operatívne, 
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to nemusíme cez interpeláciu. To ke ď proste pošli e-mail, 

alebo zavoláš, tak to budem rieši ť okamžite. Lebo to som 

prekvapený, že to po čujem toto.  

Pán poslanec Grendel.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, ja by som vás chcel interpelova ť 

v súvislosti výstavbou Krasovského domu v blízkosti  Sadu 

Janka Krá ľa, ke ďže táto stavba vyvoláva vážne pochybnosti, 

s dôrazom teda na postup hlavného mesta v tejto vec i pri 

vydávaní súhlasného záväzného stanoviska.  

Predložím to aj písomne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

K tej veci môžem poveda ť, že tam bolo súhlasné záväzné 

stanovisko už vydané a viem, že registrujem, regist rujem 

iniciatívu verejnosti so snahou o jeho zmenu. O je ho 

dodato čnú zmenu.  

Ale vyjadril sa k tomu aj pán starosta Bajan doobed a, 

povedal, že chce urobi ť nejaké verejné rokovanie, verejné 

stretnutie práve k tomuto projektu BAJO, aby sa pov edali, 

dali fakty na stôl a povedalo sa čo je pravda, čo nie je 

pravda. Škoda, že už tu pán starosta nie je.  
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Interpeláciu samozrejme spravíme. Len hovorím, že čo, 

k veci, čo teraz viem.  

Teraz nemusíte už faktickú. Interpelácia je jasná. 

Odpovieme.  

Pani poslanky ňa Farkašovská.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, ja som sa iba v novinách do čítala, že 

máte pä ť poradcov, v iných  zas že štyroch a že pán 

riadite ľ má dvoch. Tak som vás chcela poprosi ť, či by ste 

nám ich nepredstavili ako sa volajú, kto sú to.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pani Farkašovská.  

Neviem, ktoré noviny čítate, možno že tie, ktoré sa 

volajú Pravda a majú lož vo svojom popise práce.  

Ja nemám pä ť poslancov, pä ť poradcov. Na kancelárii je 

vytvorené, vytvorených pä ť poradcovských miest, z toho dve 

sú prázdne. Takže obsadené sú tri poradcovské miest a 

a jedno je obsadené na p, na pä ťdesiatpercentý úväzok. To 

znamená, že na dvoch miestach sú traja ľudia, jeden a pol, 

jeden a pol. To sú poradcovia.  

A pán riadite ľ magistrátu nemá žiadnych.  
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Moji poradcovia sú pán Milan Ježovica pre zahrani čné 

veci, pán Roman Holeš pre marketing, pán Ján Maruši nec pre 

komunik, pre financie, ekonomiku  a pán Radko Kasan der tiež 

pre ekonomiku. Pretože toto mesto je.  

Nie, dvaja sú na pä ťdesiat percent. To znamená, že to 

je na jedno miesto. Takže traja. To je. A pán riadi te ľ nemá 

žiadnych poradcov.  

Takže, dúfam, že vás uspokojím týmto.  

Pán poslanec Olekšák.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja som sa chcel opýta ť na tú oblas ť, ktorý, ktorý ten 

poradca vlastne zah ŕňa, ale ste to odpovedali. Tak chcel by 

som sa opýta ť z h ľadiska vlastne ko ľko stoja títo 

poradcovia?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak ako oby, ako všetci ostatní zamestnanci. Sú tu 

nastavené mzdy, ktoré tu boli z predchádzajúceho ob dobia, 

tie sme zobrali a všetci majú rovnako. Ja neviem pr esne 

koľko. Ale sú to mzdy tabu ľkové, ktoré tu majú zamestnanci 

magistrátu.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel jednu vec. My sme mali zastupite ľstvo 

v Dúbravke a vyskytlo sa tam na podnet ob čanov ve ľa 

pripomienok s tým, že mnohé reštaurácie, ktoré v mi nulosti 

slúžili ako, ako reštaurácia, konkrétne sa jedná 

o reštauráciu Sloník, za čali prestavova ť s tým, že tam chcú 

her ňu. Je to na detskom ihrisku, je to priestor, ktorý 

milujeme, bývame okolo neho a zrazu her ňa. Je to šok pre 

všetkých. A tak sme v Dúbravke všetci poslanci priš li 

k takému názoru, že podpíšeme nejakú deklaráciu ale bo 

nejakú takú výzvu, kde poprosíme pána primátora, ab y 

súhlasné stanovisko k takejto herni, alebo vôbec už  

k herniam v Dúbravke nedával. My už nechceme herne.  Ke ď si 

ľudia chcú zahra ť, nech idú do Las Vegas, v Dúbravke, alebo 

niekde inde.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem vám za túto iniciatívu. Cením si to. Budeme 

v tomto.  

Ale k herniam mám dve poznámky. Tam mesto vydáva dv a  

druhy, približne dva druhy stanovísk. Prvá je schvá lenie 

licencie k výherným automatom. A to je nie čo podobné ako 

stavebné povolenie. Ke ď splníte, splníte podmienky, tak 

kvázi existuje nejaký nárok. Tam, tam máme ve ľmi zviazané 

ruky a to sa dá dosiahnu ť iba zmenou zákona.  
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Druhou skupinou sú povolenia, súhlasy k umiestneniu  

prevádzky. Ale tie nevydáva mesto, tie vydáva minis terstvo 

financií. Vyjadrenie mesta je len sú časťou dokladov 

a podkladov pre ministerstvo financií. A vyjadrenie  mesta 

už môže by ť také alebo onaké. Na to už nie je právny nárok. 

Súhlasné alebo nesúhlasné.  

Ja som rozhodnutý presta ť s tým súhlasi ť, ale musíme 

mať k tomu interné pravidlá, aby sme teda všetkým rovn ako 

hovorili, aby to nebolo tak jeden súhlasíme, druhý 

nesúhlasíme, lebo to tiež nie je spravodlivos ť. Tí ľudia 

podnikajú pod ľa zákona, môžme si o ňom myslie ť čo chceme, 

ja si myslím, že je ve ľmi zlý ten zákon a ni čí našu 

krajinu, ale proste zatia ľ takto to je.  

Čiže my pripravujeme podmienky pre to, aby sme 

zjednotili podmienky vydávania súhlasu alebo nesúhl asu 

mesta k týmto, k týmto prevádzkam, pretože je to šo kujúce 

čo sa deje. To je, to je, to vám,  s vami súhlasím.  

A ďalšia vec, čo ale môžme spolu spravi ť a o tom som 

hovoril už nieko ľkokrát aj na mestskej rade, aby sme mesto 

a starostovia mestských častí sa zjednotili v postupe 

o regulácií otváracích hodín týchto zariadení. A ab y sme 

zakázali prevádzku v noci medzi dvadsiatou druhou 

a šiestou. To spravi ť môžu mestské časti svojim vézetenkom. 

Niektoré mestské časti to už majú, niektoré o tom 

rozmýš ľajú, a najlepšie by bolo keby sme to spravili všetc i 

naraz, lebo vtedy je to samozrejme, viete je to pro ste 

ďaleko lepšie aj zo strategického h ľadiska.  
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Toto bude mojim cie ľom, ale toto prosím aj vás, aby 

ste vy apelovali na svojich starostov a dotla čili ich 

k tomu, aby sme takýto jednotný postup urobili.  

Mesto Praha ide urobi ť nulovú toleranciu, Brno ju 

spravilo, Viede ň ju spravilo, proste my nemôžme tu ži ť ako 

v sedemnástom storo čí v čase nejakého primitívneho 

kapitalizmu.  

Pán poslanec Vetrák, pán poslanec Hanulík, na 

interpeláciu nie sú faktické, ale môžte samozrejme 

reagova ť. Nech sa pá či.  

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

Á ďakujem. To som si neuvedomil. Ja len krátko.  

Isté aktivity prebiehajú aj na parlamentnej úrovni,  

pokia ľ ide o hazard a jeho presun, alebo presun tých 

kompetencií na mestské časti. Možno by bolo dobré ak by ste 

si popri všetkých povinnostiach ktoré máte, teraz i ch máte 

teda asi ve ľmi ve ľa, našli čas, ak to bude možné, že by sme 

si aj možno sadli, a tí poslanci, ktorí sú zapojení  aj 

mestskí do týchto aktivít parlamentých 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pošlite mi návrh, pošlite mi čo mi chcete poveda ť, 

pošlite mi e-mail, sadneme si.  

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Hanulík. 

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

Ďakujem. 

Áno, mne tá vaša odpove ď ve ľmi sta čila, dokonca sa mi 

akože vo či mne, starostovi Dúbravky, ako aj poslancom sa 

ur čite ve ľmi pá čila. Ja potom už ani interpeláciu nepíšem. 

Beriem to za.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, lebo interpelácia sa vie odpoveda ť takto. Ke ď 

viem, tak môžem poveda ť hne ď, nemusíte dáva ť písomne.  

Dobre, nikto sa do ďalšieho bodu nehlási, takže 

uzatváram bod Interpelácie.  

Písomne sú odovzdané, tie odpovieme písomne. 

 

 

BOD 23 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A prechádzame do posledného bodu a tým je bod Rôzne .  
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Otváram bod Rôzne.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja by som sa chcel iba spýta ť, ja som si 

všimol, že zápisnice so zastupite ľstiev sú naposledy 

zverej ňované z 22. mája 2014 a od 24. mája 2014 na stránke  

Bratislava nepribudla zápisnica so zastupite ľstva. To 

znamená, chýbajú tam asi štyri zastupite ľstvá.  

V minulosti samozrejme ne čakám, že tie zápisnice so 

zastupite ľstva budú okamžite, ale už to bude skoro dvanás ť 

mesiacov dozadu čo, no prehá ňam, desa ť, devä ť, ktoré, ktoré 

nebudú. Tak len som sa chcel spýta ť, že či je tam nejaký 

technický problém, alebo, alebo v čom môže by ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Díky za otázku.  

Pani, organiza čné oddelenie, prosím,  odpovedzte hne ď 

na to , jak je to možné?  

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

V minu, v minulom roku neboli zazmluvnené, teda 

finan čne zazmluvnené všetky zápisnice, teraz sa dorábajú 

a budú behom dvoch mesiacov na stránke.  
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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 Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som vás chcela informova ť aj možno ostatných 

poslancov, že v rámci súhlasu s investi čnou činnos ťou 

a s posudzovaním EIA sa teraz , prebieha konanie na  

ministerstve životného prostredia na takzvané Výsku mno-

vývojové a prevádzkové centrum na zber a zhodnocova nie 

a zneškod ňovanie odpadov VVP SALE, čo je v preklade ve ľká 

spa ľovňa, ktorá sa chystá v Petržalke.  

A chcela by som sa pána primátora spýta ť, zrejme ste 

sa k tomu aj vyjadrovali v médiách, ale ja som zapo čula 

také šumy, že hlavné mesto nedalo stanovisko jednot livým 

orgánom. Možno že je to len šum, ale bolo by dobré,  keby, 

keby ste to nejak vyvrátil.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neviem, čo mám vyvráti ť, lebo o ni čom neviem.  

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

poslanky ňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ni č o tom neviem. Po čujem prvý krát čo hovoríte.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ešte raz pripoji ť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No tak ešte raz ju pustite.  

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

poslanky ňa MsZ: 

V Petržalke má by ť postavená ve ľká spa ľovňa 

nebezpe čných odpadov na Kop čianskej. Volá sa Výskumno-

vývojové centrum SALE. Magistrát, magistrát, magist rát  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ak príde tá informácia , prepá čte (poznámka:  nie je 

rozumie ť, hovoria naraz predsedajúci aj poslanky ňa) 

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

poslanky ňa MsZ: 

mal da ť stanovisko pre ministerstvo, aj bolo 

vypracované, len asi nebolo poslané, odoslané.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neviem, pozriem sa na to. Pozriem sa na to. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Prosím vás.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Áno. Dobre. 

Pán poslanec Chren.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. 

Dve také drobnosti. Prvá je, dnes som obdržal e-mai l, 

zrejme z nejakej PR agentúry, ktorý by chceli zorga nizova ť 

seminár k zimnej údržbe a obrátili sa zrejme na vše tkých 

poslancov. Tu by som len chcel poveda ť, mne to  príde ako 

celkom dobrý nápad a možno by som chcel týmto požia dať, ak 

sa takáto aktivita bude dia ť, aby ste oslovili aj 

zodpovedných zamestnancov magistrátu, aby prípadne okrem 

poslancova sa tam zú častnili teda aj zodpovedné osoby 

z vašej strany.  

Asi je to dobré. Možno to pomôže vnies ť poriadok do 

tých vecí o zimnej údržbe, ktoré sme diskutovali aj  v ďaka 

môjmu uzneseniu na poslednej našej schôdzi.  
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A druhý bod je, už sme o tom neformálne hovorili. 

V sú časnosti by magistrát mal vyda ť záväzné stanovisko 

k dostavbe spolo čnosti Lidl na konci Ružinova, proti 

ktorému už dlhodobo bojujú ob čania. Aj na minulej schôdzi 

sme tu mali ob čianskych aktivistov, ktorí vystúpili. Len 

som vás chcel povzbudi ť, ak sa nájde akýko ľvek dôvod, aby 

ste toto stanovisko nevydávali, ur čite budeme stá ť za vami, 

aj ja ako ob čan Ružinova. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

K tej prvej veci. To je asi súkromná iniciatíva tej  

firmy. Ja som žiadny e-mail nedostal, že tu robi ť ide 

niekto nejaký seminár. To neviem, posiela ť. Uvidíme, ke ď 

nie čo príde, tak vyhodnotíme, že či je vhodná ú časť 

zamestnancov na, na takomto nie čom PR aktivite, ak áno, tak 

áno.  

K tej druhej veci, k tomu Ružinovu. Samozrejme, ja 

poznám ten problém, neviem aká je právna situácia. Veľmi to 

bude závisie ť aj od postoja ružinovského starostu, ale 

samozrejme, ke ď to príde na stôl, budeme to rieši ť.  

Pani Kat Šimon či 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 by som mala dve veci. Jedna je, týka sa 

schváleného uznesenia dnes. Vyvesenia Tibetskej vla jky. 

Formulácia je na budove magistrátu. Neuvedomili sme  si, že 

budovy sú dve v správe magistrátu, samozrejme, mali  sme na 

mysli, aby visela Tibetská vlajka na budove Primaci álneho 

paláca, budove kde sídli primátor, kde má balkón a kde to 

vždy viselo. Tak, to by som prosila, aby sa tak udi alo.  

A druhá poznámka. Ak budú zazmluvnené pracovní čky, 

pracovníci, ktorí budú prepisova ť zápisnice, mohla by som 

pán riadite ľ poprosi ť, keby. Zápisnice sa totižto majú 

zverej ňova ť pod ľa infozákona od roku 2001, od kedy je 

účinný. Za čalo sa toto robi ť len od 2006, potom s nejakou 

prestávkou nie. Aby sa doplnili zápisnice, ktoré sú  

prepísané na web mesta, ktoré od roku 2001, od kedy  je to 

povinnos ť pre mesto.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, informácia k zápisniciam.  

Tá Tibetská vlajka, nebudeme to veša ť na Záporožskej 

ulici, nebojte sa, dáme to sem.  

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

Ja len, ja len krátku informáciu k tým zápisniciam.  Ja 

keď som nastúpil na pozíciu riadite ľa magistrátu, som 

zistil, že jednoducho, že nemáme vy členené finan čné 
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prostriedky  ani žiadny vlastne relevantný zmluvný vz ťah, 

ohľadne prepisovania týchto textov, ktoré, ktoré tu 

vznikajú na základe zvukových záznamov. To znamená,  že túto 

vec sme sa snažili operatívne rieši ť, a to, že tu je nejaký 

prestoj časový v zmysle toho, že tie záznamy nie sú, tak 

ako, ako povedala pani Kramplová, vedúca organiza čného 

oddelenia, postupne ich tam budeme samozrejme dop ĺňať. Čiže 

to bola otázka len naozaj nejakého systému, ktorý t u zjavne 

nejako chýbal. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo. Ve ľmi krátko. 

Chcela by som pár slov poveda ť k informa čnému 

materiálu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžem poprosi ť ešte o k ľud v sále, kým sa poslanci.  

Ďakujem. 

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

K informa čnému materiálu pod bodom gé, je to 

informácia o výsledkoch verejných obstarávaní v rok u 2014. 

A na šestnástej strane sa nachádza taký odsek, že 

organizácie, ktoré nerealizovali verejné obstrania v roku 
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2014 nadlimitných a podlimitných zákaziek. A ako pr vá firma 

je tam Paming. Ja by som poprosila, keby takéto blb osti tam 

nedostávali, pretože už dva roky a dva mesiace Pami ng 

neexistuje, takže ur čite v roku 2014 nemohli realizova ť 

zákazky verejného obstarania. To je po ako prvé.  

A po druhé by som sa chcela spýta ť, že v piatok, ke ď 

ste nám prezentovali východiská rozpo čtu, tak bolo 

povedané, že dnes dostaneme návrh rozpo čtu. My sme sa aj 

dnes na obed s pánom primátorom o tom rozprávali a povedal, 

že v našich schránkach by sa mali nachádza ť v podve čer. 

Chcem sa spýta ť, či je to pravda a či si môžme ís ť do 

schránok pre rozpo čet? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, chcel som vám to da ť ako dar ček domov 

na prázdniny ako posledný bod tohto programu.  

Pani Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa chcela spýta ť pána riadite ľa magistrátu, 

ja som trošku znepokojená, že pán, pán primátor nie  je 

informovaný o spa ľovni, ktorá bude spa ľova ť pä ť ton 

nebezpe čného odpadu za hodinu v najvä čšom sídlisku na 

Slovensku v Petržalke. Pri posudzovaní EIA to zname ná, malo 

toto stanovisko ís ť na ministerstvo životného prostredia, 

ktoré spracuváva EIA, ale z toho , čo som zistila, je 
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zrejme po termíne. Čiže sme prepásli príležitos ť upozorni ť, 

že táto spa ľovňa je, nie je v súlade s územným plánom. 

Čiže ke ďže toto stanovisko hlavné, ani len nesúhlasné 

stanovisko nie je, tak si neviem predstavi ť ako bude 

reagova ť a ako bude informované ministerstvo životného 

prostredia, že mesto si túto spa ľovňu nepraje a že nie je 

v súlade s územným plánom.  

Čiže akým spôsobom vlastne postupujete pri predklada ní 

na podpis dokumenty, ktoré majú nejaké lehoty.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tieto lehoty sa zmenili od prvého januára. Tam bola  

zmena zákona a ja urobím opatrenia na to, aby mater iály, 

ktoré sú pod touto lehotou dvadsa ťjedna išli samostatne.  

Lebo oni doteraz chodili so všetkými ostatnými 

materiálmi a proste tá lehota tam mohla, mohla unik núť. Ja 

som na to prišiel, už som sa rozprával s tými koleg ami, 

takže tieto materiály pôjdu samostatne a pozriem sa  na to 

hneď zajtra čo hovoríte.  

Pán poslanec Dostál.  

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

Ja by som sa chcel vráti ť k tej informácii 

o workshope, ktorý spomínal kolega Martin Chren. Ta k je to 

organizované konzorciom s A.R.K. A teda pod ľa tej 

informácie, tak workshop sa bude kona ť 11. marca 
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v priestoroch magistrátu. Takže zrejme niekto na ma gistráte 

by tú informáciu mohol ma ť.  

Inakšie je to teda zaujímavá informácia, že bude sa  to 

kona ť v magistrá, teda v priestoroch magistrátu a magist rát 

o tom nevie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pustite, prosím, pána riadite ľa. Chce reagova ť.  

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

Ja len, ja len pre vás zákulisnú informáciu, aby st e 

vedeli.  

Bol som, bol som dotazovaný pracovníkmi oddelenia 

komunikácie, že PR agentúra, ktorá zastupuje spolo čnos ť 

A.R.K. má záujem, aby magistrát zorganizoval pre po slancov 

prezentáciu k zimnej údržbe. Ja som povedal, že v p rípade, 

že má súkromná firma, magistrát neni organizátor sú kromných 

podujatí a prezentácií pre poslancov, to znamená, ž e 

v prípade, že má súkromná firma záujem prezentova ť poslanom 

nie čo, je to na, vo vz ťahu medzi, medzi doty čnou firmou 

a poslancami, ktorí môžu vyjadri ť záujem, že chcú alebo 

nechcú sa zú častni ť.  

Na to padla otázka oh ľadne priestorov. Ja som si, ja 

som som odpovedal rovnako, to znamená, že magistrát  nie je, 

alebo magistrát ako samozrejme vedenie mesta nie je  
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kompetentné, aby jednoducho pride ľovalo priestory súkromným 

firmám na prezentácie pre poslancov.  

Druhá otázka je samozrejme taká, v prípade, že 

poslanci samozrejme požiadajú o to, aby takýto prie stor 

dostali. To znamená, že v prípade, že šéfovia vašic h klubov 

sa rozhodnú, alebo vy sa rozhodnete, že chcete také to 

stretnutie s doty čnou spolo čnos ťou absolvova ť v priestoroch 

magistátu, je tam organiza čné oddelenie, kde vaši 

samozrejme šéfovia klubov môžu požiada ť de facto vy členenie 

priestorov a samozrejme bude vám budova k dispozíci i. To je 

v podstate pozícia za nás.  

Ale to nie je nejaká prezentácia magistrátu vo či 

poslancom, ale iniciatíva naozaj súkromnej firmy a doty čnej 

agentúry.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za vysvetlenie.  

Pani poslanky ňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. 

Pán primátor, pred časom ste sa obrátili na mestskú 

časť Karlova Ves so žiados ťou o posúdenie zámeny pozemkov 

vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky a vo 

vlastníctve Slovenskej republiky z dôvodu žiadosti,  

žiadosti o realizáciu slovensko-tureckého projektu výstavby 
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tureckého vojenského cintorína V areáli Vrakunského  

cintorína. Jedná sa o bývalý cintorín Ružinov. 

Ja by som chcela vás poprosi ť, pán primátor, ke ď príde 

tento materiál na stôl mestského zastupite ľstva, ktoré bude 

jedna ť o zámene týchto pozemkov, aby ste nám predložili a j 

kompletnú informáciu možnú dostupnú o tomto projekt e, lebo 

cintoríny sú, cintoríny sú komunálnym majetkom, sú to našim 

majetkom, alebo cirkevným majetkom, sú sú časťou našej 

kultúry, našej identity, tradícií. Sú to kultové 

miesta.Jedná sa o vážny, vážny projekt. Preto by so m 

chcela, ke ď budeme rozhodova ť o tejto zámene pozemkov, aby 

sme mali všetky potrebné veci a podklady pre čo ich 

zamie ňame. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Samozrejme, samozrejme, samozrejme všetko bu, všetk o 

dáme. Rád to vysvetlím.  

Pani poslanky ňa Jégh.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcela by som v tejto téme pokra čova ť. Ďakujem pani 

Čahojovej, že to nazna čila.  

Tu sa všelijaké šumy proste chodia okolo toho 

tureckého pamätníka. Pán Hol čík by vedel o tom rozpráva ť, 

že Turci tu nikdy v Bratislave neboli pochovaní, ni kdy tu 

nepadli, nikdy tu nebojovali. A ke ďže niektorí nazývajú 
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nejakých mohamedánov alebo, alebo  aký sú tu? Musli mov, 

ktorí sú tu pochovaní, tak tí nie sú Turci, po prvé .  

Po druhé, zámena pozemku. Cintorín, nemáme pozemok na 

centrálny ve ľký cintorín. H ľadáme po celom, po celej 

Bratislave, nie je na to miesto, kde by sa vytvoril  nový 

cintorín. Každá mestská časť sa stará o svoje cintoríny 

tak, ako vie a robí si rozširovaním ešte miesta tam  kde sa 

dá.  

A po tretie, Turci zo za čiatku, alebo ešte 

predchádzajúci prezident s ľúbil im tabu ľu nejakú pamätnú 

v rozmeroch dva aj pol krát dva aj pol, a teraz chc ú už 

dvestopä ťdesiat štvorcových metrov.  

Takže v žiadnom prípade to bez nás nedávajte súhlas  na 

to, aby sa to tu postavilo. Nepotrebujeme turecký p amätník 

tu, lebo nemá vôbec obdobu, opodstatnenos ť v Bratislave.  

Takže, toto je ve ľmi háklivá téma a nepotrebujeme do 

našich cintorínov takéto pomníky.  

Ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Turci naš ťastie tu neboli, lebo boli porazené pri 

Viedni na Kahlembergu a potom v Ma ďarsku.  

Takže, nemali by sme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Dobre. 

Keďže sa už do diskusie nikto nehl.  

Pán starosta Pilinský, nech sa. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel tiež požiada ť, ke ď teda tu bude 

spracovaný nejaký materiál, ktorý by mal zamie ňať mestské 

pozemky so štátnymi pozemkami, ktoré spravuje Okres ný úrad, 

ja by som tiež poprosil teda, ak, ak tu bol zmie ňovaný 

cintorín, my sme asi pred rokom riešili aj s pánom 

riadite ľom našej mestskej organizácie MARIANUM pri našom 

cintoríne v Ra či, kde teda bol asi pä ť metrov, pä ť metrov 

široký pás, ktorý tiež patril Okresnému úradu. A pr áve 

tento pozemok by sme chceli využi ť na rozšírenie urnový, 

urnovej steny. Tak by som poprosil, ak taký nejaký materiál 

sa pripravuje, možno zainteresova ť do toho riadite ľa 

MARIANUMU,  aby dal nejaký podklad, nejaký komplexn ejší.  
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A ja by som bol rád, lebo myslím si, že raz sme tu 

taký materiál schva ľovali, kedy sme zamie ňali pozemky 

mestské so štátom. Vtedy sa to tuším týkalo pozemko v pod 

požiarnymi zbrojnicami, tak ja by som bol rád, ak b y sa 

zasa nejakým spôsobom dal dokopy nejaký podobný mat eriál, 

pretože takých pozemkov je ur čite po mestských častiach 

viacej a mali by sme si proste nejakým spôsobom tie to 

pozemky vysporiada ť a da ť do poriadku.  

Ďakujem. 

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 ve ľmi pekne. 

Len krátko. Na komisii kultúry a ochrany historický ch 

pamiatok sme prijali uznesenie týkajúce sa Mestskéh o ústavu 

ochrany pamiatok a to v takej podobe, že považujeme  za 

nevyhnutné, aby boli odborné vyjadrenia MUOPU premi etnuté 

do všetkých stanovísk a vyjadrení hlavného mesta do týkajúce 

sa ochrany pamiatok. Nie je tam termín. Považujeme to za 

naozaj za úlohu okamžitú, aby bol MUOP zaradený do tej 

kolobežky, kde sa vyjadrujú záväzné stanovisko. Bu ď EIA, 

akéko ľvek stanovisko, aby bol aj MUOP zaradený pri 

objektoch, pri objektoch, ktoré sú národnými kultúr nymi 

pamiatkami, ktoré sa nachádzajú v pamiatkovej zóne,  
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v pamiatkovej rezervácii. Bez ich vyjadrenia by nem ali 

odís ť z mesta, z magistrátu.  

Pán riadite ľ, mohla by som poprosi ť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

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

Ja vás chcem ve ľmi pekne poprosi ť, či mi to viete 

doru či ť písomne, aby sme vedeli reálne zauja ť postoj, aby 

som pochopil celú, celú, celú, celý obsah toho o čo sa 

jedná, aby sme samozrejme, ke ď to bude možné, pristúpili 

k tomu, že to vyriešime.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nikto?  

Takže sme dostáli, dostáli sme k tej povesti, že je  

jedno ko ľko je bodov, zastupite ľstva kon číme vždycky ve čer, 

alebo neskoro ve čer.  

Mám pre vás dve také informácie, jednu dobrú a druh ú 

ešte lepšiu. Tá dobrá je, že na cestu domov, aby st e boli 

posilnení, sme pre vás pripravili chlebí čky a sú dole 

v mezzanine na takú skorú ve čeru.  
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A tá ešte lepšia je, ke ďže chcem aby ste schvá, 

schvál, aby ste (poznámka:  je po čuť mimo mikrofón 

„strávili“)  strávili príjemné odpo činkové sviatky, tak sme 

pre vás pripravili pre vás návrh rozpo čtu, ktorý máte vo 

svojich poslaneckých, tých, kastlíkoch. Je tam aj, aj 

s dôvodovou správou. Teším sa na diskusiu nad týmto  

rozpo čtom. Zajtra je ešte finan čná komisia. Vidíme sa.  

Ďakujem ve ľmi pekne za prí, za spoluprácu a prajem 

pekný ve čer. Dovidenia.  

 

(Ukon čenie o 19.01 h) 

X X 
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