
Magistát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratis lavy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica 
 
 

zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy  
zo dňa 28. mája 2015  

s pokra čovaním 11. júna 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

máj 2015 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 2 

O B S A H  
 

Prvý rokovací de ň 28. 5. 2015 ............................ 9  

Otvorenie, vo ľba overovate ľov zápisnice a návrhovej 
komisie ...................................... 9  

Bod 1  Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 30. 4. 2015 a 
pred ĺženie termínu plnenia uznesení 
Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy splatných k 28. 5. 2015 ...... 102  

Bod 18  Návrh na od ňatie správy pozemku 
v Bratislave, k. ú. Vraku ňa, parc. č. 
1235/10 organizácii MARIANUM, predaj 
pozemku v Bratislave, k. ú. Vraku ňa, 
parc. č. 1235/12 pod ľa GP 
č. 30029/2015, Slovenskej republike – 
Ministerstvu vnútra SR, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa a na 
zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Vraku ňa, parc. č. 1235/10, parc. č. 
1235/11 do správy organizácii MARIANUM ..... 104  

Bod 1  Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 30. 4. 2015 a 
pred ĺženie termínu plnenia uznesení 
Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy splatných k 28. 5. 2015 ...... 164  

Bod 1A  Návrh na prijatie pravidiel podpory 
kandidatúry na kongresové podujatia ........ 168  

Bod 1B  Návrh riešení problémov v doprave 
v oblasti cestovného ruchu v Bratislave .... 180  

Bod 2  Informácia o realizovaných zmenách 
rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2015 vykonaných na základe 
splnomocnenia Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, uzn. č. 
100/2015 zo d ňa 09. 04. 2015 ............... 199  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 3 

Bod 2A  Návrh na predkladanie pravidelných 
informácií týkajúcich sa finan čného 
hospodárenia hlavného mesta SR 
Bratislavy  na zasadnutia mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy ................................. 201  

Bod 44  Návrh na zmenu čl. 5 ods. 8 rokovacieho 
poriadku mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy ............... 241  

Bod 14  Podmienky čerpania fondov EÚ v rámci 
nového programovacieho obdobia (IROP a 
OPII) v súvislosti s 3. etapou BID ......... 284  

Bod 14 A  Vystúpenia ob čanov ......................... 321  

Bod 17 A  Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta 
Bratislavy na rok 2015 ..................... 339  

Bod 17  Informácia o rokovaniach  so 
spolo čnos ťou Henbury Development, 
s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 
811 06 Bratislava .......................... 375  

Bod 3  Informácia o materiáloch, ktoré budú 
prerokované a schva ľované na riadnom 
valnom zhromaždení obchodnej 
spolo čnosti METRO Bratislava a.s. d ňa 
22. júna 2015 .............................. 441  

Body 19 až 29 Spolo čná diskusia ........................ 462  

Bod 19  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo 
výmere 91,30 m 2 v stavbe súpis. č. 75 
na pozemku parc. č. 11306  na 
Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže .................. 464  

 
 
 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 4 

Bod 20  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo 
výmere 254,90 m 2 v stavbe súpis. č. 108 
na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej 
súťaže ..................................... 465  

Bod 21  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo 
výmere 97,80 m 2 v stavbe súpis. č. 1183 
na pozemku parc. č. 2879 na Bagarovej 
20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej 
súťaže ..................................... 466  

Bod 22  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo 
výmere 64,26 m 2 v stavbe súpis. č. 3514 
na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany 
Meli čkovej 11A v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže .................. 467  

Bod 23  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo 
výmere 90,07 m 2 v stavbe súpis. č. 3514 
na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany 
Meli čkovej 11A v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže .................. 468  

Bod 24  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo 
výmere 259,77 m 2 v stavbe súpis. č. 5962 
na pozemku parc. č. 1160/6  na 
Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže .................. 469  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 5 

Bod 25  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo 
výmere 51,06 m 2 v stavbe súpis. č. 3175 
na pozemku parc. č. 1669/466 na 
Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže .................. 470  

Bod 26  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo 
výmere 102,47 m 2 v stavbe súpis. č. 3038 
na pozemku parc. č. 2823 na Jasovskej 1 
v Bratislave, k. ú. Petržalka formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej 
súťaže ..................................... 471  

Bod 27  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo 
výmere 284,50 m 2 v stavbe súpis. č. 3069 
na pozemku parc. č. 2470 na Jasovskej 2 
v Bratislave, k. ú. Petržalka formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej 
súťaže ..................................... 472  

Bod 28  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo 
výmere 280,53 m 2 v stavbe súpis. č. 3069 
na pozemkoch parc. č. 2469/1 na 
Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. 
Petržalka formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže .................. 473  

Bod 29  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo 
výmere 396,20 m 2 v stavbe súpis. č. 3042 
na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 
6 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej 
súťaže ..................................... 474  

 
 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 6 

Body 30 až 32 Spolo čná diskusia ........................ 475  

Bod 30  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, 
k. ú. Nivy, parc. č. 15476/12, Rákosová 
– Senná ul., formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže .................. 476  

Bod 31  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, 
k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, 
Gagarinova ulica,  formou obchodnej 
verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže s 
možnosťou využitia prvkov elektronickej 
aukcie ..................................... 477  

od 32  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, 
k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica,  
formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže s možnos ťou 
využitia prvkov elektronickej aukcie ....... 478  

Bod 40  Návrh na prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku v obytnom dome 
Martin čekova 30, Sputniková 33, Košická 
45, Ľuda Zúbka 4, Janka Alexyho 1/A, 
Pri kríži 32, 34, 36, Fedákova 34, 36, 
Holí čska 23, Osuského 30, Romanova 44B, 
Holí čska 5, Papra ďova 3 vlastníkom 
bytov ...................................... 479  

Bod 3A  Opätovné vyhlásenie poslancov mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy k výstavbe garáží na 
bratislavskom hrade ........................ 480  

Bod 3B  Riešenie situácie oh Ľadne objektu 
Ekoiuventy na Búdkovej ceste ............... 493  

 
 
 
 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 7 

Druhý de ň rokovania 11. júna 2015 ...................... 498  

Otvorenie, vo ľba overovate ľov zápisnice a návrhovej 
komisie .................................... 498  

Bod 4  Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu 
časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 1222/3, parc. č. 
1240/213, parc. č. 22218/11, parc. č. 
3184/2, parc. č. 1222/8 spolo čnosti 
Ružinovská 1 s.r.o.,  so sídlom 
v Bratislave ............................... 500  

Bod 5  Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu 
pozemkov v Bratislave,  k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5398/2, 5399, 
5400/1, 5400/2, 5400/3, 5402/1, 5402/2, 
5402/3, 5403/1, 5403/2 pre spolo čnos ť 
VODOTIKA – MG, spol. s r.o., so sídlom 
v Bratislave ............................... 509  

Bod 8  Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu 
časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/2, 
spolo čnosti Dobré Bývanie s.r.o. so 
sídlom v Bratislave ........................ 513  

Bod 11  Návrh na predaj nehnute ľností v 
Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku 
parc. č. 1186, spolo čnosti Sanatórium 
AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako 
prípadu hodného osobitného zrete ľa ......... 515  

Bod 12  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12947 
a parc. č. 12946/1, Ing. Lucii 
Štrauchovej, ako prípadu hodného 
osobitného zrete ľa ......................... 531  

Bod 13  Správa o výsledkoch kontrol vykonaných 
útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy ........................ 553  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 8 

Bod 14  Návrh na schválenie dodatku č. 4 
štatútu Pe ňažného fondu na podporu 
rozvoja telesnej kultúry v hlavnom 
meste SR Bratislave a návrh na 
vymenovanie členov rady Pe ňažného fondu 
na podporu rozvoja telesnej kultúry 
v hlavnom meste SR Bratislave .............. 558  

Bod 16  Preh ľad a hodnotenie medzinárodnej 
spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy 
za rok 2014 ................................ 562  

Bod 35A  Návrh na za čatie konania vo veci 
ochrany verejného záujmu a zmedzenia 
rozporu záujmov pod ľa čl. 9 ods. 2 
písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov ...... 566  

Bod 36  Návrh na neprijatie ponuky na 
bezodplatný prevod nehnute ľného majetku 
štátu v správe Ministerstva obrany SR 
v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves ...... 569  

36A Vystúpenie ob čanov o 16.00 h ............... 578  

Bod 37  Návrh na odpustenie dlhu v sume 
64 119,16 Eur spolo čnosti Južné mesto 
IS, s. r. o., so sídlom v Bratislave ....... 586  

Bod 39  Návrh na zverenie nehnute ľnosti 
v Bratislave, stavby súpis. č. 5246 na 
parc. č. 2724 v k. ú. Karlova Ves, 
krytá Jazdecká hala v areáli ZOO, do 
správy Zoologickej záhrady Bratislava ...... 600  

Bod 41  Informácia o vybavených interpeláciách 
poslancov Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy ............... 602  

Bod 42  Interpelácie ............................... 605  

Bod 43  Rôzne ...................................... 618  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 9 

PRVÝ ROKOVACÍ DEŇ 28. 5. 2015 

 

 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(Otvorenie 08.44 h) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

...poslanci dovolím si vás privíta ť na rokovaní 

mestského zastupite ľstva. 

Vzhľadom k tomu, že akademická pätnás ťminútovka už 

ubehla, alebo sa blíži k záveru, poprosím vás zauja ť svoje 

miesta, aby sme sa mohli venova ť dnešnému zastupite ľstvu 

a práci.  

Dobre, za čneme.  

Takže za čneme.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, 

Na úvod si dovolím ospravedlni ť pána primátora a ktorý 

nás svojou prítomnos ťou poteší až v predpoludných hodinách, 

krátko pred obedom. Do tejto doby povediem schôdzu 

v zastúpení.  

Ováram teda zasadnutie  Mestského  zastupite ľstva  

hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na  ktorom 
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vítam poslancov mestského zastupite ľ, zastupite ľstva, 

starostov mestských častí a ostatných prítomných.  

(poznámka: píska mikrofón) 

Dobre, budeme pokra čova ť. Poprosím vás o zaujatie 

miesta a k ľud v rokovacej miestnosti.  

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mest ské 

zastupite ľstvo je   uznášaniaschopné. Takisto ďalší 

poslanci ešte prichádzajú.  

O ospravedlnenie neú časti toho času nemám žiadnu 

evidenciu, že by dneska niekto sa ospravedlnil.  

Súčasne avizuje pani Kimerlingová, že odíde skorej. 

Nie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Iba na chví ľočku. 

A sú časne ešte pán Grendel, ak stihneme dorokova ť do 

18.30 bude bu ď  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

V prípade, v prípade takisto avizoval pán Grendel, 

poslanec, že odíde o 18.30, ak sa nám to podarí dor okova ť, 

tak to nebude vôbec mu ni č chýba ť.  
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Na celý de ň sa ospravedlnil ďalej pán posla, pán 

starosta Šramko, pani starostka Feren čáková a pani 

poslanky ňa Izabella Jégh.  

Neskoršie príde pán poslanec Kor ček a po čas rokovania 

ešte odíde okolo pätnástej pán Hochschorner.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, ký m 

pristúpime k dneš, pristúpime k  pracovnej časti nášho 

rokovania a túto alternatívu asi dáme až ke ď, až ke ď sa 

daný poslanec zú častní a bude prítomný. Zatia ľ tu Sláva 

Drozda nevidím, takže toto si odbijeme až neskoršie . 

A ideme ďalej. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, za overovate ľov 

zápisnice z  dnešného zasadnutia mestského zastupite ľstva 

odporú čam zvoli ť pána poslanca Uhlera za Pravicový klub 

a pána poslanca Kaliského - Bratislavský klub. 

Má niekto iný návrh ?  

Super, takže nemá nikto iný návrh.  

Dávam preto hlasova ť. 

Prosím prezentujte sa. 

Overovatelia zápisnice.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ťdva poslancov za, proti nula, zdržal sa nikto.  
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Konštatujem teda, že mestské zastupite ľstvo zvolilo 

overovate ľov zápisnice pod ľa predloženého návrhu. 

Prejdeme vážené poslankyne, vážení poslanci, do tém y 

návrhovej komisie  a pre komisiu a komisiu návrhovú 

odporú čame na základe rokovania s poslaneckými klubmi 

obsadi ť nasledovne: pán poslanec  Radoslav Olekšák – Klub 

pre Bratislavu, pán poslanec Vetrák – Bratislavský klub 

a pani poslanky ňu Elenu Pätoprstú, tak isto Bratislavský 

klub. 

Má niekto iný návrh ? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ak nie, dávam hlasova ť o predloženom návrhu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dobre. V poriadku. Zvolili sme pána Vetráka. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Len dop ĺňam, tak aby na vysvetlenie, hlasovali sme 

o pánovi Vetrákovi. Hej? Takže pán Vetrák je stabil ne člen 

návrhovej komisie.  

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu pod ľa predloženého návrhu. 

Opakujem, je to pán Olekšák, pán Vetrák a pani 

Pätoprstá. 
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Prosím návrhovú komisiu, aby zasadla na vyhradené 

miesta, priebežne spracúvala návrhy na zmeny alebo 

doplnenie uznesenia a zvolila si predsedu návrhovej  

komisie.  

Súčasne žiadam poslancov, aby návrhy na zmenu alebo 

doplnenie uznesení odovzdávali v čas návrhovej komisii 

písomne, čitate ľné a jasne formulované. 

Vážené poslankyne a poslanci, prejdeme teraz 

k ďalšiemu bodu a to je bod programu, stanovenie progr amu 

dnešného zastupite ľstva, alebo schválenie programu dnešného 

zastupite ľstva, ktorý bol, vám bol daný sú časťou pozvánky.  

(Poznámka:  Návrh programu : 

Voľba overovate ľov zápisnice, vo ľba návrhovej komisie 
 
1.  Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 201 5 a 
pred ĺženie termínu plnenia uznesení Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných 
k 28. 5. 2015 

2.  Informácia o realizovaných zmenách rozpo čtu hlavného 
mesta SR Bratislavy na rok 2015 vykonaných na zákla de 
splnomocnenia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy, uzn. č. 100/2015 zo d ňa 09. 04. 2015 

3.  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spolo čnosti METRO Bratislava a.s. d ňa 22. júna 2015 

4.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 1222/3, parc. č. 1240/213, parc. 
č. 22218/11, parc. č. 3184/2, parc. č. 1222/8 
spolo čnosti Ružinovská 1 s.r.o.,  so sídlom 
v Bratislave 
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5.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave,  k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5398/2, 5399, 5400/1, 5400/2, 
5400/3, 5402/1, 5402/2, 5402/3, 5403/1, 5403/2 pre 
spolo čnos ť VODOTIKA – MG, spol. s r.o., so sídlom 
v Bratislave 

6.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu a uzatvorenie zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemkov  
v k. ú. Ružinov, parc. č. 6701/1 spolo čnosti BERGAMON, 
a.s. so sídlom v Bratislave  

7.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného 
bremena k novovytvoreným pozemkom v Bratislave, k. ú. 
Rača, parc. č. 475/97, parc. č. 1486/7 spolo čnosti 
RETKINS s.r.o., so sídlom v Bratislave  

8.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/2, spolo čnosti Dobré 
Bývanie s.r.o. so sídlom v Bratislave 

9.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu nehnute ľnosti – ve ľkej telocvi čne, 
nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 
v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice,   pre 
spol. GAUDEAMUS, s.r.o. so sídlom v Bratislave 

10.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu nehnute ľnosti – ve ľkej telocvi čne, 
nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 
v Bratislave,  v k. ú. Podunajské Biskupice, pre 
spolo čnos ť GALILEO SCHOOL, s.r.o. so sídlom 
v Bratislave 

11.  Návrh na predaj nehnute ľností v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, pozemku parc. č. 1186, spolo čnosti 
Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako 
prípadu hodného osobitného zrete ľa  

12.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 12947 a parc. č. 12946/1, Ing. Lucii 
Štrauchovej, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 
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13.  Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

14.  Návrh na schválenie dodatku č. 4 štatútu Pe ňažného 
fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom  
meste SR Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady 
Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 
v hlavnom meste SR Bratislave 

15.  Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 

16.  Preh ľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2014 

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

18.  Návrh na od ňatie správy pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vraku ňa, parc. č. 1235/10 organizácii MARIANUM, predaj 
pozemku v Bratislave, k. ú. Vraku ňa, parc. č. 1235/12 
podľa GP č. 30029/2015, Slovenskej republike – 
Ministerstvu vnútra SR, ako prípadu hodného osobitn ého 
zrete ľa a na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Vraku ňa, parc. č. 1235/10, parc. č. 1235/11 do správy 
organizácii MARIANUM 

19.  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo výmere 91,3 0 
m2 v stavbe súpis. č. 75 na pozemku parc. č. 11306  na 
Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto formou  
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia obchodnej 
verejnej sú ťaže 

20.  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo výmere 254, 90 
m2 v stavbe súpis. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na 
Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia obchodnej 
verejnej sú ťaže 

21.  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo výmere 97,8 0 
m2 v stavbe súpis. č. 1183 na pozemku parc. č. 2879 na 
Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka formou 
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obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia obchodnej 
verejnej sú ťaže 

22.  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo výmere 64,2 6 
m2 v stavbe súpis. č. 3514 na pozemku parc. č. 
1426/587 na Hany Meli čkovej 11A v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

23.  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo výmere 90,0 7 
m2 v stavbe súpis. č. 3514 na pozemku parc. č. 
1426/587 na Hany Meli čkovej 11A v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

24.  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo výmere 259, 77 
m2 v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6  
na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves 
formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže 

25.  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo výmere 51,0 6 
m2 v stavbe súpis. č. 3175 na pozemku parc. č. 
1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlov a 
Ves formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže 

26.  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo výmere 102, 47 
m2 v stavbe súpis. č. 3038 na pozemku parc. č. 2823 na 
Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia obchodnej 
verejnej sú ťaže 

27.  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo výmere 284, 50 
m2 v stavbe súpis. č. 3069 na pozemku parc. č. 2470 na 
Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia obchodnej 
verejnej sú ťaže 
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28.  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo výmere 280, 53 
m2 v stavbe súpis. č. 3069 na pozemkoch parc. č. 
2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka  
formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže 

29.  Návrh na  nájom nebytového priestoru vo výmere 396, 20 
m2 v stavbe súpis. č. 3042 na pozemku parc. č. 2468/1 
na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou  
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia obchodnej 
verejnej sú ťaže 

30.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 15476/12, Rákosová – Senná ul., formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia obchodnej 
verejnej sú ťaže 

31.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov , 
parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica,  formou obchodnej 
verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sú ťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej 
súťaže s možnos ťou využitia prvkov elektronickej 
aukcie 

32.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 3569, Rosná ulica,  formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže s 
možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie 

33.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržal ka, 
parc. č. 3110/103, Jiráskova – Pajštúnska ul., formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia obchodnej 
verejnej 

34.  Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratisla ve, 
k. ú. Petržalka, parc. č. 4723/30 a parc. č. 4723/2, 
Záporožská ul., formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže  

35.  Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k . 
ú. Petržalka, parc. č. 5794/24, Kop čianska ulica, 
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formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže 

36.  Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod 
nehnute ľného majetku štátu v správe Ministerstva 
obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves 

37.  Návrh na odpustenie dlhu v sume 64 119,16 Eur 
spolo čnosti Južné mesto IS, s. r. o.,                   
so sídlom v Bratislave 

38.  Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnute ľností 
k novovytvorenému pozemku v Bratislave, k. ú. Ra ča, 
parc. č. 4966/3, Rímskokatolíckej cirkvi, Farnos ť 
Bratislava-Ra ča 

39.  Návrh na zverenie nehnute ľnosti v Bratislave, stavby 
súpis. č. 5246 na parc. č. 2724 v k. ú. Karlova Ves, 
krytá Jazdecká hala v areáli ZOO, do správy 
Zoologickej záhrady Bratislava 

40.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 
obytnom dome Martin čekova 30, Sputniková 33, Košická 
45, Ľuda Zúbka 4, Janka Alexyho 1/A, Pri kríži 32, 34, 
36, Fedákova 34, 36, Holí čska 23, Osuského 30, 
Romanova 44B, Holí čska 5, Papra ďova 3 vlastníkom bytov 

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

42.  Interpelácie 

43.  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  
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b) Informácia o rozpo čtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

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

d) Informácia o pridelených bytoch za obdobie I. 
štvr ťroka 2015 

e) Informácia o prijímate ľoch sociálnych služieb 
umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, 
ktorých zria ďovate ľom je hlavné mesto SR Bratislava za 
I. štvr ťrok 2015 

f) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac apr íl 
2015 

koniec poznámky) 

 

 

Budeme v rámci tejto pozvánky hlasova ť ešte 

o niektorých bodoch, vzh ľadom k tomu, že nemajú stanoviská 

komisie. Predpokladám, takisto sa tu objavujú mater iály, 

ktoré budete chcie ť vy zaradi ť, takže bude k tomuto 

diskusia. 

K samotnému programu, samozrejme, máme tu aj 

požiadavku aj na vystúpenie obyvate ľa Bratislavy s tým,, že 

by chcel požiada ť poslancov o zaradenie nejakého bodu do, 

na dnešného rokovacieho programu. Takže potom budem e mať 

možnosť rozhodnú ť, či mu dáte priestor.  
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Teda pristupujeme k samotnému programu. Návrhu 

programu.  

Dovoľujem si vám oznámi ť, že nám boli doru čené dva 

materiály v náhradnej dobe teda vám, nám všetkým 

v elektronickej forme. Jedná sa o bod číslo  

pod bodom č. 15, je to Informácia o stave realizácie 

Nosného systému MHD v Bratislave. Jedná sa o aktual izovaný 

materiál.  

Súčasne jedná sa o informa čný materiál pod písmenom 

c). Je to  Informácia o postupe pri obstarávaní 

inventariza čných rozdielov, odstra ňovaní, pardon, pri 

odstra ňovaní  inventariza čných rozdielov v inventarizácii 

k 31. 12. 2013. 

Obidva tieto materiály sa nachádzajú aj v písomnej 

podobe na Vašich stoloch. 

Vážené poslankyne a poslanci, ďalej si Vám dovo ľujem 

oznámi ť, že do dnešného programu rokovania mestského 

zastupite ľstva zara ďujem  materiál pod názvom Podmienky 

čerpania fondov EÚ v rámci nového programovacieho ob dobia 

(IROP a OPII) v súvislosti s 3. etapou BID , a to  bod , ako 

prvý pod po obednej prestávke. Dobre? 

Materiál, tak ako som povedal v predchádzajúcom 

úvodnom slove máte na stole dnes a v čera v elektronickej 

forme.  

Spúšťame teda znova hlasovanie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Konštatujem, že predmetný materiál bol zaradený do 

dnešného rokovania ako prvý bod po obednej prestávk e 

Ďalej si vám dovolím, ďalej si Vás dovolím informova ť, 

že Vám boli zaslané ešte dva materiály v elektronic kej 

forme, ale i v papierovej tým poslancov, ktorí ešte  

prijímajú materiály v tejto forme, ktoré chce pani 

poslanky ňa So ňa Svore ňová, predsední čka komisie cestovného 

ruchu a medzinárodnej spolupráce mestského zastupit eľstva. 

Odporú ča ich zaradi ť na dnešné rokovanie mestského 

zastupite ľstva. 

Ide o  materiály: Návrh na prijatie Pravidiel podpo ry 

kandidatúry na kongresové podujatia a  Návrh riešení 

problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu 

v Bratislave. 

Poprosím pani poslanky ňu Svore ňovú o uvedenie 

predmetného materiálu a o návrh ich zaradenia do po radia 

dnešného programu rokovania mestského zastupite ľstva. 

Odovzdávam slovo. 

Skúsme zapnú ť pani poslanky ňu Svore ňovú. 

Môžme zapnú ť pani poslanky ňu Svore ňovú? 

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

Dobre, už som zapnutá.  
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Vážení kolegovia, obidva materiály, ktoré spomenul pán 

námestník Černý sú materiály, ktoré vzišli z komisie 

cestovného ruchu a chcem ich da ť zaradi ť ako body 1A a 1B 

za bod jedna.  

Čiže materiál Pravidlá podpory kongresových podujatí  

by som chcela zaradi ť do dnešného rokovania ako bod 1A  

a Riešenia v oblasti dopravy v cestovnom ruchu  by som 

chcela zaradi ť ako bod 1B . 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Budeme teda hlasova ť o návrhu na zaradenie do programu 

pod bodmi 1A a 1B. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Zara ďujeme teda body 1A a 1B pod ľa návrhu pani 

poslankyne Svore ňovej.  

 

Ďalej dávam hlasova ť o zaradení návrhu riešenia 

problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu.  

Aha, to sme už vyriešili. Toto máme.  
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Dovoľujem si vás ešte informova ť, že vám boli zaslané 

včera v elektronickej forme materiály a teraz sa nach ádzajú 

v písomnej podobe na Vašich stoloch, ktoré, ktoré c hce 

prihlási ť na dnešné rokovanie mestského zastupite ľstva pán 

poslanec Milan Vetrák, predseda komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkc ionárov 

mestského zastupite ľstva. 

Ide o  nasledovné materiály: 

Informácia o postavení a úlohách Komisie na ochranu  

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkc ionárov 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky v Bratislave v konaní pod ľa článku 9 ústavného 

zákona číslo 357 z roku 2014 Zbierky zákonov o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkc ionárov 

v znení ústavného zákona c. 545/2005,  

Návrh na za čatie konania vo veci ochrany verejného 

záujmu a zamedzenia rozporu záujmov pod ľa článku 9 odsek 2 

písmeno a) ústavného zákona. o ochrane verejného zá kona pri 

výkone funkcií verejného funkcionára. Dotýka sa pan i 

poslankyne Soni Svore ňovej. To je prvý materiál.  

Druhý materiál je to  

Návrh na za čatie konania vo veci ochrany verejného 

záujmu a zamedzenia rozporu záujmov pod ľa článku 9 odsek 

písmeno 2 ústavného zákona 357 z roku 2004 o ochran e 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejnéch funkc ionárov. 

Dotýka sa to pána poslanca Martina Borgu ľu. 
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A poprosím teda pána poslanca Milana Vetráka 

o uvedenie predmetných materiálov a o návrh ich zar adenia 

do poradia dnešného programu rokovania mestského 

zastupite ľstva. 

Odovzdávam slovo.  

Moment, ešte tu máme faktickou reagujú dvaja poslan ci.  

Môžte priamo na m ňa, samozrejme. Len by som poprosil, 

nerozvíjajme diskusiu o obsahu a meritu  tejto, týc hto 

materiálov, týchto návrhov. Ideme sa bavi ť čisto o tom či 

zaradi ť, alebo nezaradi ť. Obsahovo si to povieme potom bu ď 

v tom materiáli, alebo inde. Aby sme sa nezdržiaval i.  

Odovzdávam slovo pánovi Borgu ľovi faktickou na m ňa. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som ve ľmi prekvapený, že tento materiál vo či mojej 

osobe je znova predkladaný, lebo ja chápem, že tie 

materiály kde je to evidentné, že niekto porušil, n iekto 

nedodržal presne stanovený dátum a proste neskôr ni ečo 

urob, nie čo, nie čo neurobil alebo urobil, tak vo či ním je 

začí, za čínané nejaké konanie, ale v mojom prípade je to 

čiste subjektívna vec.  

Proste bolo podané nejaké podanie, komisia zasadla,  

rozhodla, tá komisia rozhodla, že ten, že to podani e je 

nedôvodné. Komisia to rozhodla. Pred týžd ňom, alebo kedy to 

bolo a napriek tomu, že tá komisia o tom rozhodla, že 
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nedôvodné, tak pán Vetrák to predkladá do zastupite ľstva. 

Potom sa pýtam, na čo máme túto komisiu? Tak ju úplne 

zrušme. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje na moje vystúpenie pán Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len by som chcel takisto poveda ť ako člen tejto 

komisie pána Vetráka, že sme rozhodli vä čšinou hlasov 

nezaradi ť bod pána Borgu ľu, alebo o pánovi Borgu ľovi, 

proste do zastupite ľstva. O nedôvere.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

V tomto prípade a v tomto okamžiku bude odpoveda ť pán 

poslanec Vetrák ako predkladate ľ návrhu.  

Odovzdávam slovo pánovi Vetrákovi.  

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

Ďakujem pekne. 
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Budem sa venova ť teda len procesnej stránke veci. 

K obsahu, dúfam, že sa dostaneme, tak ako to požadu je 

ústavný zákon.  

Predkladajú sa tri materiáli. Budem teda hovori ť k, ku 

všetkým trom, aby som to skrátil.  

Sú to materiály, ku ktorým prebehla diskusia na 

komisii. K tým materiálom, ku ktorým kom, diskusia 

neprebehla, pretože sme sa medzitým stali 

neuznášaniaschopnými, tak tie materiály tu nie sú. Je 

predpoklad, že budú teda predložené na niektoré z ďalších 

zasadnutí.  

K jednotlivým materiálom.  

Prvý materiál sa predkladá kvôli tomu, aby celé 

zastupite ľstvo bolo uzrejmené s tým, aké sú právomoci 

a úlohy komisie v tom konaní pod ľa článku 9.  

A nazdávam sa, že keby si ho pre čítal aj pán Borgu ľa, 

teda popri tom, že by si pre čítal aj ústavný zákon, tak by 

nemohol vznies ť tú námietku, ktorú by vzniesol.  

Ten postup komisie bol vysvetlený. Komisia o ni čom 

nerozhoduje. Takto to bolo aj schválené tou komisio u, čiže 

my postupujeme presne, ja postupujem presne v súlad e s tým, 

čo si odsúhlasila komisia, že takéto materiály sa 

predkladajú a nerozhoduje o nich komisia priamo na svojom 

rokovaní. 

K druhému bodu. 
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Uznesenie tak ako hlasovala komisia, máte priložené  

k tomu materiálu. Tam to bolo relatívne jednozna čné. Týka 

sa to, ako už bolo povedané, pani poslankyne Svore ňovej.  

A tretí bod sa týka pána poslanca Borgu ľu. Tam to 

hlasovanie dopadlo tak, že štyria poslanci boli za,  štyria 

poslanci boli proti a dvaja sa nevedeli rozhodnú ť. Čiže 

jednozna čný názor na to nebol povedaný. Je to, myslím si, 

že ukážkový prípad, kedy by mala rozhodova ť zastupite ľstvo. 

Na záver uvediem ešte uvediem to, že myslím, že sa 

všetci zhodneme na tom, že tých materiálov tohto ty pu, 

alebo materiály tohto typu by sme sa chceli, by sme  sa ich 

chceli čo najskôr zbavi ť, alebo teda čo najrýchlejšie ich 

uzavrie ť, ale nedá sa to, nedá sa to uzavrie ť tak, že to 

vieme uzavrie ť na komisii, to by sa musel zmeni ť ústavný 

zákon. Vieme to uzavrie ť iba tak, že to zaradíme do 

rokovania a následne rozhodneme, že sa neza čne napríklad 

konanie. To je, to je spôsob, akým sa to má rieši ť pod ľa 

ústavného zákona. Ten nám odporú čam, lebo inak ja nemám ako 

predseda komisie inú možnos ť, ako tie materiály prináša ť, 

až kým nepadne to rozhodnutie tu na zastupite ľstve, 

opakovane.  

Čiže preto vám aj odporú čam, aby zaradi ť sme to 

zaradili. Zaradili ste to aj minule. Ja verím, že s  tými 

predsedami klubov, s ktorými som sa stretol a vysve tlili 

sme si tú procedúru, že si to v kluboch následne pr ebrali, 

aby sme boli si vedomí tohto a potom sa rozhodneme,  že či 

začneme, neza čneme, ale už padne to rozhodnutie tuná 

zastupite ľstve. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 28 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za úvodné slovo. 

Poprosím zase vecne iba k návrhu zaradenia do 

programu. Dobre? Nie na samotný materiál.  

Pani, reaguje pani poslanky ňa Augustini č.  

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

Áno, ja chcem procedurálne reagova ť.  

Ja si myslím, že by sme mali o každej tejto podnete  

hlasova ť samostatne. O zaradení, o jeho zaradení. 

A myslím si aj to, že v prípade, že komisia, ako ja  

mám informáciu ako predsedky ňa klubu, že komisia v druhom 

prípade rozhodla, že podnet je neodôvodnený, tak ne vidím 

dôvod sa ním zaobera ť. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou na pána Vetráka pán starosta Bajan. 
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Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán predsedajúci, ja by som naozaj, niekto by mohol  

závidie ť toto, toto neochvejné presved čenie o vlastnej 

pravde jedného človeka, ale myslím si, že každému 

normálnemu v tomto, v tejto sále, aj vonku je jasné  o čo 

ide.  

Ja by som predsa len, vzh ľadom na môj vrelý vz ťah 

k pánovi poslancovi, odovzdal jeden dar ček pánovi 

poslancovi. Ide o fotku poslanca, s ktorým jediným si asi 

bude rozumie ť a verím, že by ho to mohlo navies ť k nie čomu, 

aby aspo ň nad sebou pouvažoval.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Bude reagova ť pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem za slovo. 

Toto už za čína by ť fakt silná káva, ke ď pán predseda 

komisie ešte spochyb ňuje hlasovania. Jednoducho, bolo 

hlasovanie o tom, či zaradi ť, či je podnet odôvodnený. 

Komisia pov, komisia, štyria boli za, šiesti, šiest i boli 

proti, respektíve sa zdržali, čo je tiež istá forma 

vyjadrenia sa a pán predseda povie, že proste to bo lo 
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nerozhodne. To jak keby Manchester vyhral nad Liver poolom, 

len tam boli ešte dve ty čky, tak to bolo nerozhodne. To je, 

už fakt že sila.  

A ten ústavný zákon mám pred sebou, pán kolega a ok rem 

iného sa v ňom píše, že o podnete, teda najprv má komisia 

rozhodnú ť, že či je podstatný, nepodstatný, či je 

odôvodnený, neodôvodnený tento podnet. Komisia rozh odla, že 

neodôvodnený, tak nechápem, pre čo ho predkladáte.  

A po druhé. Ke ď už ni č iné, tak komisia mala rozhodnú ť 

do  šes ťdesiat dní od jeho podania. To je presne napísané 

odsek 9 bod 3 ústavného zákona 357/2004. Do šes ťdesiatich 

dní. Čiže to malo by ť rozhodnuté 5. decembra. Ten. Časovo 

proste ste to, ste to minuli. Keby už hne ď ste o tom 

začali, ale ke ďže komisia rozhodla, že je to bezdôvodné, 

tak nechápem, pre čo to predkladáte.  

Ako, pán kolega, takýmto spôsobom si robi ť kampa ň, 

neviem.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Reaguje pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Prosím vás, pán kolega Vetrák sa tu stále hlási za 

právnika. Tá právna veda je asi ve ľmi exaktná. Keby aj 

zrovna hlasovali traja proti trom, tak proste to ne jde 

ďalej. To sa tak rozhoduje tu na tejto tabuli.  

On si ur čil nejaké nové pravidlá. Nové pravidlá 

o termínoch. Mne sa zdá, že v tom práve nemá úplne jasno.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Dostál.  

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

Tri veci chcem poveda ť.  

Po prvé, komisia nerozhodla o tom, že ten podnet je  

neodôvodnený. Komisia neprijala v tejto veci žiadne  

uznesenie, pretože za žiadne uznesenie sa nenašla v äčšina. 

To hlasovanie ako dopadlo, to už tu bolo povedané, ale to 

neznamená, že vä čšina komisie tvrdí, že ten podnet je 

neodôvodnený.  

Po druhé. Pán poslanec Hanulík, vôbec sa nikde v to m 

zákone nepíše, že podnety musia ís ť cez komisiu. Tie 

podnety môžu ís ť priamo do zastupite ľstva. Lebo 

zastupite ľstvo je orgán, ktorý má o tom rozhodnú ť. My by 

sme mali o tom rozhodnú ť. Ak vä čšina je proti tomu, aby 
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v tejto veci za čalo konanie, zara ďme ten bod a vä čšina 

odhlasuje, že konanie neza čne.  

Po tretie. Tých šes ťdesiat dní, úplne irelevantné. To 

je poriadková lehota. Existujú na to už aj rozhodnu tia 

Ústavného súdu. Ni č z toho nevyplýva. Ak sa to nestihne do 

šes ťdesiat dní, má sa kona ť ďalej. Bodka.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Chcem len pripomenú ť, že teda svoj názor asi poznáme 

vzájomne, ke ďže už sme mali možnos ť v minulosti 

komunikova ť. Doporu čoval by som možno vyjadri ť sa 

hlasovaním, aby sme sa nezdržovali. Ale každopádne,  dám 

ešte priestor aj ostatným.  

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Dneska máme štyridsa ťpäť bodov. Jak budeme každému 

bodu venova ť dve hodiny, tak v pondelok o tretej ráno sme 

doma. Takže, aby ste si to uvedomili, ke ď to takto budeme 

dneska vies ť.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Dúfam, že závere čné slovo k tomuto bodu zaradenia, pán 

Vetrák.  

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

Áno.  

Takže k tomu čo bolo povedané, čiasto čne už pán 

poslanec Dostál to tu ozrejmil.  

Pán poslanec Borgu ľa, komisia nerozhoduje. Je to 

napísané v ústavnom zákone, sta čí si ho pre číta ť.  

Komisia iba neodporu čila, aby sa za čalo. To je preto, 

aby tí z vás, ktorí sa tej problematike až to ľko nevenujú, 

sa vedeli zorientova ť. Je to ur čitá nápoveda. Tak to robia 

aj iné komisie.  

Pokia ľ ide o tie dve ty čky, tak to bol vlastne 

protiargument proti vám, lebo ke ď sú dve ty čky, tak to nie 

gól. Takže to je, to bolo presne naopak, ako ste tv rdili.  

A pokia ľ ide o tú šes ťdesiatd ňovú lehotu. Komisia nemá 

šes ťdesiatd ňovú lehotu, má ju zastupite ľstvo. 

Zastupite ľstvo, v ktorom ste sedeli aj vy v minulom období, 

keď o tom malo rozhodova ť. Ústavný súd, ktorého rozhodnutia 

musíte všetci rešpektova ť, to nie je na tom, či sa 

rozhodnete či chcete, nechcete, musíte ich všetci 
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rešpektova ť, Ústavný súd povedal, že šes ťdesiatd ňová lehota 

je poriadková, čiže (gong) môže to by ť aj neskôr 

rozhodnuté.  

Takže vás prosím o zaradenie s tým, že potom sa 

rozhodneme či za čať, neza čať, ako to pán viceprimátor 

presne povedal. To je štandardný postup, ktorý všet ci, 

ktorí poznajú ústavný zákon, by mali dávno už vedie ť 

a dodržiava ť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Posledné, dúfam, slovo pán Borgu ľa.  

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

Pán kolega, my nie sme v precedentnom právnom systé me, 

ako napríklad Ve ľká Británia a neexistuje záväzný výklad 

Ústavného súdu o tej lehote. Proste klamete a zavád zate. Vy 

sa hráte na právnika a o tom práve  ni č neviete. Otá čate si 

ho akoko ľvek chcete. 

Jednoducho, neexistuje záväzný výklad Ústavného súd u,  

pán Vetrák, oh ľadne šes ťdesiatd ňovej lehoty. Neklamte 

aspom.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Posledná reakcia pána Vetráka, ale už potom kon číme 

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

No, pán, pán predsedajúci, je to dobrým zvykom, že 

ten, kto predkladá materiál, má to posledné slovo. Ako, 

stane sa niekedy, ale  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to tak pod ľa rokovacieho poriadku. 

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

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) toto bolo naozaj nad 

rámec.  

Pán Borgu ľa, neobvi ňujte niekoho krivo, že tu klame. 

Jediný kto, jeden, jeden z tých, ktorý nemajú naštu dovaný 

ten ústavný zákon, ste aj vy, alebo zámerne tu zavá dzate 

a klamete. Naštudujte si aj precedensy Ústavného sú du 

a nau čte sa o tom nie čo. Však hovoríte od veci. Ten Ústavný 

súd to povedal jasne a ten materiál má rozhodnú ť mestské 

zastupite ľstvo.  

Takže nezavádzajte a neklamte vy.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre.  

Pre m ňa dôležitá informácia, pán Vetrák, aké poradie, 

poradie dávate vašim bodom, ktoré navrhujete zaradi ť 
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v rámci rokovania dnešného zastupite ľstva. Aby sme mohli 

o nich hlasova ť. 

Teda? Informácia o postavení, úlohách komisie  

navrhujete zaradi ť ako bod číslo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

35 A.  

Návrh na za čatie konania proti, proti poslankyni Soni 

Svore ňovej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

35 B. 

Návrh na za čatie konania vo veci ochrany verejného 

záujmu proti poslancovi Martinovi Borgu ľovi?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

35 C. 

Budeme hlasova ť o týchto bodoch samostatne alebo 

spolo čne?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Samostatne, tak ako zaznelo.  

Dobre.  
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Dávam teda hlasova ť o bode návrhu na zaradenie do 

programu pána Vetráka pod bodom 35 A, a to je Infor mácia 

o postavení a úlohách komisie.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Navrhujeme zaradi ť ďalší bod, pod bodom a budeme 

hlasova ť pod bodom 35B Návrh na za čatie konania proti 

poslankyni Svore ňovej.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Návrh na zaradenie bodu pod bodom 35 B, 35 C, Návrh  na 

začatie konania proti Matinovi Borgu ľovi.  

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Teda do návrhu programu sa nám dostal jediný bod po d 

bodom 35B, ktorý asi dostane názov 35A, logicky. Dí ky.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Chví ľočku, poprosím.  

Vážené pani poslankyne a páni poslanci, v návrhu 

programu rokovania sú zaradené ešte materiály, pri ktorých 

chýbajú stanoviská komisií mestského 

zastupite ľstva, prípadne mestskej rady. 

Ide o tieto materiály 1, 3, 15, 17 a 41, chýbajú tu  

materiály, chýbajú tu stanoviská mestskej rady pri týchto 

materiáloch a komisií mestského zastupite ľstva.  

Materiály sa obligatórne predkladajú iba na rokovan ia 

mestského zastupite ľstva bez stanovísk komisií mestského 

zastupite ľstva a bez prerokovania mestskej rady. 

Materiál  číslo  2, pri ktorom chýba stanovisko mestskej 

rady a komisie mestského zastupite ľstva má iba informa čný 

charakter. 

Materiál číslo 7 a 18, pri ktorých chýba stanovisko 

mestskej rady, materiály  boli prerokované v mestskej rade 

dňa 14. 5, ale nezískali na prijatie uznesenia dostat očný 

počet hlasov. 

Súčasne materiál číslo 14, pri ktorom chýba stanovisko 

mestskej rady, materiál nebol predložený na rokovan ie 

mestskej rady z dôvodu časovej tiesne.   

Výpis z komisie pre školstvo a vzdelávanie a šport 

mestského zastupite ľstva sa nachádza na vašich stoloch. 

Ďalej je to materiál číslo 40,  pri ktorom chýba 

stanovisko komisií mestského zastupite ľstva. 
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Materiály spracované spolo čnos ťou H-Probyt, spolo čnos ť 

s ru čením obmedzeným, na základe mandátovej zmluvy, nie sú  

predkladané do komisií mestského zastupite ľstva. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, pri zaradení 

týchto materiálov na rokovanie mestského zastupite ľstva 

bude potrebné preto osobitné hlasovanie.  

Ak nebudete ma ť výhrady, navrhujem spolo čné hlasovanie 

o zaradení týchto materiáloch, o zaradenie týchto 

materiálov pod bodmi tak, ako bolo pre čítané.  

Prezentujte sa, prosím a hlasujte.  

Á, máme tu ale dve faktické, takže zrejme bude neja ká 

výhrada. 

Odovzdávam slovo faktickou pánovi Hr čkovi.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ďakujem.  

Chcel by som požiada ť o to, aby všetky body, ktoré 

boli alebo mali by ť zaradené do mestskej rady a mestskou 

radou neprešli, alebo tam neboli zaradené z časovej tiesne, 

boli hlasované teda spolo čne, ale aby sa o všetkých 

takýchto bodoch hlasovalo, aby sme ich všetky tieto  body 

mali.  

To znamená, každé, každý materiál, ktorý je dnes 

predložený a neprešiel mestskou radou bol zaradený 
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v programe mestskej rady, alebo mal by ť v programe mestskej 

rady, tak aby tam bol uvedený 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžte identifikova ť. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) hlasova ť. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jasné, identifikova ť tie body, o ktorých sa. 

Lebo máme tu v zásade, bod číslo dva je informatívny 

materiál, alebo materiál má informa čný charakter. Bod číslo 

sedem, osemnás ť, štrnás ť a štyridsa ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak to tu je.  

Takže? Budeme hlasova ť o každom z týchto sedem, 

osemnásť a štyridsa ť samostatne. Asi nemáme možnos ť vylú či ť 

teraz (poznámka: nezrozumite ľné slovo), ktorý bol v rade, 

ktorý nezískal podporu, ktorý nebol v rade.  

Ale ešte faktickou pani poslanky ňa Šimon či čová.  
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán viceprimátor, ja som sa z informa čných materiálov 

dozvedela, ktorých pä ť bodov v mestskej rade nezískalo 

súhlas, z toho je aj bod tridsa ťsedem a ten ste nemenovali. 

Tak je. Medzitým získal? Mestská rada medzitým možn o 

nesedela, alebo to mám zle číslovanie. To je Návrh na 

odpustenie dlhu spolo čnosti Južné mesto IS, s. r. o., bod 

číslo tridsa ťsedem nezískal súhlas mestskej rady.  

A potom sa chcem opýta ť, asi som zle rozumela, ke ď ste 

vraveli, že bod jedna, jedna nemá súhlas komisie. A ha,  to 

je plnenie. Kontrola plnenia. Áno. Dobre, dobre.  

Ďakujem. 

Tak na tú tridsa ťsedmi čku sa pýtam.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Odpovieme.  

Pán poslanec Budaj. 

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

Ďakujem. 
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Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Chcel by som vás poprosi ť, pán predsedajúci, naozaj si 

skontrolujte, že kde tie súhlasy sú. To, to je neš ťastné, 

aby sme to tuná zis ťovali po čas hlasovania.  

Tiež by som chcel upozorni ť, že viaceré materiály zo 

závažných dôvodov nezískali súhlas finan čnej komisie.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím ešte raz. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Že tiež niektoré materiály zo závažných dôvodov 

nezískali súhlas finan čnej komisie.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Je to možné nejakým spôsobom uvies ť?  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vždycky budeme v úvodnom slove zdôraz ňova ť stanovisko 

finan čnej komisie.  

Odpoviem aj k bodu číslo tridsa ťsedem. Preto som ho 

nečítal v tomto návrhu, z dvoch dôvodov. Za prvé, že 

pôvodné uznesenie je charakterizované, aby sme ho d ávali, 

že nesúhlasíme s odpustením dlhu, to za prvé. A za druhé, 

keďže to nebolo a nezískalo v mestskej rade, rozhodli sme 

sa, že ho stiahneme. To som vám mal oznámi ť až po hlasovaní 

týchto bodov. Dobre?  

Dobre. 

Takže skúsme teda hlasova ť o zaradení bodu sedem, tak 

ako pán poslanec Hr čka avizoval, že žiada individuálne 

hlasovanie.  

Zaradenie bodu sedem.  

Prezentujte sa, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Materiál nebol prijatý, alebo teda zaradenie nebolo  

prijaté.  

Vypúš ťame teda bod 7 z rokovania dnešného. 
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Ďalej budeme samostatne hlasova ť o bode číslo 

osemnásť. Sú časne, sú časne vznikol ešte nejaký ďalší návrh, 

ale najskôr o zaradení. Dobre.  

Bod číslo 18. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Zaradenie bodu číslo osemnás ť. Jedná sa o Marianum.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Ďalej tu máme zaradenie bodu číslo 14 .  

Prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štrnás ť. Bod číslo štrnás ť.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Dovolím si ešte požiada ť o jednu zmenu, a to je 

navrhovaný bod číslo štrná.  

Môžem hovori ť.  
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Navrhovaný bod, ktorý sme schválili do zaradenia, a  to 

je bod číslo osemnás ť MARIANUM, aby sme hlas, aby sme 

zaradili na nejaký fixný termín, vzh ľadom k tomu, že 

hodlajú k nemu vystúpi ť aj pracovníci Ministerstva 

zahrani čných vecí, bolo by dobré a tak isto pán riadite ľ 

Hrádek avizoval, že by mu vyhovoval o jedenástej ho diny.  

To len avizujem, že takáto fixovanie bude na presnú  

hodinu. O jedenástej budeme teda rokova ť o bode MARIANUM, 

ktorý sme schválili pod bodom číslo osemnás ť.  

Faktická pán Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Tak skúsim. Ale ešte pred tým, lebo ja som nedával 

hlasova ť o tých bodoch samostatne, ja som dával návrh 

o všetkých bodoch, ktoré neprešli radou hlasova ť spolo čne. 

Ale to len na vysvetlenie, že taká bola moja požiad avka.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za upozornenie.  

Pán poslanec Dostál. 

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

Chcem sa spýta ť, že teda či predsedajúci môže ur či ť 

termín rokovania o bode, alebo o tom máme hlasova ť? 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Budeme hlasova ť, samozrejme, o tom zaradení fixného 

času. Dobre?  

Ja som, samozrejme, toto neavizoval, pretože 

potrebovali sme vedie ť, že či budeme rokova ť vôbec, alebo 

nebudeme. A ke ďže vieme, že budeme o ňom rokova ť, tak 

navrhujeme rokova ť o jedenástej hodiny, aby sme mohli 

naplánova ť, naplánova ť vystúpenie dotknutých osôb.  

Prezentujte sa, prosím, a hlasujte. Hlasujeme o tom , 

že MARIANUM, MARIANUM a zverenie, respektíve výstav ba 

pamätníka, budeme rokova ť o jedenástej hodine fixne.  

Prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Takže o tomto bode budeme, o bode osemnás ť hlasova ť 

o jedenástej.  

Ďalej tu máme bod číslo 33 Návrh na predaj pozemku 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, katastrálne ú zemie 

Petržalka, parcelné číslo 3110/103, Jiráskova formou 

obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok hodného, 

podmienok obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 

obchodnej verejnej sú ťaže. 
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V tomto prípade máme nesúhlasné stanovisko starostu  

mestskej časti Bratislava-Petržalka pána Bajana. Pri tomto 

materiáli bude na  prijatie uznesenia pod ľa článku 9 odseku 

10 písmeno d) rokovacieho poriadku mestského zastup ite ľstva  

potrebný súhlas trojpätinovej vä čšiny prítomných poslancov. 

To je len avizovanie v tomto prípade.  

Pán starosta Bajan, poprosím.  

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

Pán predsedajúci, ja mám vlastne poznámky k tým tro m 

bodom 33, 34, 35.  

Určite budem žiada ť, aby bod 34 vypadol  z dnešného 

rokovania a dali sme si o mesiac. Medzitým by som r ád 

rokoval s vedením mesta to tom, ako sa to vlastne c hce. 

Každý, kto tu bol minulé volebné vie, že tento spôs ob 

predaja majetku nadivoko, len rozhodne cena bez toh o, že  

by sme vedeli s jakou investíciou sa pôjde do územi a, je 

veľmi neš ťastné.  

Na druhej strane by som možno odporú čal, a teraz budem 

hovori ť proti záujmom možno mestskej časti, aby sme si bod 

33 a 35 možno držali ako rezervu pre tie mestské časti, 

alebo tie problémové miesta, kde sa nám búria ľudia vo či 

nejakej zástavbe a máme už s investorom nejaký prob lém. Či 

predaný majetok, alebo nie čo iné. Čiže hovorím o možnej 

zámene, ak ide o dva zastavite ľné pozemky.  
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To ponúkam ako možné riešenie. Ja neviem, či niekde 

v Starom Meste, alebo v Ra či, alebo niekde sú nejaké 

problémy, ktoré by mali, ale s tým, že by sme si to  

prerokovali a povedali si, že dobre tu ustúpime 

investorovi, dáme im pozemok, lebo sme stále v tom istom 

meste.  

Ale bod 34 vzh ľadom na charakter zástavby, petržalské 

korzo a podobne, jednoducho, tam by som rád, aby sm e si 

povedali nejaké kritériá okrem ceny, aby tá zástavb a nebola 

zni čená nejakou ihlou, alebo nie čím, čo, čo sa tam môže 

postavi ť.  

Čiže bod 34 pre túto chví ľu by som odporú čal 

nezaradi ť, alebo vyradi ť z programu. A 33 a 35 nechám na 

zváženie vás, ja osobne si myslím, že by sme mohli mať 

nejakú rezervu v talóne.  

Všetko.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani poslanky ňa Kimerlingová.  

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

Vážení kolegovia, v tomto podporujem starostu Bajan a, 

pretože tie materiály kto si ich pozorne pre čítal, 

pochádzajú ešte z minulosti a dokonca ešte obsahujú  aj 

chyby, ktoré tam z minulosti sú. Sú tam také, ne, 

nejednozna čné formulácie. Bude naozaj lepšie, ak sa teda 
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stiahnu z rokovania a ak, nehovoriac o tom čo navrhuje pán, 

pán starosta Bajan, že treba, aby sme vedeli aký má me 

úmysel s týmto územím. Ale aj tie materiály sú naoz aj 

nekvalitné pripravené. 

Podporujem návrh starostu Bajana, aby sa tieto tri 

materiály stiahli z rokovania.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa tiež pripojil k pánovi starostovi 

Bajanovi a k pani Kimerlingovej. Týmto poprosím kol egov, 

keby to nezaradili.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pani Farkašovská.  

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja len chcem kolegom, ktorí tu sedeli v minulom 

volebnom období pripomenú ť a tým, ktorí tu nesedeli 

poveda ť, že tieto pozemky už raz boli z rokovania stiahnut é 

so stopercentnou podporou všetkých prítomných. Bolo  to na 

môj návrh.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Po dohode sme sa stia, po dohode s riadite ľom 

magistrátu sme sa rozhodli teda, že bod, prijmeme n ávrh 

pána starostu Bajana, bod číslo 34 stiahneme  na ďalšie 

dorokovanie a uvidíme, či ho zaradíme v budúcnosti.  

Bod číslo 33 a 35, tak ako odporu čil pán starosta 

Bajan necháme tým pádom na schválenie zastupite ľstva, či 

súhlasíme.  

Respektíve dávate, pán starosta, návrh na stiahnuti e?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Lebo v ok. 

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

Ak nie je rozbehnutá, to by asi pán riadite ľ mal 

poveda ť. Ak nie je rozbehnutá, pripravená sú ťaž už, 

povedzme pred uverejnením, alebo nie čo podobné, tak možno 
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by to po čkalo jedno zastupko a dovtedy by sme sa stretli 

a povedali si, čo s takýmito pozemkami. Možno by to stálo 

za to. 

Čiže aby to bolo jasné pre hlaso, hlasovanie, 

odporú čam stiahnu ť všetky tri body.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Takže berieme autoremedúrou. Body 33, 34 a 35 v tomto 

okamžiku s ťahujeme na ďalšie dorokovanie so starostom 

Bajanom.  

Dobre. 

Slovo odovzdávam pánovi starostovi Pilinskému 

v riadnom príspevku.  

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

Ďakujem. 

Vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, váže ní 

páni kolegovia, ja si dovolím vás požiada ť o podporu 

zaradenie materiálu , ktorý sme už mali v tomto 

zastupite ľstve dvakrát. Jedenkrát to bolo v októbri, teda 

to bolo ostatné zastupite ľstvo predchádzajúce a potom vo 

februári. Jedná sa o schválenie prípadu hodného osobitného 

zrete ľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v k. ú Ra ča 
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spolo čnosti Konstrukt za ú čelom vybudovania parkovacích 

miest.  

Je to ten prípad vybudovania desiatich parkovacích 

miest formou zatráv ňovacích dlaždíc na ulici Kadnárova pred 

strednou školou.  

Ja myslím, že aj na, na magistrát bola adresovaná 

petícia. Mali sme ju aj u nás na Ra či. My sme sa stretli 

s investorom. Vysvetlili sme veci, ako sa majú.  

Myslím si, že to bola chyba toho spracovaného 

materiálu, ktorý bol predložený teda eš, teda z min ulého 

obdobia. Boli tam zmäto čné fotografie, nebolo to úplne 

jasné. Preto sme sa my rozhodli s kolegom Žitným, a ko 

druhým ra čianskym poslancom ten materiál dopracova ť. 

A s investorom sme sa aj dohodli, že okrem teda toh oto 

zabezpe čí aj vybudovanie kontajnerového stojiska práve na 

mieste, ktorý je často na stránke Odkaz pre starostu, kde 

teda toto kontajnerové stojisko je dos ť zdrojom 

zne čistenia.  

Takže ja ten materiál mám k dispozícii. Môžem ho da ť, 

ak teda bude schválený, na rozmnoženie organiza čnému. 

A v zmysle nejakej hierarchie by som ho navrhoval 

zaradi ť za bod ako sedem. Áno, vlastne sedem bol vyhodený, 

takže namiesto bodu sedem.   

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slovo má pán kontrolór Šinály.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, poprosil by  

som vás o podporu návrhu pána starostu Pilinského. Je to 

presne tak, ako to uviedol. Tie  podklady neboli 

jednozna čné a s toho dôvodu nejednozna čnosti sa zastavila 

akcia v Ra či, ktorá je bezpochyby vnímaná pozitívne medzi 

obyvate ľmi. Takže bolo by škoda, keby ďalšie mesiace bola 

táto záležitos ť zastavená.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Pán starosta Pilinský, vy ste to navrhli zaradi ť ako 

bod sedem. Nebolo by vhodnejšie po Vystúpení ob čanov, aby 

tí ob čania z Kadnárovej mohli sem prís ť? Pýtam sa.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pán poslanec Uhler.  

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

Ja si myslím, že v tomto prípade ide o prípad hodný  

osobitného zrete ľa a musí to najskôr vidie ť, visie ť pätnás ť 

dní, až potom to môžme schva ľova ť. Takže navrhol by som, 

aby to išlo riadnym procesom, pretože inak to môže byť 

protizákonné.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slovo má pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

To isté som chcel poveda ť. Ďakujem. 

Riadny proces, lebo musí visie ť, osobitný zrete ľ.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rozumiem.  
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Slovo má pán starosta Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Ja by som možno teda tam potreboval nejaký výklad 

legislatívneho odboru, pretože už to viselo minimál ne 

dvakrát. Viselo to v októbri, ke ď to bolo zaradené na 

rokovanie zastupite ľstva, viselo to vo februári. Ak to má 

visie ť bezprostredne aj teda pred, pred rokovaním, 

samozrejme nechcem, aby sme tu prijali nelegislatív ne čisté 

riešenie, ale teda, aby som požiadal od vedenia mag istrátu 

nejaký prís ľub, že teda sa ten proces naštartuje a, a znovu 

sa ten proces zaradí, pretože skuto čne  tí obyvatelia tam 

tri roky h ľadali aj spolu s nami, aj spolu s mestom, boli, 

boli priestory dohodnuté, vydané právoplatné územné  

rozhodnutie, na základe súhlasného stanoviska hlavn ého 

mesta a v sú časnosti sa ten proces zastavil. Cez prázdniny 

sa nerokuje, takže je reálna hrozba, že ďalšia sezóna bude, 

bude stratená a rekonštrukcia tých domov starých 

v Kras ňanoch proste nebude možná.  

Takže poprosím nejaký legislatívny názor, že či 

skuto čne to musí visie ť aj tretí krát, alebo či ten 

materiál rokovaný  by ť môže. Ak, ak nemôže, samozrejme, 

budem to akceptova ť. Ale tiež poprosím od, od vedenia 

nejaký prís ľub, že teda sa ten materiál zaradí a pôjde do 

riadneho procesu, aby sme ho na júnovom rokovaní mo hli 

rokova ť.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reagova ť, reagova ť bude pán kontrolór Šinály.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem opä ť za slovo.  

Je to tak, že existujú dva názory na túto záležitos ť. 

Jeden je ten, ktorý povedal pán starosta, druhý je rigidný, 

ktorý hovorí, že tesne pred tým, ako sa to bude sch vaľova ť 

to musí visie ť pätnás ť dní.  

Zákon samozrejme hovorí o tom, že ke ď nie čo chce obec 

predáva ť a zverejní to v danom čase, tak o čakáva, že bu ď 

budú k tomu pripomienky, alebo nebudú. Ak neboli 

pripomienky, niektorý výklad je taký, že je to v ta kom 

prípade akceptovate ľné aj pri opakovanom hlasovaní.  

Ale pre čistotu treba poveda ť, že v prípade, že 

v tomto prípade by ktoko ľvek napadol danú záležitos ť, tak 

je zabetónovaná na súde na dlhé obdobie. A toho poh ľadu pre 

čistotu zákona, istotu tej veci je lepšie, ke ď si to 

magistrát pripraví radšej na júnové zastupite ľstvo. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slovo má pán poslanec Budaj. 
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Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja by som chcel poprosi ť prítomnú pani hlavnú dopravnú 

inžinierku. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takto, nezachádzajme ešte do odbornej diskusie, 

hovoríme len o 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Nie, nie, nie, nechcem zachádza ť do odbornej diskusie. 

Naša komisia, ale aj komisia pre územný plán prijal a 

rozhodnutie sa stretnú ť spolo čne s komisiou dopravnou. 

A pani hlavná dopravná inžinierka by mala týmto prí padom 

venova ť pozornos ť, pretože, pretože ide o riešenie 

statickej dopravy, ktoré by malo by ť systémové.  

Využime teda ten čas, ktorý zostane na, dokedy, dokedy 

budeme opä ť rokova ť na túto tému. A naozaj by som ve ľmi 

poprosil pani dopravnú inžinierku a takisto pani hl avnú 

architektku, aby poskytli komisiám odborné stanovis ko.  

Ten stav, proste,  je ten, že ob čania si žiadajú o, 

povedzme, zahustenie, alebo nadstavbu a riešenie pa rkovania 

sa deje na úkor verejného priestranstva, zeleného 

priestranstva.  

Ale ke ď sa mesto rozhodne, že takýmto spôsobom bude, 

najmä v okrajových častiach nevyhnutné rieši ť statickú 
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dopravu, prajeme si, aby to bolo systémové a aby to  nebolo 

iba výlu čné pre niektoré vybraté žiadosti.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Tá komi, tie tri komisie sa zídu a verím, že to bud e, 

tento čas odloženia bude využitý.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si myslím, že v tomto prípade by sme mohli sa 

a poprosím aj pána starostu Pilinského, dohodnú ť na tom, že 

tento materiál zaradíme do nasledujúceho, nasledujú ceho 

rokovania mestského zastupite ľstva tak, aby prešiel 

všetkými komisiami a tak, aby mohlo to, čo tu zaznelo, sa 

k nemu vyjadri ť aj odborní pracovníci, odborní pracovníci 

magistrátu.  

Tá vô ľa, samozrejme, rokova ť o tomto materiáli tu je 

z našej strany. A si môžme pripravi ť aj spolu s vami ten 

materiál.  

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

Ďakujem. 

Ja samozrejme nebudem tla či ť nie čo, čo má dvojitý 

výklad.  

Možno len na tie slová pána kontrolóra.  

V tomto prípade nejdeme ni č predáva ť. My ideme 

prenaja ť, investor vybuduje a vráti spä ť mestu. Takže mesto 

na tom, na tom získa.  

Ale samozrejme, ja trvám na zaradení toho, tohoto b odu 

a samozrejme budem akceptova ť vä čšiny zastupite ľstva. 

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Dostál.  

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

No, z tých dvoch výkladov, ktoré pán kontrolór tu 

spomenul, mne to vychádza na ten výklad, ktorý hovo rí 

o tom, že má by ť vyvesené oznámenie o tom, že sa ide nie čo 

preda ť alebo prenajíma ť pod ľa osobitného zrete ľa 

bezprostredne pred tým rokovaním. Lebo keby sta čilo, že 

niekedy v minulosti, tak teoreticky dobre, tak dva mesiace 

je v poriadku, ale pol roka, rok, dva roky? Ak by, ak by, 
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ak by, ak by sme prijali ten druhý výklad, tak pred  

desiatimi rokmi nie čo viselo, nikto nemal vtedy 

pripomienky, tak teraz to môžme prija ť ako osobitný zrete ľ.  

Čiže, jednozna čne si myslím, že malo by to visie ť 

bezprostredne pred a mali by tam by ť konkrétne informácie 

o tom v čom spo číva ten zrete ľ, komu sa to predáva, za akú 

cenu, alebo teda prenajíma.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre.  

Dávam teda hlasova ť o návrhu pána starostu Pilinského 

o zaradenie bodu číslo sedem, napriek tomu, teda že tu vyz, 

zazneli od mnohých poslancov informácie, žiadosti n a 

prerokovanie v komisiách. 

Prezentujme sa teda a hlasujme.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uzne, uznesenie nebolo prijaté, teda vrátime sa 

k tomuto bodu po prerokovaniach v komisií na nasled ujúcom 

zastupite ľstve.  

Do riadneho príspevku k programu sa prihlásil pán 

poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja si dovo ľujem predloži ť návrh na zaradenie bodu 

Návrh na predkladanie pridelených informácií týkajú cich sa 

finan čného hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy na 

zasadnutia mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Je to bod, ktorým by som rád. Snažíme sa v tomto 

zastupite ľstve posúva ť podniky vo všeobecnosti všetky 

pravidlá k vä čšej transparentnosti. A ja by som týmto 

bodom, ktorý máte v písomnej podobe na vašich stolo ch chcel 

získa ť informácie z magistrátu, ako magistrát hospodári, 

aké objednávky podpisuje, aké faktúry uhrádza. Nech  máme 

väčší preh ľad nie len o fungovaniach podnikov, ale nech 

máme väčší preh ľad aj o fungovaní magistrátu. 

Tento bod si dovo ľujem zaradi ť, alebo navrhujem 

zaradi ť za bod Informácia o realizovaných zmenách rozpo čtu, 

čiže ako bod 2A.  

Za podporu ďakujem.   

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

K tomuto si len dovolím poznamena ť, že samozrejme 

tieto informácie, ktoré tu sú a ktoré žiadate, sú 

zverej ňované na internete.  
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Je logické, že poslanci nemajú čas prezera ť 

a lustrova ť jednotlivý internet a vaša požiadavka je úplne 

namieste, možno akceptovate ľná, ur čite.  

Možno by však bolo dobré ešte porozmýš ľať o tom 

a pobavi ť sa s útvarmi magistrátu, s pánom riadite ľom, že 

v akej forme si to želá zastupite ľstvo predklada ť, aby sme 

nespracovávali dlhé agendy a nezamestnávali zamestn ancov 

a potom aj tak nakoniec povieme, že ešte sme si to takto 

predstavovali, nie takto, a ešte inak, a ešte inak.  My by 

sme tiež radi robili prácu jak sa povie, na prvý kr át 

dobre.  

Takže to je len moje také odporú čanie, ale samozrejme, 

samozrejme, úplne v pohode podporím, ak sa tak rozh odnete.  

To vám, to bolo odporú čanie na vás, že možno by bolo 

dobré ešte o tom porokova ť.  

Odovzdávam faktickou pán Kuruc.  

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

Ďakujem, pán predsedajúci.  

Ja som rád, že to teda podporuješ aj ty. A však tie to 

veci potom môžme v rámci, priamo pri tom bode prero kova ť. 

Ja si myslím, že ur čite nájdeme konsenzus, ale mali by by ť 

poslanci asi informovaní o tom, čo sa obstaráva. Možno aj 

plán obstarávania na najbližší rok, aby sme vedeli,  čo sa 

plánuje obstaráva ť. A možno aj ako niektoré obstrávania 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 63 

prebehli, lebo na niektoré by som sa ja priamo chce l 

spýta ť, ako je obstrávanie rekonštrukcie hradieb a podobn e.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm, rozumiem tomu.  

Pán poslanec Budaj bude reagova ť.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja si dovolím procedurálne znovu vám pripomenú ť, pán 

predsedajúci, tak ako v čera pánovi primátorovi. Ak chcete 

diskutova ť vecne, dáva ť rady, alebo názory, prosím, musíte 

sa prihlási ť faktickou tak, ako my ostatní.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rozumiem.  

Bude reagova ť pani Šimon či čová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán viceprimátor, spomenuli ste, že sú mnohé 

informácie na webovej stránke hlavného mesta. Ja sa  ale 

nečudujem iným poslancom, ani pánu Borgu ľovi, že ich nevie 
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nájs ť. Oni tam sú. Neviem, či ste skúšali h ľadať dôležité 

informácie, ja mám s tým bohaté skúsenosti, že nach ádzam 

ich možno po celono čnom h ľadaní, ani nie vždy sa mi podarí 

nájs ť.  

Takže ak na webe, tak prosím tak, aby sme ich vedel i 

všetci jednoducho nájs ť. Nie len poslanci, aj ob čania.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem za slovo. 

Určite, ke ď ten bod zaradíme a budeme o ňom 

diskutova ť, tak nájdeme formu a maketu budeme predklada ť. 

O tom tá diskusia má by ť pri bode samotnom.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rozumiem.  

Dobre, dáme teda hlasova ť o zaradení vášho bodu, 

návrhu na zaradenie pod číslom 2A.  

Hlasujme. Prezentujme sa a hlasujme.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

V diskusii k programu pokra čuje pán starosta Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Áno. 

Pán námestník, kolegovia, dve veci čky mám.  

Jednu informatívnu. Spustili sme už v médiách 

prezentovanú petíciu za Bratislavu bez hazardu. Nec hcem 

o tom rokova ť, len chcem tú informáciu da ť.  

Že aj v prestávke s pánom primátorom ešte urobíme 

krátky brífing proti tomu, aby sme Bratislavu zbavi li 

tejto, pokúsili sa zbavi ť tejto pliagy. Dá sa to len tým, 

že tridsa ť percent obyvate ľov s trvalým pobytom podpíše 

petíciu a mestské zastupite ľstvo sa bude zaobera ť prípravou 

všeobecne záväzného nariadenia o Bratislave bez haz ardu.  

Petícia by mala trva ť do 31. decembra tohto roku. To 

je náš vnútorný termín. Ke ď sa nám nepodarí pozbiera ť ten 

počet, tak bude trva ť dlhšie.  
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Poprosím vás o podporu. Mnohí z vás túto petíciu  

podporujú na rôznych spolo čensko-kultúrno-spolo, športových 

podujatiach, kde vo vašich mestách, vo vašich mests kých 

častiach prebiehajú, by bolo dobré dáva ť túto petíciu 

občanom podpisova ť. Toto bola informácia k petícii.  

A k programu. 

Ako bod 3A by som navrhoval zaradi ť na pod, na podnet 

tridsa ťdevä ť nás poslancov, Opätovné vyhlásenie poslancov 

mestského zastupite ľstva k výstavbe garáži na Bratislavskom 

hrade , kde by sme konštatovali hlbokú ľútos ť a sklamanie 

nad tým, že teda predseda národnej rady a minister kultúry 

neakceptovali nami jednohlasne podporovanú výzvu In iciatívy 

SOS Bratislavský hrad a Spolku architektov.  

A s oh ľadom na tú výnimo čnos ť, opä ť by sme požiadali, 

aby boli tie pamiatky zachránené, alebo prezentovan é in 

situ, a viacmenej by sme sa vyjadrili k tomu, že ti eto 

dvetisícsto rokov staré pamiatky, tak ako sú teraz v Sírii 

a Iraku likvidované, nebolo by vhodné, aby takisto dopadli 

aj tuná v Bratislave na Bratislavskom hrade.  

Čiže navrhujem to ako bod 3A. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Budeme hlasova ť o bode číslo 3A pod ľa návrhu pána 

starostu Mrvu.  

Prezentujte sa a hlasujte.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ťšes ť za. 

 

Ďalší v diskusii, diskutujúci k programu je pán 

poslanec Kaliský.  

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

Ďakujem pekne za slovo, za slovo.  

Ja by som chcel zaradi ť ako bod 3B  momentálne aktuálnu 

tému, ktorá sa, ktorá sa teda týka Ekoiuventy na Búdkovej 

ceste a chcel by som ma ť návrh na schválenie a prerokovanie 

nasledovného uznesenia: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR po 

prerokovaní materiálu, aby v mene hlavného mesta po dal 

žiados ť na Krajský pamiatkový úrad oh ľadne zapísania budovy 

Ekoiuventy na Búdkovej ceste do zoznamu národných 

kultúrnych pamiatok a aby za čal rokovanie s ministrom 

školstva pánom Draxlerom o pripravenosti prípadne p revzia ť 

areál na Búdkovej ceste do vlastnej správy za ú čelom 

záchrany budova a kúpaliska a prinavrátenia budovy 

a kúpaliska i, im, ich pôvodný význam a ú čel v prospech 

všetkých obyvate ľov v Bratislave, najmä detí a mládeže.  

Tento bod by mal vlastne mal predís ť tomu, aby sme za 

chví ľu tu riešili ďalší, ďalšiu kauzu, ako je PKO.  
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Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje k zaradeniu, nie k samotnému obsa hu, 

pani námestní čka Plšeková.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chcem len poveda ť, že pamiatkári už za čali konanie vo 

veci zapísania. To znamená, že už sa robí prieskum,  ktorý 

predchádza zapísaniu. Robí to náš MUOP s tým, že my  sme už 

aj rokovali s riadite ľom Iuventy o tomto a ubezpe čil nás, 

že tam sa deje iná vec. Ministerstvo školstva preja vilo 

záujem, aby tá časť, tej takzvanej Ekoiuventy, sa vrátila 

spä ť do majetku samotného ministerstva.  

Takže len na vysvetlenie.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou spä ť reaguje pán poslanec Kaliský.  

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

Ďakujem. 

Cez to všetko by som chcel, aby naše zastupite ľstvo 

nebolo mimo riešenia tejto témy.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje na vystúpenie pána Kaliského pani  

Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Chcela by som vás poprosi ť napriek tomu aj čo povedala 

pani námestní čka, podpori ť tento materiál, aby to bolo 

jasné, zrete ľné stanovisko zastupite ľstva, ktoré umožní 

podpori ť celé, celý akciu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na záver pán poslanec Grendel. 

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

Tiež by som chcel poprosi ť, aby po mestskom 

zastupite ľstve zostala stopa, že aj poslanci sa prihovorili 

za takéto riešenie.  

Takže ur čite podporujem zaradenie. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem.  

Budeme teda hlasova ť o zaradení do programu pod bodom 

číslo 3A Ekoiuventa Búdkova ulica . 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

3B, pardon. 3B. 

Pani Štasselová. 

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

Ešte ja som len chcela poveda ť, že som spoluiniciátor 

tento, teda tohto návrhu a kvôli tomu, že vlastne v  tom 

hrade, na tom hrade mi prišlo, že sme sa zapojili d o toho 

neskoro. 

Takže akoko ľvek, akoko ľvek nám minister bude rozpráva ť 

čo chce s Iuventou, ja mu neverím  a myslím si, že b y sme 

mali by ť od za čiatku pri tom.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uvedomme si, že hovoríme o zaradení tohto bodu. Tie to 

veci si môžme poveda ť priamo v tom prerokovaní. Dobre? 
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Reaguje predkladate ľ pán Kaliský.  

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

Ja len som nedokonalo povedal. Predkladate ľom je pán 

Mrva a pani Štasselová a Kaliský.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za uvedenie na pravú mieru.  

Poďme teda prezentova ť sa a hlasova ť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Iuventa.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Tridsa ťšes ť poslancov, 

za tridsa ťšes ť. 

 

Ďalej k programu, k bodu programu diskutuje pán aj 

poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán predsedajúci.  
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Ja chcem navrhnú ť, aby sme vypustili z rokovania bod 

číslo šes ť. Je to schválenie prípadu hodného osobitného 

zrete ľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v katastrálnom 

území Ružinov spolo čnosti BERGAMON.  

Tento bod vyvolal na oboch komisiách na finan čnej 

i územného plánu diskusiu.  

Ide o tritisíc metrov, ktoré máme prenaja ť na 

realizáciu úpravy križovatky Mierová a Hrani čná 

v Bratislave a tiež prekládke nových inžinierskych sietí. 

Úprava tejto križovatky, pod ľa názoru poslancov, by 

mala by ť predstavená. Nie najprv prenaja ť pozemok, pretože 

buď sa tam bude rieši ť iba čiastková situácia, ktorú 

potrebuje investor, ale zárove ň by to mohla by ť príležitos ť 

zlepši ť dopravnú situáciu v tomto teraz už čoraz hustejšie 

osídlenom kúte Bratislavy.  

Keďže pani dopravná inžinierka vlastne iba v týchto 

mesiacoch za čína dáva ť stanoviská, alebo aj chodi ť na 

komisie vysvet ľova ť, alebo sa aj pýta ť investorov ako chcú 

rieši ť statickú alebo dynamickú dopravu, tiež by sme 

chceli, aby mala šancu vyjadri ť sa k tejto závažnej veci.  

My ten pozemok vlastne máme odovzda ť, teda iba na čas, 

ale tým sa vzdávame diskusie o dopravnom riešení. T o potom 

zostane v rukách iba investora.  

Dovolím si pripomenú ť, že aj odborné oddelenia mesta 

pripomínajú, že v žiadosti nie sú uvedené jasne ohr ani čenia 
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pozemkov, a že je problém potom stanovi ť aj vecné bremeno, 

ktoré by tam malo zosta ť.  

Preto si myslím, že materiál by mohol by ť odložený 

z tohoto rokovania. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani Šimon či čová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne, pán viceprimátor.  

Veľmi by som chcela podpori ť návrh pána poslanca 

Budaja, lebo tam nejde iba o dopravné riešenie, ide  tam aj 

o zele ň.  

A by som  prosila, aby tento materiál prešiel komis iou 

územného plánovania a životného prostredia a výstav by. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán predsedajúci.  
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No, toto je zase prípad, kedy, bohužia ľ, mlieko už je 

rozliate. A škoda, ja som tu ráno videl pána staros tu 

Pekára, ale fakt je ten, že aj ten projekt, aj tá 

rekonštrukcia križovatky má územné rozhodnutie podp ísané 

starostom Pekárom.  

Toto je presne tá situácia, kedy čo už má to mesto ako 

v kone čnom dôsledku urobi ť s tým, ke ď všetky rozhodnutia, 

ktoré s tým súvisia, už boli niekým podpísané a my sme len 

v úplnom finále, že či prenajmeme pozemok na rekonštrukciu 

tej križovatky, ktorú už niekto schválil a sú časne niekto 

schválil aj ten, aj ten samotný zámer ako taký. A c elé to 

podpísal bez toho, a to vám teda môžem poveda ť zodpovedne, 

bez toho, aby na túto tému prebehla v Ružinove akák oľvek 

verejná diskusia.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slovo má pani hlavná dopravná inžinierka 

Kratochvílová.  

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

inžinierka: 

Ja som skúmala po minulosti. Viem, že dopravné 

riešenie by malo by ť, alebo respektíve, celé toto územie by 

malo by ť komplexne doprav, dopravne riešené.  
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Toto, čo je teraz v návrhu a to čo sme riešili na 

komisii finan čnej, je čiastkové riešenie, ktoré má by ť 

súčasťou toho celkového riešenia, ktoré je potrebné 

zrealizova ť. Otázka je, ako sa teda mesto postaví k tomu, 

že teda k tomu celkovému riešeniu.  

Ale faktom je to, že úpravy v križovatke a tá, tá, to 

vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie, by malo  by ť 

súčasťou aj toho celkového riešenia napojenia celej tejto  

oblas, dopravného napojenia celej tejto oblasti.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej reaguje pani Šimon či čová. Ale na predkladate ľa, 

nie na vyjadrenie pani hlavnej dopravnej inžinierky .  

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

Na, nie, nie na, na predkladate ľa.  

Ja len ešte dop ĺňam to, čo som pred chví ľou povedala. 

Je, ke ďže poznám ten projekt, lebo sme tam mali pred pár 

rokmi výrubové konanie a, a o tomto práve, o tom sp ôsobe, 

o tom postupe hlavného mesta, mestskej časti, dopravákov, 

životného prostredia a možnej modifikácie, možnej 

modifikácie. 

Preto by som potrebovala, aby sme nehovorili tuto n a 

zastupite ľstve, ale aby to sa predrokovalo na jednotlivých 

komisiách.  
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Ja by som poprosila, keby sa ten materiál dnes 

neprerokovával, ale až o mesiac.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dávam teda hlasova ť o návrhu pána poslanca Budaja 

o vyradení bodu, bodu číslo 6. 

Prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. O bode 6 budeme rokova ť až 

nabudúce.  

 

Do diskusie sa ďalej prihlásila k téme programu pani 

poslanky ňa Augustini č.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Milý kolegovia, hlasovali sme o bode číslo štrnás ť, 

ktorý sme navrhli nezaradi ť do programu a ja si dovolím 

podotknú ť, že nastalo tu nejaké zmäto čné hlasovanie, 

pretože elektronicky materiál je iný, ako materiál 

v tla čenej forme. Čiže mnohí si mysleli, že ten materiál je 

iný, ako, ako reálne je, preto hlasovali takto.  
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Konzultovala som to aj s organiza čným a je možné to 

opätovne zaradi ť.  

Čiže bola by som rada, aby sme hlasovali o materiáli , 

ktorý je predložený.  

A myslím si, že predkladate ľ aj jasne povie, ktorý 

z tých materiálov je správny. Teda ten, čo je v tla čenej 

forme a nie ten, čo je v elektronickej.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Mali by sme teda najskôr, ak tomu správne rozumiem,  

hlasova ť o tom, či chceme opätovne zaradi ť hlasovanie. 

Alebo teda či považujeme to hlasovanie za zmäto čné a znova 

budeme, či opätovne zaradíme?  

Dobre.  

Dávam teda hlasova ť pod ľa návrhu pani poslankyne 

Augustini č či zaradíme opätovne bod číslo 14 do rokovania 

tohto mestského zastupite ľstva.  

Prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Dvadsa ťpäť poslancov za, z tridsiatich piatich 

prítomných,  

zdržalo sa osem, nehlasovali dvaja.  

 

Ďalej nasleduje v diskusii k programu príspevkom pán  

poslanec Kaliský.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel ešte po diskusii ob čanov zaradi ť jeden 

bon, bod, a týka sa to Zmeny návrhu rozpo čtu hlavného mesta 

Bratislavy na rok 2015 a týkalo by sa to bodov Pokra čovanie 

obstarania nového Územného plánu hlavného mesta SR,  Kamenné 

námestie – urbanistická štúdia, Staromestská ulica – 

urbanistická štúdia, Námestie Slobody – – urbanisti cká 

štúdia, Námestie SNP – urbanistická štúdia a pokra čovanie 

spracovaní Územného plánu zóny Dunajské nábrežie . A chcel 

by som to da ť ako bod po Vystúpení ob čanov .  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V zásade, v zásade asi nemám námietky vo či tomu, aby 

sme zaradili tieto body, alebo spravili úpravu rozp očtu, 

len si myslím, že trošku je to také ak hoc na posle dnú 

chví ľu. Robi ť úpravy rozpo čtu takto, že nemáme pred sebou 
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ani ten materiál, hoci chápem tú potrebu a dôležito sť toho, 

čo vravíte.  

Každopádne. 

Neviem, čo chcete mi poveda ť, že diskutujem?  

Takže dáme hlasova ť o návrhu pána poslanca Kaliského. 

Prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Z tridsiatich piatich prítomných,  

dvadsa ťdevä ť za. 

Znamená to, že po Vystúpeniach ob čanov obvykle 

v časoch šestnás ť tridsa ť budeme rozpráva ť o zmenách 

rozpo čtu v súvislosti s obstarávaním urbanistických štúdi í.  

 

Ďalej do diskusie sa prihlásil pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja dneska vý, výrazne od ľahčujem program.  
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Chcem vám navrhnú ť, kolegovia, aby sme nezaradili ani 

body 9 a 10. 

Ide o notorický problém. Každý rok nám vedenie mest a 

predkladá pred ĺženie nájmov jednej telocvi čne, o ktorú majú 

záujem okolité školy, ale náklady nepokrývajú, naše  náklady 

ten nájom nepokrýva.  

Nechcem tým tvrdi ť, že sa má zmeni ť výška nájomného, 

ale aby vedenie našlo nejakého ekonóma, nejakého 

ekonomického správcu. Či ním budú tie školy, aj keby sme im 

tú telocvi čňu mali da ť za jedno Euro, tak na tom zarobíme. 

Lebo momentálne na tej telocvi čni prerábame.  

Keďže finan čná komisia je v takej dobrej kondícii, tak 

prosíme vás. Nie je to ve ľká suma, ale nech sa to tento rok 

už vedenie pokúsi vyrieši ť systémovo a nie z roka na rok 

predlžova ť neefektívny nájom.  

Tieto obidve školy, aby nestratili školskú licenciu , 

musia ma ť telocvi čne a som presved čený, že sa takej ponuky 

chopia. Ale k tomu treba, aby vedenie konalo. 

Ak by sme to schválili, tak to tu znovu štyrikrát 

budeme až do konca volebného obdobia rieši ť provizórne, 

preto vás prosím, aby sme nezaradili body 9 a 10. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou sa prihlásil pán poslanec Dostál. 
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Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Doplnil by som pána predsedu finan čnej komisie, že 

finan čná komisia v tejto veci odporu čila pripravi ť obchodnú 

verejnú sú ťaž na prenájom týchto dvoch priestorov.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za príspevok.  

Budeme teda hlasova ť o návrhu pána poslanca Budaja 

o vyradení bodov 9 a 10. 

Prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťtri,  

za dvadsa ťdevä ť, proti jeden, zdržali sa traja.  

 

V diskusii nasleduje k programu pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Ja by som chcel poprosi ť bod štyridsa ťštyri, ktorý ale 

časovo bude zaradený ako prvý bod po obed ňajšej prestávke, 
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a tým pádom ten pôvodne zaradený bude ako druhý bod  po 

obedňajšej prestávke a je to Zmena rokovacieho poriadku.   

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Si myslím, že je dos ť teda extrémne neštandardné Zmena 

rokovacieho poriadku, ke ď nikto z klubov ho zatia ľ nevidel, 

ale samozrejme, tak jak sme si hovorili už mnohokrá t, 

rokovací poriadok by mal dozna ť nejakej zmeny.  

Pani Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja len chcem poprosi ť poslancov. Je to malá zmena. 

Týka sa tých zmätkov, ktoré tu boli pred tým. Čiže neni to 

nejaký závažný dokument, ale je to už dôležité ukon či ť.  

Prosím vás o podporenie tohto materiálu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani námestní čka Plšeková. 
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

No, dejú sa tu veci, ktoré mi až vyrážajú dych. 

Vypúš ťame veci, ktoré sa týkajú škôl pred koncom školskéh o 

roka, takže ich pripravujeme na zaujímavé veci. Ter az 

chceme meni ť Rokovací poriadok bez toho, aby sme to naozaj 

si v kluboch prediskutovali.  

Myslím si, že naozaj, jeden mesiac odklad nám 

neuškodí. A chcela by som poprosi ť naozaj predkladate ľa, 

aby zvážil, či nie je lepšie vráti ť sa k zmenám Rokovacieho 

poriadku o mesiac na júnovom zastupite ľstve tak, aby si 

každý klub poslanecký mohol v k ľude nie len tento návrh, 

ale možno ho ešte obohatil o nie čo iné. Aby sme si to 

naozaj dobre premysleli v kluboch.  

Nie som za to, aby sme takto ad hoc menili Rokovací  

poriadok.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje, ale na pôvodného, pôvodného 

predkladate ľa, pán Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Jasne. Ďakujem pekne. 

Ja si myslím, že ur čite na politickom grémiu sa 

zhodneme, že prídu ešte ďalšie zmeny Rokovacieho poriadku. 

Toto je len operatíva. 
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Chcem poveda ť, že už po čas dnešného d ňa malo by ť 

rozpustené raz toto zastupite ľstvo. Pán predsedajúci 

obišiel tú situáciu. A asi dobre urobil, pretože by  to 

skomplikovalo vec.  

Čiže toto ve ľmi nestrpí odklad. Ide o to, aby sa 

mestský parlament nerosypal po každý raz, ke ď niekto 

nepozorne nestla čí gombík a nie je možné hlasovanie, alebo 

urobi ť prestávku.  

Toto je ve ľmi zlý model. Neobvyklý v parlamentoch 

a návrh pána poslanca Hr čku smeruje iba  k také, k takémuto 

záchrannému riešeniu.  

Čudujem sa, že nepredložilo vedenie, alebo pán 

primátor, lebo opakovane na politickom grémiu súhla sil 

s touto zmenou.  

Možnože to nehovoril na opreratívnej porade (gong),  

ale nám vyjadril súhlas.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reaguje pán poslanec Grendel.  

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

V zásade som nie čo podobné som chcel poveda ť, že tá 

novela je v prospech nás všetkých, aby sme sa neroz púš ťali 

tu na každom zastupite ľstve pred časne.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reaguje pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Keď vedeniu neprekáža, že sa rokovací poriadok vy 

vykladá ad hoc, pod ľa toho, ako práve vyhovuje, pretože už 

tu sedím druhé volebné obdobie, i ke ď to prvé som nesedel 

celý čas a vykladal sa ten istý rokovací poriadok, s tými  

istými zástupcami magistrátu s ve ľkým ve ľmi podobným 

osadenstvom iným spôsobom a teraz sa za čína vyklada ť iným 

spôsobom a nikomu to tri mesiace neprekáža, tak som  dal 

takýto návrh. 

A samozrejme, ten rokovací poriadok by potreboval 

obšírnejšie zmeny. Ke ď sa do nich pustíme, tak keby sme 

boli pred tromi mesiacmi to za čali, tak sme tam. Ke ďže tri 

mesiace vedenie nedalo žiadny iný návrh, tak to rie šim ad 

hoc. Konkrétny problém, ktorý tu nastal opakovane, aby sa 

nám neopakoval, pretože to naozaj komplikuje život.  A my 

poslanci tu, ktorí zasadáme, nie sme tu na full tim e, čiže 

my si nemôžeme dovoli ť hociktorý de ň sem opätovne prís ť 

a znova a znova a znova sa zvoláva ť pretože, pretože sa tu 

robia niekedy obštrukcie.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja samozrejme dám o tom hlasova ť.  

Chcem poveda ť však to, že dostávame sa do celkom 

zaujímavých situácií, kedy v zásade o podnikoch, kt oré majú 

hodnoty rozhodujeme o desiatej ve čer. O úpravách rozpo čtu 

ad hoc bez papieru, bez písomného nejakého informov ania. 

Tak isto o, o rokovacích poriadkoch bez toho, aby s me sa 

mali možnos ť s ním oboznámi ť. Ale súhlasím s tým, kludne to 

podporím.  

Reaguje pán Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Na váš diskusný príspevok by som reagoval, pán 

predsedajúci. 

To, že materiál pána primátora o postoji k podnikom  

prišiel na rad ve čer, zavinila jednoduchá vec. Že pán 

primátor ur čil až na poobedie rokovanie. Sám si zaradil ten 

bod. My sme ho nezara ďovali, nemenili sme poradie, išiel 

riadnym spôsobom.  

Pán primátor zvolal zastupite ľstvo v najneskorší možný 

termín, pod ľa svojho výkladu zákona a zvolal ho tak, aby sa 

rokovalo ve čer, respektíve dokonca až v noci. Bola to jeho 

vôľa, respektíve vaša vô ľa, ktorí ste pripravovali program.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reaguje pán poslanec Chren.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Podotýkam, že aj prerušené to zastupite ľstvo bolo 

práve kvôli neochote akceptova ť procedurálny návrh pána 

kolegu Hr čku.  

Ale iné som chcel poveda ť. Pán viceprimátor, pod ľa 

rokovacieho poriadku, ak chcete vecne diskutova ť, musíte 

vedenie schôdze odovzda ť inému predsedajúcemu. Nie len že 

prihlási ť sa faktickou poznámkou, čo je elementárna 

slušnos ť, ale dokonca odovzda ť vedenie schôdze.  

Tak prosím, rešpektujte rokovací poriadok.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za upozornenie.  

Dáme teda hlasova ť o zaradení pozme ňujúceho návrhu 

k prerokovaniu programu, rokovaciemu programu.  

A to bude pod bodom. Prvý poobede? Tak som tomu 

rozumel? Prvý poobede. Dobre.  
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Úprava rokovacieho poriadku, bod prvý poobede.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prezentujte sa, prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Uznesenie bolo prijem, prijaté. 

Prítomných tridsa ťosem, 

za dvadsa ťštyri, proti štyria, zdržalo sa desa ť 

poslancov.  

 

Blížime sa k záveru.  

Do pet, do diskusie sa prihlásil pán poslanec Borgu ľa.  

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

Pán viceprimátor, ve ľmi pekne ďakujem za slovo.  

Ja už nemám návrh do programu, ale ne, nemôžem si 

neodpusti ť jednu poznámku. Nie že by mi vadilo vaše vedenie 

tejto schôdze, alebo tvoje vedenie tejto schôdze, j e, je 

v celku príjemné, je konštruktívne, ale vadí mi, že  

primátor tohto mesta miesto toho, aby tu sedel a ab y 

spolurozhodoval o financiách tohto mesta, chode toh to 

mesta, aby sme si vypo čuli jeho názory, lebo  tu možnos ť 

máme iba raz za mesiac, uprednostnil konferenciu tý ždenníka 
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Trend. Neviem či na lobovanie s developermi, alebo, alebo, 

alebo na čo. Považujem to za nehoráznos ť. Prosím vás odkáž, 

odkážte mu to.  

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán primátor už je na ceste a vráti sa v krátkej do be, 

tak jak som avizoval hne ď na za čiatku.  

Dobre.  

Toho času sa ukazuje. Ale máme tu ešte požiadavku 

obyvate ľa pána Hitku, ktorý by chcel da ť návrh, návrh zmeny 

programu, alebo respektíve na zaradenie, pod ľa toho, či si 

ho nejaký poslanec osloví.  

Ja dám, aby ste vyjadrili vô ľu, či chcete, aby pán 

Hitka k tomuto bodu vystúpil, alebo. 

Má, budeme hlasova ť ru čne, vizuálne, či pán Hitka ako 

obyvate ľ, ktorý sa prihlásil, že chce diskutova ť k bodu 

programu.  

Chcete mu da ť slovo? Prosím, zdvihnite ruku.  

(Hlasovanie.) 

Vidím vizuálnu vä čšinu.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 90 

Poprosím pána Hitku, aby sa ujal mikrofónu a má tri  

minúty.  

Občan   Ing. Ivan   H i t k a :  

Ďakujem za slovo. Dobrý de ň. 

Prišiel som, aby som opakovane upozornil na kúpnu 

zmluvu, ktorá je v rozpore so zákonom a ktorú uzavr elo 

mesto pred osemnástimi, a ktorú mesto uzatvorilo pr ed 

osemnástimi rokmi.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dodnes teda mesto koná nezákonným spôsobom. 

K uvedenej situácii pán primátor Nesrovnal nedávno 

konštatoval, že vedenie mesta je plne informované o  celej 

záležitosti.  

Kúpna zmluva me, teda hlav, uzavretá hlavným mestom  je 

zo zákona absolútne neplatná. Absolútna neplatnos ť právneho 

úkonu nastáva bez ďalšieho priamo zo zákona, v dôsledku 

čoho sa h ľadí na absolútne neplatný úkon tak, ako keby 

nebol nikdy urobený. Absolútne neplatný právny úkon  

nespôsobí právne následky ani v prípade, že na jeho  základe 

už bolo kladne rozhodnuté o vklade vlastníckeho prá va do 

katastra nehnute ľností. Následkom neplatnosti sa nemusí 

dovoláva ť žiadny z ú častníkov a pod ľa súdnej praxe sa 

absolútne právny úkon ani nevyhlasuje.  

K uvedenému sa vyjadril aj vedúci legislatívno-

právneho oddelenia, ktorý konštatoval, že povinná o soba, 
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mesto je totižto do dnes povinnou osobou, je povinn á 

s nehnute ľnos ťou až do ich, do jej vydania oprávnenej osobe 

naklada ť starostlivos ťou riadneho hospodára.  

Taktiež konštatoval, okrem iného, že z uvedených 

skuto čností vyplýva, že predmetná kúpna zmluva je absolút ne 

neplatná.  

Už v roku 2004 riadite ľka z magistrátu konštatovala 

verejne, že mesto porušilo zákon uzatvorením tejto kúpnej 

zmluvy a bolo by pod ľa nej potrebné upravi ť vz ťah s 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Hitka, prepá čte, že vás prerušujem. My toho času 

a vy ste sa prihlásili, že chcete k samotnému návrh u 

programu. To znamená, máte na, chcete po nás, aby s me 

zaradili nejaký bod do rokovacieho poriadku? Pretož e 

v okamžiku, že nie, nejaký konkrétny bod, tak potom  

vystúpenie ob čanov k všeobecným bodom, že nás chcete 

informova ť, je o šestnástej hodiny. Hodine.  

Občan   Ing. Ivan   H i t k a :  

No ale najprv musím poveda ť o čom ten bod je. Nie?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

(poznámka: nezrozumite ľné slová) 
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Občan   Ing. Ivan   H i t k a :  

Mimochodom vie o tom viac. Je smutné, že ja to musí m 

tu takto opakova ť, ale vie o tom pán primátor, vie o tom 

pán riadite ľ magistrátu, vie o tom pán hlavný kontrolór, 

vedia o tom 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V tomto okamžiku ak chcete zaradi ť nejaký bod do 

programu a niektorý z poslancov si ho má osvoji ť, má si ho 

osvoji ť, pretože toto robia poslanci,  

Občan   Ing. Ivan   H i t k a :  

No ve ď však áno.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Musíte ho prezentova ť. Ale poprosím stru čne a rýchle.  

Občan   Ing. Ivan   H i t k a :  

Pre čo? Mali ste.  

Nehnevajte sa, tak dáte mi tri minúty a teraz tu ma . 

Čo to má znamena ť?  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vystúpenie ob čana sú o šestnástej hodine. Dobre?  

Občan   Ing. Ivan   H i t k a :  

Prosím vás, dostal som slovo, alebo nie?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dokončite svoj príspevok.  

Občan   Ing. Ivan   H i t k a :  

Nehnevajte sa. 

A táto riadite ľka z magistrátu za najprab, za 

najpravdepodobnejšie ozna čila nájomnú zmluvu pre vz ťah so 

zmluvnou stranou mesta. 

No a ja som tu preto, aby som kone čne teda, moja 

predstava je taká, že kone čne by sa niekto mal nájs ť, kto 

prednesie tento bod, alebo navrhne tento bod tak, a by sa 

dostal do programu a aby sa všetci poslanci k nemu mohli 

vyjadri ť. Lebo táto nezákonná situácia je neudržate ľná, 

neúnosná a pod ľa mňa hanebná pre mesto, aby osemnás ť rokov 

konalo (gong) úmyselne nezákonne.  

Teraz uplynuli tri minúty pán viceprimátor.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Fakticky reaguje pani Augustini č.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja som s pánom komunikovala už aj minulé volebné 

obdobie, aj toto. Ten problém je naozaj dos ť zložitý 

a hlavne pre nových poslancov, myslím si, že ve ľmi 

komplikovaný na to, aby to pochopili. 

Navrhujem nasledovné. Aby magistrát spracoval 

a zaradil tento bod na ďalšie zastupite ľstvo, pretože 

k tomu treba naozaj ve ľa podkladov, ve ľa informácií, ve ľa 

materiálov, aj so stanoviskami.  

Navrhujem pánovi Hitkovi, aby prišiel k reálne 

zaradenému bodu, ktorý si budeme môc ť naštudova ť, aj všetci 

noví poslanci a meritórne sa k nemu vyjadríme na v júnovom 

zastupite ľstve.  

Myslím si, že to mi príde korektné. Lebo dneska by sme 

trošku varili z vody, lebo poslanci nemajú ni č a takisto 

úrad zrejme na to nie je pripravený.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktic, faktickou reaguje pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len tiež by som vám rád poskytol informáciu, že 

pokia ľ ide o Bratislavský klub, tak týmto prípadom sa 

zaoberám ja za tento klub.  

Je to naozaj, môžem potvrdi ť slová pani poslankyne 

Augustini č, je to komplikovaný prípad, ale  základom toho 

prípadu je, že pred tými iks rokmi tu poslanci toht o 

zastupite ľstva prijali protizákonné uznesenie v prospech 

jedného svojho bývalého kolegu. 

A už sme tu dneska boli svedkami, že sa zákony 

nerešpektujú, čiže mal by sa tu nastavi ť nejaký štandard 

toho, aby sa naozaj zákony dodržiavali, aby poslanc i 

nehlasovali proti. Či už sú to ústavné zákony, alebo iné 

zákony.  

Ide tu o reštitu čný nárok a zákon v tomto prípade 

nebol rešpektovaný. Len riešenie nie je také jednod uché, 

aby sa to dalo bez písomností a podkladov rozhodnú ť. Čiže 

mal, mali by sme tu by ť všetci s tým oboznámení. Ja tiež sa 

prihováram skôr za to, čo pani Augustini č hovorí, že čo 

najbližšie (gong) niekedy sa o tom pobavme, ale aj 

s materiálmi.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pán kontrolór Šinály.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Tomuto prípadu som venoval desiatky hodín. Pokúsil som 

sa pánovi Hitkovi vo vedení mesta pomôc ť.  

Návrh pani Augustini č je obsahovo ve ľmi správny, aby 

sa to prerokovalo, ale práve odbornými útvarmi úrad u, lebo 

toto nie je vec, ktorá je prijate ľná bez ve ľmi obsažného 

cielenia k záveru takým spôsobom, aby poslanci zavä zovali, 

alebo žiadali primátora urobi ť ur čitý konkrétny úkon 

v ú čtovníctve, o ktorý ide, a teda aj v katastri, 

samozrejme, o ktorý ide, z h ľadiska dodržania čistoty 

zákona pánu Hitkovi.  

Ako, pán Hitka v tomto smere, pod ľa mňa, má oprávnenú 

predstavu, aby sa nie čo také urobilo. Len pána Hitku 

netrápi, že čo sa tým ďalej stane. A ten stav je preto 

zložitý a preto treba prija ť odborné stanovisko. 

Predchádzajúce vedenie nebolo ochotné toto rieši ť, 

i ke ď (gong) to prerokovávalo.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Mikulec.  

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja by som sa len chcel pripoji ť ku kolegom.  

Mňa udivuje, že pánovi Hitkovi po tých rokoch tu stál e 

niekto nedal nejakú relevantnú odpove ď a už by bolo asi 

načase.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujeme za príspevok.  

Môžme, zrejme v bode Rôzne sa niektorí poslanci k t omu 

zaviažu, alebo teda budú nás chcie ť zaviaza ť, aby sme 

pripravili a zaradili takýto bod materiálu do ďalšieho 

rokovania.  

Dobre. 

V tomto okamžiku nám. 

Občan   Ing. Ivan   H i t k a :  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme aj my.  

V tomto okamžiku nám vypadlo z rokovacieho poriadku , 

á, z rokovacieho. Alebo teda z rokovania ešte jedno  

hlasovanie a ide o hlasovanie o body, zaradenie bod ov 1, 3, 

15, 17 a 41, pri ktorých chýbajú stanoviská mestske j rady 

a komisií mestského zastupite ľstva, a to je to, čo 

navrhoval, navrhoval ešte pán Jano Hr čka hlasova ť osobitne. 

Takže teraz si. 

Zaradenie bodov 1, 3, 15, 17, 41. k týmto materiálo m 

chýba stanovisko mestskej rady a komisií mestského 

zastupite ľstva. Znamená to.  

Sedemnásť a štyridsa ť jedna. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Uhm.  Áno.  

Dáme hlasova ť jednotlivo, tak ako bola požiadavka pána 

poslanca Hr čku.  

Ideme teda hlasova ť o zaradení bodu 1, vzh ľadom 

k tomu, že chýba mu stanovisko mestskej rady a mest ského 

zastupite ľstva.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Bod číslo 1. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťsedem, 

za tridsa ťpäť, proti nula, zdržal sa jeden poslanec a 

jeden nehlasoval. 

Ďakujem. 

 

Budeme hlasova ť teda o zaradení ďalšieho bodu a to je 

bod číslo 3. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťšes ť, 

za tridsa ťštyri, proti nula, zdržal sa jeden a jeden 

nehlasoval. 

 

Ďalej budeme hlasova ť o zaradení bodu číslo 15. 

Prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pätnás ť. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťsedem za, nikto sa nezdržal, ani nebol proti. 

 

Ďalej tu máme bod číslo štyridsa ťjedna. Zaradenie bodu 

štyridsa ť jedna do programu. Štyridsa ť jedna Informácia 

o vybavených interpeláciách.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

Poďme hlasova ť. Bod číslo 41.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prija, prijaté. 

Prítomných tridsa ťsedem, 

za tridsa ťsedem, nikto proti. 

 

Ďakujem za upozornenie, presko čil som bod číslo 

sedemnás ť. Tak posledné, predposledné hlasovanie 

k programu. Bod číslo 17. 

Prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťsedem, 

za tridsa ťsedem, nikto sa nezdržal ani nebol proti. 

 

Záverom teda budeme hlasova ť ešte o programe dnešného 

rokovania ako celku. Tak ako sme si ho vrátane naši ch 

pozmeňovacích návrhov schválili.  

Nie?  

Prezentujme sa, hlasujme.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťšes ť, 

za tridsa ťštyri, proti nula, zdržali sa dvaja. 
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 30. 

4. 2015 A PRED ĹŽENIE TERMÍNU PLNENIA 

UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

SPLATNÝCH K 28. 5. 2015 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prejdeme teda k rokovaniu dnešného mestského 

zastupite ľstva, tak ako bolo schválené, a to je bod číslo 

jedna Informácia o plnení uznesení Mestského zastup ite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

Aha, pán Grendel, procedurálny. Skúste.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel vzh ľadom na množstvo zmien v programe 

požiada ť organiza čné oddelenie, či by nám mohlo vytla či ť, 

respektíve elektronicky posla ť presne schválený program.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Súhlasím s tým. 
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Ja by som možno navrhol jednu vec. Neviem, či si ju 

osvojíte. Že by sme si dali krátku hygienickú prest ávku. Za 

túto dobu by sme stihli, stihli vygenerova ť nový rokovací 

program vrátane všetkých zmien a vrátili by sme sa asi, tak 

jak sa poznáme, asi tak o jedenástej. A tým by sme začali 

o jedenástej. Máme na tento čas viazaný presný program, 

a to je rokovanie o, o MARIANUMe a tureckého pamätn íka.  

 

(prestávka od 10.25 h do 11.11 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(11.05 h) 

Vážené pani poslankyne a vážení páni poslanci, pros ím, 

vrá ťte sa do rokovacej sály, budeme pokra čova ť v našom 

dnešnom programe bohatom.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(po prestávke 11.11 h) 

...prosím rokova ť v prerušenom, po prestávke. 
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BOD 18 NÁVRH NA ODŇATIE SPRÁVY POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. VRAKU ŇA, PARC. 

Č. 1235/10 ORGANIZÁCII MARIANUM, 

PREDAJ POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

VRAKUŇA, PARC. Č. 1235/12 POD ĽA GP 

Č. 30029/2015, SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

– MINISTERSTVU VNÚTRA SR, AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA A 

NA ZVERENIE POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. VRAKU ŇA, PARC. Č. 1235/10, 

PARC. Č. 1235/11 DO SPRÁVY 

ORGANIZÁCII MARIANUM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Na upravenej pozvánke stojí teraz ako prvý bod na 

terajšie rokovanie bod číslo 18 a tým je Návrh na od ňatie 

správy pozemku v katastrálnom území Vraku ňa organizácii 

MARIANUM, predaj pozemku v katastri Vraku ňa Slovenskej 

republike ako prípadu hodného osobitného zrete ľa a na 

zverenie pozemkov v k. ú.  Vraku ňa do správy organizácii 

MARIANUM. 

Dal som ešte organiza čnému pokyn, aby vám rozmnožili 

ilustra čné materiály, ktoré k tomuto nám poslala Turecká 

ambasáda, aby ste mali približnú predstavu o čom, o akej 

estetike, alebo o čom prípadne sa budeme rozpráva ť. Teraz 

sa to množí a dostanete to na stoly, aby ste tomu r ozumeli.  

A teraz prosím predkladate ľa materiálu o krátke úvodné 

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

Ďakujem pekne. 

Žiadate ľ, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky  oslovil mesto v súvislosti s realizáciou  

vojenského cintorína a postavenia pamätníka na územ í 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy  v areáli 

cintorína Vraku ňa na uctenie si pamiatky vojakov, ktorí 

zahynuli na východnom fronte po čas I. Svetovej vojny a boli 

pochovaní na Slovensku.  

Hodnota vyššie špecifikovaného pozemku bola znaleck ým 

posudkom stanovená na dvadsa ťpäť celá štyridsa ťdevä ť eura 

za meter štvorcový. Pri celkovej výmere dvestopä ťdesiat 

metrov štvorcových bola všeobecná hodnota pozemku s tanovená 

na sumu šes ťtisíc tristosedemdesiatdva celá pä ť Eur.  

Stanovisko starostu mestskej časti Vraku ňa je 

súhlasné.  

Uznesenie odporú ča schváli ť návrh na od ňatie správy 

pozemku. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 
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Pán námestník Černý.  

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Chcem uvies ť niektoré záležitosti na pravú mieru.  

Ide o uctenie si pamiatky tureckých vojakov, ktorí 

prišli o život na východnom fronte po čas I. Svetovej vojny 

a boli pochovaní na Slovensku. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  oslovilo 

hlavné mesto už od roku 2009 intenzívne nieko ľkokrát spolu 

s Tureckou ambasádou a snažia sa zrealizova ť pamätník 

padlým vojakom.  

Rovnaký, rovnaký prístup bol zvolený aj v ostatných  

krajinách Vyšegrádskej štvorky a v týchto okamžikoc h sa 

fotí materiál, kde ukazuje ako má príkladne, a ako vyzerá 

príkladne takýto turecký pamätník, alebo pomník na 

cintorínoch v ostatných krajinách Vyšegrádskej štvo rky, aby 

sme si tu nekreslili nejaké fatamorgány, a vzdušné zámky, 

že tam, že tam príde nejaká mešita, alebo ja neviem  čo.  

Turecká strana ako vhodnú lokalitu po všetkých tých to 

peripetiách a iks rokoch si vybrala a akceptovala, 

akceptovala miesto na existujúcom mestskom cintorín e vo 

Vrakuni.  

Konkrétne ide o priestor medzi nemeckým vojenským 

cintorínom a sektorom 28, z čoho vyplýva, že nejde o nejaký 
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precedens v danej lokalite, že by medzi klasických našich 

obyvate ľov, ktorí sa pochovávajú zrazu by sa tam ocitol 

nejaký, nejaký pamník tureckej armáde alebo turecký m 

vojakom. 

Jedná sa čisto medzi padlými Nemcami, ktorí sú 

pochovaní vo Vrakuni. To je dôležité poveda ť.  

Ministerstvo vnútra sú časne, a na to nás upozornil na 

mestskej rade aj pán starosta Pilinský, vníma náš 

nedostatok a potrebu rozširova ť priestor pre pochovávanie 

obyvate ľov na území nášho mesta, že máme nedostatok 

hrobových miest. Z tohto h ľadiska, z tohto h ľadiska nám 

ponúkol ako do istej miery protihodnotu, že dokáže nám 

rieši ť túto našu, tento náš nedostatok, pozemok, ktorý už  

bol spomínaný v Ra či. To znamená, my stratíme síce nejaké 

miesta, cirka 250 metrov na tento pomník padlým tur eckým 

vojakom vo Vrakuni, sú časne získame 305 metrov, 305 metrov 

hrobových miest v, na cintoríne v Ra či.  

Tak ako bolo prednesené pánom starostom, pán staros ta, 

predpokladám, prednesie nejakú zmenu uznesenia, res pektíve 

doplnenie uznesenia, tak aby mohol tento proces by ť 

naštartovaný a mohli sme vyrieši ť túto záležitos ť, ktorá sa 

vle čie iks rokov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 
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Pán poslanec Dostál faktickou. 

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

Ja sa chcem spýta ť, že ke ď ide o pamätník tureckým 

vojakom, pre čo to nikde v materiály nie je zmienené? Pre čo 

sa tam hovorí o pamätníku vojakom, ktorí padli na v ýchodnom 

fronte a sú pochovaní na Slovensku? To môžu by ť slovenskí, 

maďarskí, rakúski, po ľskí, nemeckí, českí teoreticky.  

A druhá moja otázka je, že pre čo, pre čo teda ten 

pamätník nie je tam kde sú, kde sú pochovaní, čo by bolo 

teda asi namieste, že ak niekde sú pochovaní, tak m ôže tam 

byť aj nejaký pamätník. Lebo ste spomínali, že tam je,  tam 

sú pochovaní nemeckí vojaci. Tak ke ď sú tam pochovaní, 

a keby tam niekto chcel spravi ť pamätník, tak, tak 

v poriadku, ale ke ď, ke ď tam nie sú pochovaní, tak mi uniká 

logika toho, že pre čo má by ť pamätník na cintoríne, ke ď tam 

tí vojaci nie sú pochovaní. Ak len sa nemajú premie stni ť. 

Ale ja si myslím, že m ŕtvych treba necha ť tam, kde sú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kuruc. Starosta.  

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

Ďakujem pek, ďakujem pekne za slovo, pán primátor.  

Ja by som v podstate ako starosta mestskej časti, 

v ktorej sa Vrakúnsky cintorín nachádza chcel vyjad ri ť 

podporu tomuto materiálu.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 109 

Možno aj na predre čníka by som chcel doplni ť, že 

v podstate tí vojaci naozaj bojovali na východnom f ronte 

a u nás na Slovensku bol vtedy lazaret, čiže boli sem 

prevezení, tu potom umreli. Sú prevažne pochovaní 

v Tren číne a v Nitre, ale aj na iných miestach.  

Čiže robi ť pamätníky vo všetkých tých mestách asi 

neprichádza do úvahy a turecká strana si vybrala 

Bratislavu, pretože sme hlavné mesto  a chcú tu ma ť 

pamätník.  

Myslím si, že tu na cintoríne, ke ďže majú aj nemeckí 

vojaci pamätník, tak nikomu týmto neublížime. Budú tam hne ď 

ved ľa. Naozaj to bude pamätník, kde si budú môc ť chodi ť 

každoro čne ucti ť pamiatku týchto padlých vojakov a ur čite 

to nebude ma ť žiadny rušivý element.  

Na druhú stranu by som ešte chcel doplni ť pána 

viceprimátora, že ten pozemok ostane vo vlastníctve  

ministerstva vnútra, aby tu neboli nejaké, nejaký s trach, 

že by náhodou tam bolo nejaké turecké územie na cin toríne 

a boli by ú častníci konania, keby sme chceli nie čo  

na cintoríne robi ť. Čiže ostane to vo vlastníctve 

ministerstva vnútra, čiže tu žiadny strach nemusí by ť.  

A na záver. Tak, Turecko je krajina NATO, sú naši 

partneri v Severoatlantickej aliancii, urobili nám 

ústretový krok v rámci zníženia vízovej povinnosti,  alebo 

zrušenia vízovej povinnosti, čo je ro čne na úrovni dvoch 

miliónov Eur. Lebo ke ď si zoberieme, že stopä ťdesiattisíc 

občanov Slovenskej republiky ro čne chodí do Turecka, ke ď si 
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to vynásobím tou čiastkou ko ľko stáli víza, tak je to asi 

dva milióny Eur.  

Tak si myslím, že takýto ústretový krok pre tureckú  

stranu by sme mali urobi ť a ja to plne podporujem.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani námestní čka Plšeková.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážení kolegovia, chcem vá, a vážené kolegyne, chce m 

vás tiež poprosi ť o podporu tohto materiálu.  

Je to naozaj jeden záväzok z medzivládnej zmluvy me dzi 

Slovenskou republikou a Tureckom. Je to náš partner  v NATO, 

ako už tu zaznelo. Je to pamätník vojakom z I. Svet ovej 

vojny.  

Takýto pamätník je v každom hlavnom meste susedných  

našich štátov. My sme jediná výnimka, ktorý taký pa mätník 

nemá. Nie že by to bola povinnos ť, je to skôr taká ľudská 

úcta.  

Chcem vás poprosi ť o podporu tohto, v súvislosti aj 

s tým, že pán Pilinský našiel tiež aj riešenie, ako  vlastne 
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istým spôsobom navýši ť metre štvorcové pre náš cintorín 

v Ra či, čo je myslím si, dobrá kompenzácia, ak by sme sa 

bavili o tom, že strácame nejaké množstvo hrobových  miest. 

Nejde o nejaký škaredý pamätník. Ide o taký obelisk ový 

typ. Je taký presne istý v Budapešti. Videli sme, ž e 

existujú také aj v Českej republike.  

Chcem vás poprosi ť o podporu tohto materiálu.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál.  

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

No, nechcem spochyb ňova ť význam tých víz, ale ja som 

bol pred šestnástimi rokmi v Turecku po čas návš, po čas 

dovolenky v Bulharsku sme si odbehli a nebol žiadny  problém 

na hraniciach získa ť víza. Čiže, dobre. 

A nechcem ani spochyb ňova ť význam partnerstva 

s Tureckom ako, ako členom NATO, len opakujem tú otázku, 

pre čo nemá by ť pamätník tam, kde sú tí vojaci pochovaní? 

Pre čo si nemáme, alebo tí, ktorí si chcú ucti ť pamiatku 

vojakov, nechcú si ho ucti ť tam, kde ich je pochovaných 

trebárs najviac.  

A, a ešte raz zopakujem tú otázku, že pre čo tá 

informácia, že má ís ť o ture, pamätník tureckým vojakom nie 
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je nikde v tom materiáli? Čo je to nejaká utajovaná 

skuto čnos ť, alebo?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani starostka Kolková. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem za slovo. 

Len technická pripomienka. 

Neviem nájs ť v materiáli stanovisko z mestskej rady. 

Prosím, aby bolo prezentované. V rámci úz, v rámci úvodného 

slova neodznelo to tu. Ak si dobre spomínam, tak me stská 

rada zamietla tento materiál.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Na strane druhej je stanovisko.  

Pán starosta Pilinský.  

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

Ďakujem. 
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Vážené dámy, vážení páni, tak ako bolo avizované, j a 

som rád, že sme sa vrátili k tomu môjmu návrhu z os tatnej 

mestskej rady, aj ke ď teda trošku zmodifikovanom po ňatí.  

Ja som navrhoval, aby boli zamenené tie, tie pozemk y, 

aby sa nepredávalo a následne nekupovalo. Aj po str etnutí 

so zástupcami ministerstva vnútra, aj s magistrátom  som 

tento svoj návrh korigoval, nako ľko tiež, opä ť teda je to 

prípad hodný osobitného zrete ľa, ktorý bol zverejnený na, 

na, na webových stránkach oboch or, organizácii a t eda už 

sa tam vyslovene hovorí o, o predaji a kúpe. Preto sme sa 

dohodli, že bude to urobené formou, formou predaja,  s tým, 

že tie financie, ktoré ború, budú ut ŕžené z nákupu, 

respektíve z predaja týchto pozemkov, budú alokovan é na 

nákup iných pozemkov.  

Tak ako bolo spomenuté v mestskej časti Bratislava – 

Rača, kde práve pozemok vo vlastníctve štátu hrani čí 

s našim ra čianskym cintorínom. V minulosti sme tam riešili 

havarijný stav múru, kt, ktorý sme dali dole a teda  máme 

opäť nejaké miesto na rozšírenie, minimálne urobenie 

nejakých urnových stien, tak ako sme to robili v Ra či 

v spolupráci s mestom v minulosti.  

Takže, ja si dovolím prednies ť ten, ten pozme ňovací 

návrh. Myslím, že každému bola na stôl daný v písom nej 

podobe, je to ako alternatívna, alteratíva, alterna tíva 2. 

Nebudem ju ja číta ť celú, dovolím si len číta ť to, v čom sa 

líši od toho predkladaného materiálu. A je to odsek  4, 

pre čítam: 

Kúpu pozemku registra C v KN v k.ú. Ra ča parcela 14, 

1497/125 ostatné plochy vo výmere 305 metrov štvorc ových  
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vo vlastníctve Slovenskej republiky  v správe Minis terstva 

vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2 a tak ďalej, a tak 

ďalej, evi, evidované na liste vlastníctva číslo 3147 za 

kúpnu cenu stanovenú následne vyhotoveným znaleckým  

posudkom predloženým predávajúcim, maximálne však z a cenu 

šes ťtisíc tristosedemdesiatdva celé pä ťdesiat Eur za ú čelom 

zriadenia hrobových miest. Na úhradu kúpnej ceny sa  použijú 

finan čné prostriedky získané predajom pozemku 

novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Vraku ňa, 

parcelné číslo 1235/12 ostatné plochy o výmere 250 metrov 

štvorcových, od členeného od pozemku registra C KN parcelné 

číslo 1235/10 evidovaného na liste vlastníctva číslo 1091 

podľa GP číslo 30029/2015. Kúpna  zmluva bude uzatvorená 

najneskôr do 90 dní od schválenia uznesenia v mests kom 

zastupite ľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že 

kúpna zmluva nebude v uvedenom termíne podpísaná, t oto 

uznesenie stratí platnos ť.  

Ďakujem. 

A zárove ň si teda dovolím ešte tiež aj upozorni ť, že 

jedna vec je, že získame pozemok do, do vlastníctva  mesta 

a máme potenciál na rozširovanie hrobových miest, a  na 

druhej strane by som teda chcel aj upozorni ť na to, že pri 

schva ľovaní rozpo čtu bude treba na to myslie ť a pri 

schva ľovaní rozpo čtu na ďalší rok, alebo možno ešte v tomto 

roku pre našu mestskú organizáciu MARIANUM by možno  bolo 

fajn, aby sme na to mysleli a rátali aj s realizáci ou 

tochtorom v tomto roku, ak nie, tak ur čite v budúcom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán, pán námestník.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ospravedl ňujem sa za hlas, ale mám ho nejak 

postihnutý.  

Ja len jedno by som chcel poznamena ť k tomu návrhu 

doplnenia uznesenia. Naozaj, jednak je to prípad ho dný 

osobitého zrete ľa, tento spôsob, si myslím, že  nie je až 

tak náležitý, aby sme ho takýmto spôsobom rozšírili . Pán 

starosta Ra če využíva vhodne situáciu na to, aby svoj 

problém riešil na úkor možno Vrakúnskeho, alebo 

Ružinovského cintorína.  

Ale to merito veci vôbec nie je o tom, že či je to 

výhodné, alebo nevýhodné, a pre koho je to výhodné.  Ten 

problém je, že pre čo vôbec. A to tu bolo, už dvakrát to tu 

odznelo. Pre čo hlavné mesto chce vôbec cintorínske metre 

štvorcové da ť, alebo neda ť na tento ú čel, ktorý v tomto 

materiáli nie je pomenovaný. A takýmto spôsobom sa iba 

zahmlieva, že metre štvorcové vo Vrakúnskom cintorí ne, sa 

nahradia metrami štvorcovými v cintoríne v Ra či.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán starosta Pilinský.  

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

Mňa ve ľmi mrzia slová pána námestníka. Navyše zástupca 

politickej strany, ktoré má v názve kres ťanskodemokratické 

hnutie. 

Ja si tu neriešim svoj problém. Ja si tu riešim 

problém obyvate ľov našeho hlavného mesta. A ja si myslím, 

že či sú to Ra čania, alebo či sú to iní, iní, iní ľudia, ja 

pre zástupcu kres ťanskodemokratického hnutia by malo by ť 

tiež záujmom, aby mohli by ť dôstojne pochovaní.  

Navyše dlhé roky tunák po čúvame informácie ako nás 

o pár rokov dobehne zlá situácia s hrobovými miesta mi.  

Takže, ja si tu vôbec neriešim svoj problém, ja tu 

riešim problém Bratislav čanov a samozrejme tým pádom aj, aj 

Račanov. Ale ak tu chce z toho niekto robi ť politiku, tak 

ur čite to nie som ja.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Nedá sa faktickou na faktickú.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 117 

Do diskusie sa prihlásil aj zástupca ministerstva 

vnútra. 

Prosím, hlasujte o tom, či môže pani Viš ňovská 

vystúpi ť.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pani doktorka Viš ňovská, vitajte znovu v tejto 

miestnosti a prosím, máte slovo.  

JUDr. Dušana   V i š ň o v s k á , generálna riadite ľka 

kancelárie ministra vnútra: 

Ďakujem ve ľmi pekne za možnos ť opätovne vystúpi ť 

v tejto miestnosti.  

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení  

páni poslanci,  

Vystupujem jednak v mene ministerstva vnútra, jedna k 

v mene ministerstva zahrani čných vecí a samozrejme aj 

v mene Tureckej republiky.  

Ako už bolo povedané, bola uzatvorená medzinárodná 

dohoda, ktorá je zverejnená v Zbierke zákonov, kde je jasne 

zadefinované, že Slovenská republika sa zaväzuje 

bezodplatne da ť do užívania Tureckej republike pozemok na 

zriadenie hrobového miesta.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 118 

V prípade, že ke ď tento ú čel z nejakého dôvodu 

zanikne, tak Turecká republika je povinná nám tento  pozemok 

vráti ť spä ť.  

Garancie na to, že sa na tomto pozemku budú stava ť 

nejaké iné stavby, alebo nie čo s tým pozemkom sa bude iné 

robi ť než to, že sa zriadi pamätník na úctu padlým vojak om, 

sú naozaj ve ľmi vysoké.  

Ja by som vás ve ľmi pekne chcela po, požiada ť 

o podporu tohto materiálu, pretože tento materiál j e pre 

Slovenskú republiku ve ľmi dôležitý. Jednak nám priniesol 

to, že naozaj v dnešnej dobe môžeme cestova ť bezvízovo do 

Tureckej republiky a mnohí z vás, alebo vašich rodi nných 

príslušníkov už túto možnos ť využili.  

Určite sa tam cítite všet, všetci bezpe čne. Nemáte 

problém s tým, že sú to ľudia s iným náboženským zmýš ľaním, 

pretože keby to tak bolo, tak tam ur čite necestujete.  

To je všetko, čo by som chcela poveda ť. A pevne verím, 

že tento materiál podporíte.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne za vystúpenie.  

Ja iba k tomu dodávam, že je to samozrejme aj s pln ou 

podporou hlavného mesta Bratislavy.  
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Ďakujem. 

Pán starosta Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Jak som aj ja spomínal vo svojom príspevku, ja mysl ím, 

že tak ako som aj upozor ňoval v predchádzajúcich obdobiach, 

ja si myslím, že znovu je čas na to, aby sme pripravili 

podobný materiál, aký tu bol schva ľovaný aj 

v predchádzajúcom období, kedy magistrát riešil poz emky pod 

budovami štátu a naopak. Takže, myslím že toto by m ohol by ť 

taký nejaký spúš ťač, aby sme opätovne takýto nejaký 

komplexný materiál pripravili. Aj v tomto volebnom období 

riešili problémy zámeny pozemkov so štátom.  

Ako bolo spomenuté, totok je jeden konkrétny v Ra či. 

V Rači máme ta, ta, takých viac, takže ja budem rád, ak 

toto bude nejakým impulzom k tomu, aby sa tento pro ces 

spustil.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

No, chcem sa spýta ť ministerstva vnútra, že či 

súčasťou tej dohody je, že ten pamätník bude na konkrétno m 

mieste v Bratislave?  

A chcel by som poprosi ť magistrát, aby nám dodal 

nejaký materiál k tomu, lebo, lebo bolo, bolo tu pa ni 

námestní čkou povedané, že vo všetkých iných hlavných 

mestách Vyšegrádskej štvorky takéto pamätníky sú. A  nám tu 

bol rozdaný nejaký materiál, kde sú pamätníky v mes tách 

Pardubice, Valašské Medzi, Medzi ří čí, Krakow a Hodonín. Ne, 

nevidím tam žiadne teda ma ďarské mesto, ale  hlavne, hlavne 

ani jedno z týchto miest, pokia ľ moje vedomosti hovoria, 

nie je hlavným mestom tejto krajiny. Pravdepodobne tie 

pamätníky sú tam preto, lebo, lebo tam naozaj tí vo jaci 

zomreli a boli pochovaní. Tak je namieste, že, že n a 

takomto mieste, ak, ak tam sú, tak, tak sa im nejak ý 

pamätník spraví.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno, ten materiál, tie obrázky sú preto, aby ste 

videli ako tie pamätníky vyzerajú a nie kde výlu čne sú.  

Pán poslanec Grendel.  

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

Asi v niektorých veciach rozmýš ľame s pánom Dostálom 

spolo čne a podobne, čomu som rád.  
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Tiež som sa chcel opýta ť zástupkyne ministerstva 

vnútra, či tá dohoda je o poskytnutí pozemku, alebo 

o konkrétnej parcele? 

Ďalej teda pokia ľ ide o krajiny Vyšegrádskej štvorky, 

tak tiež tu nevidím Ma ďarsko, čiže asi je to zatia ľ len na 

území Vé dvojky, zatia ľ.  

A čo sa týka tých víz, tak zrejme aj ob čania Turecka 

môžu na Slovensko chodi ť bez toho, že by si museli 

vybavova ť víza. Čiže asi je to obojstranná recipro, 

recipro čná výhoda, ktorú netreba nejako zvláš ť kompenzova ť.  

A to hovorím bez toho, že by som mal nejakú významn ú 

nejakú ideologickú alebo inú výhradu k tomuto mater iálu. 

Osobne teda nemám.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel poveda ť, že tu troška pletieme dve 

veci. Jedno akože otázku nejakých náboženstva a pot om či 

sme, či chceme by ť ústretoví k nášmu partnerovi.  

Keby sa tu hlasovalo, že či sa tam, alebo či niekde  

v Bratislave postavíme mešitu, bol by som proti. Al e pokia ľ 

pamätník partnerovi, ktorý je náš partner už aj pri družený 
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štát Európskej únie, myslím si, že by sme mali spra vi ť 

ústretový krok aj bez toho, či tam ideme na dovolenku, 

alebo nejdeme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja vopred avizujem, že s týmto úmyslom ministerstva  

nemám vôbec žiaden problém, ale materiál, ktorý ste  nám až 

teraz predložili, obsahuje všetky možné fotografie,  len nie 

tie podstatné informácie, a to je napríklad mapka t oho 

územia, kde presne by sme pochopili, lebo pod ľa jednej 

interpretácie som po čul, že ten pamätník má by ť pri plote 

na okraji cintorína, pod ľa inej informácie, že má by ť 

ústredným miestom, alebo v tej ústrednej časti cintorína, 

o ktorom hovoríme.  

Okrem toho chcem pripomenú ť, že vybudovanie nových 

pamätníkov v meste, v hlavnom meste je vždy citlivo u témou 

a bude ňou aj ke ď ide o vybudovanie pamätníka vojnovým 

obetiam islamského vierovyznania.  

Treba pripomenú ť, že už v minulosti kontroverzný 

úmysel celkom netureckej provinencie, kedy išlo o s íce tiež 

cudzincov, ale dos ť osvojených, Cyrila a Metoda a jedného 
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domáceho Gorazda sme nesúhlasili s umiestnením pamä tníka 

a žiadali sme, žiadali sme maketu, žiadali sme vysv etlenia.  

A práve táto skúsenos ť si vynútila prija ť pravidlá 

a tie pravidlá znamenajú, že tu máme komisiu na 

posudzovanie pamätníkov.  

Je to, isteže, v areáli cintorína, ale s oh ľadom na 

všetky spomenuté okolnosti by bolo, je mi, je mi 

prekvapením, že, že sa obišla tá komisia. Ja si mys lím, že, 

že to nájde dobrú vô ľu, ale po ďme si jasne poveda ť, aby sme 

nehlasovali o ma čke vo vreci, čo tam má stá ť a kde to má 

stá ť.  

Nedali ste nám mapku, neprešlo, neprešiel návrh toh oto 

nového pamätníka komisiou ur čenou pre pamätníky, pamätné 

tabule a sochy vo verejnom priestore, a preto si my slím, že 

nie je celkom pripravený ten materiál.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ja len krátko zareagujem na pána poslanca Budaja.  

Ja tiež z čoho som bol prekvapený je to, že tam nie sú 

tie stanoviská. Že než, teda išlo to cez tú pamätní kovú 

komisiu pána primátora. 
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A ďalšia vec je, možno zareaguje pani poslanky ňa 

Šimonči čová, ako predsední čka tej komisie, že bolo toto 

pred, predkladané na komisiu a komisia to nechcela naša 

rokova ť? Lebo tiež to naše stanovisko mi tam chýba.  

Lebo štandardne, napríklad aj ja čakám s jedným 

materiálom už tri mesiace, kým sa dostanem na 

zastupite ľstvo, lebo si musím prejs ť všetku tú tortúru cez 

odborné útvary a komisie a tuná zrazu sa to predlož í naraz. 

Tak len aby som sa uistil, že, že ako aj ja budem 

postupova ť možno v budúcnosti potom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani námestní čka Plšeková.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chcem reagova ť na pána Budaja.  

V minulosti tento materiál už bol predložený 

v Pamätníkovej komisii a boli varianty umiestnenia tohto 

pamätníka na cintoríne z prvej svetovej vojny v Pet ržalke, 

kde mne tak logicky tam patrí ten pamätník a Pamätn íkova 

komisia to odmietla a odmietal to vtedy aj člen kultúrnej 

komisie na meste pán Hol čík, ktorý ve ľmi protestoval proti 

tomu, aby to bolo tam umiestnené. 

A ke ďže viete aká situácia s cintorínmi je, jediný 

cintorín, ktorý prichádzal do úvahy bol tento Vrakú nsky.  
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A ešte na margo toho, my tu máme tureckých vojakov 

pochovaných v Bratislave. Sú v Slávi čom údolí, ale tam 

absolútne nie je priestor na umiestnenie takého pam ätníka.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Reagujem na, na to čo ma pán Vetrák vlastne vyzval.  

My sme tento pamätník na komisii kultúry a ochrany 

historických pamiatok nemali. Informáciu o tom poda la iba 

členka našej komisie, ale len ako sme boli o tom 

informovaní. Žiadne uznesenie sme neprijali.  

Tiež by som si želala keby do kultúrnej komisie 

a ochrany historických pamiatok boli predkladané vš etky 

pamätníky potom, čo prejdú Pamätníkovou komisiou. My sme 

mali tri pamätníky už v našej komisii. (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) prijali uznesenia. Takže ja by som 

poprosila, keby zakaždým sa komisia kultúry a ochra ny 

historických pamiatok neobchádzala a dávalo sa tiet o 

materiály, ktoré sa jej týkajú, aj nám na prerokova nie.  

Ďakujem. 
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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: 

Ďakujem za slovo. 

V zásade ja mám rád, ke ď sú pamätníky kdeko ľvek. Čiže 

s umiestnením nejakého pamätníka súhlasím, akurát b y som 

chcel, aby sme do tohto uznesenia dostali bod, že p red tým, 

jak bude jasné ako tento pamätník bude vyzera ť, tak sa 

znovu ten návrh dostane pred toto zastupite ľstvo a budeme 

schva ľova ť či tak bude vyzera ť ako bude navrhnutý.  

Lebo z tých podkladov, ktoré máme  nie je úplne jas né 

ani umiestnenie, čo by malo by ť sú časťou uznesenia, a ani 

závere čný vizuál. Lebo ten návrh, ktorý som videl, 

dvestopä ťdesiatmetrový oplotený pozemok, s tým sa stotožni ť 

nedokážem.  

Nemá to samozrejme vplyv na zámenu pozemkov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Mám prihláseného pána námestníka, ale neviem kde je .  

Takže pokra čuje pani starostka Čahojová.  
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Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Predbehol ma pán poslanec Kaliský, že vizualizáciu sme 

síce dostali, ale je to vizualizácia nie čoho iného, než to 

čo sa pripravuje na území ružinovského cintorína. Že  ak 

máme o nie čom rozhodova ť, tak by sme mali vedie ť, ako to 

bude vyzera ť. To je po prvé. 

Po druhé. Rovnako som nespokojná s tým, že tento 

materiál sa dostáva do, do zastupite ľstva napriek tomu, že 

neprešiel mestskou radou.  

Ale upozor ňujem, že ani riadite ľ mestskej organizácie 

MARIANUM nevyslovil súhlas s takýmto zámerom a hlav ne ma 

problém, alebo vyslovuje negatívne stanovisko, v ma teriáli 

to máte uve, uvedené, že odpredaj pozemkov nie je d obre 

riešenie, pretože to komplikuje budúce vz ťahy v tomto 

území. A dokonca môže by ť aj problém s vydaním stavebného 

povolenia na stavbu v ochrannom pásme pohrebiska.  

Takže by som vás poprosila, aby ste venovali aj tej to 

stránke problému pozornos ť, aby sme prípadne vypo čuli názor 

pána riadite ľa organizácie  MARIANUM, ktorý je tu prítomný 

a mohli by sme mu položi ť zopár otázok.  

Vzhľadom na to, že na poslednej, myslím, mestskej rade 

bol predložený materiál o, súborný materiál o cinto rínoch 

v meste Bratislava, ktorý konštatoval, že hlavné me sto 

Bratislava potrebuje ro čne pä ťsto nových hrobo, hrobových 

miest, ktoré nemá k dispozícii. A sú časná kapacita 

cintorínov posta čí na najbližšie tri, štyri roky. 
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Dvestopä ťdesiat metrov štvorcových v areáli sú časne 

najvyužívanejšieho mestského cintorína v Bratislavy  nie je 

malá plocha.  

Čiže pána riadite ľa by bolo pre m ňa ve ľmi podstatné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Jen čík.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán starosta Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Ja si tu dovolím upozorni ť, že za dvestopä ťdesiat 

metrov dostaneme tristopä ť metrov, takže. A tiež na cinto, 

na rozšírenie na cintorín.  

Takže myslím si, že tu straši ť, že nebudeme ma ť kde 

pochováva ť, je trošku mimo misu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Do diskusie sa prihlásil pán riadite ľ MARIANUMu pán 

Hrádek.  

Prosím hlasujte o tom, či môže vystúpi ť.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Pán doktor, nech sa pá či. 

JUDr. Miloslav   H r á d e k ,     

riadite ľ MARIANUMu – Pohrebníctvo mesta Bratislavy  

Ak môžem.  

Možno mám o čosi viac informácií ako vy v súvislosti 

s umiestnením tohto pamätníka na cintoríne Vraku ňa. 

Rokovania o tomto pamätníku prebiehajú viacmenej sk oro dva 

roky na tomto cintoríne.  

V prvom momente sa ani mne nepá čilo, že by tento 

pamätník mal by ť umiestnený na cintoríne a poviem pre čo. 

Myslím si, že ak štát prevzal nejakú zai, nejaký 

záväzok, pre čo by ten pamätník mal niekde na území 

Slovenska by ť, tak štát má dostatok pozemkov na to, aby 

tento pamätník mohol by ť postavený niekde inde. Ale 

vzh ľadom na to, ako sa vyvíjala celková situácia, vzh ľadom 

na to, že sme brali aj do úvahy to, že máme v Brati slave či 

už iné vojenské pamätníky, rovnako že máme na cinto ríne 

Vraku ňa umiestnených vojakov I. Svetovej vojny, nemeckých  

vojakov I. Svetovej vojny, tak sme sa potom snažili  aj 
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s pani ve ľvyslanky ňou nájs ť nejakú vhodnú plochu, ktorá by 

jednoducho mohla by ť použitá na výstavbu tohto pamätníka.  

Podľa vizualizácii, ktoré som videl od pani 

veľvyslankyne, by sa malo jedna ť v podstate o nejaký 

pamätník takého ihlanu, alebo minaretu vysokého asi  štyri 

metre, s tým že by vlastne tu mali by ť pres ťahovaní, alebo  

pre, mali by sem by ť prenesené telesné ostatky vojakov či 

už z Tren čína, alebo z Nitry.  

Čo sa týka umiestnenia tohto pamätníka, mal by by ť 

umiestnený po ľavej strane za domom smútku na cintoríne 

Vraku ňa, doslova v tesnej blízkosti pochovaných nemeckých  

vojakov, ktorí vlastne zomreli po čas II. Svetovej vojny.  

A ke ď sa mám vyjadri ť ako odborník, ja by som si to 

tam teoreticky aj predstavi ť vedel. Bolo by to vhodné 

miesto.  

Len opakujem, je na vás, ako sa vy rozhodnete. 

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. 

Ja mám otázku na pána riadite ľa.  
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V prípade, že by sme išli tých tristopä ť metrov 

štvorcových  na cintoríne v Ra či, ko ľko hrobových miest to 

predstavuje? To je ako prvá otázka.  

Druhá otázka v súvislosti s týmto materiálom. Je 

vhodný predaj, alebo prenájom?  

Ďakujem. 

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 za slovo. 

Nie čo z toho, čo som chcel sa opýta ť, už tu odznelo. 

Ja nepoznám to miesto, len by som poprosil, aký ve ľký 

pamätník tam majú nemeckí vojaci? Či sú to oby čajné 

náhrobné kamene, alebo pomníky, alebo tam je pamätn ík?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani sta.  
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Viete čo, po čkajte ešte chví ľu. Možno že vzídu nejaké 

ďalšie dotazy, potom si ich, napíšte si ich a potom 

poviete.  

Pani starostaka Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

To je príspevok. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Takisto riadny príspevok. Ja som čakal odpove ď 

najskôr.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak pán, tak nech sa pá či, pán riadite ľ.  

JUDr. Miloslav   H r á d e k ,     

riadite ľ MARIANUMu – Pohrebníctvo mesta Bratislavy  

môžem?  

Čo sa týka ve ľkosti. 
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Nemecký pamätník vojakom má v podstate centrálnu časť, 

kde sa nachádza vojen, kde sa nachádza drevený kríž . Táto 

časť môže zabera ť plochu odhad tridsa ť metrov štvorcových. 

A potom sa tu nachádza, a potom sa tu nachádzajú 

individuálne náhrobky, či už identifikovaných, alebo 

neidentifikovaných vojakov. Celková plocha tohto pa mätníka 

môže by ť odhad tridsa ť krát tridsa ť metrov. Čiže možno 

devä ťsto metrov štvorcových na cintoríne Vraku ňa.  

Ďalšia. Je to, je to plocha, ktorá je ohradená 

zele ňou, čiže nie je ohradená žiadnym plotom a tvorí takú 

ucelenú časť tohto cintorína. A je umiestnená po tej ľavej 

strane domu smútku v blízkosti oplotenia.  

Ako, zapadá to tam. Ke ď mám by ť úplne úprimný, tak to 

na ten cintorín zapadá.  

Pokia ľ by aj architektúra tohto tureckého pamätníku 

bola adekvátna, tak si myslím, že by nebola rušivá na tomto 

cintoríne.  

Ale skôr sa jedná o rozhodnutie politické, ako 

odborné.  

Môžem ešte poprosi ť o tú otá 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predaj alebo prenájom. 

No, ke ď mám by ť úplne úprimný, tak mne ako riadite ľovi 

MARIANUMu by sa viacej pá čil prenájom, pretože peniaze 

z prenájmu by zostávali mestskej organizácii MARIAN UM. 
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V prípade, že sa bude jedna ť o predaj, peniaze zostanú 

mestu a nám možno zostane údržba.  

Čo sa týka právnej formy predaja alebo vlastníctva. My 

sme vyjadrili v našom stanovisku názor, že si myslí me, že 

s oh ľadom na špeciálny režim cintorína, ktorý má nejaké 

otváracie hodiny, má nejaké pravidlá, vnímame formu  nájmu 

výhodnejšiu, pretože prenajímate ľ, to znamená správca toho 

cintorína má právo, dajme tomu, nájomcovi v ur čitých, 

z ur čitých dôvodov prístup na pozemok obmedzi ť v nutnom 

rozsahu.  

V prípade, že sa bude jedna ť o vlastnícky vz ťah, tak 

by sme boli v podstate v nejakom rovnocennom postav ení 

a malo by sa tu rieši ť aj potom otázka prístupovej 

komunikácie, respektíve toho či vlastník, to znamená 

ministerstvo vnútra, respektíve neviem v akom vz ťahu bude 

potom turecká strana. Či bude vo vz ťahu nájomnom, 

podnájomnom, by mohla ma ť dajme tomu aj k ľúče od cintorína. 

Neviem si to naozaj predstavi ť. Ale je to asi forma dohody, 

ktorú by možno malo aj odprezentova ť aj ministerstvo 

vnútra.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán námestník Černý je faktickou prihlásený.  

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

mesta SR Bratislavy: 

Len v krátkosti faktickou.  
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Pán Hrádek, v zásade tu zaznela informácia, že vám 

vyhovuje viacej prenájom, aj z toho h ľadiska, že mesto 

získa nejaké peniaze z predaja. No nezíska. Pretože  

samozrejme, tým uznesením, čo pán Pilinský navrhuje vrazí 

tie peniaze do kúpy pozemku v Ra či, a tým pádom zase, 

súčasťou toho uznesenia je odovzdávanie pozemku v Ra či 

MARIANUMu, z ktorého vy ďalej prenajímate pre hrobové 

miesta. Ako organizácia MARIANUM máte ďalej zisk.  

To znamená, že v zásade hospodárskeho, hospodárskeh o 

MARIANUM finan čne netratí ani z budúcich nájmov. Zisk 

z budúcich nájmov netratí vôbec ni č. Naopak, získava. 

Pretože tratíte dvestopä ťdesiat metrov a získavate 

tristopä ť, to znamená, teoreticky o dve hrobové miesta tam 

máte navyše. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani námestní čka Plšeková.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chcela som vlastne poveda ť to, čo povedal pán Černý. 

A ešte čo sa týka toho pamätníka, on má ma ť tvar 

obelisku, nie minaretu, ve ľký rozdiel. A je to centrálny 

taký obelisk, okolo ktorého sú také mali čké v podstate 

miesta pre jednotlivých vojakov. Čiže ten obelisk je 

v centre a okolo sú pamätní čky tých jednotlivých s menami 

tých vojakov.  
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Takže nejde o nejakú dramatickú ve ľkú vec. Ona ako 

celok by tvorila harmonickú vec.  

Čo sa týka ešte pamätníkov vojenských, ktoré sú na 

území Bratislavy, o ktoré sa stará priamo ministers tvo 

obrany, tak sú všetky v jeho vlastníctve.  

A ke ďže toto ide o pamätník cudzej krajiny, tak vtedy 

toto preberá ako starostlivos ť ministerstvo vnútra. Ono má 

všetky tie pamätníky priamo vo vlastníctve. Aj pret o 

uprednost ňujú oni nie prenájom, ale vlastníctvo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán starosta, pá. Pardon. Pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem. 

Ešte pán riadite ľ, ste sa vyjadrili k predaju, 

k prenájmu, ale je tu pozme ňujúci návrh starostu Pilinského 

na zámenu. Ešte keby ste sa vyjadrili k tej zámene ohľadom 

Rače.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani starostka Čahojová.  
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Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa chcela spýta ť pána riadite ľa, lebo tu 

z úst pána kolegu Pilinského padlo, že straším nedo statkom 

hrobových miest.  

Ako je na tom v sú časnosti Bratislava s pochovávaním 

obyvate ľov Bratislavy? Či je dostatok, alebo nie je 

dostatok hrobových miest?  

Ďakujem za odpove ď. 

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: 

Toto je tiež citlivá okolnos ť. Ja si myslím, že ak 

naozaj, pán primátor, chcete aby to získalo podporu , bolo 

by asi potrebné opatri ť ten predaj klauzulou o predkupnom 

práve v prípade prevodu na tretie osoby.  

Nie, nie je vhodné, aby sme na našom cintoríne, kto rý 

patrí mestu sme úplne stratili kontrolu, ktorému cu dziemu 

štátu, alebo akému ú čelu bude takáto dos ť ve ľká plocha 

slúži ť, pretože je to proste verejný priestor pietneho 

charakteru a tak ďalej, a tak ďalej.  

Proste myslím, že s tým by ministerstvo nemalo ma ť 

problém. Ur čite ak by to malo by ť územie cudzieho štátu, 

tak to je celkom zložitá vec. Ale možno sa mýlim, ž e takéto 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, prosím vás, pre čítajte si to. To kupuje 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, nie tretí  štát.  

Toto je už tá diskusia.  

Pán starosta Pilinský. 

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

Ďak, ďakujem. Ja by som teda uviedol oh ľadne toho 

strašenia. Ja myslím, že tam sta čia jednoduché po čty. Za 

dvestopä ťdesiat metrov na cintoríne, dostaneme tristopä ť 

metrov na cintoríne.  

Takže ja si myslím, že to že je nedostatok hrobovýc h 

miest je každému zrejmé, každému jasné a toto je ri ešenie, 

ako to chceme rieši ť.  

Ja viem, toto je prípad v Ra či, ale tak nech sa riešia 

aj ostatné veci. Štyri roky sme tu po čúvali o rozšírení 

jedného cintorína, druhého cintorína, potom prišla petícia, 

potom tam bola spodná voda. Však sa za tie štyri ro ky ni č 

v tých cintorínoch neurobilo. My sme prišli s návrh om, ako 

si porieši ť veci u nás v Ra či.  

A ešte k pánovi riadite ľovi tiež oh ľadne toho 

zmiešaného vlastníctva. Ja si myslím, že to tiež ni e je 

žiadny problém. Minimálne u nás v Ra či má vlastníctvo okrem 

mesta má tam evanjelická cirkev, má tam katolícka c irkev, 

dokonca tam má aj židovská obec pozemky a cintorín funguje, 
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lebo myslím si, že v tejto veci sme si minimálne vš etci 

rovní.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Páni poslanci Budaj a Buocik, nedá sa reagova ť 

faktickou na faktické. A na faktické sa treba prihl asova ť 

počas trvania hlavného príspevku.  

Takže slovo má pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja takú nejakú malú rekapituláciu.  

My sme mali na územnoplánovacej komisii dvojhodinov ú 

diskusiu o tom, ako nemáme kde pochováva ť. V zápätí potom 

sme dostali iba náhodou tento materiál na stôl, ani  to 

nebolo plánované a po tej diskusii sme zase mali ak o keby 

zauja ť stanovisko o zmenšení priestoru na pochovávanie.  

Zárove ň teda vieme, že toto je s ľub vlády, ktorá, 

ktorý nám padol tuná na stôl, čiže ani nie je to celkom 

naša agenda. Máme teda niekomu vyhovie ť, kto nie čo s ľúbil 

bez nás.  

Zárove ň vieme o tom, že budú, bude ten pamätník pre 

dvadsa ťjedna nových hrobov. Čiže bude sa tu dia ť exhumácia 
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a bude sa preváža ť do Bratislavy. Čo je požiadavka druhej 

strany. 

Zárove ň vieme a nie som si celkom istá, že existuje aj 

asi aj nejaký návrh koncepcie pamätníkov a, a sôch,  alebo 

nie čo takéto. Čiže je tu ve ľa vecí, ktoré by mali by ť 

zoh ľadnené.  

Je to ešte navyše aj dlhodobý, akože už sa tomu 

venujeme neviem ko ľko rokov, ako som sa dozvedela. Neviem, 

neviem, či vieme ako hne ď poveda ť, že áno. Toto áno, toto 

nie, takto to bude vyzera ť. Nebude to takto vyzera ť. Akože 

príliš ve ľa informácií, ak by sme ten materiál dostali 

komplexne aj s týmito všetkými vlastne vstupmi spra covaný, 

a tak by sme sa mohli k tomu. Lebo ská čeme od jedného, 

k druhému.  

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: 

Áno.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím vás, vážení kolegovia, toto je prvý bod. A j e 

dvanás ť hodín.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno. Chcem na to upozorni ť. Ja rozhodne, toto je druhý 

bod, ja rozhodne nebudem obmedzova ť diskusiu, ale chcem vás 

upozorni ť na to, že v prípade, že neskon číme dneska, budeme 

pokra čova ť zajtra ráno v súlade s návrhom pána poslanca 

Dostála. 

Pani starostka Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja reagujem na pani poslanky ňu Štasselovú, ktorá 

povedala, že teda niekedy a naozaj v zmysle toho, čo 

povedala, ja tvrdím, že niekedy treba rozhodne pove dať aj 

nie a myslím si, že tu by sme mali uvažova ť aj o tejto 

možnosti. Najmä preto, že práve v súvislosti s inic iatívou 

pani poslankyne to, že bude štát vlastníkom toho po zemku, 

nám nezoro, nezaru čuje nijakým spôsobom, že sa to nedostane 

do ďalších rúk, alebo iných rúk. Máme na stole prípad 

Ekoiuventy na Búdkovej ceste, kde pozemky lukratívn e boli 

v rukách štátu a už nie sú, a, a. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Priatelia, nech vám vnesiem trochu vtipu do toho 

celého.  

Neviem, som tu asi, možno som tu jediný kres ťan, alebo 

čo, ke ď verím v vzkriesenie. Čo sa to ľko zahadzujeme, 

prepá čte, s biologickým odpadom, čo je m ŕtvola. To je 

doslova. To treba dôstojným spôsobom niekam zlikvid ova ť.  

Keď v Bratislave nedáme zákaz umierania, tak aj tak 

nebude kam pochováva ť do tej zeme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán námestník.  

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

mesta SR Bratislavy: 

Len v krátkosti. 

Vzlykáme nad tým, že máme málo hrobových miest. Pán  

Pilinský navrhol uznesenie a navrhol, ktoré sa v kr átkom 

čase podarilo vyrokova ť, že ministerstvo akceptovalo to, že 

nám nahradí plochu, o ktorú by mesto prišlo a dokon ca ju, 

dokonca ju zaokrúhli smerom na hor o pä ťdesiat metrov, 

päťdesiatpä ť metrov.  

My, ke ď si povieme, že turecký cintorín, že nebudeme 

nies ť záväzky našej vlády z minulosti, o ktorom, teda 

o týchto záväzkoch sa okrem iného bavíme aj s turec kou 

stranou pä ť rokov, tak žiadna zámena nebude. Nemyslite si, 
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že ministerstvo vnútra nám bude nie čo predáva ť len tak, 

lebo sa mu bude chcie ť. Pre čo by to robilo?  

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 za slovo. 

Ja k tomu čo odznelo pred chví ľočkou by som len jednu 

vetu dodal. On ten materiál bol predložený vôbec ni e 

v znení zámeny pozemkov Vajnory – Ra ča, to by sme si mali 

uvedomi ť. On bol predložený bez tohoto aspektu. To je len 

vylepšenie, aby nakoniec, na základe toho, že v rad e to 

získalo jeden hlas, takýto materiál, jako máme na s tole, 

bol, bol jedným hlasom v rade odobrený, aby nakonie c tá 

optika sa zmenila a medzi nami štyridsiatimi piatim i, aby 

sa našiel dostato čný po čet.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja tiež trošku na od ľahčenie.  
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To bude štvrtý rok cez prechodné obdobie, ktoré som  

poslancom a nepamätám si, že by sme dali mandát ved eniu, 

aby o tomto rokovalo.  

Ale teraz vecne k tomu.  

Na to, že to je pä ť rokov sa o tom rokuje, ten 

materiál nie je zrovna najlepšie pripravený.  

Druhá, druhá vec, ktorá je. Takisto si myslím, že s a 

to asi neláme na tomto zastupite ľstve, lebo, ve ď o tom 

môžeme kludne budúci mesiac, alebo o tri mesiace na  ďalšom 

zastupite ľstve. Tie materiály sa dajú dopracova ť. Ke ď už 

niekto po čkal pä ť rokov, tak asi dva mesiace po čká. Myslím, 

že to asi nie je také horúce.  

A teraz čo sa bavíme o záväzkoch. Tak, samozrejme, 

ešte raz, bolo tu povedané: Štát dal záväzok, ale m yslím, 

že tá, tá, tá logika bola jasná, že nebolo povedané , že to 

bude tento pozemok, na tomto mieste. Čiže, ako, stále 

exitujú alternatívy, ak nie, tak malo by by ť napísané 

v materiáli pre čo neexistujú iné alternatívy, a toto je 

jediná možná. Lebo teda, aspo ň často krát ke ď sa tu nie čo 

rieši, tak sa rieši v alternatívach.  

Takže, myslím si, myslím si, že to ešte naozaj tak,  

jak povedala pani Štasselová, jeden mesiac, alebo m ožno tri 

mesiace odklad znesie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Páni námestníci, faktickou na faktickú sa reagova ť 

nedá. 

Takže slovo má pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Ja nechcel som zahus ťova ť ešte túto aj tak už hustú 

diskusiu, ale nedá mi nevyjadri ť sa.  

Táto diskusia vedie, sa vedie v takých dvoch úplne 

odlišných rovinách, ktoré sa tu miešajú ako hrušky 

s jablkami. 

Jednak je tu idelologická diskusia a jednak je tu 

diskusia možno taká majetkovo-právna.  

Ja sa nebránim idelologickým diskusiám. Tí čo ma 

poznajú aj z minulého volebného obdobia, tak ak to treba, 

tak aj ideológia je dôležitá v niektorých prípadoch . Ale 

v tomto prípade si myslím, že vôbec nie je namieste .  

Turecko je členský štát NATO, čo je ve ľmi podstatná 

vec. Je to v tomto náš partner a ja nevidím dôvod, pre čo mu 

nevyhovie ť po piatich rokoch v takejto veci.  

Tu sa rozpráva o tom, že štát dal záväzok. Ale kto je 

štát. Však my sme štát. Je to záväzok Slovenskej re publiky. 

My sme sú časťou Slovenskej republiky. Dokonca hlavné mesto. 
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To sa nedá poveda ť tak, že však vláda povedala, tak nech 

vláda nájde. Vláda spravuje nejaký cintorín na územ í 

hlavného mesta? Nespravuje. To je záväzok Slovenske j 

republiky . 

A teraz k tomu majetku. Ak to niekto chce prezentov ať 

ako majetkový problém, tak to je falošný argument, lebo to 

ide o dvestopä ťdesiat metrov štvorcových. To tu rozprávame 

o tom, ako keby nám to malo zachráni ť pochovávanie našich, 

našich zosnulých na ďalších dvadsa ť rokov. Však ke ď si to 

vyrátame, ja nie som geometrik, ale toto ke ď pozrieme túto 

miestnos ť, tak to možno je dvojnásobok tejto miestnosti, 

v ktorej sedíme. Ani nie. 

Podstatné je, podstatné je to, čo hovoril aj pán 

starosta Pilinský. Tou zámenou by došlo k tomu, že na 

pochovávanie získame ešte vä čšiu plochu. Čiže ani majetkový 

argument neobstojí v tejto, v tejto debate.  

A prosím vás pekne, je naozaj dvanás ť hodín, zaoberáme 

sa tu vecou, ktorá nehovorím, že nie je dôležitá, a le nás. 

Nie nás, Bratislav čanov trápia ve ľmi vážne problémy. Máme, 

máme na krku PKO, máme na krku rozostavaný Starý mo st, máme 

rozbité cesty. To sú vážne veci, ktorým by sme sa m ali 

venova ť a pod ľa môjho názoru, keby sme dokázali našim 

voli čom objasni ť o čom sa tu bavíme pä ť rokov a dneska dve 

hodiny, tak by sme boli na smiech.  

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   K o l e k , námestník primátora hlavného me sta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja skúsim na tom odznenom jedine zacitova ť z listu, 

ktorý urobilo oddelenie správy nehnute ľností pre tento 

majetok. Úvodnú vetu si dovolím pre číta ť: 

Nakoľko vojnový cintorín tureckých vojakov už existuje 

a legitímne viazaný na historicky odôvodnený priest or 

v Nitre, nesúhlasíme a tak ďalej.  

Čiže v tomto duchu to nevi ďme ani v rovine 

ideologickej, a ke ď, tak to vidíme v tej ideologickej 

v negatívnom slova zmysle, že sa nám tu natlá ča nie čo na 

kres ťanský cintorín, čo kres ťanské nie je.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán starosta Bajan.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja si pamätám pred nejakou dobou, že sme sa išli 

pozabíja ť, aby sme boli v nejakej komisii súvisiacej 

s prípravou Predsedníctva v Európskej únii, ako chc eme by ť 

proeurópski, pomáha ť vláde rieši ť zahrani čno-politické 

veci. Príde prvý problém, kde by sme okrem iného vš etci 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 148 

vieme, že tento problém nemá matematické číslo, iba rozmer, 

ale aj, aj nie čo medzi tým, a za čneme nad tým maturova ť.  

Čiže, bu ď sa budeme tvári ť ako poslanci hlavného mesta 

a musíme rešpektova ť, že prídu na stôl aj takéto problémy, 

ktoré treba rieši ť, alebo sme tu úplne zbyto čne a hádajme 

sa o to či tristopä ť je viac ako dvestoosemdesiat alebo 

podobne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Úplne s tým súhlasím. Bu ď to chceme a vieme sa k tomu 

postavi ť, alebo h ľadáme dôvody, ako to zhodi ť zo stola. Ale 

potom to povedzme rovno.  

Pán poslanec Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len chcem dop, doplni ť slová Olivera Kríža. 

V územnom pláne je to evidované ako cintorín. Ak ni ekto 

uvažuje nad tým, že sa to môže dosta ť tretej, tretej 

strane, tretej osobe, tak si kúpi zas len cintorín.  

Cintorín to aj zostane. Preboha, nešpekulujte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja som si dovolil tlmo či ť naozaj názor tých, ktorí 

nemajú ideový, ideovú výhradu, ale pod ľa mojej mienky by 

zlepšilo postoje poslancov, ak by ste predávali 

s možnos ťou, že ministerstvo, pokia ľ to bude chcie ť 

odpreda ť ďalej, to musí za tú istú sumu ponúknu ť mestu. Je 

to celkom normálna klauzula a upozor ňujem na to, že od 

viacerých poslancov mám signály, že by to zjednoduš ilo 

posudzovanie. 

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: 

Áno. Ďakujem. 

Aj táto podmienka je splnená. Čiže vlastne zatia ľ 

všetky výhrady sa ukazujú, že nie sú nejaké seriózn e.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Treba číta ť materiály.  
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Pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Včera sme tu po čúvali o tom, že si máme nalia ť čistého 

vína, tak si nalejme čistého vína. A všetci tí, ktorí 

hľadajú sto dôvodov preto ako sa to urobi ť nedá, tak ten 

dôvod pomenujte, že s tým máte mentálny problém. Al e 

v takom prípade mi dovo ľte, aby som vám pripomenul  zásadu, 

na ktorej stojí naša spolo čnos ť: Miluj blížneho svojho, ako 

seba samého. Na to nezabudnite.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja už som na za čiatku povedal svoje stanovisko, už som 

moc nechcel vystupova ť, ale naozaj tá diskusia sa z vecnej 

roviny posúva niekde inde.  

Uvedomme si, že toto nie je nejaký lukratívny pozem ok 

a ministerstvo vnútra  nie je nejaký developer, kto re, 

ktorému ideme preda ť pozemok, na ktorom sa dá, dá postavi ť 

dvadsa ťpodlažná budova. Hovoríme o dvestopä ťdesiatich 
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metrov štvorcových, bude tam naozaj pamätník obetia m prvej 

svetovej vojny a bude stále v majetku ministerstva vnútra, 

v prípade, že by ho chcel náhodou niekedy v budúcno sti 

preda ť, máme predkupné právo, tak ako to je v materiáli 

uvedené.  

Stavebným úradom je opä ť mestská časť Bratislava-

Vraku ňa, čiže keby tam aj chceli postavi ť nedajbože nie čo 

iné, tak vždy tam bude na základe stanoviska, záväz ného 

stanoviska mesta stavebný úrad Vraku ňa povo ľova ť len to, čo 

je v zmysle územného plánu.  

Na záver by som ešte raz chcel poveda ť, je to môj taký 

súkromný názor, ale naozaj Turci sú v NATO, tam nám  

nevadia, sú teda v Severoatlantickej teda aliancii,  sú naši 

partneri, zrušili nám vízovú povinnos ť. Takisto nám tú 

vízovú povinnos ť môžu aj zavies ť naspä ť. A nerád by som 

videl na hraniciach ve ľký nápis a tabu ľku, že týchto 

štrnás ť, pätnás ť, dvadsa ť poslancov, tým po ďakujme za to, 

že máme vízovú povinnos ť. To nám tých stopä ťdesiattisíc 

občanov asi nerado by po ďakovalo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Grendel.  

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

Ja dve poznámky. Ja teraz naozaj iba na od ľahčenie.  
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Možno by mohli potom zavies ť vízovú povinnos ť iba pre 

tých poslancov, ktorí nepodporia tento materiál.  

A druhá vec. Ministerstvo vnútra možno nie je 

developer, ale vieme, že pri Vrakunskom cintoríne s a 

nachádzal Harley pub, kedysi taká útulná reštauráci a, ved ľa 

nej vyrástol nie celkom malý hotelový komplex s pod obným 

názvom. A možno ministerstvo vnútra teda nie je 

developerom, ale vieme komu Harley pub a spol. patr í.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Páni poslanci Chren, Čahojová, Hanulík, nedá sa na 

faktickú faktickou. A treba sa prihlasova ť v čase hlavného 

príspevku.  

Slovo má pani Kimerlingová.  

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

Vážení kolegovia, na to že tento materiál sa tak, t ak 

dlho chystá, tak teda naozaj je úplne smiešne, že k vôli 

dvestopä ťdesiatim metrom musíme MARIANUMu odzveri ť 

stošes ťdesiattritisíc metrov štvorcových a potom následne 

o tých dvestopä ťdesiat, prípadne teda aj s tými 

stosedemdesiatimi šiestimi metrami sa tam šachuje, potom to 

následne MARIANUMu zverova ť, alebo dáva ť do správy. To, to 

je taká krkolomná akcia, že neviem pre čo to takto robíme 

a čo vlastne sledujeme tými tisíckami metrov, ktoré ta kto 
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presúvame. Vždy sa to predsa robieva tak, že sa 

dvestopä ťdesiat metrov geometrickým plánom od člení a o tom 

sa rokuje. Toto je. No, nad tým sa mi rozum zastavu je, ale 

dobre.  

A ke ďže stále sa tu hovorí o tom, že možno lepšie 

riešenie by bol nájom, tak ja dávam návrh na zmenu 

uznesenia, že v tom bode dva kde sa hovorí o predaj i, by sa 

predaj nahradil nájmom za jedno Euro na celý predme t nájmu 

na dobu neur čitú. Návrh dám písomne.  

Pán poslanec Kaliský.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som (poznámka: nezrozumite ľné slovo), nechcem sa 

vyjadrova ť ani k politike, ani k náboženstvu, chcel by som 

dať návrh, poz, návrh na zmenu uznesenia, alebo na 

doplnenie a to v znení: 

Dopĺňa sa bod dva podbod štyri: prílohou ku kúpnej 

zmluve bude situácia v mierke 1 : 500 s presným osa dením 

pamätníka a realizácii bude predchádza ť schválenie 

konkrétnej vizualizácie a makety pamätníka aj s jeh o okolím 

mestským zastupite ľstvom. Tento súhlas bude podmienkou pre 

jeho real, realizáciu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Z vážnych psychohygienických dôvodov si dovolím da ť 

návrh procedurálny na ukon čenie diskusie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, o tom.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Tak hlasujeme o tomto návrhu pani pos, 

námestní čky Plšekovej o ukon čení diskusie po poslednom 

diskusnom príspevku.  

Registrujte sa a hlasujte, prosím.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

dvadsa ťpäť za, sedem proti, osem sa zdržalo. 

Uznesenie bolo prijaté a diskusia sa skon čila, skon čí 

po tom poslednom nahlásenom príspevku. Myslím, že t am sú 

ešte dvaja poslanci.  

Pán poslanec Chren, nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Ja len k tomu, čo povedali kolegovia. 

Ak tomu správne rozumiem, my odzveríme MARIANUMu 

stošes ťdesiattritisíc metrov štvorcových, vezmeme si ich 

naspä ť, zrušíme tie listiny a vrátime im tú istú plochu b ez 

tých dvestopä ťdesiatich metrov. Čiže tam naozaj nevidím 

ni č, čo by sa dalo nejakým spôsobom napadnú ť.  

A druhá vec, naozaj to je cintorín. Tu sa nebavíme 

o tom, že by tam mal niekto postavi ť stánok a predáva ť tam 

turecký med alebo kebaby, napriek tomu, že s akou k rajinou 

je to spojené. Ak má niekto takéto podozrenie, pros ím, 

povedzte ho a pomenujte ho konkrétne. Ale ak takéto  

podozrenie neexistuje, tak sa priklá ňam k tomu, čo povedal 

pán kolega Buocik, môj kolega z Ružinova, miluj blí žneho 

svojho. A v tomto prípade by som apeloval naozaj na  ur čitú 

empatiu a ústretovos ť v tomto probléme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá, posledný príspevok.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Myslím si, že je ve ľmi dôležité, aby sme kone čne 

pripravovali materiály spolo čne s odbornou verejnos ťou, 

pretože je nedôstojné diskutova ť a handlova ť sa o metroch 

štvorcových a pre m ňa je to neúctivé aj vo či tým ľuďom, 

ktorým ten pamätník je ur čený. Pretože tu je vô ľa urobi ť to 
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kvalitne, ale je treba niekedy po čúva ť aj odbornú 

verejnos ť. 

A bola by som rada, keby aj zástupcovia štátnej spr ávy 

niekedy po čúvali odbornú verejnos ť. Potom by sa nestalo, že 

jazdecká socha diskutabilnej kvality bude na námest í, alebo 

na pred hradom kde pamiatkári proti tomu protestova li. 

Odborná verejnos ť sa k tomu ve ľmi negatívne sta, stavala.  

Tak isto sa budú robi ť garáže z iniciatívy štátnej 

správy bez toho, aby sa do toho zapojila odborná ve rejnos ť.  

Takisto poloha ropovodu nie je vôbec diskutovaná 

s odbornou verejnos ťou.  

Takéto postupy, že nám dávajú ultimáta, sú nedôstoj né 

ľuďom, komu je, ktorým je tento pamätník ur čený. My máme 

vôľu a myslím si, že to argumentovala aj pani Štasselo vá, 

ak pán Kaliský, ktorého návrh ur čite podporím a robíme tu 

náhradné riešenie práve toho odborného posudzovania , ktoré 

malo prejs ť cez komisie, kde by sme videli škicu, alebo 

návrh toho pamätníka. Videli by sme presnú polohu. Mohli 

sme rozdiskutova ť toto na komisii a nie tu na 

zastupite ľstve.  

Preto vás prosím, aby sa tie materiály pripravovali  

v súlade s odbornou verejnos ťou. S ich argumentáciou 

a nepretriasalo sa to tuná. Už sme to nieko ľkokrát 

hovorili, že zbyto čne tu trávime čas, pretože tie materiály 

nie sú odbornou verejnos ťou posúdené, aj ich argumentácia 

nie je akceptovaná.  
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Preto to riešenie náhradné, ktoré navrhuje pán 

Kaliský, bude nejak, nejakou záplatou, ktorá toto r ieši. 

Ale nie je to konzistentné, mali, malo by sa tieto 

systémové veci už kone čne nastavi ť. Tieto veci musia prejs ť 

cez komisie kvalitným procesom schva ľovacím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán starosta, neviem, či môžeš ma ť faktickú, diskusia 

skon čila.  

Ale faktickú. Nech sa pá či, teda.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Podľa mňa faktickú môžem, ale nebudem ma ť.  

Ja chcem na pani Pätoprstú.  

Súhlasím s jej príspevkom v tom zmysle, že to je, m ám 

pocit, že je to ukvapené.  

Ja sa priklá ňam k tomu, že by to bolo treba ešte 

dodiskutova ť a prejs ť odborne, lebo som stále neni 

presved čený o tom, že by to malo by ť na tom cintoríne, ke ď 

máme cintorín na Kop čianskej z I. Svetovej vojny. Je tam 

pochovaných devä ť národností vojakov. A k ľudne by sa dal, 

podľa mňa, opravi ť ten cintorín.  

Ale možnože keby som videl tú úpravu a predstavu to ho 

jako má reálne  vyzera ť v tej Vrakuni, že by som sa nechal 

presved či ť. Len teraz v tejto chvíli som neni presved čený 

o tom, že to tam má by ť.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Diskusia skon čila, vážení kolegovia.  

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Jaj, vy ste chceli ešte reagova ť?  

Aha, prepá čte. Pani poslanky ňa Pätoprstá má slovo.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Z čisto odborného svojho súkromného h ľadiska si 

myslím, že ved ľa, ved ľa pamä, teda ved ľa pamätníka 

v Petržalke by to bolo úplne ideálne a krásne miest o. 

Pretože to tam je možné. Je tam možné odkúpi ť a dokúpi ť 

pozemok a ved ľa, nehovorím, že priamo v tom pamätníku, 

ktorý je už ucelený, a z h ľadiska urbanistického, aj 

z h ľadiska pietneho by to bolo nádherné miesto. Len, ži aľ, 

nik, nediskutovalo sa ani s hlavnou architektkou, a ni 

s odbornou verejnos ťou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 
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Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Veľmi pekne.  

Po plodnej diskusii boli dané písomne tri pozme ňovacie 

návrhy.  

Ako prvý predložil písomný návrh pán poslanec Pilin ský 

a Žitný. Takže o ňom by sme mali hlasova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Treba ho pre číta ť, prosím vás.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Všetci ho majú rozdaný písomne, takže neviem, či ho 

treba číta ť znova? 

Alternatíva 2. to už bolo.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

On ho čítal, on ho pre čítal, majú ho písomne daný. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, takže beriem to, že názor, že netreba pre číta ť 

a hlasujeme o tomto návrhu.  

Nech sa pá či, registrujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  je po čuť slová „na stoloch“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

dvadsa ťsedem za, sedem sa zdržalo, traja nehlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrhová komisia, prosím, ďalší návrh uznesenia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Dru, druhým, druhý návrh vlastne pani Kimerlingovej  je 

tým bezpredmetný.  

A potom tretí návrh je pána poslanca Kaliského, je 

návrh na zmenu uznesenia, kde sa dop ĺňa bod 2, podbod 4. 
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prílohou ku kúpnej zmluve bude situácia v mierke 1: 500 

s presným osadením pamätníka. Realizácii bude predc hádza ť 

schválenie konkrétnej vizualizácie a maketa pamätní ka aj 

s jeho okolím v mestskom zastupite ľstve. Tento súhlas bude 

podmienkou jeho realizácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Proces. Procesná, pán starosta.  

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

Ak, ak môžem, my sme schválili nové uznesenie. Takž e 

ja si myslím, že tým pádom sú všetky pozme ňováky 

bezpredmetné.  

Bolo schválené nové uznesenie. To bola alternatíva 

dva. Ja som pre čítal to, o čom sa, o čo sa líši od toho 

predchádzajúceho. My sme schválili komplet nové uzn esenie. 

Tým pádom všetky pozme ňováky sú bezpredmetné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím organiza čné o usmernenie.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Tu sa nejedná o zmenu uznesenia, ale doplnenie 

uznesenia, ktoré sa nevylu čuje s tým, ktoré bolo prijaté.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán starosta ešte raz.  

Pustite ho, prosím vás, mikrofón.  

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

Nerozumel som teda tomu výkladu pani vedúcej 

organiza čného oddelenia, ale to bola alterntíva 2. To 

znamená, že sme prijali nov, prijali sme uznesenie 

v kompletnom znení. Takže ja nerozumiem, pre čo by sa mali 

ešte nejaké pozme ňováky už k schválenému uzneseniu 

prijíma ť. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Návrhová komisia, prosím vás, povedzte.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 163 

To je doplnok vlastne k tomu uzneseniu, takže treba  

o ňom hlasova ť. To nie je zmena uznesenia, ktoré bolo 

schválené, pretože zmenu uznesenia dávala pani Kime rlingová 

na nájom, to som povedal, že je bezpredmetné hlasov ať, ale 

toto je vlastne doplnok k tej alternatíve dva, čo hovoril 

aj pán poslanec Kaliský. 

Hej? Čiže pod ten bod štyri, pod ten bod štyri. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, proste, ideme o tom hlasova ť o tom návrhu, 

ktorý predniesla hlasovacia komisia.  

Prosím, pustite hlasovacie zariadenie.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Hlasujeme o tom druhom návrhu pána Kaliského. 

Registrujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

štyridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ť za, dvadsa ť sa zdržalo, dvaja nehlasovali. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 30. 

4. 2015 A PRED ĹŽENIE TERMÍNU PLNENIA 

UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

SPLATNÝCH K 28. 5. 2015 

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 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. a t ak 

ďalej. 

Prosím pána riadite ľa o úvodné slovo krátke. 

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

Ďakujem pekne. 

Štandardný, každo, každomesa čný materiál. 

Informácia sa predkladá ako odpo čet plnenia úloh 

vyplývajúcich z uznesení mestského zastupite ľstva. obsahuje 

splnené uznesenia, priebežne plnené uznesenia, nesp lnené 

uznesenia, ako i návrhy, ako i návrhy na pred ĺženie 

termínov plnenia uznesení mestského zastupite ľstva. V tomto 

prípade sú požiadané o tri body o presun plnenia uz nesení. 

Jeden materiál je riešenie problematiky cintorína, ďalšou 

informáciou je pred ĺženie termínu v súvislosti predkladania 

štandardnej informácie o Predstani čnom námestí. Tuná ale  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 165 

pán primátor samozrejme doplní a ďalšia informácia sa týka 

k Nosnému systému Petržalka, rovnako so žiados ťou o odklad 

uznesenia do 30. 9. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Ja doplním to úvodné slovo ešte ako predkladate ľ, nie 

v rámci diskusie.  

My navrhujeme ešte posunú ť to jedno uznesenie 

o Námestí Františka Liszta, pretože nenastali nejak é 

zásadné skuto čnosti právnej povahy, ale nastali také 

skuto čnosti faktické, o ktoré vás chcem informova ť.  

My sme s plnou vervou sa rozhodli splni ť to uznesenie, 

ktorým mestské zastupite ľstvo  zaviazalo predchádzajúce 

vedenie, ale aj hlavného architekta, aby urobili do časné 

estetické opatrenia. Predchádzajúce vedenie toto uz nesenie 

nesplnilo, my ho ideme plni ť, preto sme predstavili 

verejnosti približne štyridsa ť opatrení, ktoré vieme spolu 

so železnicami behom tohto leta roku realizova ť tak, aby 

ten predstani čný priestor Námestie Františka Liszta bola do 

doby kompletnej rekonštrukcie, aby to bolo námestie , za 

ktoré sa Bratislava nemusí hanbi ť.  

Takže toto je faktická informácia, ktorá ešte sa tý ka 

materiálu.  
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Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, ja nevidím v tomto materiáli informác iu 

o uznesení číslo 58, ktorým sme vás zaviazali ako 

zastupite ľstvo na dnešné zastupite ľstvo poda ť informáciu 

o PKO.  

Keďže čakal som, lebo ste nás informovali na grémiu, 

že bude podaná, ale nenašli sme si žiadny materiál,  tak sa 

chcem opýta ť, že či bude podaná. Ke ď nebude podaná, tak by 

asi mala by ť v tomto uznesení ako nesplnená. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, povedal som, že bude podaná, tak bude  

podaná.  

My sme v čera skon čili o tri, pol dvanástej, alebo 

o jedenástej mestské zastupite ľstvo. Takže majte, prosím, 

pochopenie, že pracovníci magistrátu, ktorí pracujú  na tom 

uznesení, sa potrebujú aj trochu vyspa ť.  

My sme potrebovali ešte reflektova ť do tej správy 

výsledok v čerajšieho hlasovania, pardon, aj v čerajšej, 
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včerajšej debaty. Keby bolo bývalo zastupite ľstvo v tom 

pôvodnom termíne tridsiateho, tak to máte na stole už, 

samozrejme, v materiálmi dopredu. Ke ďže sme skon čili v čera 

pred polnocou, tak to dostanete v priebehu dnešného  d ňa, 

ale v čas na to, aby sme boli pripravení na tú diskusiu.  

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu  

a prosím návrhovú komisiu.   

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Čiže návrh uznesenia je v zmysle textácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných,  

dvadsa ťpäť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 1A NÁVRH NA PRIJATIE PRAVIDIEL PODPORY 

KANDIDATÚRY NA KONGRESOVÉ PODUJATIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame k bodu dva a to je Informácia o,  

pardon, 1A, mám pozmenenú, pozmenený pozvánku a tým  je 

Návrh na prijatie Pravidiel podpory kandidatúry na 

kongresové podujatia. A prosím predkladate ľov materiálu, 

aby ho predstavili. 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Svore ňová. 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

V podstate v tomto materiáli sa jedná o podporu 

kongresového turizmu, ktorý povedzme, zatia ľ je trošku 

v Bratislave tak na druhej ko ľaji a vychádza v podstate 

s potrieb praxe.  

Kongresové agentúry, alebo také agentúry, ktoré sa 

snažia organizova ť kongresové podujatia v Bratislave, sa 

nám ve ľmi často s ťažujú, že sa im nedostáva takej tej 

základnej podpory, ktorá je celkom bežná v mnohých mestách, 

či už u nás, alebo v zahrani čí. To znamená, dlho trvá 

niekedy podpísanie takzvaného Letter of Intent, čo je 

vlastne list, ktorým len mesto vyjadruje to, že sa poteší, 

ak sa takéto kongresové podujatie bude kona ť v meste. 
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Takisto sme sa ako BTB pokúšali zavies ť takzvaný 

Ambasador program, ktorý je vlastne program pre ved cov, 

ktorí sa v rámci svojej vedeckej komunity snažia vl astne 

ovplyvni ť to, aby sa kongres tejto komunity konal 

v Bratislave a tak ďalej.  

Čiže v podstate všetky tie návrhy vychádzajú naozaj 

z potrieb praxe. Vo všetkých prípadoch sa jedná v p odstate 

o veci, ktoré nemajú pre mesto žiaden finan čný dopad. 

V mnohých mestách, poviem príklad z Prahy, sa bežne  

používa spôsob aj podpory kongresov, že agentúra, k torá 

organizuje kongres na tristo ú častníkov vlastne na každú 

hlavu dostane naspä ť dotáciu vo výške, vo výške asi dvesto 

korún českých, to znamená asi desa ť Euro.  

O takéto nie čo samozrejme v tejto finan čnej situácii 

v meste ur čite žiada ť ur čite nebudeme, ani nežiadame, preto 

by som chcela poprosi ť aspo ň o túto formu nefinan čnej 

podpory, ako formu akéhosi morálneho uznania pre tý ch, 

ktorí sa naozaj snažia nejaké tie kongresy do Brati slavy 

donies ť.  

Na záver aspo ň zopakujem, že to čo som tu už 

nieko ľkokrát hovorila, že kongresový návštevník je pre 

mesto najvýnosnejší návštevník. Kým priemerný (pozn ámka:  

nezrozumitelné slovo), teda priemerné výdavky  turi stu, 

ktorý strávi jednu noc v Bratislave sa pohybujú oko lo 

100,00 Euro, tak vlastne tie celkové výdavky, to čo sa 

minie na jedného kongresového návštevníka Bratislav y, nám 

vychádza v prieskumoch okolo 350,00 Euro. Čiže naozaj sú to 
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návštevníci, ktorí si pod ľa mňa zaslúžia aspo ň túto 

nefinan čnú a morálnu podporu.  

Ďakujem. 

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 Dostál.  

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

Chcel by som sa spýta ť predkladate ľky, že či je pod ľa 

nej nevyhnutné, aby mestské zastupite ľstvo prijímalo nejaké 

uznesenia, nejaké pravidlá týkajúce sa toho, že, že  

primátor, alebo teda neviem kto, napíše nejaký podp orný 

list, alebo osobné po ďakovanie, alebo prijme organiza čný 

výbor.  

Toto sú veci, ktoré pod ľa mňa, k ľudne sa mohli 

dohodnú ť medzi organizátormi, alebo, alebo organizáciou, 

ktorá sa tým zaoberá a vedením mesta. Nie je mi jas né, 

pre čo na túto tému má prija ť zastupite ľstvo nejaké 

uznesenie.  

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: 

Chcem navrhnú ť trochu iný petit toho uznesenia a 

myslím, že tým sa aj vyjasní možno aj v prospech to ho, čo 

mala aj jeho autorka na mysli. Návrh uznesenia by m ohol 

znie ť, ak by aj ona súhlasila, nechcem to robi ť proti jej 

vôli: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu žiada 

primátora predloži ť pravidlá podpory kandidatúr, pravidlá 

podpory kongresových podujatí v Bratislave. Alebo n ávrh 

pravidiel, návrh pravidiel podpory kongresových pod ujatí 

v Bratislave.  

A materiál potom by neschva ľovalo, ale zobralo na 

vedomie v tom zmysle, že je to nejaký podnet odborn í čky, 

ktorá odporú ča niektoré z metód.  

Poprosím navrhovate ľku, či by sa vedela stotožni ť 

s takouto zmenou petitu uznesenia.  

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: 

Nemám problém si osvoji ť návrh pána poslanca Budaja. 

Čiže ak je vô ľa, môžme k ľudne da ť hlasova ť o uznesení 

v tomto znení, ako navrhuje pán poslanec Budaj.  

Čo sa týka otázky pána Dostá, pána poslanca Dostála.   
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Ja som v podstate dostala túto požiadavku od 

kongresových agentúr, ktoré sa mi teda s ťažovali, že 

jednoducho dlhodobo, aby som nekrivdila nie len ter az, ale 

v minu, ani v minulosti sa jednoducho tejto podpory  zo 

strany mesta nedostáva a požiadali ma, či by som teda mohla 

predloži ť takýto materiál na rokovanie komisie cestovného 

ruchu. Urobila som tak a vlastne výsledkom je tento  

materiál.  

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 si to len chcem ozrejmi ť s pani predkladate ľkou. 

My sme to prebrali na komisii. To je, myslím, ten 

materiál, ktorý sme tam mali pred nejakým časom. Tam vtedy 

bolo aj prijaté také, taký záver, že by ten, ten pr oces 

toho, toho sprocesovania tých, tých nazvem to žiado stí 

o záštitu napríklad primátora, jednoducho, že by sa  to 

najprv odstupovalo magistrátu a potom by, všetko, t eda aby 

sa vedelo o čo, o čo sa pána, čo pána primátora tie 

subjekty žiadajú a následne by sa to na spracovanie  

a vyhodnotenie tých žiadostí postúpilo BTB.  

A ja ke ď som pozeral ten materiál, tak tam je to 

spravené tak, že to ide BTB, to to vyselektuje 

a primátorovi sa dostane už len nie čo z toho. A mne sa to 

vtedy nezdalo správne a tá komisia sa potom dohodla , že 
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teda sa to nejakým spôsobom upraví. Ale ja som to v  tom 

materiáli upravené nevidel.  

Tak chcel by som si ozrejmi ť, že ako to teda je.  

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: 

Pán Vetrák, ja som si ešte raz pozrela ako to je 

naformulované.  

Ono tá prax je taká, že ke ďže BTB vlastne zastrešuje 

Congressional Buro, máme teda jednu zamestnanky ňu, ktorá je 

proste zodpovedná za organizáciu kongresu a magistr át 

vlastne nemá momentálne už ani tú jednu pozíciu ref erenta 

pre cestovný ruch, tak toto vlastne vychádza z prax e, že 

jednoducho, tie subjekty sa vä čšinou obrátia na nás. Čiže 

my následne postúpime.  

Ja samozrejme v žiadnom prípade nechcem pánovi 

primátorovi napoveda ť ako má naloži ť so žiados ťami, ktoré 

dôjdu priamo k nemu, ja som skôr teraz sa snažila n ájs ť 

nejaký spôsob možnože pomoci tým, ktorí sa obracajú  na BTB.  

Čiže ke ď sa niekto obja, obráti priamo na magistrát, 

na pána primátora, to samozrejme, je jeho osobná 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec ešte reaguje fakti na seba.  

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

Áno, ďakujem.  

Pán primátor, ja by som sa teda vás chcel spýta ť, že 

ak vám nevadí ten postup, že by to bolo takto. Že t o pôjde 

BTBéčke, BTBé čka odselektuje časť tých žiadostí na vás, a 

že vám sa dostane už len vyselektovaná časť, že nebudete 

o niektorých vedie ť. Len aby som sa uistil. Lebo ak vy ste 

s tým konformní, tak ja do toho potom ako v ŕta ť nebudem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, na vašu otázku poviem:  

Ja chcem ve ľmi oceni ť iniciatívu, že chceme vnies ť 

poriadok do podporovania a, a, a rozvíjania kongres ovej 

turistiky, pretože to je ve ľmi dôležitý zdroj príjmu pre 

mesto a je to ve ľmi dôležitý zdroj turistického ruchu. 

Len preto, aby sme to robili kvalitne, by som aj 

prosil, ke ď máme také materiály, skúsme ich najprv 

prerokova ť s odbornými pracovníkmi magistrátu, skúsme ich 

najprv prerokova ť s tými, ktorých sa týka. To znamená 

Bratislava Tourist Board. To je tá organizácia, kto rá toto 

rieši.  
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Zastupite ľstvo v tomto má, možnože informa čné nejaké 

kompetencie, ale my samozrejme, tie veci robíme, al e toto 

nie je vec, ktorú má rozhodova ť zastupite ľstvo nejakými 

uzneseniami. My nemôžeme úkolova ť BTBé čku. Po ďme si spolu 

sadnú ť, vypracova ť s nimi nejaké zásady.  

A hovorím, ke ď máme nejaké iniciatívy, a ja som za ne 

vďačný, tak ich pošlite, prosím vás, aj mne a stretnime  sa 

a povedz, a, a, povedzme si to. Vy ste to poslali i ba ako 

aby sa to zaradilo do programu. Je to škoda, strati li sme 

čas. Mohli sme tento materiál dopracova ť, pripravi ť aj 

s BTBé čkou, aby sme sa tu nemuseli zdržova ť diskusiami 

o tom, kto bude posiela ť komu aké pozvánky a podporenia.  

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Svore ňová ešte faktickou.  

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

Ja len chcem doda ť, že v podstate toto čo pán primátor 

navrhujete, sa do istej miery rieši tým pozme ňovákom, ktorý 

navrhol pán Budaj, kedy vlastne vám len ukladáme úl ohu 

pripravi ť návrh.  

Čiže vlastne, tam vznikne tým pádom ten priestor, ab y 

sme si sadli s BTBé čkou, alebo si sadli s BTBé čkou a ešte 

doladili tie spôsoby podpory.  

Myslím si, že  
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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) ten materiál, toto 

nie je vec, ktorá sa má prerokova ť a neni to vec na 

rozhodovanie mestského zastupite ľstva. 

Ale, nech sa pá či. 

Pani námestní čka Plšeková.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Práve to som chcela poveda ť, že to sú bežné funk čné 

veci medzi mestom, BTB a inými organizáciami. Ani t akúto 

vec každú nebudeme predsa schva ľova ť v zastupite ľstve. 

A nehovoriac o tom, že ľudia z BTB mi povedia, že ten 

materiál podpisovali na chodbe, ani ho ne čítali.  

Tak bu ďme k sebe úprimní, pripravme nie čo, čo je 

normálne, dajme si nejaké zásady fungovania mesta a  BTB, 

nech sú písomne. Ak bude chcie ť zastupite ľstvo, môžu ís ť aj 

do zastupite ľstva, ale toto bežne funguje. Však tu chodí 

kopec žiadostí o podporu kongresovej turistiky a pá n 

primátor ešte ani jedinú neodmietol, lebo ide naoza j len 

o formálny akt podpory. Dokonca s mnohými som sa st retla aj 

ja.  

Čiže, toto naozaj je materiál pre materiál. To nie j e 

materiál, ktorý vecne rieši nejakú dramatickú vec.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nedá sa faktickou na faktickú. Takže sa, prosím, 

prihláste riadne do diskusie, pani poslanky ňa. 

Nech sa pá či. 

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

Dobre. 

Ja chcem len, všetky pripomienky akceptujem.  

Ako som už povedala, ja som ten materiál v podstate  

predložila na základe toho, že m ňa teda kongresové 

agentúry, ktoré sú aj členmi BTB požiadali o takúto spôsob 

pomoci práve na základe toho, že mali pocit, že sa im tejto 

pomoci nedostáva.  

Ak sa zastupite ľstvo rozhodne, že takýto materiál 

nechce prija ť, samozrejme, budem to akceptova ť. Ja si 

myslím, že by bolo dobré vyjadri ť túto formu podpory 

kongresovým agentúram. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nikto sa už nehlási.  

Uzatváram diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne.  

V diskusii predniesol pán poslanec Budaj pozme ňovací 

návrh, len nemáme ho písomne.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale písomne. Ako, treba predloži ť. Takže. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno.  

Dobre, ale, má sa to da ť písomne.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, procesnú, faktickú.  

Pustite, prosím vás.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Pani poslanky ňa vravela, že si to berie autoremedúrou, 

tak neviem, pre čo o tom hlasujeme.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Ale, musí to ona poveda ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  po čuť slová : ale jak to mi napíšeme? ) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Neviem. Môžme hlasova ť teda?  

Tuto sa píše ten návrh pozme ňováku, ktorý si pani 

poslanky ňa vzala autoremedúrou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Zaznel v diskusii, odprezentovaný?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Môžme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Takže hlasujeme o tom pozme ňovacom návrhu, alebo 

dopl ňujúcom, ktorý zaznel v diskusii.  

Nech sa pá či, registrujte sa a hlasujte. 

 (poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Osvojila. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pardon, tak hlasujeme o materiály.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťštyri za, pä ť sa zdržalo, jeden nehlasoval. 

Materiál, uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 1B NÁVRH RIEŠENÍ PROBLÉMOV V DOPRAVE 

V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU V 

BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame k bodu dva a to je, Jedna, 1 B, Návrh 

riešenia problémov v doprave v oblasti cestovného r uchu.  

Materiál. Uvítal by som, keby sme mali príležitos ť sa 

o ňom bavi ť v odborných oddeleniach magistrátu, s hlavným 
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dopravným inžinierom a spolo čne pripravi ť vec, ktorá je, 

ktorá je naša spolo čná, pretože samozrejme, tie problémy 

treba rieši ť. Takto je to materiál, ktorý neprešiel vôbec 

magistrátom.  

Ale, nech sa pá či, uve ďte ho.  

Pani poslanky ňa Svore ňová. 

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

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo.  

Tento materiál vlastne žiada pána primátora, aby da l 

vypracova ť patri čným orgánom, to znamená pravdepodobne 

hlavnej dopravnej inžinierke a teda oddeleniu koord inácie 

dopravných systémov projekt dopravných riešení pre 

turizmus.  

Opäť uvediem proste. Každoro čne ako za čne turistická 

sezóna za čínajú dochádza ť ku konfliktom turistických 

autobusov, autobusov MHD, ob čas sú problémy s tým, že sa 

tam premnožili nekoordinovane vlá čiky, brzdia dopravu. Máme 

nedostatok záchytných parkovísk a tak ďalej.  

Spravidla nasleduje postup, kedy vlastne je prijaté  na 

začiatku sezóny nejaké ad hoc riešenie, dá sa niekde 

asisten čná služba, obmedzí sa tra ť nejakému vlá čiku a tak 

ďalej.  

Čiže týmto materiálom by som chcela len požiada ť 

magistrát, aby pristúpil k tomu kroku a dal vypraco vať 

takýto projekt.  
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Ja v dôvodovej správe uvádzam niektoré riešenia, kt oré 

teda navrhla či už BTB a tak ďalej, a to sú len naše 

príklady riešení. 

Čo ja žiadam,  alebo o čo prosím,  je to, aby bol 

kone čne vypracovaný jeden komplexný dopravný projekt 

venujúci sa všetkým turistickým vozidlám, ktorý nao zaj si 

budú môc ť cestovné kancelárie osvoji ť s dlhodobou 

platnos ťou, riadi ť sa pod ľa neho, nebude sa to meni ť každú 

sezónu, budú vedie ť cestovky na čom sú, slovenské, 

zahrani čné a nebude dochádza ť k zbyto čným kolíziám 

turistických autobusov, autobusov MHD, ako sa stáva  a tak 

ďalej.  

Čiže vlastne týmto materiálom žiadam práve o to, aby  

takýto projekt bol vypracovaný.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani námestní čka Plšeková.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chápem vašu snahu. Chcem len poveda ť, že pred vyše 

mesiacom dostala takúto úlohu pani Kratochvílová. N a 

operatívnej porade ju. Konštatovala v akom stave to  je. 

Dokonca ja som ju požiadala aj o to, aby rozšírili sa tieto 
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služby, lebo požiadali nás ľudia z Múzea petržalského 

opevnenia, aby takéto výletné autá chodili nie len tu po 

Starom Meste, ale aj do Petržalky. A potrebovali ur či ť 

miesto kde by mohli ma ť odstavené takéto auto, ako sú tie 

vlá čiky.  

Áno, máte pravdu, dochádza ku kolíziám.  

Takže už pred vyše mesiacom takúto úlohu dostala pa ni 

hlavná dopravná inžinierka. Preto, aby sme zbyto čne asi 

nevyrábali materiály pre materiály, je dobré možno,  keby 

ste také veci naozaj sa spýtali vždy vopred na magi stráte, 

či taká vec sa už rieši a nemusíte naozaj prácne 

vypracováva ť nejaký materiál.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Augustini č.  

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

Mne príde celkom nevhodné, aby ktoko ľvek z vedenia 

mesta komentoval prácu poslanca takýmto spôsobom.  

Mne sa pá či, že tu máme človeka z fachu, ktorý prináša 

nápady, ktoré tu doteraz nefungovali, povedzme si n a 

rovinu, a stále nefungujú. 

A to, že sa nie čo rieši, no napríklad, ja nemám tú 

informáciu a som v dopravnej komisii a nemám tú inf ormáciu, 

žeby sa nie čo riešilo. Čiže aj úrad by mohol dáva ť 

informácie nám, či nie čo rieši a či nie čo navrhuje.  
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Takže ja si myslím, že So ňa dala ve ľmi dobré návrhy, 

ktoré ur čite pomôžu v mnoho, k lep, vyrieši ť veci 

k lepšiemu. A nemyslím si, že je fajn, aby sa tu ta kto 

komentovali. Takže bola by som rada, ak by sa to na budúce 

nedialo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani hlavná dopravná inžinierka Kratochvílová.  

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

inžinierka: 

Áno.  

Je to problém tak, ako bol pomenovaný. Je to problé m 

už dlhodobý. A každý rok je, vzh ľadom na to, že ten po čet 

vozidiel sa zvyšuje náro čnejší, alebo teda 

problematickejší.  

My sme sa tým za čali zaobera ť. Trošku neskoro 

z h ľadiska sezóny, lebo boli vydané už nejaké povolenia . 

Ale fakt je ten, že to treba rieši ť komplexne, nie len tie 

vlá čiky, ale aj autobusy.  

Tým, že ten problém budeme musie ť rieši ť v skupine 

nejakej pracovnej, bude to musie ť, budú tam zastúpení aj 

policajti, príslušné mestské časti a samozrejme to budeme 

rieši ť aj cez komisiu dopravy.  
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Predpokladám, že si to bude vyžadova ť viac času. 

Myslím si, že tento rok už neurobíme žiadnu zmenu, ale 

myslím si, že na ďalšiu sezónu sa vieme pripravi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál.  

Upozor ňujem, že do, faktickými sa dá prihlasova ť iba 

počas trvania príspevku. Takže pán poslanec Vetrák sa musí 

riadne prihlási ť.  

Pán poslanec Dostál. 

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

Ďakujem. 

Ja nie som sú časťou vedenia mesta, tak sná ď si môžem 

dovoli ť kritizova ť kolegy ňu.  

Tiež mám pocit ako pri tom predchádzajúcom materiál i, 

že to je vec, ktorá by sa dala rieši ť interpeláciou, alebo 

obrátením sa na prílušný odborný útvar magistrátu, alebo 

komunikáciou s niekým z vedenia.  

V žiadnom prípade nechcem upiera ť nikomu z poslancov 

predklada ť materiály aké, aké uzná za vhodné. Je namieste, 

aby sme sa o tom bavili, ale naozaj sú veci, ktoré sa dajú 

rieši ť aj inak, a ktoré myslím si, že, že, že nie je celk om 

patri čné, aby o nich zastupite ľstvo rozhodovalo.  
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A sú časťou toho uznesenia je aj, že požiadame 

primátora rokova ť s majite ľmi parkovísk o možnostiach 

zriadenia záchytných parkovísk pre turistické autob usy a to 

najmä so Slovenským národným divadlom a Inchebou (g ong). 

No, neviem, či práve takýmto spôsobom by mal pán primátor 

trávi ť svoj čas, či nie sú aj nejaké dôležitejšie veci, 

ktorým by sa mal venova ť, ako rokovaniu s majite ľmi 

parkovísk.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A pre čo práve s týmito, že?  

Pani poslanky ňa. 

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

Na pána Dostála budem reagova ť na konci. Teraz k tomu, 

že takýto projekt sa už robí.  

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

No, vy môžete reagova ť iba na konci. Nemôžte 

faktickými na faktickú. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Že vy môžte reagova ť na konci faktickou, ale potom nie 

fakt. 

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

No, áno, teraz budem reagova ť na pani Plšekovú.  

Viem, že sa za čal robi ť projekt oh ľadom vlá čikov, čo 

tam mne chýbalo, je práve tá komplexnos ť, ako pani 

Kratochvílová povedala. To znamená, aby sa to urobi lo ako 

jeden balík pre všetkých.  

A druhá vec, pre ktorý si myslím, že takýto materiá l 

patrí do zastupite ľstva. Ve ľmi pravidelne sa stáva, že 

jednoducho úradníci nestihnú túto vec v čas, aby sa dalo 

pripravi ť na ďalšiu turistickú sezónu.  

Čiže čo chcem docieli ť je aj to, aby proste boli, bol 

tento projekt pripravený v čas, tak aby na budúcu sezónu sa 

naoža, naozaj už všetci aktéri cestovného ruchu 

v Bratislave vedeli pripravi ť a vedeli zariadi ť pod ľa tých 

nových riešení, aby sa nikto nemohol vyhovára ť, že tie 

pravidlá nepoznal v čas.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Bratislava - Devín: 

Ja len chcem privíta ť tento materiál. Skuto čne je to 

problém, ktorý je potrebné rieši ť. Možno by som len 

doplnila tam ten okruh navrhovaných problémov, ktor é je 

treba rieši ť o otázku, neviem ako to, vjazdu do, do 

oblastí, kde teda bežne sa nesmie s motorovými vozi dlami. 

Napríklad u nás je to konkrétne nábrežie, kde je pe šia 

zóna. Ur čite ke ď z lode vystúpi dvadsa ť seniorov vo vysokom 

veku, tak asi nikto od nich ne čaká, že prejdú ďalej na tie 

miesta kam vlastne smerujú. Aj toto treba zaregulov ať. 

A tie zmätky v doprave s turistami, ktorých tu ale na 

druhej strane chceme a vítame, v meste vznikajú, ta kže je 

ozaj dôležité sa tejto téme venova ť zodpovedne, odborne.  

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: 

Ďakujem za slovo. 

Tiež by som sa prihlásil k tým, ktorí hovoria, že t áto 

téma je dôležitá.  
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Ja si pamätám, že my sme to preberali na komisii, čiže 

ja osobne som uzrozumený s týmto materiálom a nemám  problém 

ho podpori ť.  

Ale na druhej strane poviem, že myslím si, že tu je  

úplná taká absencia dohody na tom, akým spôsobom po slanci 

predkladajú materiály. Lebo jedni to robia tak, že to tu 

chodia s tým na zastupite ľstvo priamo, nedajú to nikde, 

potom od druhých sa to chce. Dos ť to devalvuje celý proces.  

Čiže ak by som tomu nie čo vytkol, je to, že asi to 

malo ís ť tiež do odborných útvarov, a viem, že je tam 

pravdepodobne nejaká časová, časový problém s tou 

turistickou sezónou.  

Ale mali by sme sa nejako zhodnú ť a dohodnú ť na tom, 

podľa mňa ako poslanci, že to bude prechádza ť riadne tým 

procesom a všetky. Lebo potom, potom niektorým, nie ktorí 

tuná obchádzajú tie pravidlá, alebo ich nedodržiava jú, 

prechádza im to, druhým to neprechádza. Je tu totál ny chaos 

v tom.  

A k tomuto materiálu sa tie odborné útvary 

nevyjadrili. Čiže, je, je na zváženie predkladate ľa, že či 

je to tak súrne, aby sa to ešte nedalo prerokova ť tým 

odborným útvarom a potom sa to predložilo na ďalšie 

zastupite ľstvo. Ale ak sa o tom bude hlasova ť, ja som s tým 

uzrozumený, ja nemám s tým problém. Ale bolo by to 

štandardnejšie ešte da ť na budúci mesiac po prerokovaní 

v odborných útvaroch.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 190 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj faktickou. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Súhlasím s pánom Vetrákom. Pripomínam, že aj on 

predkladal z vlastnej iniciatívy materiál. Tak isto  sa to 

deje v národnej rade.  

Iniciatívy poslancov sú dôležitou formou spolupráce  

s exekutívou, s tými ktorí majú ten aparát.  

Áno, častokrát sa to dorába, častokrát aj táto 

diskusia je užito čná pri tom materiáli. Ja súhlasím, že 

môžu sa, že môžu sa predsedovia klubov dohodnú ť na nejakých 

pravidlách. Ale toto výsostné právo ponúknu ť svoj poh ľad, 

ponúknu ť svoje návrhy a dáva ť spätnú väzbu, respektíve 

realizova ť aj pred o čami verejnosti svoju politickú prácu, 

to je základná, základná úloha a šanca každého posl aneckého 

mandátu.  

Tak aj v tomto zmysle vystupujem na obhajobu 

iniciatívy pani Svore ňovej.  

Ste to vy, pán primátor, ktorý nie raz (gong) ste s a 

obrátili s výzvou na takéto iniciatívy a čakal by som, že 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Mrzí ma, že ma nepo čúvate, pán Budaj, pretože za čal 

som svoj príspevok, príspevok tým, že si cením tu 

iniciatívu, pretože upozor ňuje na veci, ktoré treba rieši ť, 

ale po ďme ich rieši ť aj lepšie a spolu.  

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Na za čiatok možno k tomu, čo povedal pán Vetrák.  

Ja si oce ňujem napríklad prácu, ktorú si naozaj ve ľmi 

poctivo dal s tým materiálom k centrálnemu vykurova niu 

a naozaj odpracoval, odrobil možno aj za nás všetký ch 

ostatných, ktorí tam budeme podpísaní. Len chcem 

pripomenú ť, že tento materiál bol predkladaný ešte pred 

mestskou radou a bol by tam dostato čný čas, aby sa k nemu 

vyjadrili aj všetky odbory na meste. A hlavne, tent o 

materiál predsa žiada o stanovisko jednotlivých odb orov 

mesta.  

Čiže, v podstate v jeho prípade by aj bolo zbyto čné 

pýta ť sa na stanovisko odborov, že či budú ochotné prida ť, 

vyda ť nejaké stanovisko svo, svojich odborov. Čiže nie je 

to taký materiál, ktorý by pred tým, ako bude schvá lený, 

musel prejs ť nejakým kole čkom.  

Ale to hlavné, čo som chcel poveda ť, lebo toto bola 

len reakcia, že teda okrem kolegyne Soni Svore ňovej, ja 
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v zásade chcem aj po ďakova ť, pretože vidím, že je tu 

všeobecná podpora, že aj pán primátor, pani vicepri mátorka, 

pani hlavná dopravná inžinierka riešia tento problé m. To 

znamená, ani by nemal by ť problém poskytnú ť nejaké 

stanovisko k tomuto materiálu a myslím si, že by te da práve 

kvôli tomu, že sa to už rieši aj na meste, nemalo b yť 

problém tento materiál  schváli ť, prija ť uznesenie 

a následne neskôr poskytnú ť vyjadrenie.  

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 by som chcela ma ť jednu pripomienku, možno 

systémovú.  

Ja by som možno rada keby magistrát zaradil nejakú 

informáciu zo strany hlavnej dopravnej inžinierky, ale 

možno aj zo strany hlavnej dopra, hlavnej architekt ky, 

pretože mi im vždycky kladieme nejaké úkoly a úlohy , ale ja 

mám taký pocit, že ešte sme nepo čuli z ich strany, že či to 

vôbec kapacitne zvládajú. Či majú vytvorený ten priestor, 

financie. Lebo majú ve ľkú zodpovednos ť. Tú zodpovednos ť sme 

im ve ľmi radi dali, ale či vôbec zvládajú. Či by sme mohli 

dosta ť, možno nabudúce, alebo niekedy v najbližšom čase, 

buď nejakú informáciu na komisiách, alebo možno aj do 
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zastupite ľstva, že aké sú ich nároky. Pretože nejak im 

nedávame ten priestor.  

My poslanci máme priestor im naklada ť a úkolova ť ich, 

zadáva ť im zodpovednos ť za nejaké vypracovanie materiálu. 

Ja vlastne neviem, že či kapacitne oni nes, nestrádajú. 

Nemáme tú informáciu aj z tej druhej strany magistr átu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani starostka Kolková.  

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja chcem využi ť priestor z diskusie o turistickom 

ruchu a turistoch.  

Opakovane príležitostne upozor ňujem. V bežnom 

civilizovanom svete sú turisti významným zdrojom pr íjmu. Je 

to normálne priemyselné odvetvie. Bratislava, pod ľa mňa 

toto vôbec nevyužíva.  

Za seba, ako za starostku, ktorá má v sezóne najmä 

množstvo turistov, môžem poveda ť ako vnímame turistov my 

interne doma v Devíne. Normálne by som takéto nie čo asi 

nemala vôbec vyslovi ť. Ale keby som sa správala nejak 

ekonomicky, tak zavrem pred turistami celý Devín, l ebo 

prínosom  pre Devín z turistov je bodrel po víkende , ktorý 

upratujeme z nášho rozpo čtu, a príjmy? Nula.  
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Bavíme sa o regulácii, ja neviem, dopravy, ale si 

myslím, že téma využitie turistického ruchu pre pro spech 

Bratislavy a myslím tým konkrétny finan čný príjem, 

prospech, je takisto treba  spracova ť a využi ť normálne 

možnosti, ktoré turisti akoby ponúkajú z h ľadiska príjmov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Štasselová.  

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

Áno, ďakujem pekne.  

Ja by som chcela navrhnú ť doplnenie uznesenia o bod C, 

aby problematika turistických vyhliadkových vozidie l bola 

zahrnutá do výberového konania o vizuálnej identite  mesta.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ešte raz, prosím?  

Pre čítajte to, (poznámka: nezrozumite ľné slovo). 
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Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Nie, nie je to bod jedna. To je len koncepcia a ja 

chcem aby to bolo zahrnuté do vizuálnej, do sú ťaže 

o vizuálnu identitu mesta. Čiže ako majú vyzera ť, alebo 

nejaké parametre ako majú vyzera ť tieto turistické 

vyhliadkové vozidlá, ktoré sa stále zvä čšujú a je ich stále 

viac a viac.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, ďakujem.  

Do diskusie sa nikto nehlási.  

Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návr h 

uznesenia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

V diskusii predniesla pani poslanky ňa Štasselová 

doplnok,  pozme ňovací návrh, len poprosím písomne keby ho 

mohla da ť.  

(poznámka:  čaká sa na poslanky ňu, aby odovzdala 

písomne svoj návrh) 

A zatia ľ teda môžme hlasova ť o tom návrhu uznesenia A, 

B. Alebo ako o celku chcete?  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, o čom ideme hlasova ť?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz vlastne pani poslanky ňa píše ten doplnok, 

pozmeňovací návrh. Ja hovorím, že či môžme hlasova ť o tom 

pôvodnom zatia ľ.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, tak čakáme.  

Nie, ja poprosím, aby to napísala pani poslanky ňa. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže mám písomný návrh pani poslankyne Štasselovej .  

Doplni ť bod 3, doplni ť v časti B, doplni ť problematiku 

turistických vyhliadkových vozidiel do výberového k onania 

o vizuály identity, o vizuálnej identite mesta.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

dopl ňujúcom.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, dvaja sa zdržali, jeden nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Návrhová komisia, prosím, o ďalší návrh uznesenia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

A potom je to pôvodné.  

Čiže mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie návrh riešení problémov v doprave 

v oblasti cestovného ruchu v Bratislave, 

a po B žiada primátora 

po a) vypracova ť projekt riešenia problémov v doprave 

v oblasti cestovného ruchu, ktorý bude obsahova ť pravidlá 

prevádzkovania turistických vyhliadkových vozidiel a návrh 

riešenia dopravy v blízkosti hradu pre potreby cest ovného 

ruchu,  

bod b) rokova ť s majite ľmi parkovísk o možnostiach 

zriadenia záchytných parkovísk pre turistické autob usy a to 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 198 

najmä so Slovenským národným divadlom a Incheba, a.  s. 

Termín: 24. september 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 

uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ť za, štyria sa zdržali. 

Uznesenia bolo prijaté.  

Ďakujem. 
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BOD 2 INFORMÁCIA O REALIZOVANÝCH ZMENÁCH 

ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY NA ROK 2015 VYKONANÝCH NA 

ZÁKLADE SPLNOMOCNENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY, UZN. Č. 100/2015 ZO D ŇA 

09. 04. 2015 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame k bodu číslo dva a to je Informácia  

o realizovaných zmenách rozpo čtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2015. 

Je to zmena, ktorá vyplýva  z plnenia, zo záväzného  

uznesenia mestského zastupite ľstva oh ľadne kontroly 

v mestských podnikoch, ktorú teda vykonávame. A tát o stojí 

šes ťdesiattisíc Eur. A to je zmena, ktorá sa týka plnen ia 

tohto uznesenia.  

Pán riadite ľ, nech sa pá či, úvodné slovo.  

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

Ďakujem pekne.  

Dňa 9. 4. 2015 pri schva ľovaní rozpo čtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy  na rok 2015 v časti C, 

bod 1 mestské zastupite ľstvo požiadalo primátora hlavného 

mesta predklada ť informáciu o vykonaných presunoch 

rozpo čtových prostriedkov medzi programami do výšky pä ť 
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percent, podprogramami, prvkami a položkami rozpo čtovej 

klasi, klasifikácie do výšky desa ť percent v rámci jedného 

programu.  

K takejto zmene došlo vo výške šes ťdesiattisíc Euro, 

ako povedal pán primátor, tieto financie boli presu nuté 

v rámci doty čného programu v súvislosti s realizáciou 

plnenia uznesenia navrhnutého pánom poslancom Grend elom, 

v súvislosti s vykonanou kontrolou v podnikoch Dopr avný 

podnik Bratislava a OLO, akciová spolo čnos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nikto sa nehlási.  

Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návr h 

uznesenia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Mestské zastupite ľstvo berie na vedomie Informácia o 

realizovaných zmenách rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy 

za rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia Mes tského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesením 

číslo 100/2015 zo d ňa 09. 04. 2015. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 
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Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 2A NÁVRH NA PREDKLADANIE PRAVIDELNÝCH 

INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA FINAN ČNÉHO 

HOSPODÁRENIA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY  NA ZASADNUTIA 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 bodu 2A a to je Návrh na predkladanie  

pravidelných informácií týkajúcich sa finan čného 

hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy  na zasad nutia 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

A prosím predkladate ľa, aby ho uviedol.  

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

Ďakujem za slovo. 

Tak ako som už povedal, pri bode program, kedy sme 

zara ďovali tento bod, snažíme sa, myslím, všetcia, aj 

s vami, pán primátor, na čele, aj jednotliví poslanci, aby 

hospodárenie s financiami mesta, mestských podnikov  bolo čo 

najtransparentnejšie a každý primátor, ktorý tu bol , to tak 

to nejakým spôsobom posunul dopredu. Myslím, že zas  je čas, 

aby sme mali vä čší prehlia, preh ľad v peniazoch a v mí ňaní 

peňaz, pe ň, narábaní s peniazmi a nie len v mestských 

podnikoch, ale aj na magistráte samotnom. Lebo magi strát 

samotný má obrovský rozpo čet a my ako poslanci by sme mali 

vedie ť, ako sa s financiami hospodári. 

Preto som si dovolil predloži ť návrh na predkladanie 

pravidelných informácií, týkajúcich sa finan čného 

hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy na zasadn utie 

mestského zastupite ľstva.  

Je to, je to materiál, v ktorom vás žiadam, aby ste  

nám vždycky pred zastupite ľstvom skompletizovali zoznam 

zaplatených faktúr za dodanie tovarov a služieb vše tkých, 

ktoré sú nad, nad sumu vyššiu ako tisíc Eur, zoznam  

objednávok, ktoré ste podpísali za obdobie pred 

zastupite ľstvom, zoznam zmlúv, ktoré ste podpísali na 

objed, na dodanie tovarov a služieb, zoznam verejný ch 

obstarávaní, ktoré ste vyhlásili v súlade s plánom 

verejného obstarávania, ktoré boli ukon čené podpisom 

zmluvy, zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade 

s plánom verejného obstarávania, ale ku d ňu spracovania 

neboli ukon čené. Zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli 
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vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne verejného 

obstarávania s odôvodnením pre čo neboli a plán verej, 

verejných obstarávaní na najbližšie obdobie.  

Snažil som sa ten materiál koncipova ť tak, aby ste 

mali dostatok času a ho spracova ť, to znamená, vždy budete 

ten materiál robi ť odo d ňa mestskej rady, alebo poslednej 

mestskej rady po de ň, ktorý predchádza najbližšej, 

najbližšej mestskej rade.  

Jednu zmenu si dovolím, som bol s organiza čného 

upozornený a to teda opravujem, nemôžme uklada ť 

riadite ľovi, ale môžme žiada ť primátora. Čiže ten materiál 

mením tak, že sloví čko ukladá, ktoré je tam zvýraznené, 

nahrádzam sloví čkom žiada primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy a tak ďalej.  V písomnej podobe to máte, bolo 

ráno rozdané všetkým na stôl.  

Toľko k úvodnému slovu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec, samozrejme, máme spolo čný cie ľ zvýši ť, 

posilni ť informovanos ť verejnosti a, a by ť absolútne 

transparentný. Bu ďte uistený, že mesto si plní všetky 

zákonné povinnosti, ktoré v tomto oh ľade má. My vä čšinu 

tých vecí, ktoré máte, zverej ňujeme na internete, takže sú 

dohladate ľné.  Ste členom finan čnej komisie, predpokladám, 
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že aj vo finan čnej komisii si môžte kedyko ľvek vyžiada ť 

tieto materiály, o ktoré máte záujem.  

Jedinú vec, ktorú by som vás ešte poprosil, keby st e 

nám, prosím vás, z vašich firiem posunuli dvoch 

pracovníkov, ktorí toto budú spracováva ť. Pretože táto, 

toto ke ď chcete pripravi ť na každé zastupite ľstvo, tak 

vy člením dvoch ľudí, ktorí budú niekde úplne inde chýba ť. 

Takže, keby ste to, prosím, ešte nejak doplnili, al ebo 

povedali ako to vykonáme fakticky.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  

Aha, nech sa pá či.  

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

Tí ľudia sa majú hlási ť u vás? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

U riadite ľa magistrátu. 

Beriem to ako váš prís ľub. 

Pán starosta Kuruc. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nevšimol som si. Pani poslanky ňa Pätoprstá, mala ešte 

faktickú nejakú.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 205 

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

poslanky ňa MsZ: 

Nemala. Ja som mala normálny príspevok, len nejaký 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) vypadla. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Aha, tak nejak vypadol mi z obrazovky. Ja som si 

všimol.  

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

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja vám možno poradím, aby ste tu sa nemuseli 

handrkova ť.  

Pripravuje sa elektronizácia úradu. Naozaj, považuj em 

trošku za zbyto čné administrovanie, aby sa to spracovalo 

špeciálne pre nás. Ja si myslím, že by to malo by ť pre 

verejnos ť. Na webovej stránke by jasne všetky to, všetky 

tie body, ktoré tuto sú, by mali by ť čitate ľné bo. Ako keby 

bannery, na ktoré si ob čan klikne. To znamená faktúry, 

objednávky, zmluvy, verejné obstarávanie a tak ďalej.  To 

znamená, na titulnej stránke.  

Ja sa niekedy trochu čudujem, máme tam na tých 

webových stránkach rozli čné aktivity. To sa netýka iba 

nášho webu, ale aj, aj iných bratislavských webov. Občan by 

naozaj mal práve tú kontrolu robi ť cez titulnú stránku 
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a tým pádom aj vám sa u ľahčí robota, aj kopu vašich kolegov 

z úradu bude ve ľmi často klika ť na tieto, na tieto rýchle 

bannery, kde sa dostane k tomu, čo vlastne zverej ňujete. 

Ale bude to efektívne.  

Čiže, bu ď sa poradíte s nejakými informatikom, aby sme 

zbyto čne nedostávali. My môžme ako poslanci dosta ť štyri 

linky, ak teda máme problém to nájs ť. Ale myslím si, že ke ď 

to bude na titulnej stránke. Ke ď to môže ma ť Prešov, alebo 

nejaké iné mestské weby, neviem pre čo by to nemohla ma ť 

Bratislava. 

Mňa trošku mrzí, že ten náš web je síce oce ňovaný, ale 

je skôr taký, taký imidžový. Ďakujem. Pán Hr čka má niekedy 

výborné prirovnania. Ale nie je funk čný, čo sa týka 

kontroly tokov pe ňazí.  

Čiže, skôr by mal slúži ť verejnosti na zverej ňovanie 

toho, čo má, a nie toho, čo je také fajn.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Úplne s vami súhlasím, pani poslanky ňa. Ten web je 

síce ocenený, ale je tak komplikovaný a nepreh ľadný, že je 

user-unfriendly. 

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

Tiež súhlasím s predre ční čkou, že tieto informácie by 

nemali ma ť k dispozícii iba poslanci, ale mali by by ť 

zverejnené. Niektoré z nich sú, ale ide aj o tú for mu 

zverejnenia. Malo by to by ť také, že to, že sa tam dá ľahko 

vyh ľadáva ť, že sa tam napríklad nastaví, že pod tisíc Eur, 

keď ma zaujíma, tak mám tam jednu, jednu z možností, ž e 

nastavi ť sumu od, od ko ľko, alebo od ko ľko do ko ľko ma to 

zaujíma.  

Ale práve v tej súvislosti, že niektoré z týchto ve cí 

sa povinne zverej ňujú na základe zákona, faktúry, 

objednávky, zmluvy. Neviem ako je to, čo všetko z verejného 

obstarávania sa musí a ako, ale tie, ja myslím, tie to tri 

veci sa v zmysle infozákona zverej ňujú, či, čiže, čo je 

účelom toho, aby to dostávali poslanci ako osobitný 

materiál, ke ď je to na webe, aj ke ď je samozrejme moz, 

možné, že v rámci novely infozákona poslanci SMERu 

v parlamente zrušia túto povinnos ť, alebo zavedú možnos ť, 

aby sa niektoré faktúry, objednáv, a objednávky 

nezverej ňovali povinne od ur čit, alebo do ur čitého limitu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán riadite ľ, faktická. 

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

Ďakujem pekne. 
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Samozrejme, stopercentný súhlas aj s pani poslanky ňou 

Pätoprstou, aj s pánom poslancom Dostálom. 

Chcem informova ť, že všetky, alebo vä čšina týchto 

informácií na internete zverejnené sú a zverej ňujú sa.  

Vnímame ve ľmi silno tie nedostatky z h ľadiska naozaj 

kvality webstrány a jej, by som povedal, informa čnej úlohy.  

Pred mesiacom bola zadaná úloha v súvislosti 

s komplexným prepracovaním uvedenej internetovej st ránky 

tak, aby tieto údaje boli ľahko, ľahko dostupné.  

Včera som dostal od útvarov magistrátu informáciu, ak é 

sú vôbec spôsoby, že to vieme celé urobi ť a naozaj sa mesto 

do toho púš ťať bude.  

Tieto informácie dostupné sú, zverej ňova ť ich budeme 

samozrejme. Skôr je naozaj tento problém, akým spôs obom to 

doru čova ť poslancom a ak, aké, v akej forme by to malo by ť 

doru čované. A zárove ň samozrejme, vôbec technicky 

spracovanie tohto, týchto dát de ň pred mestskou radou sa mi 

zdá trošku nesplnite ľné z toho poh ľadu, že nebudeme môc ť 

deň pred tým (gong) da ť na rokovanie mestskej rady tú 

aktuálnu informáciu, lebo nebude ešte zaevidovaná v  danom 

systéme. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

V podstate asi všetkým nám ide o jednu vec, aby tot o 

mesto malo informácie mesk, mestskí poslanci, aby s a 

vynakladali ú čelovo finan čné prostriedky.  

Ja by som preto chcel doplni ť uznesenie o takú 

formuláciu:  

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby podklady 

na verejné, aby sú ťažné podklady na verejné obstarávanie 

v predpokladanej výške nad dvadsa ťtisíc Euro predkladal na 

schva ľovanie do finan čnej komisie.  

Všetci ve ľmi dobre vieme, že tieto sú ťažné podklady 

častokrát pripravujú zamestnanci, referenti, vedúci 

predstavitelia mesta častokrát ani nevedia čo, čo presne 

obsahujú tieto sú ťažné podklady. Ide im o to, aby bolo 

vysú ťažené nie čo. A šikovný zamestnanec si vie tie podklady 

pripravi ť tak, že v podstate nie je, nie je úplne 

efektívne. Tá firma, ktorá vyjde z toho, ale je to dopredu 

pripravené tie podklady, že splnia len niektoré fir my.  

Z tohto dôvodu si myslím, že takýto, takýto, takéto  

uznesenie by bolo fajn, keby sme prijali a aby sme naozaj 

vo finan čnej komisii sa mohli týmito vecami zapodieva ť, aby 

súťažné podklady boli pripravené tak, aby čo najširšie pole 

firiem sa mohlo zú častni ť výberových konaní a aby sme 

k tomu mohli pristu pristupova ť čo najtransparentnejšie 

a čo najefektívnejšie.  

Predkladám do návrhovej komisii.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Len pripomínam pánovi starostovi, že existuje 

elektronické trhovisko už nieko ľko mesiacov (poznámka:  so 

smiechom), kde nad dvadsa ťtisíc my sme povinní ís ť tadia ľ.  

Tam sa nedajú robi ť, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pani námestní čka.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja len vzh ľadom na efektivitu mnohých komisií sa chcem 

spýta ť, či nie čo toto mesto vôbec bude sú ťaži ť a či Vraku ňa 

má už s tým takú skúsenos ť, že by jej finan čná komisia 

takéto veci schva ľovala, pán starosta?  

Lebo ak máte s tým dobrú skúsenos ť, radi si to 

osvojíme, ale ja si myslím, že toto nebude ve ľmi efektívne 

fungova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To bola otázka na pána starostu.  
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JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ja mám takéto uznesenie prijaté u m ňa vo Vrakuni 

a funguje to efektívne. Finan čná komisia zasadá. A myslím 

si, že nie je to na škodu ke ď finan čná komisia bude vedie ť 

aké sú ťaže sa pripravujú.  

Preto som tam dal tú hranicu dvadsa ťtisíc. Naozaj nás 

nezaujíma, ke ď sa budú nakupova ť kancelárske potreby, alebo 

podobne. Ale sú ťaž nad dvadsa ťtisíc, ktorá nepôjde cez 

elektronické trhovisko, radi by sme sa zú častnili toho 

výberu tých sú ťažných podkladov, aby tam neboli našité také 

podklady, že to naozaj sp ĺňajú len niektoré firmy.  

Ja samozrejme hovorím, že môže nasta ť takáto situácia. 

A viem ako to na niektorých úradoch funguje, ako sa  to 

pripravuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Chren.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel vyjadri ť súhlas s predre čníkmi, aj 

s pani Pätoprstou, ktorá, myslím si, že má ve ľkú pravdu, že 

toto uznesenie, ak bude prijaté, tak materiál by ma l by ť 

zverej ňovaný aj na titulnej stránke webu hlavného mesta. 
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Dokonca to, čo úspešne funguje vo Vrakuni, a teraz ma 

to tak  celkom príjemne prekvapilo od pána kolegu K uruca, 

nakoniec ešte z dneška môže by ť taký pomerne prelomový de ň 

pre transparentnos ť mesta.  

Určite by sme sa nemali necha ť zahanbi ť, a by ť na tom 

horšie ako naša mestská časť na území hlavného mesta 

Bratislava.  

Čiže aj s týmto jednozna čne a absolútne súhlasím. 

A možno nakoniec to dnešné zastupite ľstvo bude ma ť ve ľmi 

pozitívny výsledok pre Bratislav čanov a pre zefektívnenie 

činnosti celého mesta.  

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: 

Áno. Ďakujem za slovo. 

Čiasto čne už kolegovia povedali to čo som chcel aj ja 

poveda ť, a to že tento materiál, alebo respektíve riešenie  

tohto, tejto záležitosti je skôr cez elektronické 

zverej ňovanie a pre verejnos ť.  

Ja osobne považujem tento materiál takmer výlu čne za 

marketingový materiál, pretože ťažko by sa s ním niekto 

nestotožnil, len aby sa nevyrábali proste papiere p re 

papiere. Jednoducho zverej ňovanie, zverej ňovanie by malo 
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slúži ť aj ako informácia pre verejnos ť, nie len ako pre 

poslancov.  

A to, čo povedala pani Pätoprstá, aj ďalší poslanci, 

malo by sa to rieši ť tak, že v rámci elektronizácie úradu, 

ktorá sa pripravuje. 

Ja v tejto súvislosti len pripomeniem, ja som sa ja  na 

pána predkladate ľa Borgu ľu obrátil pred mesiacom s tým, aby 

sme sa išli porozpráva ť o zverej ňovaní v inej oblasti, a to 

zverej ňovanie majetkových priznaní. Dodnes som zatia ľ 

nedostal žiadnu reakciu, ale ke ďže je takým fanúšikom 

zverej ňovania, tak predpokladám, že s tým nebude ma ť 

problém, ani ke ď sa budeme bavi ť o inom zverej ňovaní, ako 

o zverej ňovaní takýchto materiálov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán riadite ľ Mag, Maruška.  

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

Ja len kratu čko upresnenie.  

Samozrejme, prelinkovanie sú časných informácií, tie 

ktoré vyžaduje zákon, objednávky, zmluvy, faktúry, 

obstarávania, ktoré na webstránke sú a prelinkovani e na 

titulnú stránku mesta, je v sú časnosti možné. A je to 

otázka naozaj možno jedného, dvoch dní, aby tieto v eci 

viseli na titulnej stránke mesta. A samozrejme poži adam 
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útvary, aby to, aby to čo najskôr tieto veci urobili tak, 

ako sú v sú časnosti zverej ňované pod ľa zákona.  

Podotýkam, všetky tieto veci, ktoré sú požadované 

týmto uznesením, zverej ňované sú a budú zverej ňované. 

A máme záujem ešte, v prípade požiadania, aj rozšír i ť 

uvedené informácie na internetových kanáloch mesta 

Bratislavy. 

Ďakujem pekne. 

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: 

Pán Vetrák, ďakujem za pochvalu tohto materiálu, že je 

teda dobrý marketingový, že je to dobrý marketingov ý 

materiál, lebo od marketéra číslo jedna v tejto miestnosti 

dosta ť pochvalu, tak to už stojí za to.  

A pre Bratislav čanov v tejto miestnosti nerobíte vôbec 

ni č, len jednoducho, pripravujete si vašu volebnú kamp aň a   

predpokladám, na najbližšie parlamentné vo ľby. 

Žia ľ, zas klamete. A ja na svojej webstránke zajtra 

zverejním odpove ď mailovú, ktorú som vám posielal, kde som 

vám napísal, že súhlasím s tým, aby sa otvárali obá lky.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 215 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák ešte reaguje na seba.  

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

Áno, ja chcem reagova ť, lebo to je dezinterpretácia 

to, čo tu pred, pred zase, predniesol nám všetkým pán 

Borgu ľa.  

Ja som sa vás nepýtal na otváranie obálok, to ste, 

áno, tam ste mali, tam ste s tým súhlasili, akurát že váš 

klub vás nerešpektoval potom. Ale ja som vám písal ohľadne 

zverej ňovania majetkových priznaní a na to ste neodpovedal .  

Čiže ja len, ja len predpokladám, že ke ď ste takým 

fanúšikom zverej ňovania, že ke ď sa dostaneme na 

zverej ňovanie majetkových priznaní, že budete drža ť líniu  

a nebude to len ú čelovo, raz vtedy tak, a raz potom inak. 

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: 

Návrh pána Borgu ľu vyvolal inšpiratívnu diskusiu 

o webovej stránke mesta. Treba naozaj poveda ť, že ona nemá 

byť zábavná, nemá by ť, nemá by ť ni č iné, iba informatívna. 

To je naozaj stránka, ktorej prvým a hlavným cie ľom má by ť 

informácia.  
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Chcem vás, pán primátor, pri tejto príležitosti, ke ď 

sa hovorí o jej prípadnej reforme, požiada ť aby sa pamätalo 

na to, mal by tam by ť priestor, kde by mohli prezentova ť 

svoje stanoviská aj poslanci, respektíve poslanecké  kluby.  

Táto bežná vec, že prezentujete na tejto stránke vy  

ako štatutár mesta, samozrejme, proti tomu nikto ne môže 

namieta ť, súvisí to jednoducho s tým, že bratislavskí 

voli či, alebo ob čania, či už vás volili alebo nie, majú od 

vás právo dostáva ť informácie o vašej práci a to isté by 

ste mohli na tej stránke poskytnú ť aj poslancom. Nemusí to 

zabra ť žiaden ve ľký priestor, ale jednoducho na tla čové 

správy, alebo na informácie o iniciatívach. Ja mysl ím, že 

by to prispelo k informovanosti o celkovej práci pr e 

Bratislav čanov. 

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 da ť pozme ňovací návrh, ktorý som 

prediskutovala s navrhovate ľom, takže pravdepodobne bude 

akceptovaný, ale chcem ho pre číta ť: 

Ukladá riadite ľovi magistrátu zabezpe či ť na titulnej 

stránke webovej st, teda na, na webo, na titulke we bstránke 

hlavného mesta, aby bola zverejnená informácia, kto rej 

obsahom bude, ďalej postupuje ten materiál. Termín, to som 
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si skonzultovala s kolegami z informa čného oddelenia, 

akceptovali termín 28. 6. 2015. 

Neviem, či sa k tomu vyjadríte?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Áno, ja si tento návrh osvojujem, a teda prosím 

organiza čné, aby to zapracovali do toho uz, uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ešte sa vás chcem opýta ť, pán poslanec, ako 

predkladate ľa. Tu píšete, písomnú správu. To chcete papiere 

vytla čené, alebo céde čko, alebo budeme vám posiela ť linky? 

Teraz je.  

Pán poslanec Dostál, faktickou na, na koho?  

(poznámka:  po čuť slovo „na“) 

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

No, chcem sa spýta ť, čo znamená to osvojenie si. Že 

či, či, lebo som asi nepochopil ani ten návrh. To znamen á, 

že nahradenie toho uznesenia, že miesto toho, aby s a to 
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písomne dávalo poslancom, to bude zverejnené všetko  na 

webstránke, s tým nemám problém. Ale ak, ak ešte ok rem 

toho, že to bude zverejnené na webstránke, všetko t o má by ť 

doru čované špeciálne poslancom, tak tomu potom nerozumie m, 

že čo je ú čelom toho návrhu, aby veci, ktoré sú zverejnené 

na webstránke, boli špeciálne ako samostatný materi ál 

dávané, dávané poslancom.  

Ak sú tam nejaké problémy, tak ich, prosím, pomenuj me, 

že čo, čo z tých vecí tam nie je, čo je neúplné, kde sú 

nejaké problémy, a áno. Ak, ak by nastala situácia,  že 

niektoré veci sa zverej ňujú neúplne, tak si to vyžiadajme 

ako poslanci. Ale z tej diskusie, ktorá bola dotera z, 

zatia ľ, zatia ľ ten pocit nemám, a pre m ňa je dôležité to, 

aby to bolo na webstránke, (gong) kde si to môže ka ždý 

nájs ť, aj poslanec.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ja mám za to, že s pani kolegy ňou sme to mysleli tak, 

že ten materiál bude spracovaný a bude distribuovan ý 

poslancom. Bude distribuovaný spôsobom takým, ako ž iadajú, 

čiže tí čo chcú tla čovú, tla čenú formu, dostanú tla čenú 

formu, tí čo chcú elektronicky, elektronicky, je to na 

každom poslancovi.  
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Ja by som teda možno aj týmto požiadal, aby si práv e 

tento materiál pýtali elektronicky, aby to nebolo v eľa 

papierov. A zárove ň ten materiál aby bol zverejnený na 

titulnej stránke a  na titulke webstránky.  

Pokia ľ to takto pani poslanky ňa myslela, tak si to tak 

osvojujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

No to sme teraz po čuli aj od riadite ľa, že to ideme 

spravi ť, takže.  

Pán, pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Musím poveda ť, že oce ňujem tú snahu pána poslanca 

Borgu ľu spreh ľadni ť a stransparentni ť všetko, čo sa týka 

financií hlavného mesta. Ale mám k tomu jednu, jedn u 

pripomienku.  

My sa tu rozprávame o, o tom, že budeme, alebo ten 

materiál hovorí o tom, že sa budú zverej ňova ť informácie, 

ktoré sa týkajú rozpo čtu magistrátu. Rozpo čet magistrátu, 

ak si dobre pamätám, je na úrovni jedenás ť miliónov Euro. 

A v súvislosti s týmto návrhom pána poslanca Borgu ľu ho 

chcem požiada ť, aby si osvojil môj dopl ňujúci, alebo 

pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorý sa bude týka ť rovnakého 

rozsahu povinností, ale vo vz ťahu k trom obchodným 
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spolo čnostiam, ktorých majoritným akcionárom je hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava. A to práve p reto, 

pretože v týchto troch obchodných spolo čnostiach sa 

hospodári minimálne s desia, s desa ťnásobkom tej sumy, 

ktorá sa týka magistrátu hlavného mesta. A to ešte je, je 

zásadným faktorom, možno pán riadite ľ magistrátu ma doplní, 

že z tých jedenás ť miliónov Euro, možno tak polovica je, 

ide na mzdy.  

To znamená, že to o čom sa rozprávame vo vz ťahu, vo 

vz ťahu k, k tomu záujmu o stransparentnenie toho príst upu 

k informáciám k magistrátu sa týka naozaj, no, nech , nech, 

tri, možno pä ť miliónov Euro.  

Takže v tejto súvislosti ja si dovolím pre číta ť 

pozmeňujúci návrh uznesenia.: 

Pod písmenom B, žiada primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, aby požiadal 

predstavenstvo spolo čnosti Dopravný podnik, akciová 

spolo čnos ť, Odvoz a likvidácia odpadu, akciová spolo čnos ť, 

Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, akciová spolo čnos ť, aby 

uvedené spolo čnosti predkladali poslancom miestneho 

zastupi, mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na každé riadne zasadnutie mes tského 

zastupite ľstva SR Bratislavy písomnú správu, ktorej obsahom 

bude, a tam je, pokra čujeme tak ako je ten materiál 

navrhnutý pánom poslancom Borgu ľom, okrem písmena b) kde sa 

hovorí, zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb 

vystavených, v pôvodnom materiále je hlavným mestom  

Slovenskej republiky Bratislava, toto sa nahradí te xtom: 

príslušnou spolo čnos ťou.  
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Pán poslanec Borgu ľa, prosím, osvojíte si tento môj 

pozmeňujúci návrh, alebo predložím tento návrh na 

hlasovanie, na samostatné hlasovanie? 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán  riadite ľ ma, ma, magistrátu. 

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

Ja by, ja by som si dovolil ešte raz uvies ť, zopakova ť 

to, čo som povedal.  

Mesto všetky tieto údaje, ktoré tu sú zverej ňuje. 

Samozrejme, v prípade, že tam nie čo z tohto chýba, sme 

pripravení to doplni ť v rámci  pravidelného zákonného 

zverej ňovania na webstránke bratislava bodka sk pre 

verejnos ť tak, aby tieto informácie boli zverejnené na 

titulnej stránke mesta Bratislavy v kontexte všetký ch 

požiadaviek, ktoré samozrejme odzneli v jednotlivýc h bodoch 

uznesenia, ktoré navrhol pán Borgu ľa. 

To znamená, nemáme problém ich zverej ňova ť, budú na 

webstránke na titulke. Otázka len je, akou formou b udú 

doru čované poslancom iní, ke ď naozaj budú priebežne 

dopl ňované na web a na titulku bratislava bodka sk. Či to 

máme vytla či ť, či dáva ť na céde čko, na Us, na USB k ľúči. 

Tieto informácie sú zverej ňované už dnes na webstránkach 

bratislava bodka sk.  
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Borgu ľa reaguje na seba.  

Pani poslanky ňa sa musí prihlási ť (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo). 

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

Nereagujem na seba, reagujem na pána Buocika.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Teda, ale závere čnou. To ste hovorili, vy ste.  

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

Nie, nie, pán Buocik hovoril.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak hovorte.  

Aha, pardon, hovorte, áno. 
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ten návrh, pán Buocik, čo dávate je ve ľmi dobrý, 

naozaj ve ľmi dobrý, alebo špeciálne pri takých 

spolo čnostiach ako OLO, ktoré za zverej ňovanie svojich 

zmlúv, faktúr dostalo nula bodov.  

Bojím sa, že vznikne z toho galimatiáš, lebo teraz sa 

rozprávame o, o magistráte, tak ja si to nebudem os vojova ť. 

Ale navrhujem vám, že cez obed ňajšiu prestávku urobme 

ro, rovnaký materiál pre obchodné spolo čnosti a v bode 

Rôzne, Rôzne ho otvorme. A, a tam ho schválme ako z vláš ť 

pre obchodné spolo čnosti. A toto je materiál pre magistrát.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Chren.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Páči sa mi táto debata. Ešte sme ani ni č neschválili 

a už sme predsa len dosiahli pre Bratislav čanov. Už sme 

dostali prís ľub, že do dvoch dní bude na titulnej stránke 

hlavného mesta zabezpe čené v preh ľadnej forme zverej ňovanie 

týchto informácií.  

Chcem sa opýta ť, ale predsa len na jednu významovú 

nejasnos ť. 
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Na jednej strane pán riadite ľ magistrátu hovorí, že 

všetky tieto informácie sú a mesto ich má a mesto i ch 

zverej ňuje, na druhej strane hovoríme o tom, že bude treba  

zamestna ť dvoch nových zamestnancov, aby tieto informácie 

dali dokopy.  

Myslím si, že naozaj nie je problém v preh ľadnej 

tabu ľkovej forme raz za mesiac na zastupite ľstvo ako 

pravidelný bod doru či ť informáciu o tom, čo sa nakupovalo, 

ako sa nakupovalo, čo sa platilo z mesta.  

A napríklad o pláne verejno, verejných obstarávaní,  

kde ja nie som si vedomý, že by toto bola verejne p rístupná 

informácia a že by sa vôbec nie čo takéto zverej ňovalo. 

A o tom, čo bolo obstarané mimo plánu verejných 

obstarávaní, pretože to je extra taká citlivá vec.  

A myslím si, že by nemal by ť problém na tomto sa 

dohodnú ť, ak všetky tieto informácie sú na mieste, na meste  

a existujú, jak povedal pán riadite ľ, tak potom ja osobne 

som tiež ochotný prispie ť na tú pä ťminútovú mzdu tých pár 

zamestnancov, ktorí urobia Ctrl c, Ctrl v a dajú to  do 

jedného preh ľadného tabu ľkového materiálu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Buocik, faktickou.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 
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Ja by som chcel požiada ť pána poslanca Borgu ľu, 

prostredníctvom predsedu poslaneckého klubu MOST-HÍ D 

o krátku prestávku pred hlasovaním o tomto bode, ab y sme sa 

o tom naozaj pobavili v rámci rokovania tohto bodu.  Tá 

prestávka, pod ľa mňa, bude maximálne pä ť, možno 

desa ťminútová a to z toho dôvodu, pretože sme pri druhom  

bode, máme ešte, myslím že, tridsa ť bodov pred sebou. My 

tento, my tento nevieme kedy bude teda bod Rôzne. A  ú čelom 

toho je, aby sme naozaj tú informáciu dostali hne ď a nie 

aby sme ju dostali pri nejakom odloženom zastupite ľstve, 

alebo nedajbože na ďalšom riadnom zastupite ľstve.  

Poďme spolu, pán poslanec Borgu ľa, rieši ť 

transparentnos ť v tomto meste hne ď a teraz. Ja vás k tomu 

vyzývam a teším sa na kooperáciu.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Pán primátor, ja som sa na vás obrátil s tou 

myšlienkou, aby poslanci mohli uverej ňova ť svoje stanoviská 

na mestskom webe. Nereagovali ste na to, tak si dov olím da ť 

pozmeňovací návrh k tomuto návrhu pána Borgu ľu v tom 

zmysle, ktorý už odznel. Text som odovzdal.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor, ja by som nie k téme, ale v čera som vás 

upozornila, že vediete toto zastupite ľstvo nie v súlade 

s rokovacím poriadkom. A skúsim pre číta ť.  

Článok 5 rokovacieho poriadku odstavec 22: Poslanci 

majú v rozprave právo na jednu faktickú poznámku, k torou 

reagujú na vystúpenie re čníka. Na preds, na prednesenie 

faktickej poznámky sa poslanci hlásia až do doby uk ončenia 

diskusného príspevku, na ktorý chcú reagova ť a to do doby 

pokia ľ predsedajúci ukon čí možnos ť prihlási ť sa 

s faktickými poznámkami.  

Myslím, že ďalej nemusím číta ť. Toto bolo v hrubom. To 

znamená, že ke ď re čník hovorí, vtedy sa majú prihlási ť, vy 

pán primátor ukon číte. A tu donekone čna sa ľudia prihlasujú 

a vy im dávate slovo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem za to, že o tom hovoríte, ja som to dneska u ž 

asi štyri krát povedal, že hláste sa prosím behom, behom 

toho, ale z druhej strany sú to poslanci a ja nechc em by ť 
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ten, ktorý bude dáva ť náhubky. To som parkrát po čul. Takže 

ja podporím tú diskusiu, ale samozrejme, dodržujme rokovací 

poriadok.  

Pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja plne podporujem to, čo povedal kolega Buocik 

a ur čite budem aj s kolegom Borgu ľom nápomocný, aby, aby sa 

tento materiál zapracoval, lebo o čividne vychádza zo 

skúseností z Ružinova. Tam keby takéto uznesenie bo lo 

prijaté, tak nemohol by sa starosta Pekár vyhovára ť, že 

nevedel čo sa deje v jeho príspevkových organizáciách.  

Čiže, pán Buocik, ur čite toto podporíme. Presved čím 

kolegu Borgu ľu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Už som sa bál, že to dneska nezaznie.  

Pán poslanec Buocik.  

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

Áno, ďakujem pekne.  

Chcem naozaj pred týmto zastupite ľstvom a pred celou 

Bratislavou poveda ť, že to, čo sa udialo v Ružinove je 
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škandalózne, alarmujúce a ďakujem za túto aktivitu pána 

poslanca Drozda.  

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: 

V zmysle žiadosti, ktorú vyslovil pán Buocik si 

dovolím vás, pán primátor, požiada ť o kratu čkú prestávku. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

O krátku prestávku práve v tomto bode, aby sme 

doladili, aby sme doladili dopl ňujúci materiál.  

Veľmi pekne ďakujem.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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, ja teda tiež žiadam o tú prestávku. Zárove ň by 

možno bolo fajn, kebyže urobíme obednú prestávku a sa tu 

stretneme za nejakú hodinu pätnás ť. A s tým, že pán Buocik, 

pani Pätoprstá by sme si išli k návrhovej komisii a  dali, 

dali dokopy to uznesenie tak, aby vyhovovalo všetký m, pán 

primátor. 

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 , I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja len že ak je to nevyhnutnos ť, tak sa pridávam ako 

predseda klubu k tej prestávke, že aj z h ľadiska 

sociohygieny už by bolo na čase.  

Okej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Samozrejme.  

Tak vyhlasujem prestávku na obed. Len upozor ňujem, že 

sme v bode číslo tri a zastupite ľstvo bude pokra čova ť 

zajtra doobeda, ke ď dneska neskon číme. Zajtra doobeda. Osem 

tridsa ť sa stretávame.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Alebo to potom budeme robi ť ako vo Viedni úplne 

a budeme sa stretáva ť iba v piatok. Vo Viedni majú 

zastupite ľstvá piatky.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

O štvr ť na tri pokra čujeme.  

 

(prestávka od 13.25 do 14.43 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(po prestávke) 

Organiza čné, prosím vás, môžeme skúsi ť prezen čné 

hlasovanie?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Kolegyne, skús, a kolegovia, po ďme skúsi ť prezen čné 

hlasovanie. Skúsite hlasova ť cez zariadenie.  
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Aj námestník Kolek, prosím ťa, po ď prezen čne hlasova ť.  

Prezen čné hlasovanie.  

(Prezentácia.) 

Prítomných dvadsa ťštyri. A pán Kaliský ešte nezma čkol, 

ani pán Weinštuk, takže dvadsa ťšes ť by nás tu malo by ť. 

Tak  pokra čujeme v bode 2A Návrh na predkladanie 

pravidelných informácií a tak ďalej.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Dostál faktickou na m ňa, ale ja som ni č 

nehovoril, takže neviem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Dostál, chcete fakt. Ni č.  

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor.  

Tak my sme teda spolo čnými silami s pani poslanky ňou 

Pätoprstou, pánom poslancom Dostálom  a pánom Buoci kom 

pripravili materiál, ktorého výsledkom je, že raz m esa čne 

za predošlý kalendárny mesiac spracujete zoznam týc h 

požadovaných faktúr, objednávok, zmlúv, verejných 

obstarávaní uzavretých, verejných obstarávaní neuza vretých, 
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zverejníte to na,  na webe mesta a príslušné podnik y na 

svojom webe a zárove ň nám pošlete k tomu linky. To je celé. 

Čiže materiálovo to nebude, nebude ni č stá ť. A čo sa 

týka tých dvoch ľudí, tak už sa prihlásil Ivan Krištof, 

čiže príde potom k vám. Ivan Krištof neni zamestnane c, ale 

sa prihlásil. Tak, tak však to by bola škoda nevyuž i ť také 

pracovité ruky. A druhé ešte nájdeme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Ja by som sa chcel ešte opýta ť v súvislosti s tým 

verejným obstáravaním. 

Pán starosta Kuruc, či by si nám mohol poveda ť, ako to 

máte v vo Vrakuni v tej finan čnej komisii? Ako to máte 

zaregulované?  

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

Každé, každé verejné obstarávanie nad dvadsa ťtisíc 

predložím do finan čnej komisie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Takže to je tvoja iniciatíva, nie teda nejaké 

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

Mám to aj, mám to aj uznesením prijaté.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Okej.  

Pravidlá komisie, alebo uznesením zastupite ľstva to 

je?  

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

Je to uznesenie zastupite ľstva. Samozrejme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Okej. Díky.  

Takže prosím návrhovú, ak sa nikto nehlási do 

diskusie, prosím návrhovú komisiu.  

Uzatváram diskusiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Takže v diskusii boli prednesené tri pozme ňujúce 

návrhy, respektíve štyri, ale tam si osvojil pán 
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predkladate ľ Borgu ľa vlastne ten spolo čný návrh pani 

Pätoprstej.  

Takže o prvom by sme mali da ť hlasova ť o návrhu pána 

poslanca Kuruca. To je ten návrh na doplnenie uznes enia, že 

mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby sú ťažné 

podklady na verejné obstarávanie v predpokladanej v ýške nad 

dvadsa ťtisíc Euro predkladal na schva ľovanie do finan čnej 

komisie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťšes ť za, dvaja sa zdržali. dvaja nehlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďalej potom bol doplnok pána poslanca Budaja. 

To je, že žiada primátora zabezpe či ť na webstránke 

zverej ňovovanie stanovísk poslancov mestského 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ťosem za, dvaja sa zdržali, dvaja nehlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Potom pán poslanec Buocik navrhol nový bod vlastne B 

k tomu uzneseniu, ktorý sme povedali ako bod A.  

To je žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  

aby požiadal predstavenstvo spolo čností Dopravný podnik, a. 

s., OLO, a. s., BVS, a. s., aby uvedené spolo čnosti 

zverej ňovali informácie na titulnej stránke obchodných 

spolo čností Dopravného podniku, OLO, BVS, ktorým obsahom 

bude a teraz vlastne je to to isté čo v tom bode A, ale ja 

to pre čítam 

Po prvé, zoznam zaplatených faktúr za dodanie tovar ov 

alebo služieb vystavených na sumu vyššiu ako tisíc Euro pri 

jednej faktúre, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo 

faktúry, ozna čenie dodávate ľa tovaru alebo služby, 

vystavite ľa faktúry, predmet dodávky, fakturovanú sumu, 

dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry; 
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Zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb 

vystavených príslušnou spolo čnos ťou, ktorých predmetom je 

záväzok dodávate ľa doda ť tovary alebo služby v hodnote 

prevyšujúcej tisíc Euro pri jednej objednávke obsah ujúci 

minimálne tieto údaje: číslo objednávky, ozna čenie 

dodávate ľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, sumu, 

dátum vystavenia objednávky, čas dodania tovaru alebo 

služby; 

Po tretie. Služna, zoznam zmlúv na dodanie tovarov 

alebo služieb uzatvorených príslušnými spolo čnos ťami, 

ktorých predmetom je záväzok dodávate ľa doda ť tovary alebo 

služby v hodnote prevyšujúcej tisíc Euro pri jednej  zmluve, 

obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo zmluvy, ozna čenie 

dodávate ľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, cenu 

predmetu, cena, cenu predmetu dodávky, dátum uzatvo renia 

zmluvy; 

Po štvrté, zoznam oza, zoznam verejných obstarávaní  

vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávani a, ktoré 

boli ukon čené podpisom zmluvy s dodávate ľom, obsahujúci 

minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, hodnot u 

zákazky, d ĺžku trvania zmluvy, dodávate ľa; 

Po piate, zoznam verejných obstarávaní, vyhlásených  

v súlade s plánom verejného obstarávania, ktoré bol i 

vyhlásené, ale ku d ňu spracovania správy neboli ukon čené 

podpisom zmluvy s dodávate ľom obsahujúci minimálne tieto 

údaje: predmet obstarávania, predpokladanú hodnotu zákazky, 

dĺžku trvania zmluvy; 
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Po šieste, zoznam verejných obstarávaní, ktoré bolo  

vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne verejného 

obstarávania, obsahujúci minimálne tieto údaje: pre dmet 

obstarávania, predpokladanú hodnotu zákazky, d ĺžku trvania 

zmluvy, dodávate ľa, ak bolo verejné obstarávanie ukon čené 

podpisom zmluvy s dodávate ľom s uvedením dôvodu vyhlásenia 

verejného obstarávania mimo plánu verejného obstará vania; 

Po siedme, plán verejného obstarávania tovarov 

a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet  

dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpoklada nú d ĺžku 

trvania zmluvy,  

ktorá bude spracovaná prvý krát za obdobie od 1. 5.  do 

31. 5. a následne vždy za predchádzajúci kalendárny  mesiac 

pred mestským zastupite ľstvom. 

A zárove ň žiada rozposla ť elektronicky všetkým 

poslancom.  

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.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Tak prvý krát za obdobie od od 1. 5. do 31. 5. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťjedna za, jeden sa zdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tým sme. 

Máme všetky uznesenia, pán? 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ešte, ešte. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ešte nie. Tak nech sa pá či. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ešte nie. Ešte vlastne teraz, toto bolo to bé čko. 

A teraz ešte o á čku.  
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To je vlastne žiada primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy, toto sa týkalo obchodných spolo čností, a toto 

sa týka vlastne hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

zabezpe čil zverejnenie informácie na tilunej, na titulnej 

webstránke hlavného mesta SR Bratislavy, ktorej obs ahom 

bude, a opä ť je tu tých sedem bodov. Neviem, či ich treba 

opäť pre číta ť. Platia tak, ako pri tých obchodných 

spolo čnostiach.  

Treba pre číta ť?  

(poznámka:  je po čuť slovo „nie“) 

Netreba?  

Dobre, takže vlastne.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Termín, termín vlastne tam je 20. 6. 2015 potom čo sa 

týka za ten predchádzajúci mesiac.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, áno, áno. To je spolo čné, s tým Martinom čo ste 

sa dohodli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak, prosím registrujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďalší bod je pod ľa mojich informácií nie tri, ale ten 

štyridsa ť, štyridsa ťštyri. Je to tak?  

(poznámka: po čuť slovo „áno“) 

Dobre. 

Pred tým, než prídeme k bodu štyridsa ťštyri, chcel by 

som ešte splni ť jednu milú povinnos ť, ktorá mi pripadá 

z funkcie primátora, aj z funkcie kolegu bývalého, 

a kamaráta nášho milého poslanca a spolubojovníka S láva 

Drozda, ktorý sa napriek svojmu zamestnaniu a posla neckej 

práci v celkom dobrej konzistencii psychickej aj fy zickej 

dožil významného jubilea, za čo ho všetci obdivujeme a, 

a prajeme ti, Slávo, aby si na ďalej v takej istej dobrej 

psychickej a fyzickej konzistencii napriek svojej p ráci 

a napriek ľuďom okolo teba pokra čoval aj (poznámka: smiech 

v sále), pokra čoval aj na ďalej.  

(poznámka: potlesk) 
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(poznámka: poslanec Drozd prijíma gratulácie od 

primátora a ostatných prítomných) 

 

 

BOD 44 NÁVRH NA ZMENU ČL. 5 ODS. 8 

ROKOVACIEHO PORIADKU MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Sme v bode štyridsa ťštyri Návrh zmeny rokovacieho 

poriadku a prosím poslanca, ktorý ho predkladá 

o prednesenie úvodného slova. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo 

Jedná sa ve ľmi, o ve ľmi jednoduché a formálne zmenenie 

rokovacieho poriadku z dôvodu, že sa nám v posledno m čase 

dva krát stalo, že sa zastupite ľstvo stalo 

neuznášaniaschopným, respektíve že sme tu mali siah odlhé 

diskusie o tom, čo sa môže procedúrou môže, alebo nemôže 

meni ť. Z tohto dôvodu je čiasto čne zmenený v rokovacom 

poriadku článok 5 odsek 8 a článok 5 odsek 24.  
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Ja ich pre čítam. Mali by ste to ma ť všetci pred sebou. 

Pokia ľ nie, tak to rozdám. 

Prvá a posledná toho článku zostala identická a zmenil 

sa len ten stred, ale pre čítam to, aby to bolo každému 

jasné: 

Ak sa nezíde dostato čný po čet poslancov do jednej 

hodiny po čase ur čenom na za čiatok rokovania mestského 

zastupite ľstva, zvolá primátor do 14 dní nové zasadnutie 

mestského zastupite ľstva na prerokovanie celého, prípadne 

zostávajúceho programu. Ak po čas zasadnutia klesne po čet 

poslancov pod nadpolovi čnú vä čšinu všetkých poslancov, 

primátor vyhlási prestávku. Ak ani po pätnástich mi nútach 

od vyhlásenia prestávky nie je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, zvolá primátor do štrnásti ch 

dní nové zasadnutie mestského zastupite ľstva na 

prerokovanie zostávajúceho programu. V prípade poch ybnosti 

o po čte prítomných poslancov, nechá primátor na návrh 

ktoréhoko ľvek poslanca overi ť po čet prítomných poslancov 

prostredníctvom ich prezentácie. Po čet prítomných poslancov 

zistených pri prezentácii, má pri ur čovaní 

uznášaniaschopnosti prednos ť pred po čtom poslancov 

zistených prostredníctvom hlasovania o uznesení. Ak  sa 

neprerokujú všetky body schváleného programu, tak m ôže 

mestské zastupite ľstvo rozhodnú ť, že sa v rokovaní bude 

pokra čova ť v inom náhradnom termíne, pri čom sa toto 

rokovanie bude považova ť za sú časť pôvodného rokovania.  

To je ten článok 5 odsek 8. 
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A článok 5 odsek 24, zmenila sa, za prvou vetou je 

trošku špecifické vydefinované teda čo sa môže robi ť 

procedurálnym návrhom.  

Faktickou poznámkou, čítam teda novie, nové znenie 

článku 5 odsek 24. faktickou poznámkou možno predlož i ť aj 

procedurálny návrh vz ťahujúci sa na spôsob, poradie alebo 

čas prerokúvania niektorého bodu. Procedurálny návrh  možno 

podáva ť v priebehu diskusie, ale aj po jej skon čení. 

Procedurálnym návrhom je možné upravi ť, alebo upresni ť 

predchádzajúce rozhodnutia týkajúce sa programu rok ovania 

zastupite ľstva. O procedurálnom návrhu sa hlasuje okamžite 

bez diskusie.  

Čiže pod ľa mňa takto alebo v drvi, v drvivej vä čšine 

sa takýmto spôsobom sa vykladal rokovací poriadok 

v minulosti. Ke ďže došlo k nieko ľkým nedorozumeniam 

v sú časnosti, tak si dovolím dáva ť návrh, aby to bolo 

v rokovacom poriadku upravené explicitne a tým pádo m 

nedochádzalo k nejakým hádkam, nedorozumeniam, aby sme tu 

zbyto čne polhodinu sa o tom nebavili či máme 

uznášaniaschopné zastupite ľstvo, nemáme, či si môžme 

predradi ť, alebo preradi ť body, alebo nemôžme. To je 

všetko.  

Dávam to písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Ja samozrejme vítam iniciatívu na dopl ňovanie 

a vylepšovanie rokovacieho poriadku pretože máme s tým 

svoje interpreta čné problémy a o tom sme sa už nieko ľkokrát 

bavili.  

Čo ma zase trochu mrzí je, že napríklad ja, ktorý 

vediem tú schôdzu som tento materiál dostal pred de siatimi 

minútami. Ja som si ho ani nepre čítal, neviem o čom to je. 

Neviem.  

Právne oddelenie, vy ste ho videli? 

Právne oddelenie ho nevidelo. Týka sa to rokovacieh o 

poriadku, rokovacej kultúry tohoto zastupite ľstva a mrzí 

ma, že takéto dôležité veci, ktoré chceme, aby boli  dobré, 

rozdávame na stôl pä ť minút pred tým. Ja sa neviem k tomu 

vyjadri ť.  

Vítam tú iniciatívu. Viem, že to musíme spravi ť.  

Keď pán starosta Jambor  navrhoval svoju zmenu, tak to  

dal pekne mesiac dopredu, dal to do mestskej rady, bolo to 

v komisiách a po diskusii sa to neprijalo.  

Toto je zase proste, ale budem rešpektova ť akéko ľvek 

rozhodnutie samozrejme, ale takýmto spôsobom by sme  nemali 

pracova ť.  
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Ďakujem. 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja vám len chcem pripomenú ť, že vám na politickom 

grémiu avizovali, Ján Hr čka osobne, vy ste to zobrali na 

vedomie, nepýtali ste text a tak bol ten text predl ožený aj 

dnes. 

Ja myslím, keby ste boli povedali, že si žiadate te xt, 

tak vám ur čite radi dáme. Ale naozaj ja verím, že budú ešte 

vylepšenia týchto našich pravidiel aj v budúcnosti 

pokra čova ť. Toto je akútne. Kým vy ste boli na, mimo teda 

neviem kde ste to boli, na Trend konferencii, tak d oobeda 

sa tu zopakovala tá situácia a nejak sme z toho vyb ruslili. 

To je akútna, to je záchranná brzda, aby sa nám ner ozpadali 

jedno zastupite ľstvo za druhým.  

Ja ve ľmi ďakujem, že to Ján Hr čka, Ondro Dostál 

a ďalší spravili. A myslím, že to aj poslanci uvítajú,  aby 

sa vyjasnili pravidlá.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál.  

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

Ja plne súhlasím, že mali by sme tie materiály 

dostáva ť v dostato čnom predstihu, napríklad taký materiál 
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týkajúci sa rokovania so spolo čnoťou Henbury development, 

o ktorom by sme mali rokova ť o hodinu a pol, ešte stále 

nemáme.  

A teda vidím dos ť zásadný rozdiel medzi, medzi tým, 

keď sa na poslednú chví ľu predloží nejaký materiál, ktorým 

sa deklaruje nejaké stanovisko ku garážam, alebo ne viem 

k čomu, alebo, alebo materiál, ktorým sa upraví postup  

rokovania zastupite ľstva a ošetrí sa problém, ktorý, ktorý 

už dva krát nastal, to, že sme sa rozišli, hoci, ho ci sme 

sa rozís ť nemuseli, ale tak, tak bol vyložený rokovací 

poriadok.  

A teda využijem to, že vo faktickej poznámke možno 

predloži ť procedurálny návrh. A dávam procedurálny návrh, 

aby sa bod sedemnás ť, čiže PKO, presunulo z času šestnás ť 

tridsa ť na čas tri hodiny po dodaní písomného materiálu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Chápem vašu iróniu, ale v čera sme skon čili o pol 

dvanástej. Nebolo to z našej viny, bolo to z viny t ohoto 

zastupite ľstva, ktoré prestalo by ť uznášaniaschopné, 

a preto sme sa museli stretnú ť v čera.  

Ak nám to vy čí, mne to vy čítate, že sme nedali 

materiál, že cez noc tu zamestnanci, ktorí tu boli včera 

jedenás ť hodín, nespracovali, tak to nie je správna výtka. 
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Ten materiál je pripravený a dostaneho za, dostanet e ho za 

chví ľu.  

Pán poslanec Grendel.  

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

Už to v čera zaznelo, ale tak, ke ď sa opakujú 

argumenty, tak budem ich opakova ť aj ja.  

Keby sa to v čerajšie zastupo, zastupite ľstvo zvolalo 

na skorší termín ako na pol piatu, tak by sme tu ne boli do 

noci.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Proti tomu zase protestujú ľudia, ktorí chodia do 

práce, pán poslanec. 

Pán poslanec Dostál.  

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

Termín tohto zastupite ľstva bol známy už nieko ľko 

mesiacov vopred, ostatné materiáli na toto zastupit eľstvo 

boli doru čené poslancom pred nejakým týžd ňom. 

Nerozumiem tomu, pre čo sa tento materiál mal 

pripravova ť v noci, alebo až v de ň rokovania zastupite ľstva 

a pre čo nebol vopred doru čený poslancom.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 248 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím vás, nechcem sa s vami háda ť. 

Pretože sme v čera ve čer rokovali o tom bode a ten 

výstup z toho rokovania bolo treba zapracova ť do tohoto. 

Lebo bez tohoto v čerajšieho rozhodnutia, som vôbec nevedel 

o čom budeme dneska rokova ť. Tak preto.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Nebudem opakova ť argumenty.  

Naozaj,  pán primátor, mohli ste zvola ť to 

zastupite ľstvo o týžde ň, o dva skorej. To bolo zbyto čné 

ťahať úplne na hranu. Využili ste do poslednej minúty 

a vykladáte sa zákon tak, že sa dostáva do absurdne j 

situácie, že vlastne ke ď chcú poslanci, keby aj chceli 

zvola ť mimoriadne zastupite ľstvo, pri vašom výklade sa tu 

de facto tento inštitút znefunk čnil.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Je tu výklad, ktorý sa používal, pán Budaj, ke ď vy ste 

boli námestníkom.  

Pán poslanec Kríž.  
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

No ja by som vyzval kolegov, aby sme sa vrátili nas päť 

k tomu materiálu, ktorý máme predložený na stoloch,  ktorý 

nám dal pán poslanec  Hr čka.  

Stotož ňujem sa s tým, čo tu bolo povedané, že je, ide 

o neštandardný postup. Naozaj by sme sa tomu mohli venova ť 

na riadnom zastupite ľstve tak, aby každý mal možnos ť si to 

dostato čne preštudova ť.  

Na druhej strane rozumiem tomu, aká je motivácia pá na 

poslanca Hr čku, že to predkladá. Vychádza to z tej 

situácie, ktorá vznikla na tom prerušenom zastupite ľstve 

a asi je naozaj dobré do budúcnosti takéto prípady ošetri ť. 

Môže sa sta ť, že niektorí poslanci svoj vlastný politický 

názor vyjadria tým, že sa neprezentujú a naopak, mo žnože 

chcú ďalej rokova ť o ďalších materiáloch, ktoré by potom 

nasledovali. 

Čiže je škoda ke ď ta, takéto zastupite ľstvo je 

automaticky prerušené.  

Ja, napriek tomu, že to bolo na poslednú chví ľu, alebo 

iba dnes predložené, som pripravený tento návrh pod pori ť.  

Akurát chcem upozorni ť na jednu drobnos ť. Aj 

v doterajšom výklade a myslím si, že pán doktor Kat riak ma 

môže podpori ť v tomto, vždycky bolo také do istej miery 

diskutabilné, čo znamená, že do štvr, do štrnás ť dní je 

zvolané nové zasadnutie. Je tu aj právny výklad, ne ni tu 
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prítomný poslanec Kor ček, ktorý vždy hovoril, že to nemôže 

byť pokra čovanie, ale musí by ť to nové, to znamená, že musí 

byť štandardne zvolané, tak ako keby to bolo iné 

zastupite ľstvo. 

Čiže ja by som odporú čal možno aj predkladate ľovi 

poslancovi Hr čkovi Janovi, či by nechcel aj v tomto svojom 

návrhu tam do tých štrnás ť dní, dva krát sa tam vyskytuje 

to sloví čko nové, nahradi ť ho slovom pokra čujúce 

zasadnutie, tak aby bolo jasné, že ide o pokra čovanie od 

toho bodu, kde bolo, kde bola objavená tá, tá 

neuznášaniaschopnos ť.  

A taktiež k tej druhej časti oh ľadom, oh ľadom 

procedurálnych návrhov, ja by som tiež navrhoval is tú 

zmenu, či by si ju vedel predkladate ľ oslovi, osvoji ť, aby 

tie procedurálne návrhy sa nedávali faktickou pozná mkou, 

ale riadnym príspevkom, tak ako je tomu dnes pri uk ončení 

diskusie. Tiež sa diskusia nedá ukon či ť faktickou 

poznámkou, lebo faktická poznámky by mala reagova ť na 

fakticitu, alebo na nejakú technickú nejasnos ť oh ľadom 

predre čníka. Preto aj ukon čenie diskusie sa realizuje 

riadnym príspevkom.  

Čiže aj, aj ten procedurálny návrh by som, by som 

radšej odporú čal nech to je, nech to je riadnym príspevkom, 

pretože tou faktickou poznámkou to môže by ť, pod ľa môjho 

názoru, niekedy aj zneužívané.  

Ak si samozrejme, toto neosvojí predkladate ľ, tak to 

akceptujem, ale poprosil by som, aby sme hlasovali v tom 

prípade o týchto dvoch návrhoch samostatne. Čiže o tom, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 251 

o tom, o tej uznášaniaschopnosti zvláš ť a o tej faktickej 

poznámke zvláš ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tri faktické poznámky. 

Pán Dostál, pán Hr čka, pán Grendel.  

A potom porosím predkladate ľa, teda predkladate ľa, 

pardon. Právnikov, aby sa k tomu vyjadrili. 

Pán poslanec Dostál. 

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

K tomu, že či pokra čovanie zastupite ľstva, alebo nové 

zastupite ľstvo, tam je prevzatá doterajšia formulácia, aj 

formulácia, ktorá je v zákone. Zákon hovorí o novom , novom 

zastupite ľstve, nie o pokra čovaní zastupite ľstva. 

Pokia ľ ide o to, že či, či procedurálny návrh 

faktickou, alebo, alebo riadnym príspevkom, vecne s  tým 

nemám problém, aby to bolo riadnym, ale, ale je to predsa 

len iný inštitút, to po prvé. A po druhé, sú časné znenie 

rokovacieho poriadku článok 5 odsek 24 hovorí o tom, že 

faktickou poznámkou možno predloži ť aj procedurálny návrh 

vz ťahujúci sa na spôsob prerokovávania niektorého bodu  

programu.  
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A chcem teda zopakova ť, procedurálny návrh, ktorý som 

dal svojou predchádzajúcou faktickou poznámkou, aby  sme  

presunuli čas rokovania o bode Informácia o rokovaniach so 

spolo čnos ťou Hebury na čas tri hodiny po dodaní písomného 

materiálu. Ja som to nemyslel len ako iróniu, to so m tam 

zapasoval vzh ľadom na to, čo primá, pán primátor pred tým 

povedal, ja som to myslel vážne, že na preštudovani e takého 

materiálu, tak ako pracovníci (gong) magistrátu pot rebujú 

čas na jeho prípravu, my potrebujeme čas na jeho 

pre čítanie. 

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: 

Á, ďakujem.  

Bolo zvykom, že o procedurálnom návrhu sa hlasovalo  

hneď. 

Ale teda ja doplním, pre čítam paragraf 12 zákona 369 

o obecnom zriadení odsek 7, ktorý, posledná veta: 

Ak obecné zastupite ľstvo nie je spôsobilé rokova ť 

a uznáša ť sa, starosta zvolá do štrnástich dní nové 

zasadnutie.  

Čiže tá formulácia je prebratá zo zákona 369, preto 

napriek tomu, že to možno kolega Kor ček tak vysvet ľuje, je 

to iba okopírovné zo. Okopírované zo zákona.  
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Čiže, rád by som, keby som sa pomýlil, milerád nechá m 

zapracova ť toto, ale kopírujem len text, ktorý bol 

v rokovacom poriadku a ktorý je v zákone.  

Čo sa týka, čo sa týka faktickej, teda čo sa týka 

procedúry vo faktickej, alebo v riadnom príspevku, cie ľom 

tohto pozme ňujúceho ná, alebo cie ľom toh, tejto zmeny 

rokovacieho poriadku je vyrieši ť problém, ktorý nám tu 

dvakrát nastal.  

Ja som za to, aby sme ten rokovací poriadok 

prepracovali lepšie, ale potom naozaj súhlasím s tý m, že by 

mal prejs ť všetkými možnými komisiami a tak ďalej.  A preto 

by som, nechcem teraz rieši ť nejaké konkrétne ďalšie (gong) 

veci, je tam toho ve ľa. Chcel by som len vyrieši ť len 

problém, že prerušíme zastupite ľstvo kvôli, sprepá čením, 

hlúposti.  

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: 

Trochu ma mrzí, že aj dobré veci musíme prebera ť 

v takej konfliktnej atmosfére.  

A chcel by som poveda ť, že tento návrh, tento 

pozmeňujúci návrh rokovacieho poriadku práveže je ústreto vý 

aj k zamestnancom magistrátu, aj k poslancom, ktorí  

z pracovných dôvodov majú problém s takýmito náhrad nými 
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zastupite ľstvami, pretože ak prijmeme tento pozme ňujúci 

návrh, tak získame pri neuznášaniaschopnosti zastup ite ľstva 

časový priestor na to, aby sa zozbieralo dostato čné, 

dostato čný po čet poslancov na to, aby sme sa nemuseli 

rozpusti ť, a aby sme nemuseli zvoláva ť zastupite ľstvo 

v náhradnom termíne cez pracovný de ň poobede o pol piatej, 

a potom tu rokovali do noci.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Uhler.  

Teda pardon. Ja by som chcel poprosi ť teraz práv, pána 

magistra, aby k tomu povedal, aby ešte do diskusie zaznel 

názor, o ktorom môžme potom diskutova ť. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem pekne. 

K tomu návrhu vlastne na zmenu článku 5 odseku 8 

rokovacieho poriadku, čo nám vlastne teraz bol predložený, 

tak ako povedal teraz pán Hr čka, vlastne v tom istom 

paragrafe, teda v paragrafe 12 v zákone o obecnom z riadení 

odstavec 7 posledná veta sa píše, že: ak obecné 

zastupite ľstvo nie je schopné rokova ť a uznáša ť sa, 

starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.  

V materiáli vlastne sa nachádza, myslím, že to je 

predposledná veta: počet prítomných poslancov zistených pri 
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prezentácii, má pri zis ťovaní uznášaniaschopnosti prednos ť 

pred po čtom poslancov zistený prostredníctvom hlasovania 

o uznesení.  Tak toto je v rozpore so zákonom.  

Čiže keby ste to prijali, tak ste v rozpore so zákon om 

a tým pádom to je zle.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja chcem doplni ť jednu vec.  

Samozrejme, nevedel som , že to je takto aj v zákon e 

koncipované, len vtedy si musíme uvedomi ť, že ak sa stane, 

že bude zastupite ľstvo takýmto spôsobom prerušené a pán 

primátor zvolá pod ľa tohto znenia, alebo pod ľa znenia 

zákona nové, tak potom program toho nového by mal p otom 

visie ť na nástenke tak, ako akéko ľvek iné zastupite ľstvo, 

ďalších štrnás ť dní. A, aby sme si aj toto uvedomili.  

A druhá vec je naozaj, ak to ide nad rámec sú časného 

zákona, tak v tom prípade to nemôžme asi prija ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som teda pod ľa toho, čo pán Katriak pre čítal, nikde 

nepostrehol, že by hlasovanie k bodu bolo automatic ky hlas, 

ako neuznášaniaschopné.  

A inak, pre vašu informáciu, iks krát vám sta čí 

napríklad po čet podpisov na prezen čnej listine, aby ste 

povedali, že či sme uznášaniaschopní alebo nie. Napriek 

tomu, že fyzicky to nekontrolujete. Ob čas sta čí fyzická 

kontrola, neni prezenta čné hlasovanie. Čiže.  

A to v zákone nikde sa nerieši. Potom porušujete 

pravidelne zákon. To znamená, porušujete zákon, pre tože nás 

posudzujete pod ľa prezen čky a nemali by ste, lebo to 

v zákone sa nepíše, že nás môžete posudzova ť pod ľa 

prezen čky. Ve ľakrát sa za čne, pokra čuje sa v rokovaní a iba 

organiza čné oddelenie spo číta fyzicky či tú poslanci sú. 

takisto, odkia ľ môžete vedie ť, čo ke ď sa pomýlili. A to vám 

neprekáža.  

Ja hovorím a nikde. Povedzte mi konkrétne kde máte 

v zákone napísané, že tým, že jedno hlasovanie bolo  

neuznášaniaschopné, tak skon čilo zastupite ľstvo. Pod ľa mňa 

to je ve ľmi subjektívny výklad, (gong) ale tak, tak sa to 

vykladalo.  

Boli ste. Ja vám ukážem za predchádzajúceho primáto ra, 

sa takéto prípady stali, ľutujem, že ste vtedy neprišli 

s týmto výkladom, lebo vtedy to bolo inak. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Dostál. 

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

Pán Katriak, je to presne naopak ako hovoríte. Ten 

opačný výklad je v rozpore so zákonom.  

Vy ste tu pre čítali štvrtú vetu z odseku 7, ktorá 

hovorí, že: ak obecné zastupite ľstvo nie je schopné rokova ť 

a uznáša ť sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.   

A okrem toho, že logicky z jedného hlasovania kde n ie 

je, nie je dos ť, dos ť hlasov automaticky nevyplýva, že 

zastupite ľstvo nie je schopné rokova ť a uznáša ť sa schopné. 

Nemusíme to posudzova ť iba na základe nejakého zdravého 

rozumu, môžeme si pre číta ť o dve vety na ďalej, teda napä ť 

ten istý odsek, čiže odsek 7 druhá veta: Spôsobilé rokova ť 

a uznáša ť sa , teda alebo pr, pre čítam aj prvú vetu: Obecné 

zastupite ľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokova ť 

a uznáša ť sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovi čná vä čšina 

všetkých poslancov. Ak je prítomná, nie ak hlasuje. Máte 

presne definíciu toho, čo je, kedy je zastupite ľstvo 

spôsobilé rokova ť a uznáša ť sa. (gong) Ak je prítomná. 

Prítomnos ť sa overuje prezentáciou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Ďakujem za slovo. 

Keď už otvárame rokovací poriadok, aj ja mám jeden 

návrh, ako zrýchli ť rokovanie mestského zastupite ľstva. 

A tento návrh sa týka času, v ktorom je možné prednies ť 

faktickú poznámku.  

Počas v čerajšieho rokovania som sama objavila ve ľký 

alogizmus v sú časnej formulácii v článku 5 Rokovanie 

mestského zastupite ľstva pod bodom 22. Alogizmus v tom, že 

je nezrealizovate ľný.  

V bode 22 sa v rokovacom poriadku píše: Poslanci majú 

v rozprave právo na jednu faktickú poznámku, ktorou  reagujú 

na vystúpenie re čníka. Na prednesenie faktickej poznámky sa 

poslanci hlásia až do doby ukon čenia diskusného príspevku, 

na ktorý chcú reagova ť a to doby, pokia ľ predsedajúci 

ukon čí možnos ť prihlási ť sa s faktickými poznámkami. 

Tak do akej doby sa hlásia? Do času ukon čenia 

príspevku, na ktorý chcú reagova ť, alebo do doby ke ď 

primátor ukon čí možnos ť sa prihlási ť sa s faktickými?  

Podľa mňa, ke ď už o tom hovoríme, toto by sme mali 

vyrieši ť.  

Čiže ja predložím návrh zmeny rokovacieho por, 

poriadku. Osobne by som navrhovala, že teda na pred nesenie 

tej jedinej faktickej poznámky sa majú poslanci hlá si ť až 

do doby ukon čenia diskusného príspevku, na ktorý chcú 

reagova ť. To bude môj návrh.  
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Ak v diskusii teraz zachytím nie čo iné, samozrejme, 

som ochotná o tom diskutova ť a môžeme sa dohodnú ť na tom, 

že to bude do doby, ktorú ur čí pán primátor. Ale môj návrh 

bude ako som povedala.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Uhler.  

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

Keď tak po čúvam, tiež by som mal asi jeden návrh na 

zrýchlenie rokovania zastupite ľstva a to je vypnutie 

kamier. Aspo ň by sa herci prestali predvádza ť.  

Ale, pán poslanec Jambor tu pred dvomi mesiacmi 

navrhol tiež zmenu rokovacieho poriadku, bol tu 

pranierovaný za to, že na to nebol čas a že to nebolo 

v komisiách. No boli na to len dva týždne, to je pr avda 

a dnes na to máme až nieko ľko hodín, možno dve.  

Ale dobre, bol tam iný postup a nemyslím si, že ten to 

postup je správny, pretože naozaj sa legislatívne n edá 

preskúma ť, napriek tomu, že vecne k tomu obsahu nemám 

pripomienky, ale už vidíme, že právnici v tom nie čo našli.  

A ja by som sa chcel spýta ť pána Dostála. Ktorý 

materiál, ko ľko hodín musí by ť vopred? Napríklad ak 

hovoríme o zmene v riadení podnikov, kde sa za štyr i roky 

oto čí miliarda Eur, ko ľko hodín vopred by sme to tu malo, 
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mali ma ť? To by mal ve ľmi zaujímalo. Lebo v čera sme to mali 

hodinu a pol, alebo dve vopred a myslím si, že nema la by 

naozaj vä čšina majorizova ť menšinu.  

Takže, vy môžte, a niekto iný nemôže? Tomu mám tak 

rozumie ť?  

Ale dobre, k samotnému návrhu Jan, Jana Hr čku, myslím 

si, že myslí to dobre. Treba postupne odstráni ť 

nejednozna čnosti a toto je prvá z nich. Rovnako ďalšia, 

ktorú spomínal Oliver Kríž a myslím si, že by sa mo hla 

nejaká komisia k tomuto poduja ť.  

Dokonca som minule už navrhoval, aby vznikla na pôd e 

mestského zastupite ľstva legislatívna komisia, lebo medzi 

poslancami je nieko ľko ľudí, ktorí sú právnici a majú 

blízko k právu a takéto veci by vedeli, pod ľa mňa, ve ľmi 

dobre posudzova ť, aby, aby to tu prišlo naozaj v súlade 

s ich vô ľou a právne čisté.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja som chcel presne pokra čova ť v tomto návrhu pána 

Uhlera. Ja to vidím, že by sme si. Ja zriadim komis iu 

pracovnú po, pod vedením právneho oddelenia, kde po prosím, 

aby sa nahlásil každý, kto tam chce ís ť, kto sa chce 

venova ť rokovaciemu poriadku a urobme si to poriadne.  
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Neimprovizujme na zastupite ľstve, výsledky sú, že už 

zase diskutujeme pol hodinu, nevieme, čo schva ľujeme, 

nevieme či to je dobré, nevieme či to je zlé. Všetci to 

chceme, vieme, že musíme nie čo spravi ť. Ja navrhujem nejaký 

systémový postup. Pán magister  

Katriak bude vies ť tú komisiu. Prihlási sa do nej, do 

týžd ňa nech sa mi prihlásia kto tam chce by ť. A výsledkom 

bude, že do júna alebo do septembra pripravíme úpln e nové 

znenie rokovacieho poriadku, tak ako každý chce.  

To by bol môj návrh.  

Pán poslanec Grendel.  

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

Ďakujem za slovo. 

Chcel by som vidie ť stanovisko, alebo reakciu 

Transparency International Slovensko, Aliancie Fair  play, 

Via iuris a spolo čnosti, či Inštitútu pre dobre spravovanú 

spolo čnos ť k návrhu pána Uhlera, aby sa vypli kamery.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Dostál.  

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

No, predsa len je malý rozdiel medzi tým, že či sa 

bavíme o tom, že ako dlho má by ť predložený nejaký materiál 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 262 

a ako dlho má by ť predložený pozme ňujúci návrh. Pozme ňujúce 

návrhy sa predkladajú na rokovaní zastupite ľstva. Neviem  

o tom, že by sa pozme ňujúce návrhy, ktoréko ľvek, 

k materiálom, ktoré sú zaradené na rokovanie 

zastupite ľstva, predkladali nejako dlho vopred.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja budem reagova ť na pána Uhlera.  

Ja myslím, že je to dobrý nápad. Nakoniec taká komi sia 

existovala aj v minulosti.  

Ja by som len požiadal, že aby sa nejak tak presnej šie 

potom aj špecifikovalo, že čo všetko, lebo pod ľa mňa, by to 

nemusel by ť iba rokovací poriadok, mohli by to by ť aj 

ďalšie veci, ku ktorým sa bude vyjadrova ť. Štatút 

napríklad. Dokonca viem, že táto komisia v minulost i 

posudzovala vézetenka jednotlivých mestských častí pred 

tým, než boli prijaté. Pretože sme svedkami toho, n apríklad 

v Petržalke, že sa prijímajú protizákonné uznesenia , 

dokonca prokurátor na to upozorní, pán starosta to úplne 

ignoruje, ide si ďalej. Ha-ha,  všetci sa smejeme tam čo 

ostatní, ďalší. 
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Takže nech tá komisia je. Ja toto podporujem. A nec h 

sa to aj takto spraví, aby tu bola zabezpe čená ur čitá 

kvalita, lebo potom smerujeme do chaosu.  

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: 

Á, ďakujem.  

Ja som dal návrh na to, alebo teda kolegov som 

upozornil ke ď sa prvý krát táto situácia stala, aby dali 

návrh na zmenu rokovacieho poriadku. Nestalo sa tak , po 

dvoch mesiacoch sa to opakovalo.  

Ospravedl ňujem sa, že mi to prekáža a že opätovne sa 

nechcem dosta ť do svojvo ľného výkladu rokovacieho poriadku, 

ktorý sa vykladal po nejakú dobu inak a teraz sa za čal 

vyklada ť iným spôsobom.  

A naozaj, je obrovský rozdiel. Chcem da ť materiál 

majetkový, alebo s výraznými dosahmi, a da ť sem relatívne 

veľmi jednoduchú úpravu rokovacieho poriadku, ktorá má  

zabráni ť tomu, aby sa tu svojvo ľne rozpúš ťalo 

zastupite ľstvo ke ď, ke ď to vyhovuje, alebo ke ď sa ide 

rokova ť o nejakom bode, ktorý je nepríjemný.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosil by som vysvetli ť to svojvo ľné rozpúš ťanie 

zastupite ľstva, prosím ťa.  

Pán poslanec, keby si mohol poveda ť, že kto svojvo ľne 

roztu, rozpúš ťa zastupite ľstvo? 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Za, teraz som tu plus-mínus, to bude štvrtý rok. Za  

predchádzajúce tri roky v tomto zastupite ľstve bolo 

minimálne pä ť alebo šes ť hlasovaní o a nebolo 

zastupite ľstvo neuznášaniaschopné. Napriek tomu sa 

neprerušilo a dali sa, dal sa časový úsek, dalo sa opä ť 

hlasova ť, dala sa prezentácia, po čkalo sa. Ani jeden, 

jediný krát si nepamätám, že by po prvom hlasovaní,  kedy 

nebol dostato čný po čet poslancov uznášania, by sa vyhlásilo 

zastupite ľstvo za neuznášaniaschopné. Je to nóvum tohto 

zastupite ľstva a nového primátora. Je to tak, viem  to 

dokáza ť, môžem to nastriha ť, som si tým stopercentne istý. 

To je to, čo sa zmenilo a s čím nesúhlasím, pre čo 

chcem aby sa to zmenilo, pretože si myslím, že to n ie je 

produktívne, ke ď naozaj sa tu nastane procedurálny návrh, 

o ktorom sa nedá hlasova ť, alebo procedurálnym návrhom si 

poslanci nemôžu zmeni ť, preradi ť body a to, čo ráno si 

schválili v programe, musí plati ť až do ve čera, pri čom 

večer sa mohla zmeni ť situácia. Ve ď, ve ď to zastupite ľstvo 

je o tom, že naozaj nikto nevie akú časovú d ĺžku to bude 

mať a zmení sa situácia, chcú si predradi ť, lebo zmeni ť 

body, lebo majú na to nejaký dôvod, ani nadpolovi čná 
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väčšina, ani trojpätinová vä čšina tohto zastupite ľstva 

nemôže zmeni ť, lebo predsedajúci to nedovolí. To mi nepríde 

konštruktívne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Odpoviem iba to ľko, že o ni čom som nerozhodol ja, bolo 

vždycky rozhodnutie magistrátu, organiza čného, právneho 

oddelenia.  

Pani námestní čka Plšeková. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja len krátko chcem naozaj poprosi ť, pretože vznikajú 

tu ad hoc ďalšie podnety, aby sme dneska nerozhodovali 

o tomto. Naozaj treba, aby si to kluby premysleli, aby 

prípadne to prešlo radou a až tak na ďalšie zastupite ľstvo, 

pretože ja nie som si istá, či je úplne v poriadku to, čo 

predkladáme dneska, alebo čo sme pred desiatimi minútami 

dostali a nemáme to všetci ani nejak skonzultované,  ani 

prežuté. Môže to by ť v rozpore s nie čím iným. Ja nie som si 

istá, že môžem za toto zahlasova ť, a rada by som prijala 

rozhodnutie, ale nie je to, pod ľa mňa, dobré, že sa k tomu 

takto ad hoc po desiatich minútach čo sme to dostali, ideme 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán Budaj.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Pani námestní čka, vy ste tu doobeda bola a viete, že 

aj toto zastupite ľstvo malo by ť rozpustené.  

Ja to opakujem už tretí krát, pán námestník prišiel  

s myšlienkou, že asi chybne poslanci hlasovali a da l 

zopakova ť hlasovanie, to čo pán primátor nebol ochotný. Pán 

primátor nedával ani prezen čné hlasovania, čo mu umož ňoval 

rokovací poriadok. Preto táto malá zmena.  

Ja by som vás presvied čal, pani námestní čka, umožnite, 

pripojte sa k tej zmene a ak sa ukáže, že sa dá vyl epši ť, 

bude sa vylepšova ť.  

Rozpadne sa, možno, ešte aj dnešné zastupite ľstvo, ak 

ju neprijmeme, kvôli nejakému nedopatreniu, že sa p ri 

jednom hlasovaní nezaprezentuje dostato čný po čet. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja by som sa skuto čne taktiež prihováral za ten návrh, 

ktorý predniesol pán primátor, pretože je systémový .  

Tak ako som kritizoval pána Jambora, tak som 

nehlasoval vlastne ani za ten návrh pána poslanca H r čku, 

aby sa to riešilo tuto na zastupite ľstve, pretože pol 

hodinu strácame čas. Toto je téma, ktorá sa má rieši ť na 

odbornej komisii.  

Mám tu výhrady, ako predseda návrhovej komisii, 

k zákonnosti vlastne toho textu, čo sa týka rokovacieho 

poriadku. Teraz neviem ako sa mám vlastne zariadi ť.  

Takže by som ve ľmi pekne poprosil predkladate ľa, aby 

využil ten ústretový návrh pána primátora, jednoduc ho, aby 

sa tento návrh stiahol. Všetci cítime, že ten rokov ací 

poriadok nie je dokonalý. Je to vec politického gré mia 

a poslaneckých klubov. Jednoducho stretnime sa, doh odnime 

sa. Nie je tu nejaká tretia svetová vojna. Myslím s i, že 

v júni v pohode, alebo v septembri, ke ď to bude všetko 

zákonné, vieme absolútne schváli ť ve ľkú novelu rokovacieho 

poriadku, ktorá vyrieši všetko. 

Ja som nový poslanec, priznám sa, že ja som kartu 

v tom, na tom poslednom zastupite ľstve, ktoré bolo 30. 

apríla, nevy ťahoval. Môžte si to pozrie ť. Takže neviem kto 

tu urobil neuznášaniaschopné zastupite ľstvo. 

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: .  

Pán poslanec Dostál.  

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

Výhrady, alebo pochybnosti toho navrhovaného riešen ia 

s, so zákonom, spo čívajú v konštatovaní pána Katriaka, že 

je to v rozpore so zákonom. Ja som vysvetlil svoje dôvody, 

pre ktoré si myslím, že to v rozpore so zákonom nie  je, 

pretože je v zákone definované, kedy je zastupite ľstvo 

spôsobilé rokova ť a uznáša ť sa a to hovorí o prítomnosti 

poslancov a nie o tom, ako hlasujú a ako sa zapreze ntujú 

pri konkrétnom hlasovaní.  

Žiadny protiargument som nepo čul okrem konštatovania, 

že je to v rozpore so zákonom. Čiže, rád si vypo čujem.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák. 

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

No, tak mi to ukáž. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pardon.  

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ja len krátka reakcia, že ako principiálne s pánom 

Olekšákom súhlasím, ale ak by sme to za čali rozobera ť na 

rozmeni ť, alebo rozobera ť na drobné, tak ja by som zasa 

nedramatizoval to, že či sa ak, ak, aké uznesenie sa tu 

prijme. Lebo my už máme skúsenos ť práve z minulého 

zastupite ľstva, že sme tu prijali jedno nezákonné 

uznesenie, ktoré pán primátor potom jeho ú činnos ť 

pozastavil. Bolo to uznesenie pána Mrvu, ktorý tu h ovoril 

nie čo o prešetrovaní a vypo čúvaní poslancov na našej 

komisii pre ochranu verejného záujmu. To uznesenie nakoniec 

bolo pozastavené ako nezákonné.  

Čiže sú tu aj mechanizmy ako pozastavi ť nezákonné 

rozhodnutie, aj keby toto bolo nezákonné.  

Čiže áno, chýba tu nejaký mechanizmus a nejaká dohod a, 

ale ako nedramatizoval by som, aj ke ď teda štandardné, 

samozrejme považujem to, čo povedal pán kolega Olekšák, že 

ten proces by bol lepší, ak by sme mali viacej času na to. 

Ale prijímajú sa tu všelijaké uznesenia, a niektorý ch 

poslancov to vôbec netrápi, hoci na to upozor ňujem aj ja. 
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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: 

V zmysle tohto budem potom ale žiada ť, aby každý 

pozmeňujúci návrh bol ohlásený aspo ň tri týždne dopredu, 

aby som si bol istý, že je zákonný, lebo ke ď budem chcie ť, 

tak nájdem na každom teoretickú nezákonnos ť. Takže to 

naozaj sa potom dostaneme do pekla a nebude z toho cesta 

von, pretože aj tu, aj tu zmena z predaja na prenáj om, 

alebo hoci čo čo tu je, tak budeme, za čneme hovori ť, je to 

nezákonné. Od toho je tu primátor. Primátor má dve možnosti 

nepodpísa ť uznesenie. Nezákonnos ť a nevýhodnos ť pre mesto. 

Prosím, neberte mu kompetenciu, ak je to nezákonné,  môže 

kľudne aplikova ť túto časť a môže to podpísa ť, zdôvodni ť to 

a pokra čujeme ďalej.  

Ale naozaj, nemôžte sa čudova ť, že máte také dlhé 

zastupite ľstvá. Ke ď si zoberiete, tak naozaj, v tom 

uznesení, v tom návrhu sú zmenené asi štyri vety. N e, neni 

ni č dramatické. Doteraz ten zá, teda ten rokovací pori adok 

doteraz neni dokonalý. Sú tam chyby, robí sa to rôz ne, 

nikomu to neprekáža, tak bude tam čo. Ja si myslím, že sa 

niektoré veci vyriešia, ak nie, dajú sa zmeni ť. To neni 

písmo sväté, že by sa to odteraz  nikdy nesmelo zme ni ť 

a môj návrh musí osta ť ako definitívny. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som vás chcela poprosi ť, zákon je všeobecná 

dohoda. Neviem, či sa vieme dohodnú ť na tom, že nechceme 

prerušova ť zastupite ľstvo. Myslím, že všeobecná dohoda, 

alebo chu ť je neprerušova ť zastupite ľstvo tým, že nie sme 

uznášaniaschopní.  

Ak prijmeme tento návrh, možnože si sadnú dvaja 

právnici a vylepšia ho do ďalšieho zastupite ľstva.  

Ale ja vás chcem ve ľmi pekne poprosi ť, my sme 

v Bratislavskom samosprávnom kraji rokovací poriado k 

prijímali dva roky. Chceme dva roky čaka ť kým sa celý 

rokovák prežuje? Ako naozaj, rieši ť rokovák je komplikovaná 

vec. Toto je naozaj akútna záležitos ť, aby sa nám tu 

nezopakovalo to, čo sa nám tu zopakovalo, lebo nás ľudia 

vysmejú. Je to dohoda. Dohoda nás všetkých.  

Prosím vás, skúsme nejak efektívne pokra čova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Bulla by nemal hovori ť, lebo už sa 

prihlásil po, po ukon čení hlavného diskusného. Takže ma to 

mrzí. 
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Prihláste sa prosím, normálne. Normálne.  

Pán námestník Černý. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

V zásade existujú nejaké dva poh ľady na tento 

materiál, ktorý je predložený. A v skuto čnosti asi tu 

zastupite ľstvo doznalo nejakej zmeny od toho minula. Teraz 

myslím od minulého volebného obdobia.  

Pán Hr čka, aj vy ste bývalý človek, ktorý takéto 

postupy vtedy ve ľmi kritizoval a dneska ste ten prvý líder, 

ktorý to robí a predkladá. To znamená, aj vy ste do znali 

ur čitých zmien, o ktorých sa čudujem, že práve vychádzajú 

od vás.  

Ja obsahovo, po obsahovej stránke nemám nejaký ve ľký, 

veľkú dilemu podpori ť ten návrh, pretože. V skuto čnosti 

neviem ani poveda ť, že či z právneho h ľadiska je to 

v rozpore práve so zákonom, alebo nie je.  

Viem čo sleduje, čo sledujú tie zmeny, viem, že sú 

konštruktívne, viem že nejaký zámer majú pozitív, 

spozitívni ť, urýchli ť, zefektívni ť rokovanie 

zastupite ľstva, zbyto čne ho neprerušova ť, to ja akceptujem. 

Avšak si myslím, že asi by si to vyžadovalo vä čšie 

oboznámenie sa, respektíve, a zaznela tu aj poznámk a, že 
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ostatné body rokovacieho poriadku sú vhodné a zrelé  na 

upgrade.  

To ja len pripomínam, aj koniec koncov, že aj 

v súvislosti s tým, že pán Jambor neni dávno predkl adal 

materiál a bol oso čovaný za neviem akého antidemokrata, 

ktorý chce dáva ť náhubkové zákony a dneska to tu zaznelo, 

že zrovna tak, po ďme škrta ť faktické poznámky a tak ďalej. 

Druhá vec, ktorá je a to zareagujem, pretože som 

nemohol som reagova ť vo faktickej, alebo na faktickú 

faktickou poznámku.  

Pretože, pán Budaj, neprekvapujete ma. Zase iba 

klamete, pretože dneska ráno, dneska ráno, ke ď sme sa 

bavili, práve z poslaneckých radov vyšla tá iniciat íva, že 

nerozumeli tomu, čo majú hlasova ť. Myslím, vyšlo to z lavíc 

tam za vami a oproti, alebo teda ved ľa vás. Hej? Aj pán 

Borgu ľa to hovoril. Takže nehovorte to, že tuná niekto 

svojvo ľne následným hlasovaním tridsa ťpäť poslancov 

hlasovalo za zmenu toho programu. Nehovorte o tom, že pán 

Černý ke ď viedol rokovanie tuná bol ve ľkorysý a vyložil si 

ten svoj zá, vyložil si rokovací poriadok po svojom  a pán 

primátor si vykladá po svojom. Stále tak isto. Dobr e? 

skúste tak. Sa zamyslie ť nad sebou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Dve poznámky.  

Naozaj ide o dobrú vec, z môjho poh ľadu, ktorá je 

v prospech aj poslancov, aj zamestnancov magistrátu .  

Takže, viete, v národnej rade opozícia ke ď dlhé, dlhé 

roky predkladala návrhy na zrušenie poslaneckej imu nity, 

tak riešením pána Pašku bolo, že založil ve ľkú komisiu, 

ktorá chcela komplexne rieši ť otázku novely ústavy 

a imunity a neviem čo a na ťahovalo sa to presne tak, ako 

hovorila pani Pätoprstá, že to bude trva ť mesiace, roky 

a tak ďalej. Toto je jednoduchá novela, ktorá sa dá raz, 

dva prija ť a ktorá jednoducho bude ústretová aj 

k zamestnancom, aj k poslancom.  

A druhá poznámka ve ľmi rýchla.  

Chcel by som sa zasta ť pána Bullu, len zdá sa mi, že 

odišiel z miestnosti, pretože si myslím, že sa moho l 

prihlási ť s faktickou poznámkou práve pre tú časť toho 

odseku, ktorú citovala aj pani Farkašovská, že môže  sa 

prihlási ť a to do doby, pokia ľ predsedajúci ukon čí možnos ť 

prihlási ť (gong) sa s faktickými poznámkami, čo tu nikdy, 

nikdy žiaden predsedajúci ani raz neurobil.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Chcem oceni ť iniciatívu kolegu Hr čku. Na tom návrhu 

v zásade nie je ni č zlé a dokonca to chápem ako novelu, 

ktorá môže pomôc ť tejto veci. Ale naozaj v rozpore. Málo 

času na štúdium takého materiálu. Myslím si, že si z aslúži 

ove ľa viac času.  

Za druhé, za druhé, jednoducho je tu od riad, od 

právneho zástupcu magistrátu kritika toho, že to mô že by ť 

v rozpore. Aj na toto potrebujeme čas na štúdium.  

Po tretie. Tento bod si zaslúži rokovanie poslaneck ého 

grémia, alebo zástupcov poslaneckých klubov.  

A po štvrté, úplne súhlasím s pánom Olekšákom v tom , 

že čiastkové, čiastkové novely jednej ve ľkej  novely sú 

komplikáciou. Sadnime si na to a urobme jednu ve ľkú novelu 

tak, aby sme si všetci naplnili nejaké o čakávania 

z rokovacieho poriadku, pretože všetci tu máme neja kú výtku 

k rokovaciemu poriadku. A teraz ke ď budeme po každé 

predklada ť novelizácie rokovacieho poriadku, tak tu naozaj 

budeme do rána a bude z toho totálny paškvil.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán pos, pán starosta Pilinský.  
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Dávam návrh na ukon čenie rozpravy.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

O tomto návrhu budeme hlasova ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím, registrujte sa a hlasujte o návrhu pána 

starostu Pilinského o ukon čení diskusie, rozpravy.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

sedemnás ť za, devä ť sa zdržalo, sedem sa zdržalo. 

Uznesenie je prijaté.  

Diskusia je ukon čená po poslednom diskusnom prilásenom 

príspevku. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

ja chcem využi ť to, že je tu aj pán Katriak 

a poznamena ť, že právny pulizmus by, keby, keby k nám 

prišiel na návštevu, tak by našiel v našej práci a v našich 

predpisoch také množstvo nedopatrení a vzájomných r ozporov, 

ako na jeden poukázala aj poslanky ňa, tuná zo susedného 

klubu, že by sme nevedeli vôbec či rokova ť.  

Ja položím pánovi Katriakovi len tak od boka otázku , 

že to uznesenie, o ktorom sa hlasovalo vo veci záme ny 

pozemku pre pamätník, pre takzvaný turecký, ktoré b olo 

úplne iné uznesenie, než bolo predložené, nebolo ni kde 

zavesené, lebo sa zavesilo oznámenie o predaji a zr azu je 

zámena. A pretože aj pán poslanec povedal, že to je  úplne 

iné uznesenie, tak sa už nedalo hlasova ť ani o pozme ňovacom 

návrhu pána Branislava Kaliského. Bolo to právne 

v poriadku?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ešte faktická na posledný diskusný príspevok.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja na pána, na pána Budaja.  

Ja doplním, pán Katriak, ja som sa prihlásila, že t u 

som, že to bolo zmäto čné hlasovanie, bola som tam 

prihlásená tesne hne ď po hlasovaní, pretože som bola 
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zmetená z toho, za čo vlastne hlasujeme, a pán primátor to 

neakceptoval.  

Tiež by som bola rada, keby ste to sledoval a mohol  

upozorni ť na toto.  

Podľa mňa tiež nebolo celkom kóšer, ale ako, nechala 

som to tak. Hej? 

Čiže, niektoré veci aj my tolerujeme v rámci toho 

zákona. Zákon neni taký, že tuto je koniec  a je tu , je tu 

nejaká hranica. Však skúste po čúva ť, čo vám hovorí pán 

Dostál. Naozaj, ke ď je tu dostato čné množstvo poslancov, 

ktorí chcú pokra čova ť v tej, v tom zastupite ľstve, je 

absurdné, aby sa povedalo, že nie sú uznášaniaschop ní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hr čka, diskusia je uzatvorená. Bola.  

Prosím?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Diskusia.  

Nech má, ale tak sa potom prihlás pred tým. Ale dob re. 

lebo sa hlasovalo o ukon čení diskusie.  

Tak prosím vás, jak to je teraz? Má závere čné slovo, 

hej?  

Nech sa pá či, máš závere čné slovo.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Takže v rámci závere čného slova by som asi zhrnul, že 

štyridsa ťdva minút dokáže toto zastupite ľstvo diskutova ť 

o štyroch vetách, pri čom zmyslom týchto štyroch viet je, že 

ak  v tomto zastupite ľstve existuje dvadsa ťtri, to znamená 

nadpolovi čná vä čšina poslancov, alebo nadpolovi čná vä čšina 

prítomných a toto zastupite ľstvo chce pokra čova ť, tak 

nemôže. To je zmyslom, aby dvadsa ťtri, alebo nadpolovi čná 

väčšina poslancov v tomto zastupite ľstve mohla pokra čova ť 

v rokovaní a o tom sa tu bavíme.  

Niekto na to potrebuje dlhší čas na preštudovanie. Ja 

som strašne zvedavý, ko ľko študujete tie zvyšné materiály, 

keď na tri vety potrebujete neviem aké dlhé množstvo času.  

A možno by som upresnil. V zákone je napísané, že 

zastupite ľstvo vedie predsedajúci. Nie magistrát, nie 

organiza čné oddelenie alebo právne oddelenie, ale 

predsedajúci. A presne ho vedie predsedajúci preto,  aby 

zhodnotil konkrétnu situáciu a na základe tej konkr étnej 

situácie vyhodnotil ako sa vedie.  

A problém je, predsedajúci má subjektívny výklad 

a môže si to vyloži ť tak, aj onak. Bol som tri roky 

zvyknutý na nejaký výklad, netvrdím, že sa mi vždy páčil, 

ale bol aspo ň trošku štandardizovaný a pod ľa mňa 

pochopite ľný. Proste ke ď tu existovala nadpolovi čná 

väčšina, tak tu existovala nadpolovi čná vä čšina a ja som ju 

musel rešpektova ť. V tomto momente sa tu stalo precedensom, 

že tu existuje nadpolovi čná vä čšina, ktorá nie čo chce 
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a nie, nemôže. Tu vä čšina zastupite ľstva, proste je 

nesvojprávna.  

A na toto potrebujete štyridsa ťdva minút, na toto 

potrebujete siahodlhé i, ako štúdiá, aby ste si tot o 

vysvetlili. Ja sa ani ne čudujem, že proste naozaj ni č 

nespravíte.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznese ní. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Bol prednesený vlastne ešte jeden pozme ňovací návrh 

pani poslankyne Farkašovskej k návrhu pána poslanca  Hr čku, 

a to návrh na znenie nového uznesenia v článku 5 odsek 22 

vypusti ť časť vety: a to do doby pokia ľ predsedajúci ukon čí 

možnosť prihlási ť sa s faktickými poznámkami.  

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, 
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dvadsa ťšes ť za, jeden proti, šes ť sa zdržalo. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

A ďalej potom je samotný návrh na zmenu článku 5 odsek 

8 Rokovacieho poriadku hlavného mesta SR Bratislavy , ktorý 

predložil pán poslanec Hr čka.  

Neviem, majú ho všetci rozdaný v laviciach. Treba h o 

číta ť? Aj, aj, aj doterajší člen, článok 5 odsek 24. 

Takže, treba ho číta ť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Všetci vedia o čom hlasujú? Po čuli, bolo to pre.  

Viete o čom hlasujete?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Kríž h ľadá, žiadal o oddelenie.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Dobre. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Čiže. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak samostatne?  

Tak poprosím o samostatné hlasovanie článok 5 odsek 8. 

Ktorý predložil pán poslanec Hr čka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Môžem vyhlási ť hlasovanie, hej?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Takže prosím, registrujte sa a hlasujte o tom, čo 

povedala návrhová komisia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťštyri za, proti jeden, sedem sa zdržalo, jeden 

nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ešte nejaké uznesenia? 

Predseda návrhovej komisie 

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

A potom ešte treba hlasova ť o druhej časti článok 5 

odsek 24. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťštyri za, dvaja proti, sedem sa zdržalo. 

Uznesenie bolo prijaté. 

To je všetko, návrhová komisia, hej?  

Asi áno, dobre.  
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BOD 14 PODMIENKY ČERPANIA FONDOV EÚ V RÁMCI 

NOVÉHO PROGRAMOVACIEHO OBDOBIA (IROP 

A OPII) V SÚVISLOSTI S 3. ETAPOU BID  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame k ďalšiemu bodu.  

Tu sme si povedali, že po obed ňajšej prestávke bude 

nasledova ť materiál Podmienky čerpania fondov Európskej 

únie v rámci nového programovacieho obdobia v súvis losti 

s III.etapou BID.  

Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, je to ve ľmi 

dôležitá vec, ktorú vám predkladáme a predkladáme v ám zase 

v tomto režime, ktorý nie je dobrý, ale predkladáme  to 

preto, pretože sme dostali tú informáciu z minister stva, tú 

závažnú poslednú informáciu tiež iba pred pár d ňami.  

Bratislava stojí pred rozhodnutím, respektíve je je j 

povinnos ťou dokon či ť III. etapu integrovanej dopravy. Tá je 

spojená s ur čitými nákladmi a na tie náklady, ktoré nie sú 

malé, sú to miliónové náklady, boli vy členené finan čné 

prostriedky z Opera čného programu Bratislavský kraj. 

Z tohto programu si bratislavská župa, myslím že aj  

železnica, ale v každom prípade župa, dokázala zaob stara ť 

financie na náklady spojené s realizáciou integrova nej 

dopravy. Bohužia ľ, toto sa nepodarilo hlavnému mestu 

Bratislave a dopravnému podniku, ktorí pä ť krát opakovali 

z rôznych procesných a materiálnych pochybení, rozh odnutí, 
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úvah, sú ťaž až vlastne sa stalo, že sú ťaž sa nepodarila 

a mesto prichádza o peniaze a prostriedky na integr ovanú 

dopravu, na zavedenie integrovanej dopravy z tohto 

opera čného programu. To znamená, že financie v prípade 

zavedenia toh, tejto integrácie tretej etapy musíme  

poskytnú ť z našeho rozpo čtu. Sú to nemalé finan čné 

prostriedky, hovoríme o miliónoch.  

Bohužia ľ, túto informáciu sme dostali teraz a ja ju 

vidím aj v súvislosti s tým, čo sme sa rozprávali 

o rozpo čte, kde som aj ja  na základe informácií dopravného  

podniku veril tomu, že ozna čova če, ktré sa budú integrova ť 

a ktoré sa budú implementova ť v rámci tretej etapy 

integrovaného systému budeme môc ť vysú ťaži ť za lacnejšie 

peniaze ako teraz to vyzerá.  

Bohužia ľ, nie je tomu tak, pretože potom sme dostali 

iné informácie a zistilo sa, že bude to všetko stá ť viacej 

peňazí.  

Ten dopad je ten, že sa nám znižujú financie, ktoré  

sme chceli da ť fina č, dopravnému podniku, ktoré, o ktorých 

som rozprával aj s odborármi z dopravného podniku, pretože 

oni majú oprávnené požiadavky. Ja som sa s nimi ale  stretol 

minulý týžde ň a znovu sme im vysvetlili situáciu aj s tými 

ozna čova čmi, že bohužia ľ, to čo sme im hovorili pred 

mesiacom, vinou nových informácií, ktoré sme dostal i aj 

z dopravného podniku už celkom asi nebude pravda.  

Tu sú aj ukryté peniaze, ktoré sme chceli použi ť na 

priority, naše spolo čné, vaše a naše. Bohužia ľ, aj tam sa 

ukazuje, že budeme musie ť adaptova ť náš spolo čný postup.  
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Mesto prišlo o ve ľa pe ňazí, a pred nami je 

rozhodnutie, teda ako budeme pokra čova ť z financií 

vlastného rozpo čtu.  

Ja prosím pani hlavnú dopravnú inžinierku, pani 

Kratochvílovú, aby ten materiál uviedla. 

Ďakujem. 

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

inžinierka: 

Dobrý de ň prajem.  

Tak ja len k tomu čo bolo povedané by som uviedla 

zopár faktov.  

Dňa 18. 5. 2015 nám bol  zo strany ministerstva 

pôdohospodárstva rozvoja, a rozvoja vidieka ako ria diaceho 

orgánu doru čený list, v ktorom nás informuje o tom, že 

odstupujú od zmluvy o ukon čení financovania tarifných 

zariadení z prostriedkov Európskej únie.  

Súčasne sú tu ešte dva fakty, ktoré treba na úvod 

uvies ť, a tie sú tie, že zabezpe čenie ozna čova čov je 

súčasťou zavedenia tretej etapy integrovaného dopravného 

systému Bratislavy. To je ve ľmi dôležité. Tá by sa mala 

spúš ťať k 1. 11. roku 2015 tohto roka.  

A druhá informácia je dôležitá takisto. A je to o t om, 

že ak mesto chce čerpa ť prostriedky Európskej únie na nákup 

dopravných prostriedkov a financovanie dopravných s tavieb, 

musí ma ť zavedený integrovaný dopravný systém.  
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Takže to len na doplnenie k tomu, čo povedal pán 

primátor.  

Tento materiál je informa čný, je skuto čne o tom 

rozhodnutí ako ďalej postupova ť, ale tieto fakty sú teda 

faktami. Musíme ma ť zavedený integrovaný dopravný systém, 

ak chceme pokra čova ť, alebo ak chceme, aby Európska únia 

financovala verejnú osobnú dopravu v Bratislave.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem vám ve ľmi pekne za úvodné slovo a otváram 

k tomuto bodu diskusiu.  

Pani poslanky ňa Augustini č.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Pán primátor, čiže pochopila som to správne, že to 

vaše deklaratívne rozhod, tá vaša deklarácia pri 

schva ľovaní rozpo čtu, že dopravnému podniku presunieme 

ďalšie finan čné zdroje práve z tejto kapitoly, týmto 

absolútne padá, alebo bude úrad h ľadať ďalšie finan čné 

zdroje pre dopravný podnik?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Ďalšie otázky ešte? 

Ja som pri rozpo čte hovoril o tom, že po čítame so 

súťažou na ozna čova če a ten, ten, tá, ako hovoria Nemci 

spane, tento je rozdiel tisí, medzi jedna jedna šty ri 

a dva, dva. A že z toho ušetreného si trúfame vráti ť 

peniaze dopravnému podniku. Ale to bola informácia založená 

na mylných informáciách z dopravného podniku. Neskô r sme 

dostali informáciu, a myslím, že pán riadite ľ to bude môc ť 

ešte sprecizova ť, že sa ušetri ť nebude da ť, pretože sú 

potrebné ešte ďalšie náklady na zavedenie tých ozna čova čov, 

softwarové a neviem ešte aké všetky možné, ktoré sú  cez 

milión Euro, a tým pádom sme, to čo sme mysleli, že 

ušetríme, už budeme musie ť da ť napevno.  

Tým, že sme prišli o spoluú časť, tak proste je to 

všetko z rozpo čtu mesta.  

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ja len myslím, že dopravný podnik sa celkom na tie 

peniaze spo ľahol. Spo ľahol sa na vás prís ľub, alebo s ľub 

a preto ja budem zvažova ť, že na najbližšie zastupite ľstvo 

predložím návrh na zmenu rozpo čtu tak, aby sa 

z administratívy magistrátu zobrala tá suma a presu nula do 

dopravného podniku. Lebo jednoducho, ľudia v dopravnom 
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podniku bez týchto pe ňazí nevyžijú, bude to na úkor ich 

miezd. A ke ď nie na ich miezd, tak to bude na úkor 

vozokilometrov alebo výšky cestovného.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani námestní čka Plšeková.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa chcela spýta ť pani hlavnej dopravnej 

inžinierky a pána riadite ľa magistrátu, čím vznikla táto 

chyba? Bola chyba v samotnom verejnom obstarávaní, alebo 

čím vznikla tá chyba, že ten rozdiel teraz vlastne j e taký, 

že všetko zafinancuje mesto?  

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: 

Keď sme boli v Bruseli, ja som na dopravnej komisii 

varovala pred tým, že ak sa hlavné mesto nedohodne so 

železnicami, bude nám hrozi ť ešte aj riziko, že budeme 

musie ť vraca ť financie za nákup autobusov a neviem či aj 

elektri čiek. ˇ 
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Ďalej som upozor ňovala na to, že máme tu druhú, že tu 

máme prvú etapu Nosného dopravného systému, ktorý s a bude 

deli ť a je tam riziko, že sa tam bude musie ť robi ť nové 

verejné obstarávanie, že sú tam ve ľmi kruté termíny.  

Čiže ja tiež chcem naozaj vedie ť, koho je toto 

zodpovednos ť?  

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. 

Rozumiem tomu správne, že na túto činnos ť bolo 

alokovaných dve celá dva milióna Euro v rozpo čte.  

No, položím tú otázku. Boli na toto alokované nejak é 

peniaze v rozpo čte, dnes máme informáciu o tom, že nebude 

to kofinancova ť riadiaci orgán. Aká je predpokladaná suma, 

ktorú musí mesto vynaloži ť? Pýtam sa na ten rozdiel, ktorý 

je medzi peniazmi, ktoré sme v rozpo čte na túto, na túto 

investíciu mali vy členené a aký je o čakávaný ten 

predpokladaný výdavok, ktorý mesto musí vynaloži ť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem pekne.  

Skúsim objasni ť tie fakty ako sú.  

Ako povedala pani hlavná dopravná inžinierka, 18. 5 . 

rozhodnutím ministra Jahnátka, šéfa IROPu, došlo k tomu, že 

mesto vlastne prišlo o spolufinancovanie z Európsky ch 

fondov.  

Bolo to nastavené celé to spolufinancovanie tak, že  

cca pä ťdesiat percent malo ís ť tým cez, vlastne v tom 

procese piate obstarávanie z eurofondov, a dva celé  dva 

milióna malo hradi ť mesto.  

To bola tá rezerva, s ktorou sme rátali v rozpo čte. 

Tým pádom, že sme vlastne prišli o to spolufinancov anie, 

tým pádom došlo k tomu, že tých dva celé dva milión a akože 

bolo alokovaných, ale zárove ň tu je tá informácia, že 

pokia ľ samozrejme ten projekt integrovanej dopravy mesto 

nedokon čí, ohrozíme kompletne čerpanie pe ňazí z eurofondov 

na dopravu ako takú. Čiže máme tých dva celé dva milióna.  

Preto mesto za čalo samozrejme rokova ť s dopravným 

podnikom, s BIDkou, s riadiacim orgánom, aby sme si  

vydefinovali to samozrejme, časové rozhranie, do kedy to 

musíme urobi ť, stihnú ť, pretože tam sú samozrejme viazané 

lehoty v rámci programovacieho obdobia, ktoré, ktor é bude 
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kon či ť teraz, aby sa to dokon čilo, aby sa to mohlo 

vyhodnoti ť. A druhá vec, aké sú tie minimálne náklady na 

rozpo čet.  

Tie časové, časové. 

Na rozpo čet už teraz mesta.  

Tie časové koordinácie boli dané z riadiaceho orgánu 

Opera čného programu Bratislavský kraj, do 31. 10. tohto 

roku dokon či ť v rámci toho systému integrovanej dopravy tú 

papierovú časť, to znamená tie lístky so šírkou pä ť celá 

štyri centimetra. 

A potom následne tú elektronickú časť, lebo vlastne tá 

integrovaná doprava má dve zložky, tú papierovú a t ú 

elektronickú, a tú elektronickú vyobstara ť najneskôr 

a teraz to je také, by som povedal, taká dohoda  

s riadiacim orgánom, vyobstara ť do nejakého konca marca 

budúceho roku. Aj ke ď reálne by sme to mali dokon či ť do 

konca tohto roku, ale tým, že sme prišli 

o spolufinancovanie a malo by to ís ť z našich zdrojov, máme 

ten čas.  

Takže do konca októbra musíme urobi ť tie papierové 

lístky, potom nastane prechod, aby vôbec systém bol  

spustený a tú elektronickú časť, ten elektronický lístok do 

konca marca budúceho roku.  

No, na základe týchto dát sme za čali rokova ť s BIDkou 

a s dopravným podnikom, aby sa špecifikovali to min imálne 

nutné náklady na to, aby sme to urobili. Z toho vyš lo, že 
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do 31. 10. 2015 ke ď chceme zabezpe či ť tú papierovú časť, 

musíme prostredníctvom rokovacieho konania s existu júcimi 

dodávate ľmi, rokova, rokovacie konanie bez zverejnenia. 

Uskuto čni ť obstarávanie s predpokladanou hodnotou za milión 

sedemdesiatsedem tisíc. Milión sedemdesiatsedem tis íc.  

A následne musíme čo najskôr spusti ť to verejné 

obstarávanie na tú elektronickú časť kde máme tú lehotu do 

nejakého 31. marca 2016, kde je predpokladaná hodno ta 

zákazky nadlimitka za milión dvestosedemdesiat jedn a tisíc.  

Toto, toto vzišlo z rokovania našich úradníkov, pán a 

Bánovca s úradníkmi dopravného podniku s pánom Veig lom 

a pánom Cenkim.  

Toto boli čísla, ktoré nám boli dané, sú analýza. Je 

tu aj pán Bánovec, ktorý samozrejme je pripravený k  tomu 

poveda ť viac. Ke ď urobíte sumu, vychádza to, že nie dva 

celé dva milióna, tá rezerva sa prekra čuje a bavíme sa 

o sume okolo dva celé štyri milióna. To znamená, že  ešte 

o dvestotisíc si to vyžaduje viac. My ich bohužia ľ, tie 

peniaze musíme da ť, kvôli tomu, že ako je v tom materiáli 

spomenuté, sú na to viazané samozrejme peniaze z eu rópskych 

fondov. Ďalšie peniaze na dopravu. Čiže o zhruba 

o dvestotisíc.  

Ale skuto čnú reálnu sumu ukáže, samozrejme, až to 

reálne obstarávanie, ktoré by sa malo spusti ť.  

(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: .  

Ďalšia vec ešte, samozrejme, pri tých obstrávaniach 

boli vydefinované, ako hovorí pán primátor. Totižto  my sme 

v tom, v tom pôvodnom predpoklade bolo povedané, že  nám 

zhruba sta čí okolo jedna celá dva milióna.  

Toto bola, to boli aj tie informácie, ktoré pán 

primátor tlmo čil 9. apríla pri rokovaní o rozpo čte.  

Čiže tam sa vychádzalo s tou sumou okolo jedného 

milióna, ktorá nám môže zosta ť a bola by daná do dopravného 

podniku.  

Ja mám štyri, alebo pä ť verzií toho materiálu, ktoré 

mi predkladal tuná prítomný pán Bánovec, ktoré sa m enili 

z týžd ňa na týžde ň a tá suma na za čiatku bola jedna celá 

dva milióna, že potrebuje mesto.  

Toto povedal aj pán primátor (poznámka: so smiechom ) 

v priebehu týžd ňa tá cena vyrástla na tú na tých 

spomínaných dva celá štyri milióna. Kde sa objavili  úplne 

nové položky, s ktorými sa pred tým pri riešení vôb ec tohto 

projektu, pod ľa mojich informácií, neráta, nerátalo. 

Ale to musia poveda ť už tuná prítomní úradníci, ktorí, 

ktorí o tom vedia viac, technicky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Augustini č.  

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

Ja som nedostala odpove ď na moju otázku, že či mesto 

bude, alebo teda magistrát bude h ľadať dodato čné zdroje pre 

dopravný podnik? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Jaj, áno. Tak, však tam sme rozprávali v dopravnom 

podniku o viacerých veciach. Toto bola jedna, jeden  ten 

zdroj. Druhý bol, že prevezmeme úvery na seba za po moci 

finan čnej štátu, že nám štát pomôže prevzia ť tie úvery 

a zlacnie, zlacnieme úroky a toto by boli zdroje. N o 

a potom plus výsledky kontroly, ktorá teraz tam pre bieha, 

ktorá dúfam, že nám pomôže nie čo nájs ť. A samozrejme, 

spolieham sa na toto aj na vašu spoluprácu ako členov 

dozornej rady dopravného podniku, že pomôžete mestu  nájs ť 

dodato čné zdroje, ako tejto firme pomôc ť.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

My sme práve 18. mája vlastne mali dopravnú komisiu , 

kde sme preberali taktiež tento postup a kde sme ho vorili 

o tom, že preto aby sme sa zapojili do tej tretej e tapy 

BIDky potrebujeme ma ť vyriešenú tú papierovú časť.  

Čiže toto jej musíme vyjs ť nejakým spôsobom, tak to 

zaznelo na tej komisii, čo sme sa bavili toho 18. mája. Tá 

situácia sa stále vyvíja. Hej?  

Takže, len ke ď som si dobre zachytil, lebo fakt je tu 

troška taký ruch, tú  elektronickú potrebujeme ma ť spravenú 

do toho 31. marca 2016?  

Čiže vlastne my máme rozpo čet na rok 2015, hej? 

Z h ľadiska toho rozpo čtového roku, ke ď hovoríme o nejakých 

tých nákladoch a súm, ktoré sú vlastne alokované v rozpo čte 

vo výške teraz myslím dva celá dva milióna, čo sa týka 

kofinancovania mesta, lebo celkovo tam bolo tri cel á šes ť. 

Čiže ak je to do 31. 3., tak vlastne ten výdavok pot om 

nasleduje v roku 2016, takže teoreticky vlastne ten  

dopravný podnik porieši ť viem tou nejakou sumou. Hej? 

Z h ľadiska toho cash flow ke ď hovorím. Hej?  

Ja len to ľko.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Z h ľadiska cash flow iba.  

Pán kontrolór Šinály.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Pán riadite ľ, vášmu vystúpeniu som rozumel, chcem tak, 

chcem doda ť k tomu, že bola uvažovaná aj alternatíva, že 

tie ozna čova če sa úplne vypustia v prípade, že teda to 

neohrozí čerpanie ďalších fondov. 

Tým pádom, žia ľ, je to konštatované, že sa to vypusti ť 

nedá, nemôžeme ušetri ť a pomôc ť dopravnému podniku, len vás 

pekne chcem poprosi ť, dúfam, že u niekoho sa nachádzajú 

akéko ľvek písomné relevantné podklady k tomu, že naozaj s ú 

ohrozené a že to nie je založené len na úsudku akýc hko ľvek 

pracovníkov nášho magistrátu. 

A to sa orienta čne týka aj vystúpenia pani kolegyne 

poslankyne Pätoprstej, ktorá hovorila, že aj Európs ka únia 

niekde na nás vyvíjala takýto systémový tlak po čas jej 

služobnej cesty. Verím, že aj doniesla nejaké dokum enty, 

ktoré by také nie čo nazna čovali a že nešlo len o rozhovor 

pri káve.  

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 298 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán kontrolór, upriamim vašu pozornos ť na materiál, 

kde je napísané v akých dokumentoch je táto podmien ka jasne 

formulovaná, že musí by ť dokon čená integrácia, ak teda. Ak 

som správne pochopil vašu otázku. 

Pani Kimerlingová. 

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

No, ak hovoríme o integrovanej doprave, tak to 

neznamená iba, že budeme ma ť jeden lístok, že budeme ma ť 

nadväzné spoje, ale predpokladá to aj jednotný tari fný 

systém. A vieme, že v tom tarifnom systéme, v podst ate už 

teraz každá, každá tá, každý partner tej integrovan ej 

dopravy má úplne iné podmienky. Úplne sa to všetko začalo 

rozsýpa ť a možno by sme mali na tomto pracova ť.  

Pretože, ak železnica má cestovanie pre dôchodcov 

a študentov zadarmo a má na to štátnu dotáciu, tak potom 

my, ktorí sme dali z ľavy politickým väz ňom, a, aj 

nosite ľom, alebo teda darcom krvi s Jánskeho plaketou, tak  

tiež by sme mohli poveda ť, že, že by sme na to mali dosta ť 

dotáciu, alebo týmto chráneným skupinám by to mal p lati ť 

ten, čo na tom zarába.  

Totiž, politických väz ňov, tých by mal odškod ňova ť 

štát. Darcov krvi, tých by mal financova ť ten, kto na 

bezplatnom darovaní krvi zarába. A to sú zdravotné 

pois ťovne, prípadne obchodníci s týmto, no povedzme si, 

tovarom, alebo teda zdravotníckym (gong) materiálom .  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Pán poslanec Budaj, vy ste sa už prihlásili po tom 

hlavnom a držíme sa tejto praxe.  

Pán poslanec Grendel.  

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

I ke ď stále platí tá poznámka za čiarkou, a to do doby 

pokia ľ predsedajúci ukon čí možnos ť, čo sa opä ť nestalo.  

Ja sa chcem opýta ť, koho pochybením je zdôvodnené toto 

rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva, ak sa to  dá 

pomenovať, alebo akým pochybením a koho pochybením a aké 

dôsledky budú za toto pochybenie vyvodené?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Augustini č. 

K tomu sa ur čite ešte vrátime, k tomuto. 

Pani poslanky ňa Augustini č.  

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja si pamätám, že mnoho poslancov hlasovalo za 

rozpo čet aj preto, lebo ste pris ľúbili navýšenie 

prostriedkov do dopravného podniku.  

Dneska ste povedali, že máte ešte nieko ľko ďalších 

spôsobov, ktorým viete navýši ť prostriedky, a to je 

reštrukturalizácia dlhov, prípadne nejaké výsledky 

z kontroly, aj ke ď teda ja nie som o tom presved čená.  

Preto dávam návrh uznesenia: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby na júnové 

zastupite ľstvo predložil možnosti presunu ďalších 

finan čných prostriedkov na prevádzku dopravného podniku, 

prípadne zmenu rozpo čtu. Termín: júnové zastupite ľstvo.  

A pretože dovtedy už ur čite máte informáciu o tom, či 

viete reštrukturalizova ť dlhy a či vzišlo nie čo, alebo teda 

či sa našli dodato čné finan čné prostriedky.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To neviem, či budem ma ť informáciu, pretože to závisí 

od toho rozhodnutia štátu, či dá mestu nenávratnú finan čnú 

výpomoc, aby sme mohli prevzia ť tie dlhy.  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne. 
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Katka, prosím ťa, daj tam termín, lebo júnové 

zastupite ľstvo je široký pojem. Možno budeme ešte dva dni 

do, dorába ť dnešok, takže ktoré, ktorý. Na riadne 

zastupite ľstvo asi.  

Tak daj tam termín, prosím ťa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán riadite ľ Maruška.  

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

Ja ešte skúsim upresni ť niektoré informácie. Oni sú 

koniec, koncov zapísané aj v tých záveroch. 

To znamená, reagujem ešte aj na pani poslanky ňu 

Kimerlingovú.  

Aj v bode tri je: odporú čame rokova ť s obidvoma 

partnernmi. To znamená so železnicami a BSK, objedn ávate ľmi 

výkonov v rámci projektu zavedenia IDS o novom perc entu, 

percentuálnom prerozdelení strát.  

Tie rokovania za čnú a bude, budú predmetom rokovania 

aj veci, o ktorých vy hovoríte.  

Na pána poslanca Olekšáka informácia.  

My musíme tie verejné obstarávania spusti ť teraz. To 

rokovacie konanie v úvodzovkách bez zverejnenia, sa  musí 
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spusti ť čo najskôr a čiže tam je, rovno tie peniažky 

samozrejme idú von.  

A to obstarávanie, tá nadlimitka, tá sa musí takist o 

spusti ť teraz v priebehu mesiaca jún, tu to máte aj 

napísané a tam nevieme kedy to skon čí. To znamená, bude 

treba rieši ť to financovanie vtedy, ke ď skon čí.  

Čiže tá možnos ť je, vieme o nej, ale je ve ľmi 

teoretická a nemôžme sa na ňu spolieha ť.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

List, list, list ministerstva pôdohospodárstva 

jednozna čne konštatoval, že mesto neskon čilo verejné 

obstarávania tak, aby mohlo reálne spusti ť ten projekt.  

BSK aj železnice to obstarávanie realizovali, 

ozna čova če majú, tým pádom celý projekt sú pripravený 

naštartova ť. Mesto cez pä ť verejných obstarávaní, ktoré 

prebiehali medzi rokmi 2011 až 2014, tieto obstaráv ania 

nezvládlo. Neuskuto čnilo.  

Čiže to boli dôvody pre čo mesto nesplnilo, nesplnilo 

doty čnú vec tak, aby sme sa mohli zapoji ť do toho projektu. 

A preto sme prišli o tie peniaze, pretože tie penia ze sú 

viazané v rámci rozpo čtového obdobia 2007 – 2013, plus 

prechodné obdobie dva roky. To znamená, do konca ro ka 2015, 

do decembra, by sme ich museli reálne minú ť, čo nám ROBK 

povedalo, že to nestihnete, lebo len minimálna doba  je 

implementácie a celej realizácie je okolo šes ť mesiacov. 
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Tak tam bolo konštatované, že to mesto nestihne, pr eto 

nechcel ís ť do toho rizika a peniaze nám zobrali.  

K verejnému obstarávaniu ešte poviem asi to ľko, pod ľa 

informácií, ktoré tu mám, tu je prítomný aj pán Bán ovec, 

ktorý, ktorý pri týchto obstarávaniach bol, spolu s  pánom 

hlavným dopravným inžinierom pánom Schlosserom za p ána 

Ftá čnika, mesto realizovalo tú obstarávaciu časť, pretože 

bolo partnerom ministerstva v rámci čerpania eurofondov. 

Technickú špecifikáciu a ďalšie, samozrejme veci, ktoré 

s tým súviselo, mal v zodpovednosti, pod ľa mojich 

informácií, dopravný podnik.  

To znamená, dopravný podnik celé tie parametre, 

technickú časť, pretože mesto neprevádzkuje a nevie tie 

technické veci rieši ť a mesto riešilo len tú obstarávaciu 

časť, pretože muselo z h ľadiska zákona ako partner 

riadiaceho orgánu, teda ministerstva po ľnohospodárstva.  

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: 

Čiže je ešte vo či komu uplatni ť vyvodenie 

zodpovednosti, alebo nie?  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak politická zodpovednos ť, myslím, že čiasto čne už 

vyvodená bola. To je tým, že tu sedím ja a nikto in ý. A to 

ostatné budeme samozrejme rieši ť, lebo to sú jasné mená.  

Pán, pani námestní čka.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja som sa vlastne pýtala pána riadite ľa Marušku a pani 

Kratochvílovej, že kto vlastne môže za to zlé verej né 

obstarávanie, na ktoré mesto doplatilo a teraz za t o budú 

dopláca ť ob čania tohto mesta tým, že z rozpo čtu pôjde 

ďaleko vyššia čiastka na tie ozna čova če, než bola pôvodne 

plánovaná. A v podstate, povedzme si rovno, ob čania 

samotnej Bratislavy tú integrovanú dopravu tak nepo trebujú, 

ako ob čania skôr kraja, ktorí dochádzajú do tej Bratislavy , 

ale následky budú znáša ť Bratislav čania, náš dopravný 

podnik.  

A pýtam sa, kto nesie zodpovednos ť za to, že boli zle 

urobené verejné obstarávania, a že dokonca teraz sa  ešte 

navyšujú veci, čo všetko sa treba ešte dokúpi ť a nebolo to 

vlastne predmetom verejného obstarávania toho pôvod ného.  

A pokia ľ mám dobré informácie, tak to isté je vlastne 

pri Starom moste, kde vznikajú ďalšie oprávnené požiadavky, 

ktoré neboli zahrnuté do, do pôvodného projektu.  
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Tak ako, chceme dopravnému (gong) podniku pomáha ť, ale 

zárove ň vidíme, že pripravil nekvalitné podklady.  

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.  

Taktiež za vysvetlenie, čo hovoril pán riadite ľ 

magistrátu.  

Ak je tu teoretická možnos ť, čo sa týka vlastne tých 

finan čných prostriedkov, tak o nej uvažujme. Je to všetko  

o nejakej vôli a spôsoby, pretože cítim, že budeme mať 

veľký tlak na ten rozpo čet a chceme všetci pomôc ť tomu 

dopravnému podniku.  

Takže ak tam tá povinnos ť je do 31. 3. 2016, teraz 

máme rozpo čet rok 2015, tak skúsme nejakým spôsobom nad tým 

pouvažova ť. Ale to je myslím si, že ve ľmi zrelé na 

rokovanie dopravnej komisie, respektíve iných, neja kých 

tých odborných orgánov.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Borgu ľa sa prihlásil neskoro.  
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Do diskusie sa prihlásil pán Mihok  z radu ob čanov, 

tak, prosím, hlasuje o tom.  

Ste sa 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Čo?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Procedurálne, tak nech sa pá či. 

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

Ja som chcel procedurálne upozorni ť, že je šestnásta 

hodina, kedy sme s ľúbili ob čanom, že budú vystupova ť.  

Okrem iného, bude vystupova ť teda aj pán Mihok, 

s nejakým listom, ktorý vám bol doru čený oh ľadne výstavby 

nájomných bytov, teda nie len vám, ale pred tým aj pánovi 

Ftá čnikovi. Tak je to, myslím, závažný materiál, by som  aj 

ostatných poslancov chcel poprosi ť, aby ostali v sále, 

nechali do číta ť tento list a aby sme si proste toto 

vypo čuli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja som chcel dokon či ť. Máme ešte dva diskusné 

príspevky, môžme odhlasova ť a môžme ís ť na ob čanov. To som 

chcel spravi ť.  
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Ale do tejto diskusie. Ale ak si povieme, že preruš íme 

tento bod,  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dokončíme, hej? Vô ľa je dokon či ť.  

Prosím, hlasujte, či k tomuto ešte môže na tri minúty 

vystúpi ť pán Mihok? 

(Hlasovanie.) 

Pán Mihok, nech sa pá či, máte slovo.  

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobrý de ň, pán primátor, vážení páni poslanci, pani 

poslankyne, ja len krátko.  

Síce už pani námestní čka s časti odpovedala to, čo som 

sa chcel ja opýta ť.  

Ale jaký bol problém, ke ď, ke ď tie nové prostriedky 

MHD sa objednávali, jaký bol problém zárove ň s nimi 

objedna ť tie štítkova če? Však keby ste to vtedy objednali, 

jednak ich máte lacnejšie, jednak ich máte už tuna a jednak 

nebudete rozobera ť tú dilemu, ktorú máte teraz.  
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Ako fakt, tí ľudia, ktorí objednávajú, nerozmýš ľajú 

nad tým, že ten výrobca mi to dodá aj skôr, aj lacn ejšie?  

Ako, takto sa budeme škraba ť?  

To je jedna konkrétna vec.  

A to je to isté, ke ď som sa pýtal, ke ď sa spustila 

trasa do, Dúbravka, tá, ke ď sa rokuje aj o zodpovednosti. 

O zodpovednosti. Ke ď som sa vtedy spýtal na jednu jedinú 

otázku, kto je zodpovedný za to, že sa spustila tra sa 

v Dúbravke pred časne, tak to meno nezaznelo zodpovednej 

osoby.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Pán primátor, chcel by som sa chopi ť tej témy, ktorá 

tu zaznela o oslobodení, pretože čiasto čne som navrhoval 

časť tých oslobodených, išlo o politických väz ňov 

a príbuzných ešte ú častníkov SNP.  

Vtedy kolega Pilinský navrhol aj darcov krvi, ktorí  sú 

nosite ľmi Jánskeho plakety a poslanci ho podporili, to 

rozšírenie. Možno ani on neodhadoval, že pôjde rádo vo 

o tisíce osôb, že vlastne táto kategória, že v Brat islave 
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naozaj máme to ľko obyvate ľov, ktorí sú nosite ľmi Jánskeho 

plakety.  

Už v decembri som vás oboznámil s tým, že podobne, ako 

to nazna čila pani Kimerlingová, sa treba obráti ť na, pri 

našom prvom rozhovore a potom som o tom podrobne pr i 

náhodnom stretnutí informoval pána Marušinca, že sa  treba 

naozaj obráti ť bezodkladne na ministerstvo zdravotníctva, 

žiada ť kompenzáciu. Lebo my dávame motiva čnú vec ve ľmi 

cennú, bezplatné cestovanie, ale nemôže to robi ť Bratislava 

naveky a nemôže to robi ť v plnom rozsahu, pretože tých 

nosite ľov Jánskeho plakety je naozaj pomerne dos ť.  

Samozrejme, v porovnaní s tým, že Bratislava nad 

šes ťdesiat rokov dáva polovi čné cestovné, nad sedemdesiat 

rokov úplne bezplatné, tam sú ove ľa vä čšie po čty. Ale 

predsa ke ďže to trošku aj kole o či a dopravný podnik sa na 

to odvoláva, že tuná sa oslobodzujú, oslobodzujú ob čania od 

cestovania a oni to majú nejak vyfinancova ť, tak znovu aj 

touto formou by som si dovolil pripomenú ť. Tento proces 

ur čite nebude jednoduchý a možnože mi poviete , že ste  ho 

už za čali, ale naozaj, obrá ťte sa, prosím, na vládu. 

Pomáhame tým, ktorí nakoniec tú krv premie ňajú na produkty 

a dos ť dobre na nej zarábajú.  

Nech je Slovensko pre m ňa, za m ňa tou krajinou, ktorá 

bude ma ť najviac nosite ľov Jánskeho plakety v Európe, nech 

má naše zdravotníctvo dos ť tejto vzácnej tekutiny, nech ju 

pre m ňa, za m ňa poskytujeme aj za našimi hranicami, ale na 

začiatku je tá otázka, či nám sú ochotní kompenzova ť 

investície, ktoré sme my zatia ľ bez nároku na kompenzáciu 

bezplatne už druhý rok poskytujeme.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán starosta Pilinský s faktickou.  

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

Tak ďakujem. 

Ja samozrejme, že som ke ď sme ten návrh predkladali, 

ja som aj uviedol presne, ko ľkých držite ľov sa to drží. Sa 

to týka. To sa netýka automaticky každého. Týka sa to 

zlatého, kto má zlatú Jánskeho plaketu a, a vyššiu.  Takže, 

myslím si, že to nie sú žiadne desa ťtisíce, alebo teda 

tisíce držite ľov. Rovnako, nie každý si uplat ňuje túto 

zľavu, nie každý chodí MHD a bolo to predkladané v to m 

duchu, kedy bez, bezplatní darcovia krvi mali isté výhody. 

Či už da ňové ú ľavy, či už nárok na vo ľno z práce a postupne 

všetky tieto da ňové, alebo všetky tieto ú ľavy boli rušené.  

Ja si myslím, že my nie sme jediné mesto, ktoré 

k takémuto, k takémuto oceneniu týchto obyvate ľov týchto 

ľudí pristúpilo.  

A už re či o tom, že na tom zarábajú nejaké zdravotné 

pois ťovne, to si myslím, (gong) že je niekde úplne mimo 

misu. Proste bezodplatné darcovstvo krvi je o nie čom úplne 

inom, ako na zarábaní poskytovania krvi. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Uhler má podobný problém s faktickou, ako 

pred chví ľou pán poslanec Borgu ľa. 

Námestník Kole.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa pokúsim znova skôr vráti ť k meritu veci.  

Naozaj, tá informácia nás asi zasko čila. Nejak tak 

automaticky pripúš ťame to, že tá strata nastane čo sa týka 

výdavkov z rozpo čtu hlavného mesta.  

Pán kolega, myslím prvý Grendel, a potom aj pani 

námestní čka otvorila tú otázku možného vyvodenia 

zodpovednosti. A ja by som rád, možno ten mali čký 

optimizmus vniesol do toho. Jak si dobre pamätáme, dopravný 

podnik má poistku manažmentu, ktorý, ktorá činila okolo 

tristotisíc v prvopo čiatkoch, ke ď sme sa toho dotýkali. 

Teraz je myslím na úrovni stošes ťdesiatich tisíc. 

Pravdepodobne sa z tejto poistky za tie roky vôbec nikdy 

nečerpalo ešte. Pokia ľ by sa vedelo preukáza ť, že to 

zavinenie je spôsobené manažmentom, alebo pracovník om, 

pracovníkom dopravného podniku a spadá do tej oblas ti, na 

ktorú dopravný podnik má túto poistku uplatnenú, bo lo by 

dobré v tomto smere postupova ť.  
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A to aj poprosím pána riadite ľa a potom 

prostredníctvom legislatívno, alebo právneho oddele nia, aby 

túto možnos ť sa snažil prešetri ť a uvies ť do praxe.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Augustini č.  

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

Pán Kolek, to by ste presne museli preukáza ť, že chyba 

bola na strane dopravného podniku. Dozorná rada sa týmto 

zaoberala a ja osobne mám za to, že chyba nastala n a strane 

magistrátu, konkrétne dopravného inžiniera. Nemyslí m teraz 

u sú časnej pani dopravnej inžinierky, ale u bývalého 

dopravného inžiniera a možno zamestnancov magistrát u.  

Takže treba sa obráti ť týmto smerom. A ke ď teda 

vyvodíte zodpovednos ť, tak treba to možno pomenova ť. Ale 

myslím si, že netreba rozpráva ť hne ď ako o vinníkovi 

dopravnom podniku, pretože sú ťaž robilo mesto a nie 

dopravný podnik.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za reakciu.  

Asi ste nepodchytili moju akože mierny optimizmus, 

ktorý som povedal. Mne tu nejde teraz o nejaké osob né 

zhodnotenie, skôr ako z toho výjs ť bez straty kvetinky.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Uhler.  

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

Tiež si myslím, že pán Kole sa len snaží h ľadať zdroje 

a nemyslel to zle. A snaží sa, snaží sa nájs ť spôsob 

financovania.  

Ale bolo tu k tým z ľavám, ktoré boli udelené, alebo 

teda ktoré toto mestské zastupite ľstvo schválilo v decembri 

2013, tak tie z ľavy, ktoré sa tu spomínali robia ro čne 

výpadok z príjmu dopravného podniku okolo sedemstot isíc 

Eur, čo je fakt dos ť, aj ke ď na prvý poh ľad to môže 

vyzera ť, že to je, že o to si požiada len pár ľudí.  

Bohužia ľ, je to naozaj ve ľa pe ňazí a bolo by dobré 

nájs ť spôsob ako, ako ich vykry ť.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Keďže sa už nikto nehlási, uzatváram diskusiu a prosím  

návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

V rámci diskusie bol prednesený a podaný písomne ná vrh 

pani poslankyne Augustini č, kde nové uznesenie znie: 

mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby na júnové 

zastupite ľstvo predložil možnosti presunu ďalších 

finan čných prostriedkov na prevádzku dopravného podniku, 

prípadne zmenu rozpo čtu. Termín: 25. 6. 2015. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

Predseda návrhovej komisie 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ť je prítomných, 

dvadsa ťsedem za, dvaja sa zdržali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Návrhová komisia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Už ni č, lebo bolo prijaté vlastne nové uznesenie 

k tomuto materiálu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Takže tým pádom sme schválili doplnené uznesenie  

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno, áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Takže je všetko vybavené.  

Dobre, ďakujeme pekne.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Nie, nové. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Je to tak?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Nové uznesenie, ktoré dala pani poslanky ňa. To sa 

schválilo vlastne.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nové uznesenie nahrádza staré, nie?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ona dala doplnenie, nie? Alebo nejaké. 

Predseda návrhovej komisie 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nové uznesenie, ale 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Aké bolo to? Pre čítate to, prosím vás, ešte raz, lebo. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Návrh na znenie nového uznesenia: mestské 

zastupite ľstvo žiada primátora, aby na júnové 

zastupite ľstvo predložil možnosti presunu ďalších 

finan čných prostriedkov na prevádzku dopravného podniku, 

prípadne zmenu rozpo čtu. Termín: 25. jún 2015. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre, a čo spravíme s týmto uznesením, ktoré som tu 

navrhoval ja?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Kto má procedurálnu? Pani Augustini č.  
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Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Je to napísané ako nové uznesenie, pretože sa to 

netýkalo konkrétne tohto bodu. Lebo to vyplýva len z toho, 

čo sme tu diskutovali, ale my musíme hlasova ť meritórne 

o tom, o tom, čo sme rokovali. Teda o tých ozna čo, o tých 

ozna čova čoch.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Presne tak. Takže toto bolo.  

Takže návrhová komisia, prosím, vneste poriadok do 

tohto. 

Pán námestník ešte má faktickú.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja si myslím, pokia ľ bolo dané doplnenie uznesenia, 

tak je to v poriadku. Pokia ľ bolo dané nové, tak procedúra 

by neu, nemala umožni ť hlasova ť o tom pôvodnom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

No dobre. A čo teraz. My sme neschválili predložený 

materiál?  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja sa pýtam na do, na dopad. 

Je tu materiál, ktorý sme chceli, aby si poslanci 

zobrali na vedomie.  

Tak mi, prosím vás povedzte, organiza čné, čo teraz sa 

schválilo.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pani Augustini č.  

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

Ospravedl ňujem sa za spôsob, spôsobený zmätok, je to 

doplnenie tým pádom uznesenia, aby sme mohli hlasov ať 

o pôvodnom uznesení.  

Takže návrhová komisia, prosím, ešte raz.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže, ešte raz dáme hlasova ť aj o tom doplnku 

uznesenia pani Augustini č, áno?  

(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: .  

My musíme aj o tom pôvodnom uznesení, pretože o tom  

sme ešte nehlasovali.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predseda návrhovej komisie 

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

O tom pôvodnom. Dobre, dobre, o ká. 

Dobre, takže pôvodné, pôvodné uznesenie: mestské 

zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie predložený materiál a sú hlasí 

s navrhovaným postupom.  

To je ako á čko a bé čko sme už schválili, hej?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. 

Registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťosem za, jeden sa zdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem. 
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BOD 14 A VYSTÚPENIA OB ČANOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram teraz časť rokovania venovanú vystúpeniu 

občanov.  

Ako prvý sa. Nevidím tu napísané ni č.  

Čože? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ešte. Nie čo som predbehol? Alebo?  

My tu námestník hovorí, že ešte musíme o nie čom 

hlasova ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak, všetko je v poriadku hovorí pani Farkašovská 

a ur čite to tak bude.  

Pán Straka, nech sa pá či. 

Občan   Kristián   S t r a k a :  

Ďakujem ve ľmi za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážen í 

páni poslanci, rád by som vás poprosil na úvod, pán  

primátor, či by som mohol môj príspevok prednies ť. Bude 
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trva ť dlhšie ako tri minúty, pretože sú časťou môjho 

príspevku sú aj dva také krátke listy, s ktorými by  som rád 

oboznámil aj vás, aj poslancov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

O tom, pán Straka, asi budú musie ť rozhodnú ť poslanci, 

lebo všetci majú tri minúty pod ľa rokovacieho.   

Takže,  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

Ale ja chcem, aby ste podporili ma v tomto 

rozhodovaní. 

Takže sa pýtam poslaneckého zboru, či pán Straka môže. 

Koľko budete potrebova ť hovori ť? Povedzme dva krát tak 

dlho. 

Ste za, alebo nesúhlasíte s tým?  

(Hlasovanie.) 

Jeden, dva, tri, vä čšina.  

Nech sa pá či, pán Straka, hovorte dva krát.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 323 

Občan   Kristián   S t r a k a :  

Ďakujem vám pekne za slovo.  

Na minulom mestskom zastupite ľstve boli zaradené dva 

materiály týkajúce sa riešenia situácie nájomcov, k torí 

bývajú v reštituovaných domoch. Tak sa volali tie 

materiály.  

Ja by som bol rád, keby sa v budúcnosti v týchto 

materiáloch vyskytovalo aj sloví čko privatizovaných, nie 

len reštituovaných, ale aj privatizovaných domoch, pretože 

títo ľudia sú na to hákliví.  

Tak isto chcem zdôrazni ť, že tu nie je jediným 

problémom len to, že magistrát je povinný obstara ť 

približne 580 náhradných nájomných bytov. To je po čet 

bytov, u ktorých magistrát nájomcoch týchto bytov d al 

poskytol a priznal náhradu. Treba poveda ť, že toto sú byty, 

na ktoré dostane hlavné mesto od štátu dotáciu.  

Problémom je tu nie čo iné. Sú tu aj nájomcovia 

reštituovaných a privatizovaných bytov, ktorým magi strát 

tento nárok na náhradu zamietol. Títo ľudia nesp ĺňajú 

z nejakých dôvodov kritériá zákona, pod ľa ktorých by mali 

dosta ť tieto náhradné nájomné byty dotované štátom. No to  

neznamená, že títo ľudia musia skon či ť na ulici.  

Tých ľudí je tiež nieko ľko desiatok a bude pre nich 

treba tiež nejaký patri čný po čet bytov zaisti ť a na to 

všetko treba peniaze. A tieto byty už nebude dotova ť štát, 

ale budú musie ť by ť postavené na úkor magistrátu. Čiže bude 

treba po číta ť s peniazmi v rozpo čte aj pre výstavbu týchto 
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bytov. Bolo by absurdné, aby nájomcovia bytu 

v reštituovanom, či privatizovanom dome, ktorí žijú 

v týchto domoch desa ťro čia, sú prípady, že aj viac ako 

päťdesiat rokov tam bývajú, prišli o strechu nad hlavo u. To 

verím, že nikto z vás nedovolí.  

Druhá vec, o ktorej chcem hovori ť, že stále sa h ľadá 

iba lokalita, hovorí sa neur čito. Z toho materiálu, alebo 

z tých dvoch materiálov, ktoré posledne tu boli, ta k prišlo 

sa k tomu, že materiál v sú časnosti, teda magistrát 

v sú časnosti ide rieši ť akúsi prípravnú fázu. Je pravda, že 

teda tisíc Euro na meter štvorcový výstavby v Brati slave je 

málo a nedá sa hádza ť celé Slovensko, všetky obce, spolu 

s Bratislavou, napríklad dokonca so Starým Mestom, do 

jedného vreca. No ale zas to neni vec tých nájomník ov, aby 

presadili u vlády to, že nech vláda na Bratislavu p rispeje 

vyššou sumou na meter štvorcový.  

Čo mi je ale ve ľmi ľúto. Ja som sa zaoberal, aj sa 

zaoberám touto situáciou osem rokov a až teraz som sa 

dozvedel, že už v minulosti a dokonca nie len za  t eda 

obdobie pána primátora Nesrovnala, ale už aj za pán a 

primátora Ftá čnika mesto dostalo písomné ponuky od 

investorov, ktorí bol ochotný tieto, túto situáciu 

vyrieši ť. Je to firma YIT. 

Dovolím si pre číta ť dopis. Toto je napríklad dopis zo 

17. 2. 2015 adresovaný pána primátorovi Nesrovnalov i. 

Vážený pán primátor, s ve ľkým záujmom už dlhodobo 

sledujeme vývoj a postupné kroky mesta Bratislava 

v súvislosti s projektom rozvoja nájomného bývania,  
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respektíve zabezpe čenia nájomného náhradného bývania pre 

občanov z reštituovaných a sprivatizovaných domov.  

S potešením a úprimnými sympatiami oce ňujeme vašu 

deklarovanú snahu rieši ť túto problematiku. Myslíme si, že 

sa jedná o významný investi čný zámer v oblasti verejných 

investícií do rozvoja a skvalitnenia bytového fondu  

v Bratislave, čo jednozna čne napomáha zvýšeniu jej 

rozvojového potenciálu.  

YIT reding ako stavebná a developerská spolo čnos ť sa 

v priebehu  posledných osemnástich rokov úspešne et ablovala 

na bratislavskom, slovenskom trhu, a to ako na poli  

pozemného a dopravného stavite ľstva, tak i v oblasti 

reziden čného developmentu.  

Spolo čnos ť je od roku 2010 sú časťou nadnárodnej 

skupiny YIT so sídlom vo Fínsku a viac ako storo čnou 

tradíciou, ktorá je najvä čšou stavebnou spolo čnos ťou vo 

Fínsku v oblasti reziden čného a komer čného developmentu, 

ako aj na poli pozemného stavite ľstva a výstavby 

infraštruktúry s najvä čšou zahrani čnou firmou v bytovej 

výstavbe v ruskej federácii.  

YIT pôsobí celkovo v siedmich štátoch, vrátane 

pobaltia, Slovenska, Českej republike a tak ďalej.  

Na základe vyššie uvedených skuto čností si vám týmto 

s plnou serióznos ťou dovo ľujeme ponúknu ť konkrétne riešenia 

a to odpredaj našich projektov bytových domov 

pripravovaných k výstavbe s možným termínom kolaudá cie 
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a odovzdania bytových jednotiek do užívania najnesk ôr na 

jese ň roku 2016.  

Ponúkame vám predaj ucelených projektov po kolaudác ii, 

prípadne aj kompletnú prípravu a realizáciu bytovýc h 

projektov vo vytipovaných lokalitách na k ľúč. To všetko, 

samozrejme, vrátane našich služieb, skúseností, 

personality, serióznosti, spo ľahlivosti a kvality ako 

stabilnej (gong) a spo ľahlivej stavebnej a developerskej 

spolo čnosti so silným zázemím významného európskeho 

koncernu.  

Ešte krátky, dobre?  

Druhý list hovorí.  

V prípade pripravovaných projektov sa jedná o objek ty 

viacpodlažných bytových domov, vrátane príslušnej 

infraštruktúry.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán Straka, prepá čte, mám pocit, že poslanci hovorili 

o šiestich minútach. Tak len vás upozor ňujem na to. Že už 

máte siedmu  

Občan   Kristián   S t r a k a :  

Ďakujem. 

Ubehlo to rýchlo.  

Je to podobný list.  
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No bol by som ve ľmi rád, keby som dostal na tieto moje 

otázky odpove ď.  

Veľmi pekne vám ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Teraz nasleduje pán Mihok.  

Pán Mihok.  

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobrý de ň.  

Tak ešte raz. Chcem dokon či ť to, čo pán nedokon čil, 

aby to bolo úplné, aby to bolo v celistvosti. 

V prípade pripravovaných projektov, sa jedná o obje kty 

viacpodlažných bytových domov vrátane príslušnej 

infraštruktúry ako sú častí obytných i polyfunk čných domov 

v príjemnom prostredí v bratislavskej Dúbravke, res pektíve 

Nového Mesta, a to konkrétne o projekt, pro, projek ty 

Tarjanne Dúbravka, hlavné ktorého výstavba prvej et apy je 

už v štádiu hru, hrubej stavby a v sú časnosti intenzívne 

pripravujem za čatie ďalšej etapy, ako aj projekt byty 

Kiviko na Jurskej ulici v Novom Meste.  

Chcel by som len poveda ť to ľko, že táto firma, tá čo 

ponúka ako, napísala jednému, aj druhému primátorov i 

proste. Ona nenapísala, že ideme stava ť, ponúkla riešenie, 

ktoré mesto nemá. To znamená, že majú pozemky, majú  
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stavebné povolenia, netreba čaka ť na žiadne vybavovanie,  

treba s nimi jedna ť. Nikde nie je napísané, že to musia 

robi ť.  

Ale ak sa obrátia na primátora, na exprimátora a na  

takýto list sa neodpovie ani len jednou vetou, ďakujeme za 

ponuku, tak sa je nad čím za čať zamýš ľať. Lebo takéto listy 

každý de ň nechodia primátorovi do pošty. A od roku 2014 

nebol nikto schopný napísa ť jednu jedinú vetu, ďakujeme za 

záujem.  

To znamená, že človek s konkrétnym riešením v peto, 

petovej situácii čo sa týka výstavby reštitu čných bytov 

dokonca s ľubuje, že na jese ň 2016 môže odovzda ť tie byty, 

môžu by ť š ťastní ľudia v bytoch, len tam treba dôjs ť. Však 

ako, pozemky, keby, keby sa jedná o pozemky, pod ľa mňa, 

pristúpi aj na takú zámenu pozemkov.  

Na minulom zastupite ľstve som povedal, že ke ď nevadí 

hlavnému mestu, že na Čapajevovej ulici si postaví 

developer bytový dom bez toho, aby dal čo len jedno Euro za 

ten pozemok, tak nechápem, aký problém je tuná za čať rieši ť 

toto? Však na Čapajevovej si postaví pä ťdesiat bytov, desa ť 

odovzdá mestskej časti a magistrát, majite ľ pozemku z toho 

nemá ni č. Aspo ň dve varené vajcia keby vám dal.  

Ako nechápem, akým spôsobom sa tu chráni majetok čo sa 

týka pozemkov. Vyhlasujú sa všelijaké výberové kona nia na 

pozemky, ktoré nie sú potrebné a ktoré treba preda ť.  
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Ja si myslím, že to je tak závažný materiál, že 

poslanci by mali prija ť nejaké uznesenie, minimále na to 

oslovi ť tú firmu, aby sa za čalo nejaké jednanie.  

Lebo už len kvôli tomu, že poslala dva listy, nie j e 

nikde napísané, že oni to musia stava ť, alebo aby to 

robili, nikto to nechce, ale ja si myslím, že tá sl ušnos ť 

oslovi ť ich, že po ďte k nám a vysvetlite nám o čo nám ide, 

si myslím, že nestojí až tak ve ľa, ani za tú námahu. A že 

od roku 2014 sa tam nenapísala jedna veta, tak je t o dos ť 

smutné.   

Dokonca nevedia o tomto (gong) prípade ani tí ľudia, 

ktorí tam majú ís ť býva ť, hej? Ani poslanci. Treba sa tým 

zapodieva ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne, pán Mihok. 

Pán Černý. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

mesta SR Bratislavy: 

Zástupcovia firmy YIT Redig, Vajajty Reding sa to 

číta, boli ú častní rokovania vo februári u m ňa v kancelárii 
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spolu s pánom Bialkom, ktorý je poverený za riešeni e za 

magistrát tejto problematiky.  

Prosím vás, nezavádzajte. Nehovorte tu že po dvoch 

rokoch, po troch sa im nikto ani neozval. Máme mail ovú 

komunikáciu. Od nich, kde povedali, že vzh ľadom k nízkym 

cenám, k nízkym cenám, ktoré zadefinovalo v zákone 261 

ministerstvo dopravy, nízkym cenám, nedokážeme ponú knu ť 

tieto dva projekty, ktoré sú tu pre náhradné nájomn é 

bývanie.  

Takže, prosím vás, vážte slová a overte si informác ie, 

aktuálne, ešte pred tým, než sem vystúpite.  

Ďakujem 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Pá, pán viceprimátor, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán Dragun má slovo. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Asi pätnás ť minút čo som volal.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán Mihok, slovo má pán Dragun. 
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Občan   Jozef   M i h o k :  

S jedným akcionárom a s jedným z majite ľov, ktorý mi 

potvrdil tieto slová, ktoré som teraz hovoril.  

To znamená, pred pätnástimi minútami som s ním 

telefonicky volal a overoval som si to, aby nedošlo  k tomu, 

čo ste teraz vy povedal na m ňa. Preto som si to overoval. 

Takže je to tak, ako to hovorím ja.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán Dragun, nech sa pá či. 

Občan   Miroslav   D r a g u n ,    zástupca ob čianskeho 

združenie Nie ropovodu: 

V pohode, to je dobre. (poznámka: pracovní čka 

magistrátu naprávala ob čanovi mikrofón). 

Dobrý de ň, vážený pán primátor, panie poslankyne, páni 

poslanci. 

Ospravedl ňujem sa, nechcel som vystúpi ť dneska na 

zastupite ľstve, ale zachytil som, že v čera sa tu viackrát 

spomínali či už moje blogy, alebo moje meno. Dokonca som 

zistil, že jeden z viceprimátorov je mojim hovorcom . 

A chcel by som sa obráti ť priamo na pána Budaja 

v prvom kroku, že vyprosím si to, aby niekto turozp rával o 
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tom, že ja si chodím do nejakého klubu pýta ť funkcie vo 

vedení Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti.  

Pán Budaj, pokia ľ sa mi verejne neospravedlníte, 

zajtra podávam na vás žalobu za poškodzovanie dobré ho mena. 

A vyprosím si to najmä od človeka, ktorý mal v parlamente, 

do parlamentu na kandidátke ľudí ako je Dušan Repák, ktorý 

je právnikom Ivana Kmotríka, alebo osobnos ť ako je Viliam 

Fisher, ktorý bol odsúdený za branie úplatku. 

Druhá vec, ktorá je a zásadná. V čera ste si schválili 

ur čité po čty do dozorných rád. Hovorí sa o čísle šes ť. 

Chcem sa vás spýta ť, malo to by ť také prekvapenie na zajtra 

v mojom blogu, ale nedá mi to, šes ť, šes ť členov dozornej 

rady v béveeske. Čo to znamená. Obchodný zákonník paragraf 

200: dvaja zástupcovia za zamestnancov, zostávajú š tyri 

miesta, jedno miesto minoritný akcionár, zostávajú pre 

mesto tri miesta, to znamená remíza tri – tri. Na 

schválenie čohoko ľvek v dozornej rade Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, pod ľa stanov, potrebujete 

absolútnu vä čšinu, to znamená štyroch ľudí. Čiže ako to 

chcete rieši ť ke ď sa postaví minoritný akcionár 

a zástupcovia zamestnancov a zablokujú fungovanie d ozornej 

rady, ktorá v béveeske na rozdiel od iných podnikov  má 

naozaj silné kompetencie, nako ľko schva ľuje investi čný 

plán, obchodný plán a všetky veci, ktoré sa tu v mi nulosti 

kritizovali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Na, nasleduje pani Karasová. 

Občianka: Jarmila   K a r a s o v á :  

Dobrý de ň. 

Ja som mala už asi vyše roka prestávku. Pred tým so m 

asi tri roky bojovala stále o nie čo, čo nakoniec no, 

dopadlo ako dopadlo.  

Ale chcem poprosi ť, asi pred dvomi rokmi som 

upozor ňovala práve na okolo železni čnej, hlavnej 

železni čnej stanice. Viem, že už aj pán primátor hovoril na  

túto tému nedávno, ale chcem znova požiada ť. Neviem čo robí 

mestská polícia. Tam tých policajtov nevidie ť.  

Ja som naposledy bola minulý týžde ň tam a tam ke ď 

čakajú ľudia na autobusy, na trolejbusy, tam je to ľko 

smradu, ale naozaj, že sa to nedá vydrža ť. Špiny. Tam 

chodia tí bezdomovci a všelijaké individuá.  

Ja som tam nevidela jediného policajta. A ke ď niekedy 

išiel, tak sa prechádzali akurát vo vnútri, tam sa 

rozprávali medzi sebou. Ale aby oni naozaj aj pokut ovali 

keď tam niekto robí špinu, rozhadzuje papiere lebo čo, tak 

to naozaj s tou mestskou políciou v tomto smere tre ba nie čo 

robi ť.  
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A čo sa týka. Ja tu žijem v Bratislave vyše pä ťdesiat 

rokov, takže hovorím, že tá prvá bola najlepšia asi , 

pretože tam sa dalo normálne aj sedie ť. Tu ke ď aj slušní 

cestujúci chcú sedie ť, teda ke ď idú s batožinou, bohužia ľ, 

musia sedie ť niekde na schodoch, v špinavom tom, alebo aj, 

aj tú batožinu si nemajú kde da ť.  

Nuž pre čo sa my musíme naozaj na tomto našom Slovensku 

prispôsobova ť tým bezdomovcom a rôznym indivíduám, čo sa 

vyhýbajú robote a tak ďalej. 

Zažila som ve ľa vecí, prešla som takmer celú Európu 

a napríklad vo Švaj čiarsku to mali perfektne urobené vo 

vnútri, že tam cestujúci, ktorý sa preukázal cestov ným 

lístkom, tak bola taká presklenená miestnos ť jedna, tam 

stál policajt, každého pustil dnu, tam mohli spa ť. Normálne 

to bolo aj primknuté, že ich nemohol nikto ani vykr adnúť, 

ani ni č. Pre čo my sa musíme prispôsobova ť vždy tej horšej 

časti vo všetkom, to mi nejde do hlavy. 

No, to by bolo tak zhruba k tej hlavnej stanice. 

Zastávky MHD na Štrkovci, to je už moja stará pesni čka 

a všetci na to kašlú. Pretože si myslím, že bohužia ľ tí, 

ktorí o tom rozhodujú aj z vás, všetci chodia autom . Ja som 

kedysi tiež jazdila, no ale teraz šetríme životné 

prostredie aj za vás, takže by ste mohli troši čku bra ť 

ohľad aj na nás, že ke ď cestujeme len tou mestskou 

hromadnou dopravou, pretože po čnúc od tých sedadiel, no 

neviem, či je to aj v iných štátoch takéto sedadlá, naozaj 

som si nevšimla, že v zime vám to môže primrznú ť zadok 

a v lete ke ď, ke ď je teplo, tak vám môže priškvari ť tú 
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zadnú časť úsmevu, pretože tam sa okrem toho, že si tam 

dáte tašky, tak sa tam sedie ť nedá.  

Druhá vec je, že sú tak smiešne zle namontované. 

Neviem teda kto to mal na starosti a kto za to bral  aj 

nejaké prémie, pretože tie časti pevné čo sú, aj tie kde sú 

tie reklamy, tak nie na všetkých, ale na vä čšine z nich je 

porobené tak, že od, od, odkia ľ prichádza autobus alebo 

nejaký spoj. To znamená, že ten cestujúci nevidí (g ong). 

Sory.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pani za príspevok.  

Občianka: Jarmila   K a r a s o v á :  

Áno. No chcela som toho ešte viac poveda ť, tak poviem 

perli čku na záver, aj ke ď je teraz ešte len jar, prepá čte, 

ale je to srdcovka.  

Silvestra kto sa dožije, kto nie, ja by som prosila . 

Zažila som ho asi pred tromi rokmi na Champs elysse . Tam sa 

ni č nerobilo, absolútne žiadne výbuchy neboli, Sarközy  to 

vtedy zakázal, tak či by sa nedalo aj na našom Slovensku to 

urobi ť tak, aby tie zvieratá nemali z toho stresy. Ja mám  

kocúra a ten mi doslova plakal jak malé die ťa. Takže iste, 

iste má vä čšina z vás nejaké zvieratká, tak kvôli nim by 

ste mohli nie čo iné vymyslie ť.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne za váš príspevok.  

Ja zdie ľam vaše rozhor čenie s Hlavnou stanicou, preto 

sme sa rozhodli s tým nie čo robi ť. Robíme aj so Železnicou 

spolu a bude tam aj posilnená stanovište mestskej p olície.  

Občianka: Jarmila   K a r a s o v á :  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A nebojte sa, prí ďte sa v lete na to pozrie ť, v lete 

by to malo ma ť trochu lepší vzh ľad.  

Občianka: Jarmila   K a r a s o v á :  

Ďakujem pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme, dovidenia. 

Občianka: Jarmila   K a r a s o v á :  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán Jahelka.  

Občan   Dušan   J a h e l k a :  

V zásade, milé dámy a vážení páni, od 10. decembra 

1990 chodím na všetky mestské zastupite ľstvá. Mám to ako 

koní ček.  

Pán primátor, ste študoval na právnickej fakulte, b ol 

ste tam ve ľmi úspešní a chcel by som poveda ť, to je ako na 

úvod. Ke ď sme na Novom Meste zistili čo pán primátor 

Kresánek v decembri svojim rozhodnutím číslo 9 vymyslel 

v bytovej politike, tej celej agende, ten absolútny  chaos, 

ktorý stále je doteraz, neodstránil sa. Každá mests ká časť 

to robí iná č. Ja som robil na mestskej časti Nové Mesto 

a nehanbíme sa za to, čo sme tam urobili a sme aj 

fungovali.  

Ale podstata je celá v tom, že som zavolal pánovi 

profesorovi Plankovi, ktorý bol na mojej svadbe v t ejto 

miestnosti ke ď som sa ženil a prišiel na mestskú časť Nové 

Mesto a poslancom a zamestnancom urobil prednášku a  pozvali 

sme aj z iných mestských častí a bolo to plné. A sme sa 

veľmi pou čili. A zistili tí poslanci, že teda ako sa to 

robí. A činnos ť, napríklad bytovej a sociálnej komisie 

mestskej časti Nové Mesto, to bol vzor. Štyri roky to bolo 

dajme tomu, nie, štyri krát štyri roky to bolo neuv erite ľné 

a fungovalo to.  
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Ja, ja vás chcem to poprosi ť. Čo keby ste páni 

poslanci, je to pre vaše dobro, aj pre dobro Bratis lav čanov 

a ob čanov, urobili jedno odborné stretnutie, pozvali 

odborníkov na bytovú agendu. V čera sa tu predviedli viacerí 

páni poslanci ako právnici. Lebo naozaj bytová poli tika 

musí by ť rovnaká. 

Ja som vždycky zo srandy hovorieval ako by ťák, že 

musíme cigáni ť rovnako. Lebo ja hovorím iná č, možno na 

Novom Meste to je akože v Starom Meste to iná č hovoria a na 

magistráte úplne iná č.  

Takže to vás chcem poprosi ť, ni č viacej nechcem, preto 

som dneska chcel aj vystúpi ť, chcem vás ve ľmi pekne 

poprosi ť. Urobte jedno odborné stretnutie k bytovým 

problémom, lebo pred chví ľkou ste mali také dos ť zvláštne 

vystúpenie. Ja si myslím, že to potrebujete, lebo t reba 

zvýši ť úrove ň nie len teda poslancov, ale samozrejme aj 

pracovníkov magistrátu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec Grendel chce ma ť faktickú asi na pána 

Jahelku. 

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

Skôr je to procedurálno-fyziologická záležitos ť.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 339 

Chcel by som poprosi ť niektorých kolegov, pokia ľ ma 

počujú, aby sa vrátili do rokovacej sály. Nechcem pove dať 

pre čo, aby som nie čo zlé nespôsobil, ale rád by som opustil 

túto miestnos ť na minútu a obávam sa, že ak to teraz 

urobím, tak sa stane nie čo, čo si nikto z nás neželá.  

(poznámka: smiech) 

A tým, a tým  nemyslím tú fyziologickú časť môjho 

vystúpenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(poznámka:  so smiechom) Viete čo, cho ďte, nebudeme 

o ni čom hlasova ť teraz. Nebudeme radšej hlasova ť teraz. 

No. Ke ďže sa už nehlásia ďalší ob čania do diskusie, my 

budeme pokra čova ť v našom programe. 

Ale teraz by som prosil o usmernenie, v ktorom bode .  

 

 

BOD 17 A NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 

MESTA BRATISLAVY NA ROK 2015 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. Budeme pokra čova ť teda bodom 17A.  
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Materiál Henbury sa teraz bude rozdáva ť a pokra čujeme 

v bode 17A Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta 

Bratislavy v súvislosti s financovaním urbanistický ch 

štúdií.  

Prosím predkladate ľa, aby ho uviedol. 

Pustite, prosím, pána poslanca Kaliského, ide uvies ť 

materiál.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nechcem to necha ť hlasova ť.  

Alebo dáme si prestávku chví ľu?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre, tak dávam prestávku do piatej hodiny. 

O sedemnástej hodine pokra čujeme ďalej.  

 

(prestávka: 16.43 do 17.11 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, môžme pros ím 

pokra čova ť v rokovaní zastupite ľstva. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Panie poslankyne a páni poslanci, ktorí sú 

v mezzanine, prosím dostavte sa do rokovacej sály. (gong) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán Bernacký, prosím vás, teraz som vás tu videl 

v sále, môžte sem prís ť? Pán Bernacký.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím vás, môžte zabezpe či ť nejak vetranie?  Pretože 

vidíte, že poslanci za čínajú odovzdá, teda dáva ť dolu 

zvršky, tak kým to neprekro čí (poznámka: so smiechom). 

Vyzerá to, že môžme pokra čova ť, sme  uznášaniaschopní. 

Alebo dáme prezen čné hlasovanie? Dobre. 

Dáme prezen čné hlasovanie jedno.  

Prosím, spustite hlasovacie zariadenie, aby sme sa 

presved čili, ko ľko nás tu je. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dobre, dvadsa ťsedem prítomných, môžme pokra čova ť. 

 

(pokra čovanie po prestávke) 

 

Takže pokra čujeme v prerušenom bode, ktorým bol návrh 

na zmeny, zmenu rozpo čtu v súvislosti s financovaním 

vypracovania urbanistických štúdií.  
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Pán poslanec, nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Po nieko ľkonásobných teda rozhovoroch aj s vami pán 

primátor, aj s ostatnými poslancami by som chcel pr edloži ť 

návrh uznesenia: 

Mestské zastupite ľstvo o zmene rozpo čtu hlavného mesta 

Bratislavy na 2015. 

Jedná sa o peniaze, ktoré by bolo vy členené na 

pokra čovanie obstarávanie nového územného plánu hlavného 

mesta Bratislavy SR a na urbanistické štúdie Kamenn é 

námestie, Staromestská ulica, Námestie Slobody, Nám estie 

SNP a pokra čovanie v spracovávaní územného plánu zóny 

Dunajské nábrežie.  

Spolu sa jedná o sumu tristotridsa ťšes ťtisíc Euro, 

ktorá by mala, ako je v správe napísané, ktorá by m ala 

zdroj financií, navrhujem presunú ť z kapitoly rozvojové 

projekty a podpora podnikania sedemdesiatšes ťtisíc Euro na 

tie štúdie a moderný úrad pre ľudí dvestošes ťdesiattisíc 

Euro z bežných výdavkov. Ak príde neskôr k navýšeni u 

rozpo čtu z dôvodu neidentifikovaných a nespárovaných 

platieb, ktoré neboli známe v času, v čase tvore, tvorby 

rozpo čtu, navrhujem tieto platby potom doplni ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Je tu niekde riadite ľ finan čného oddelenia pán 

Kasander? Alebo vy ste, pani Behuliaková. Potom chc em 

vedie ť, že čo je, že čo sú to tie bežné.  

Dobre. Ďakujem ve ľmi pekne. 

K tomuto návrhu ja chcem poveda ť, že ja som avizoval, 

že budeme robi ť zmeny rozpo čtu v priebehu roku, ktoré budú 

reflektova ť vývoj finan čnej situácie mesta, ko ľko pe ňazí 

dostaneme zo štátu. Čo vyz, čo vyplynie z kontrol v tých 

podnikoch a tak ďalej. zatia ľ z týchto informácií nemáme 

také podklady, aby sme dnes urobili zmenu rozpo čtu. Jedna 

zmena rozpo čtu príde v za  mesiac. Tam to bude samostatný 

materiál.  

Čo sa týka financií mesta, chcem vám poveda ť, že už 

dnes mestu chýba viac ako dva a pol milióna Euro na  

financovanie už schválených výdavkov. To znamená, k eďže sa 

nepredáva, finan čná komisia nepustila ďalej predaj Bazovej, 

aj Záporožskej, tam máme hne ď cez štyri milióny Euro, ktoré 

nám vypadávajú.  

Dopravnému podniku dlžíme za oprávnené náklady to z a 

výkon verejnej služby, a to mu aj zaplatíme. 

Dopravnému podniku sme s ľúbili, že budeme h ľadať 

rezervy na ten bežný príjem, ktorý, o ktorom bola d ebata 

tento rok. 
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Čiže chýba nám už teraz viac ako dve celé sedem 

milióna Euro. 

Ďalšie zvyšovanie tohto rozpo čtu, aj ke ď chápem, že 

váš návrh nie je zvyšovaním, ale, ale premiest ňovaním, 

myslím si, že v tejto situácii iba zvyšujete finan čné 

ťažkosti mesta. ja chápem ten cie ľ podporova ť rozvoj 

urbanizmu  a ve ď to bol aj to náš spolo čný cie ľ, ale 

hovorím, situácia je taká, aká je.  

Nech sa pá či, pán starosta Pilinský.  

A potom poprosím ešte ale aj oddelenie, aby sa 

vyjadrilo k zdrojom, zdrojom tých financií, že čo to 

vlastne znamená pre tie, pre tie jednotlivé odbory,  ke ď 

zoberieme tie peniaze z tých rozpo čtových položiek.  

Pán starosta Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor, m ňa mrzí, že teda tu po čúvame opä ť o tom 

ako sa neplní to, čo si schválime pri schva ľovanom rozpo čte 

čo sa týka nap ĺňania kapitálových príjmov, ale pri tej 

príleži, príležitosti sa chcem spýta ť, či už je odstránená 

jedna z tých hlavných prekážok, ktoré tomu bránili a to 

znamená, či už kone čne máme znalcov. Pretože to bola jedna 

vec, ktorá nás, nás brzdila a nemohli sme prenajíma ť, 

predáva ť majetok, lebo sme nemali vysú ťažených znalcov. 
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Takže by som poprosil o informáciu, či už v tejto veci 

nastal nejaký posun a či sa to kone čne pohlo?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán Bialko odpovie na to. 

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ja by som k tomu len poznámku, že vlastne ja sa 

nesnažím navyšova ť ropo čet mesta, len presúva ť tie položky.  

Druhá vec neni to akože moja, moje hoby urbanizmus,  

ale územný plán zvyšuje cenu nehnute ľnosti, ktorú chcete 

predáva ť. Čiže kým máte územný plán v tom stave, aký je 

dnes, tak tie rozdiely v cene sú ur čite mínusové 

momentálne, ako ke ď predávate pozemky s jasne zadefinovanou 

funkciou a s jasne , s jasne zadefinovaným územným plánom.  

Čiže tento návrh je pomoc mestu.  

Ďalšia, ďalší bod je ten, že tieto finan čné 

prostriedky sa ur čite nevy čerpajú behom dvoch mesiacov, 

alebo troch mesiacov. Čiže tam je dos ť času na to, aby sa 

to naozaj doplnilo z tých nesprávnych platieb, z kt orých sa 

pravdepodobne o čakáva nejaký ďalší zisk pre mesto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Škoda, že ste nám.  

Dobre, mohli sme si to aj poveda ť vnútorne. Škoda, že 

ste nám to zase nedali dopredu. Mohli sme si to 

prediskutova ť a na to aj reagova ť a možnože aj nájs ť 

dodato čné zdroje na toto. Teraz improvizujeme. 

Pán poslanec Grendel.  

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

Chápem tú výhradu k príjmovej časti rozpo čtu a pokúsim 

sa by ť konštruktívny.  

Čo sa týka Bazovej, tak na finan čnej komisii bola 

hlavná obava z toho, aj ja som sa k tej obave tiež pridal, 

že Bazova dnes v územnom pláne je, nie je definovan á ako 

obytná zóna, a ke ď to teraz mesto predá a časom sa zmení 

územný plán, tak zistíme, že mesto na tom mohlo zar obi ť 

nieko ľkonásobne viac.  

Ak pracovníci magistrátu dokážu prís ť s nejakým 

návrhom, ktorý toto riziko odstráni, alebo minimali zuje, 

tak za seba hovorím, že za ten predaj zahlasujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, viete, že zmena územného plánu nie je  

v časových možnostiach tohto roku. My sme si predaj tý chto 
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nehnute ľností schválili aj v rozpo čte, lebo sme schválili 

tie kapitálové príjmy. Teraz, ke ď to vy členíme, tak proste 

nám tie peniaze odtia ľ vypadnú.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Presne rovnako je to aj s pozemkom na Kamennom 

námestí.  

Znovu sa vrátim aj k tej Bajzovej. 

Proste, vypredáva ť majetok ke ď je v zlej kondícii, 

neviem si predstavi ť. Však ani tá suma, ktorú ste odhadli, 

by pravdepodobne nemohla prís ť vôbec k re či. A na čo by komu 

bolo územie, kde je predpísaná nejaká drobná, drobn é 

remeselné prevádzky. To je nerealistické. 

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: 

Naozaj to myslím v dobrom.  

Možnože existuje proste aj iné právne riešenie, kto ré 

do budúcnosti pri uzatvorení zmluve zabráni tomu ri ziku.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa prihováram za to, čo povedal aj pán Kaliský, že 

podrobne zaregulovaný pozemok je lepšie spe ňažite ľný, ako 

taký, ktorý si môže každý vyklada ť ako sa mu zachce. 

Z takého vie, ak (poznámka:  nezrozumitelné slovo) 

Môžem poprosi ť? 

Z takého pozemku, ktorý kde, ktorý nie je podrobne 

zaregulovaný, vznikajú jednak aj pre investora zvýš ené 

náklady, jednak pre ob čanov absolútne traumy. Potom sú tu 

v jednom kuse petície, lebo nemáme jasné pravidlá. 

Ja by som poprosila, pán primátor, keby to bolo  ak ože 

prioritou tohto mesta, že budeme predáva ť podrobne 

zaregulované pozemky a vyhneme sa všetkým tým násle dkom. Je 

to v prospech troch skupín, aj samosprávy, aj 

podnikate ľskej sféry, aj ob čanov.  

Tak by som prosila podpori ť tento návrh pána 

Kaliského. 

Čím viacej podrobných regulácií. Nemusí to by ť také 

nákladné, ako sa to na prvý poh ľad zdá.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa, neviem, možnože ste po čúvali aj 

v minulom volebnom období, pán Ftá čnik hovoril, že mestu 

chýba okolo sto územných plánov zón. To, čo navrhujete, je 

jednoducho nerealizovate ľné.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nedá. Je to nerealizovate ľné.  

Keď budeme žiada ť tie územné plány zón, mesto nebude 

ni č predáva ť, nestihne sa to, nemáme na to kapacity, tento 

magistrát na to kapacity nemá, a nemá na to peniaze . 

Výsledok bude, že pôjde rozpo čet dolu, nebudú sa realizova ť 

priority, a budeme sa tu každú chví ľu háda ť.  

Pani poslanky ňa. 

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

Pán primátor, prepá čte. Ja som vám prezentovala môj 

vlastný názor, ktorý presadzujem roky rokúce bez oh ľadu na 

to, kto je primátorom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja s tým súhlasím, len hovorím, že je to nereálne.  

Pani námestní, pán námestník. 
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Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

V zásade rozumiem tomu úplne jasne, že a to tu aj 

zaznelo, cena pozemku v zásade, ak je dobre zaregul ovaný, 

tak samozrejme dá sa, dá sa v podstate vy ťaži ť ako keby od 

záujemcu z toho od obchodnej sú ťaže potom viacej. To je 

naprosto jasné.  

V tejto situácii však je treba si pozrie ť aj 

informa čný materiál, ktorý je sú časťou tej materiálov 

dnešného zastupite ľstva. Finan čné plnenie, alebo teda 

plnenie rozpo čtu v oblasti príjmu z predaja nehnute ľností 

je stopä ťdesiatpä ťtisíc do konca štvrtého mesiaca. Do konca 

štvrtého mesiaca a plánovaná samozrejme na hodnota,  alebo 

suma na tento rok, tak ako sme si schválili jednotl ivé 

priority, je pä ť miliónov. Takže máme pred sebou ešte 

necelé tri štvrtiny roka, alebo v tomto okamžiku sa mozrejme  

už aj menej a máme tým pádom čo robi ť, ke ď dosahujeme 

plnenie tohto bodu programu rozpo čtu na pä ť percent. Mali 

by sme aspo ň mať dvadsa ťpäť minimálne. Čož sa nedeje.  

Druhá vec čo je, územný plán zóny je potrebný. 

Rozumiem aj tomu, že nej sú to záležitosti, ktoré s a obs, 

začnú obstaráva ť, a než sa spracuje, zaplatia faktúry, že 

neni to záležitos ťou budúceho mesiaca. To je samozrejme, 

samozrejme akceptovate ľné.  

Otázka je samozrejme zváži ť a spolu možno 

s magistrátom postavi ť sa k tomu, že ktorá tá územná, ktorý 

ten územný plán zóny je na rade ako číslo jedna. A 
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 samozrejme, možno by stálo za to aj s magistrátom dohodnú ť 

tú záležitos ť, z ktorého kapitálového rozpo čtu, alebo 

z ktorej kapitoly rozpo čtu to zobra. Pretože to si myslím, 

je celkom dôležité.  

Ak si budeme robi ť takto navzájom problémy, 

magisttátu, alebo teda, že ten vezme z toho a  z te j 

kapitoly a ten zase z tej kapitoly a pri ďalšom o dva 

mesiace zase vezmeme z inej kapitoly, tak sa dostan eme do 

takého celkom zaujímavej spleti zmien rozpo čtu, ktoré je 

asi ťažko budeme môc ť dodrža ť.  

Moja teda prosba v tomto prípade by bola, ak pán 

primátor avizoval v blízkej budúcnosti, to znamená 

v budúcom, na budúce zastupite ľstvo predloži ť vlastnú 

úpravu rozpo čtu, aby povedzme pán Kaliský sa spojil 

s touto, s touto požiadavkou na zmenu rozpo čtu možno 

s pracovníkmi magistrátu a zaradili tú jeho zmenu d o tohto 

rozpo čtu, do tej spolo čnej zmeny rozpo čtu, ktorá prebehne 

v šiestom mesiaci a možno poh ľadali tie zdroje tak, aby to 

neohrozilo chod a fungovanie magistrátu v tých kapi tolách, 

ktoré navrhuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja by som k tej postupnosti. Ja by som odporú čal, 

v minulosti už som navrhoval uznesením, aby mesto 

spracovalo úplné znenie územného plánu, ktoré je si  myslím, 

že ve ľmi, ve ľmi potrebné aj pre samotný chod oddelenia pri 

vydávaní územno-plánovacích informácií a podobne. 

Čiže ako číslo jedna, ja by som odporú čal aj kolegovi 

Kaliskému, ke ď, ke ď budú nejakú postupnos ť vytvára ť, tak si 

myslím, že ako číslo jedna je, je potrebné úplné znenie 

územného plánu. 

Ďakujem. 

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. 

Na poslednej finan čnej komisii pán vedúci finan čného 

oddelenia, Kasander povedal, že pripravuje sa na jú n zmena 

rozpo čtu, ale budú to len malé, kozmetické úpravy. Takže či 

teraz, alebo o mesiac, je to úplne jedno.  

Pýtali sme sa pracovníkov finan čného oddelenia, 

povedali nám, nevedia odkia ľ zobra ť, tak sme to zobrali do 

vlastných rúk.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Poprosím zástupcov magistrátu, aby sa k tomu po jed nom 

vyjadrili. Aj z územného plánovania, aj z finan čného. Aj 

k tým znalcom. 

Ing. arch. Mgr. art. Silvester   Č e r n í k , zástupca 

riadite ľa magistrátu a vedúci oddelenia koordinácie 

územných systémov: 

Tak ja by som sa len rád, ako by som povedal, tak 

faktograficky vyjadril v zmysle toho, že obstarávan ie 

týchto územných plánov zón, momentálne máme nejaké,  ktoré 

sú v procese. Jeden  procese je PKO, alebo bratisla vské 

nábrežie, druhý, ktorý horí je zóna Dunajská. To sú  vlastne 

zóny, ktoré obstaráva magistrát.  

Momentálne, ke ď to mám poveda ť tak, ak by sme mali 

ďalšie zóny rozpracováva ť, aj tým, že ešte je rozpracovaný 

nový územný plán, kapacitne to nie je prípustné pro ste. 

Toto je by som povedal v ďalšom období.  

Ale tá tendencia, ktorá vlastne tu bola už pred nam i 

načatá, bolo, že mestské časti by si mali obstaráva ť územné 

plány zón z toho dôvodu, že oni najlepšie poznajú s voje 

územia. Touto tendenciou by sme sa mali ubera ť.  

Čiže my ako magistrát by sme mali už hlavne. 

Dobre, tie čo máme, robi ť zmeny a doplnky, stara ť sa 

o ne, ale hlavnou métou by malo by ť vlastne pre nás 

riešenie ve ľkého územného plánu.  
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Čiže to je by som povedal tak, tak jak to momentálne  

naozaj je. Čiže z h ľadiska ani personálneho nie je možné, 

aby som ďalšie zóny obstaral. 

Čiže naozaj, toto musíme robi ť systematicky 

a postupne.  

Čiže to ľko by som povedal k týmto zónam a procesným 

veciam, ktoré momentálne. To je tak v krátkosti, le bo to 

nechcem rozširova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďalšie oddelenie. 

Ing. Miroslav   B i a l k o , zástupca riadite ľa magistrátu 

a vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Čo sa týka znalcov, momentálne finišujeme podpisovan ie 

zmlúv so  znalcami, takže dúfam, že čoskoro to bude 

uzatvorené a pripravuje sa, samozrejme, nové výbero vé 

konanie, respektíve obchodná sú ťaž na na znalcov, aby bolo 

všetko transparenté,  aby tu neboli absolútne žiadn e 

pochybnosti.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A finan čne, ešte prosím vás, k tým zdrojom, čo to 

znamená pre, úrad pre ľudí, ke ď riadite ľ územného plánu 

hovorí, že potrebuje viacej ľudí? 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci finan čného oddelenia: 

Áno.  

Pre informáciu, čo sa týka Úradu pre ľudí je celkový 

rozpo čet a gro toho rozpo čtu, ktorý je na úrovni šestnás ť 

celá sedem milióna, časť jedenás ť celá osem milióna je 

ľudské zdroje, to znamená, naše mzdy pracovníkov 

magistrátu, kde vlastne ani nie sú dokonca plánovan é nejaké 

ako nejaké špeciálne tie odmeny, alebo nie čo. To sú 

základné mzdy prepo čítané na po čet ľudí, ktorí pracuje na 

magistráte. 

Ďalej, druhý najvýznamnejší je vnútorná správa, dve 

celá  devä ť milióna, kde vlastne oni, v tom, v tomto sú 

výdavky na energie, na opravu budovy oproti na magi stráte, 

ktorá je v katastrofálnom stave. A ako sme už aj pr i 

zostave rozpo čtu hovorili, že tam je strane nedostatok 

peňazí a vlastne snažíme sa, a požadoval som dokonca 

viacej.  

Takže tam dokonca sú už aj zazmluvnené, ako hovorím   

energie, už nejaké opravy, je tam pošta čo sa týka 

predpisov platieb da ňových, takže takto.  
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Ďalším výdavkom bežným z tohto rozpo čtu je OIT, 

respektíve informa čné technológie, a to je vo výške 

štyristotrinás ťtisíc, ktorá je tiež tak napätá, že ako aj 

sami ste v čera mohli vidie ť, že nefunguje tu wifi v tomto 

v tomto, v tomto priestore. A vlastne chceme za tie  peniaze 

aspo ň nie čo da ť trošku dokopy. Takže tiež je tam minimálny, 

alebo žiadny priestor na, na, z nášho poh ľadu.  

A posledný významný zdroj, ktorý je vo výške, finan čné 

služby, milión stoosemdesiatpä ť tisíc, to je úplne 

našpanované a dokonca už aj z tohto zdroja možnože nevieme 

či nám nebude chýba ť, lebo z tohto zdroja platíme našu 

dlhovú službu, plus platíme vlastne audity a, 

a poradenstvá, z ktorého platíme vlastne aj to, ten  

Deloitte. 

Takže z môjho poh ľadu je to úplne napäté a nie sú tam 

žiadne vo ľné zdroje z dôvodu, že sú už zazmluvnené, alebo 

vlastne nastavené na čerpanie.  

Ďakujem. 

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. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 357 

Ja som nepochopila odpove ď na znalcov od pána 

inžiniera Bialka. On povedal, že teraz podpisujeme zmluvy 

a zárove ň povedal, a pripravujeme výberové konania.  

Tak s kým podpisujete zmluvy, ke ď ešte výberové 

konania neza čali?  

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 mám otázku na oddelenie ekonomické.  

A predpokladám, že si uvedomujete, že mesto je aj 

inštitúcia, ktorá narába s majetkom, to znamená, že  by ho 

mala nejakým spôsobom zhodnocova ť. Dlhodobo sa upozor ňuje 

na to, že dane za nehnute ľnosti sú  v Bratislave, poviem to 

na rovinu, komické. Už pomaly da ň za psa je vyššia, ako da ň 

za niektoré menšie byty.  

Či uvažujete asi aká finan čná čiastka by to bola, či 

máte nejaké vlastné nápady na zdroje financií a da ňovú 

politiku. To znamená, viem si napríklad predstavi ť, že by 

sa zdanili parkovacie miesta, ktoré nie sú obsadené  

v parkovacích domoch, alebo byty, ktoré síce majú m ajite ľa, 

ale sú prázdne, ktorých je v Bratislave plno. 
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Ja som neni, ja som laik. Ale možnože máte vy lepši e 

nápady, alebo vás nie čo napadne. Či máte nejakú, nejaké 

oddelenie, ktoré sa týmto zdrojmi zaoberá.  

Ja to dám možno ako interpeláciu, lebo to možno bud e 

zaujíma ť ďalších, ďalších poslancov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa o výške daní v Bratislave nerozhodujú 

úradníci magistrátu, ale poslanci a finan čná komisia. Takže 

očakávam, že tomuto sa bude venova ť seriózne finan čná 

komisia. My máme na to komisiu, ktorá je ur čená, ktorú 

vedie pán Kole a ktorá je ur čená na zlepšenie výberu dane 

z nehnute ľnosti.  

A téma výšky daní, ak máte k tomu nejaké návrhy, ta k 

veľmi rád si ich vypo čujem, ale o tom nerozhodujú úradníci.  

A teraz sa bavíme návrhu pána poslanca Kaliského.  

Pani Konrad.  

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

Ďakujem za slovo. 

Samozrejme, že poznám finan čnú situáciu mesta a na 

druhej strane, samozrejme, že podporujem takýto náv rh, 

pretože tento rok naozaj prišiel rozvoj mesta, urba nistické 

štúdie a tak ďalej v rozpo čte ve ľmi skrátka.  
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Boli aj krátené, krátené, na to chcem upozorni ť, 

európske projekty. Je to v rozpo čte.  

Chcem poveda ť, že sa nám preto stáva, že vlastne my 

ako mesto na základe našich schválených, poslancami  

schválených strategických dokumentov, ako sú Adapta čné 

stratégie na zmenu klímy, Energetické, energetické 

stratégie mesta, môžme čerpa ť priamo, nie z Opera čných 

programov, ale priamo z Európskej komisie peniaze a  my 

nemáme hotové projekty. My nemáme v šuplíku Kamenné , my 

nemáme v šuplíku Námestie Slobody, my máme tento pr oblém.  

Čiže my potom tú krátku dobu čerpania spracovávame aj 

projekty, aj. Proste je to, je to naozaj ve ľký stres a je 

to skoro prakticky nemožné. S ve ľkým, s ve ľkým teda úsilím 

nadľudským. To je jedna vec.  

Čiže ve ľmi dôležité je, aby mesto do budúcnosti malo 

pripravené dobré projekty. Dobré strategické projek ty, lebo 

na to my vieme, momentálne najvä čší balík, ktorý má 

Európska komisia, sú adapta čné stratégie pri zmene klímy. 

Čiže návrat viac zelene do mesta. vôbec, vôbec zlepš ovanie 

klímy v meste. Energetické, energetické projekty, 

aleternatívne zdroje. Nemusím, nemusím hovori ť. Smart city 

a tieto veci. Open data, to sa tiež týka vlastne pr ojektu 

mesta. To je tiež jeden projekt, ktorý sa týka, týk a 

rozvoja mesta. To je jedna strana. 

Aby sa nám nestalo to, čo sa, čo sa nám stalo, že sa 

vytiahol projekt Štúrova, vytiahol sa projekt Dúbra vka, 

vytiahli sa také projekty, ktoré sme museli potom z a jazdy 
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prakticky prerába ť, pretože boli nekvalitné. Boli ve ľmi, 

veľmi staré. Ale to bola jediná šanca.  

Vy musíte, ke ď idete vstupova ť do takýchto čerpaní ma ť 

ten projekt. A mali by ste ho ma ť dobrý, aktuálny v zmysle, 

v zmysle udržate ľného rozvoja mesta.  

A druhá vec je, že my tie pozemky naozaj predávame bez 

akýchko ľvek zastavovacích regulatívov, lebo nám chýbajú 

územné plány zón.  

Ja som už v minulosti navrhovala, ke ď máme GIB, mali 

sme tam, žia ľ boli mnohí kolegovia prepustení, ušetrení, 

ktorí si mohli na seba zarobi ť spôsobom, že by sme urobili 

na atraktívne pozemky územné, územné rozhodnutia a s tými 

územnými rozhodnutiami by sme ako mesto spe ňažili tento 

pozemok. To územné rozhodnutie a všetky finan čné náklady 

s týmto územným rozhodnutím, by sa nám predajom vrá tili, 

vrátili, vrátili viacnásobne. Takže toto, toto dáva m na 

úvahu.  

A naozaj, naozaj musím poveda ť, že, že nemáme žiadne 

projekty v šuplíku. Teraz robíme projekt adapta čné, vlastne 

v rámci stratégií robíme, iste viete, viaceré parky , robí 

sa,  s Novým Mestom sa robí cyklo, cykloštadión ako  nový 

park. Ten, ten tam tiež bola sú ťaž a tiež sa to všetko, 

všetko ako spracuváva vlastne v rámci toho projektu , kedy 

my by sme mali už tie projekty realizova ť a ma ť na to 

dostatok času, aby sme realizovali kvalitne. 

Čiže toto považujem za, za ve ľmi závažné a ako, 

akonáhle  by to bolo možné, tak ja si viem predstav i ť, že 
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z projektov Euro, Európskej únie, ktoré, kde boli, kde boli 

čiasto čne zrušené investi čné náklady, že by tieto sa dali 

na štúdie. Akéko ľvek sa dohodneme.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja som mala faktickú na vás. 

Vy ste povedal, že vlastne o financiách hlavného me sta 

a da ňovej politike a zhodnocovaní nehnute ľného majetku má 

rozhodova ť finan čná komisia. Ve ď finan čná komisia, toto nie 

je jej cie ľom. Ona môže, samozrejme, nie čo navrhnú ť, 

odporú čať, ale aj z poslednej skúsenosti z komisie územného 

plánu a životného prostredia, ke ď sme vám nie čo navrhli, 

tak nám bolo povedané, že my nemáme čo navrhova ť. Tak ja 

som trošku zmetená, že aká je vlastne naša funkcia?  Nemôžme 

vám navrhnú ť, ale zárove ň mi hovoríte, že navrhnite.  

Ja vám hovorím, magistrát má možnosti a myslím si, že 

by tu mal by ť bu ď hlavný ekonóm, alebo niekto, kto by mohol 

navrhnú ť nejakú stratégiu. 

A čo sa týka  da ňo da ňovej politiky, to je k ľúč pre 

dobrý rozpo čet.  
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Takže ja celkom nerozumiem. Je tu nejaká, nejaké 

oddelenie, ktoré sa zapodieva získavaním zdrojov a má 

nejaké, nejakú predstavu o budúcej da ňovej politike?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa, povedal som, že o výške daní 

rozhodujú poslanci, že to je aj téma pre finan čnú komisiu. 

Čo sa týka kompetencií komisií, prosím, pozrite si 

zákony, štatút, tam je to všetko napísané.  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán primátor, vrá ťme sa na termín 9. apríl 2015, kedy 

kolega Kaliský vám uveril, že takmer na druhý de ň budete 

rieši ť túto tému, a preto stiahol návrh na rozpo čet 

v takejto výške, ako teraz predkladá.  

My všetci sme mu tiež uverili a dali sme sa 

uchlácholi ť, ale dnes je 28. mája a potvrdzujem 

a podporujem jeho návrh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Nie, ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Pán poslanec Olekšák.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja plne súhlasím s tým, čo hovorí pani hlavná 

architektka. skuto čne musíme da ť ve ľa pe ňazí do tých 

projektov, aby sme potom ke ď prídu tie externé zdroje mali 

čo vlastne položi ť na stôl, aby sme nefušovali tak, ako to 

bolo spravené vlastne pri Štúrovej, alebo Dúbravke.  

Skuto čne mám s týmto problém ako vecne. 

Len technicky sa chcem opýta ť predkladate ľov, čo sa 

týka vlastne toho uznesenia, lebo ke ď som už predseda tej 

návrhovej komisie, myslím si, že zmena rozpo čtu má by ť 

o programoch. Že program - plusová položka, program  - 

mínusová položka, lebo toto uznesenie, že schva ľuje zmenu 
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rozpo čtu v a jedna, dva, tri, štyri, pä ť, šes ť, tak ako, to 

nie je vykonate ľné. 

Čiže ako fakt skuto čne, sa prihováram za to, ak nejaký 

takýto návrh ideme dáva ť, aby sa to prediskutovalo 

s kompetentnými pracovníkmi magistrátu. Robíme to t ak aj na 

mestskej časti, tí to odborne pripravia, lebo skuto čne, 

potom sa prijímajú také uznesenia, ktoré sú troška zmäto čné 

a vykonate ľné by som povedal.  

Len by som upriamil na toto pozornos ť z h ľadiska 

vlastne predkladate ľa. 

Ďakujem pekne. 

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 len chcem odpoveda ť Radovi Jen číkovi, že úplné 

znenie územného plánu je úplne logická záležitos ť, ale 

nemyslím si, že ja som ten vyzvaný kompetentný, kto rý by to 

mal robi ť. A úplne súhlasím, že to je prvý bod.  

Druhá vec je, že všetci poslanci vedia, čo je to 

územný plán a aký to má dosah na mesto. A s tým, že  ke ď nie 

sú zadefinované jasné pravidlá, tak to vytvára ve ľmi silné 

prostredie na korupciu a na obchádzanie týchto prav idiel.  
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Čiže ja si myslím, že ke ď nebude obstaraný, alebo 

dokon čené obstarávanie územného plánu, tak toto mesto 

nebude upratané, čo sa týka všetkých záväzných stanovísk, 

výstavby, cien pozemkov, cenovej mapy, akú majú tie to 

pozemky hodnotu, a jak sa vlastne rozvíja Bratislav a.  

Chcem nadviaza ť na predaje. Nemyslím si, že to, čo 

hovoril pán Černý, že to treba spája ť, alebo teda, že to je 

nejaká spojená nádoba, že ke ď my schválime predaje, tak 

potom sa bude objednáva ť územný plán. Nerád by som bol 

takýmto spôsobom pri svojich návrhoch, možno až vyd ieraný.  

A skuto čnos ť je tá, že rozpo čet, váš rozpo čet, pán 

primátor, bol schválený na základe verejného prís ľubu 

a nejakej dohody, že sa bude pokra čova ť v obstarávaní 

územného plánu.  

Posledná poznámka je k územným plánom zón. V tomto 

návrhu je jedna. Jeden územný plán zóny a to je PKO  a nie 

je to nový, ale je to pokra čovanie.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

To sú urbanistické štúdie, lebo vieme, že už bol po kus 

o predaj Kamenného námestia. Čiže bolo by dobré, pred tým, 

jak sa znovu bude predáva ť, lebo ten záujemca stále 

existuje a má kúpené celé územie okolo, čiže ur čite sa bude 

o to zaujíma ť ďalej, aby bolo jasne zadefinované, ko ľko 

metrov tam vie postavi ť, aby sme vedeli ur či ťť cenu tohto 

pozemku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ku Kamennom námestí predsa bude, ve ďa sme si povedali, 

že bude pani Konrad organizova ť diskusiu verejnú a pôjdeme 

týmto štýlom. 

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. 

Na Kamenné námestie je uznesenie mestského 

zastupite ľstva. Možno som smiešna, že zdôraz ňujem uznesenia 

mestského zastupite ľstva, pre m ňa platia. Neviem ako pre 

ostatných, pre m ňa platia uznesenia mestského 

zastupite ľstva.  

Tam je z minulého roku, z 3.júla minulého roku, 

uznesenie ku Kamennému námestiu.  

Ale vrátim sa k územnému plánu zóny Bratislavské 

nábrežie. Ja vám pre čítam, o akých sumách sa bavíme.  

Spracovanie prieskumov a rozborov – 359 Eur, 

spracovanie zadanie 180 Eur. Chcete mi poveda ť, že tieto 

peniaze nemá mesto?  

Ja tu nehovorím, možnože dohromady, ako to predloži l 

pán Kaliský, to je aj s ve ľkým územným plánom. Ale ak by to 

možno revidoval a nechcel by tento rok tých dvestot isíc, 

keď sa situácia zmenila s tými ozna čova čmi, ale územný plán 

zóny Bratislavské nábrežie, zmluva o dielo s vysú ťaženým 
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spracovate ľom, máte tu. To je cena vrátane DPH. (gong) 

zadanie 180 Eur a koncept už je 2800. ale ešte nie sme pri 

zadaní územného plánu zóny. To je 180 Eur a pred tý m 359. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pán námestník Černý.  

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

mesta SR Bratislavy: 

Chcem zareagova ť postupne na re čníkov vzh ľadom k tomu, 

že faktická nebola možná a oni sami vystupovali fak tickou.  

Nemyslím si, ani v mojom príspevku nezaznelo, že 

predaje podmie ňujú nejakým spôsobom, hoci podmie ňujú 

akéko ľvek ďalšie plnenie povedzme územného plánu zóny 

obstarávanie, alebo urbanistickú štúdiu, hoci asi k aždý 

z nás si je vedomý toho, že objedna ť si možno len to, na čo 

máme peniaze. To je asi v tomto smere logické.  

Nemyslím si, že v tejto situácii ani nikto nepoveda l, 

že územný plán zóny, alebo urbanistická štúdia, ale bo 

obstaranie čistopisu územného plánu je zbyto čná vec a sú to 

peniaze vyhodené do luftu. Viem si predstavi ť za minulé 

roky magistrát vyhodil podstatne viacej na všelijak é iné 

projekty ako metro a tunel pod vodou a všelijaké, a ni 

nechcem hovori ť to , že už dávno za tie peniaze to metro 

mohlo stá ť.  
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To čo je ale dôležité v tomto prípade poveda ť 

a nadviažem aj na kolegu Olekšáka v tomto smere, že  zrejme 

ten materiál svojou podstatou je dobrý a hodnotný t en 

návrh, možno je dobré ho rozpracova ť a asi by bolo aj fér 

dať priestor na to, aby tie zdroje v rozpo čte sa h ľadali 

možno spolo čne s tými pracovníkmi magistrátu.  

A ja stále opakujem, vyzývam v tomto prípade, že ak  

máme v šiestom mesiaci sa bavi ť o nejakých úpravách, le č 

kozmetických, rozpo čtu a presuny finan čných prostriedkov 

v rozpo čte, po ďme ich h ľadať aj na tieto projekty, ktoré 

jak sme si povedali, sú nezbytné a viažu sa na ne p ovedzme 

ďalší rozvoj Bratislavy.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Chcem, toto skôr je také obrátenie sa na svojich 

kolegov.  

Znovu tu improvizujeme v tej najlepšej vôli nápady.  

Jeden navrhne, či sa uvažuje o takom spôsobe, onakom, 

odkia ľ by sa malo vzia ť tých zopár Eur, naozaj to je zopár 

Eur, bez ktorých sa neza čne obstaráva ť územný plán.  
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Pán primátor, teraz je to skôr ku vám. Ja som na 

poslancov sa obrátil, aby sme si uvedomili, že my s me tu 

pár hodín do mesiaca a vy máte okolo seba profesion álny 

aparát. Už teraz povyberaný vyslovene pod ľa vašej vôle, 

predsa nám musíte predklada ť nejaké nápady a spôsoby 

riešenia. Len to, čo povedala pani poslanky ňa o tých 

garážach, je vynikajúca myšlienka. Jednoducho, nemô žme my 

v tomto vás nahrádza ť. Ani nechceme.  

Tu ide o jeden váš čestný s ľub, ktorý ste tu dali 

poslancovi, na základe ktorého náš klub hlasoval za  

rozpo čet, ktorý bol zlý. Ktorý mal nedostatky a o ktorom 

sám ste sa vyjadrili, že nie je dobrý. Zahlasovali sme, 

lebo sme vám verili. Ne, nerokovali ste s ním, nepr ipravili 

ste prostriedky. My nevieme všetko nahradi ť za vás.  

A ani finan čná komisia nebude robi ť politické 

rozhodnutia komu a akým skupinám sa majú meni ť dane. Na, na 

to musíte ma ť vy odvahu. Vás ľudia zvolili, my to plne 

rešpektujeme a oni od vás o čakávajú riadenie mesta.  

Poslanci vám vychádzajú v ústrety naozaj podnetnými  

myšlienkami aj v tejto chvíli.  

Čiže celkom suplova ť profesionálny aparát sa naozaj 

tuná nedá, ale ponúkame tie nápady. Chceme rozhýba ť tu 

nehybnos ť, a preto podávame nápady, ktoré si môžte zapísa ť.  

Ale presne tak, ako je to s tým rokovaním, ke ď som vás 

upozornil, že mali by ste rokova ť s ministerstvom 

zdravotníctva, predpokladám, že ste nerokovali, leb o ste na 
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to nejak nereagovali. To nie je dobrá odozva na, na  našu 

snahu, kedy sa snažíme naozaj mestu pomôc ť.  

Potom máme pocit, že ke ď teda neurobíme my uznesenie, 

nedáme ho sem, tak nekonáte.  

A chcel by som ešte na okraj príspevku požiada ť pani 

hlavnú architektku, ja verím, že k tomu nie je treb a žiadne 

uznesenie, aby nám na budúce zastupite ľstvo si požiadala 

hoci aj v Rôznom, alebo zaradila bod, kde nás poinf ormuje 

či naozaj sa premár ňujú nejaké šance na eurofondy a aký je, 

aké sú možnosti mesta zhosti ť sa, zhosti ť sa svojich úloh, 

napríklad aj v tom budúcom roku, ktoré tie zmeny sú  reálne 

z vášho poh ľadu.  

Viem, že sa ide robi ť na Franza Liszta úpravy, ja to 

vítam, ale je to len kvapka v mori v tom všetkom, čo 

v tomto meste aj ob čania, ale aj ten budúci rok od nás 

očakáva. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán Budaj, ja by som ve ľmi rád pomáhal tomuto a konal, 

keby vy ste mi to umožnili. Ja by som ve ľmi rád pánovi 

Kaliskému pomohol pripravi ť dobrý materiál, nájs ť zdroje, 

keby sa na m ňa obrátil, že tento materiál chce predloži ť. 

Ja ho tu vidím prvý krát.  
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Bohužia ľ, neurobila to ani finan čná komisia, čo ma 

prekvapuje. Vy ako predseda, tu sa predkladajú návr hy 

rozpo čtu a predkladá to poslanec a to je jeho sväté právo , 

do toho mu nikto nebude hovori ť. A ja ho chcem podpori ť 

v tom. ale keby som ten materiál dostal možná v čera, alebo 

predv čerom, mohli sme si sadnú ť  s pracovníkmi a urobi ť 

nie čo viacej.  

Ja to chcem robi ť a chcem to robi ť ku každému 

materiálu a hovorím to od rána ku každému materiálu , ktorý 

sa tu objavuje takto proste položený. 

Pán poslanec Kaliský. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

Pán primátor, už sme sa nieko ľkokrát dohadovali, že si 

k tomu sadneme, nedošlo k tomu.  

Ja, ja naozaj chcem, aby sa upratala Bratislava, ab y 

tu bol poriadok. Ja žijem v tom prostredí profesne,  čiže 

viem aký tu je v tomto bodrel.  

Prešiel polrok, ni č sa v tom neurobilo. Čiže polrok 

sme sa mohli stretnú ť, ja tento materiál proste nemôžem 

stiahnú ť, musím ho necha ť. Ale naozaj vám dávam prís ľub, že 

naozaj mi nezáleží, z ktorej kapitoly sa na to použ ijú 

peniaze. Dokonca si myslím, že po odbornej diskusii  

s vašimi zamestnancami, možno tých pe ňazí bude treba menej 

v tomto roku. Čiže vám dávam ja verejný prís ľub, ktorý teda 
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ja aj chcem dodrža ť, že akáko ľvek zmena, na ktorej sa 

dohodneme, ja ju ur čite (poznámka:  nezrozumitelné slovo) 

podporím, aj tohto môjho pozme ňujúceho návrhu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím vás, zavolajte mi v pondelok a prí ďte za mnou, 

nech to doriešime. Môžme sa takto dohodnú ť? Aby sme sa 

potom stretli. Už kone čne si dajme termín, lebo.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

To je ako dèjá vu, pán primátor. Presne túto vetu s te 

povedali, ke ď sme zahlasovali pred tým, než sme zahlasovali 

o rozpo čet. Ale okej.  

Ja chcem poveda ť, že. Áno, máte pravdu, že poslanci 

kladú na stôl návrhy, ktoré by mohli ís ť aj do komisií. 

Presne tak sa to stáva aj v normálnych parlamentoch  iného, 

iných miest, alebo parlamente národnej rady a odzrk adľuje 

to, že poslanci chcú mestu dáva ť svoje podnety a chcú sa 

pohnú ť dopredu.  

Ja celkom verím, že toho máte ve ľa. Prišli ste s novým 

tímom, prišli ste so svojou predstavou ako rieši ť veci, ale 

verte, že z vonku to nevyzerá, že, že pracujeme nap lno. 

Zvonku to tak nevyzerá.  

Ak neza čneme tento rok obstaráva ť územný plán, vy 

dobre viete, že nie je vôbec reálne, aby bol v doh ľadne. 
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Bratislava pôjde od náhody k náhode, domy budú dikt ova ť 

developery, oni budú kresli ť naše mesto. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Do diskusie sa nikto nehlási, tak kon čím diskusiu 

a prosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predkladatelia pán poslanec Kaliský a pani poslanky ňa 

Štasselová dali návrh uznesenia, pod ľa môjho názoru to 

uznesenie je zmäto čné, lebo zmena rozpo čtu má by ť 

o plusoch, mínusoch, o programoch, ale dobre.  

mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje zmenu rozpo čtu v: 

po prvé: pokra čovanie obstarávania nového ÚP hlavného 

mesta SR Bratislavy 250 tisíc Euro; 

po druhé: Kamenné námestie, urbanistická štúdia  

20 tisíc  Euro; 

po tretie: Staromestská ulica, urbanistická štúdia  

20 tisíc Euro; 
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po štvrté: Námestie Slobody, urbanistická štúdia  

20 tisíc Euro; 

po piate: Námestie Slobody, urbanistická štúdia  

20 tisíc Euro; 

po šieste: pokra čovanie spracovanie ÚPZ Dunajské 

nábrežie 6 tisíc Euro; 

spolu 336 tisíc Euro.  

Takto znie návrh uznesenia na zmenu rozpo čtu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

dvadsa ťtri za, pä ť sa zdržalo, traja nehlasovali, 

nehlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 17 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 do ďalšieho bodu a tu by som prosil 

usmernenie, v ktorom vlastne bode pokra čujeme?  

(poznámka:  po čuť slová „sedemnás ť PKO“) 

Pani Kramplová, v ktorom?  

Henbury, sedemnás ť, hej?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Hej, je tu dvadsa ťosem ľudí, pred nami sú ešte 

osobitné zretele, tak mám svoje pochybnosti o tom.  

Teraz sme v bode číslo sedemnás ť Informácia  

o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury, s.r.o., so sídlom 

a tak ďalej. 

Po prvé by som chcel poveda ť, že ide o materiál, teda 

ktorý predkladáme pravidelne, kde sú tie informácie  zhrnuté 

doterajšieho postupu a ten, sme si povedali aj v čera.  

S oh ľadom na výsledok v čerajšieho rokovania sme 

pripravili materiál, ktorý sme rozdali teraz do lav íc ke ďže 

sme v čera skon čili pred polnocou, kde sa snažíme splni ť to 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 376 

uznesenie, ktoré prijalo mestské zastupite ľstvo a ktoré ma 

žiada, aby sme na májovom zasadnutí mestského 

zastupite ľstva predložili mestskému zastupite ľstvu materiál 

obsahujúci návrh riešenia súdnych sporov a tak ďalej, a tak 

ďalej.  

Máte pred sebou teda materiál, ktorý krátkym spôsob om 

zhr ňuje situáciu mesta vo či spolo čnosti Henbury. V zásade 

si myslím, že sú tam dve alternatívy. Jedna je pokr ačova ť 

v tom postupe doteraz. To znamená, tie súdne spory raz, 

dva, tri, štyri, s tým že investor si proti nám vy číslil 

nejaký nárok náhrad škody cez štyridsa ť miliónov Euro.  

Druhá alternatíva je pokúsi ť sa zisti ť čo vlastne 

teraz aktuálne spolo čnos ť Henbury v tomto priestore vlastne 

chce zrealizova ť, predloži ť to verejnosti a potom sa 

poradi ť o ďalšom postupe vzh ľadom, či sa nám podarí 

zakomponova ť do toho plánu nejaké naše predstavy mesta, 

alebo nie.  

Čiže toto je tá (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

situácia. 

Ten návrh uznesenia reflektuje ten materiál. To 

znamená, (poznámka: nezrozumite ľné slovo) sme ho dali 

alternatívne.  

Prvá je varianta A, budeme pokra čova ť v tom, v tom 

stave, vz ťahu, ktorý je doteraz. To znamená tie súdy a tak 

ďalej s tými všetkými rizikami a nejasnos ťami, alebo sa 

pokúsime stretnú ť sa so spolo čnos ťou Henbury a zisti ť čo 

vlastne aktuálne v tomto území oni plánujú. Ako do toho 
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vieme zakomponova ť to, čo chcú Bratislav čania a potom si 

znovu sadnú ť a poradi ť sa a rozhodnú ť sa. 

Takže toto je návrh materiálu.  

Ja si osobne myslím, že Bratislav čania chcú rieši ť ten 

problém, že sú frustrovaní z tej dlhodobej zaseknut ej 

situácie. Mne to hovoria ľudia skoro denne na ulici. Ja by 

som bol za to, aby sme sa pokúsili s nimi stretnú ť a zisti ť 

a čo vlastne v akom stave je ich, ich plán. Či vieme 

realizova ť to, čo sú tie naše ciele v tomto území. 

Samozrejme, bez akéhoko ľvek, bez akéhoko ľvek dopadu na 

nejaké naše právne postavenie, alebo aby sa nám zos labovala 

situácia. To nie. Ale myslím si, že ten problém by sme mali 

rieši ť a nie strka ť hlavu do piesku. Ale rozhodnutie je 

samozrejme na, na mestskom zastupite ľstve.  

Sú pripravení pracovníci magistrátu zodpoveda ť vaše 

otázky k právnym a iným veciam.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja si nemyslím, že ste splnili uznesenie, ktorým sm e 

vás žiadali o predloženie návrhu riešenia. Čiže dúfam, že 
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organiza čné oddelenie dá na najbližšie zastupite ľstvo dá 

toto uznesenie ako nesplnené.  

Pán primátor, my sme, tam sa doslova písalo, že vo 

vašom volebnom programe stojedenás ť krokov pre Bratislavu 

máte napísané, že vyriešite situáciu okolo PKO. Ja som sa 

vás na základe vášho volebného programu opýtal, ako ? A vaša 

odpove ď je, že vyberte si. To neni návrh riešenia. Vy ste 

proste zhrnuli nejakú situáciu, dali nejaké alterna tívy.  

V tom uznesení, ktorým sme vás zaviazali, sme chcel i 

počuť konkrétne riešenie. Vy to konkrétne riešenie bu ď 

nemáte a tým potom, tým pádom v tom volebnom progra me ste 

absolútne oklamali všetkých Bratislav čanov úplne hrubo, 

alebo nám ho nechcete poveda ť, lebo ho tajíte z nejakého 

dôvodu. Neviem z akého.  

Tak ja dúfam, že možno na ďalšie zastupite ľstvo sa 

pokúsite to uznesenie naplni ť a predložíte nám to riešenie, 

ktoré v tom vašom volebnom programe Stojedenás ť krokov pre 

Bratislavu máte. Vyriešim situáciu okolo PKO. Ako?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Augu, alebo  pani poslanky ňa Augustini č.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, vy ste boli jedným z najvä čších kritikov 

bývalého primátora, ke ď predkladal materiály 
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v alternatívach. Vždy ste hovorili, že chcete po čuť jeho 

názor a že nemá by ť alternatívny materiál, ale má tam by ť 

jedna alternatíva, ku ktorej sa má zastupite ľstvo vyjadri ť. 

Dnes nám predkladáte vlastne to isté. Materiál 

v alternatívach.  

A ja si dovolím. Ja mám svoj názor a ja si ho 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) ani vyjadri ť a myslím si, 

že som ho aj nieko ľkokrát vyjadrila. Ale na druhej strane 

nebudem hlasova ť o tomto materiáli, pretože nevyjadruje 

žiaden názor.  

Nevyjadruje to riešenie, o ktorom sme sa bavili. Vy  

ste nemali, pod ľa mňa, čaka ť vôbec na to, čo zastupite ľstvo 

povie v čera. Či zruší na poslanecký návrh nejaké uznesenie, 

alebo nezruší. Vy ste mali rokova ť s investorom aj o iných 

možnostiach.  

To, že ste nemali mandát, to mohli by ť kludne 

rokovania, ktoré by ste viedli presne takto alterna tívne, 

čo, keby, ale uznesenie nebolo. A tak, také som ja 

očakávala riešenie, že prídete a poviete, že takéto s ú 

možnosti.  

Ja nebudem za tento materiál hlasova ť, lebo nebudem sa 

rozhodova ť v alternatívach  pokia ľ mi nepoviete aký je 

názor úradu a váš.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Možnosti sú tam napísané a svoj názor som po čul, som 

povedal, pani poslanky ňa. Skúste ma po čúva ť. Ja som ho 

jasne povedal, že akým spôsobom by som ja šiel.  

Pán poslanec Dostál.  

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

Ja mám procedurálny návrh a pozme ňujúci návrh.  

Procedurálny návrh spo číva v tom, aby sme o časti 

A berie na vedomie a o časti B žiada primátora rokovali 

osobitne, hlasovali osobitne, pardon.  

Pozmeňujúci návrh spo číva v tom, aby sme v časti B 

vypustili slovo alebo, aby sme slová, teda v časti dva, 

slová hlavné mesto SR Bratislava nahradili slovami primátor 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy inic ioval 

rokovanie so spolo čnos ťou Henbury Development s. r. o. 

bodka. Ten zvyšok vypusti ť.  

Čiže navrhujem, aby sme neodstupovali od súdnych, 

súdnych konaní, navrhujem, aby sme rokovali, ale be z toho, 

aby sme dopredu deklarovali, že ideme nejako meni ť pozície, 

ktoré sú deklarované platnými uzneseniami mestského  

zastupite ľstva, konkrétnym uznesením, ktoré tu v čera bol 

pokus zruši ť. Napriek tomu, napriek tomu si myslím, že bez 

toho, aby sme ustupovali, máme sa pokúsi ť aj rokova ť a na 

ďalšom zastupite ľstve, predpokladám, že nám dáte ďalšiu 

informáciu. 
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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 za slovo. 

Ako vidím, tento bod sa olá Informácia o rokovaniac h 

so spolo čnos ťou Henbury Development. Ako som pochopil, tak 

sa nerokovalo vôbec, takže. Alebo teda oficiálne sa  

nerokovalo, takže, neviem o čom sa tu bavíme.  

Takže dávam návrh na ukon čenie diskusie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

O tomto budeme hlasova ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím? Nemôže? Pre čo?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Návrh na ukon čenie diskusie sa môže, sa môže da ť len 

vtedy, ak nie je príspevok, čiže ak nehovoríte k veci. Čiže 

vy ste sa mali len prihlási ť do diskusie a da ť návrh na 

ukon čenie diskusie. Ale tým, že ste diskutovali, tak už to 

nemôžme pod ľa rokovacieho poriadku. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ale musí to by ť riadny príspevok, nie faktická.  

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. 

Včera som spomínala ten rozhovor primátora 

Ďurkovského, pána Grendela a m ňa desa ť, pred desiatimi 

rokmi de ň pred predajom, kde som okrem iného spomenula aj 

ten nesprávny postup, ktorý zvolil bývalý primátor 

Ďurkovský, ktorý povedal verejne, že najprv to preda jme, 

potom sa opýtajme ľudí, akú majú predstavu o tom, čo by tam 

mohlo by ť.  

Tento, ten samozrejme, ten rozhovor som preposlala 

každému jednému poslancovi, takže môžu si to pozrie ť 

podrobnejšie v čera ve čer.  
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Tento váš návrh, pán primátor, je tiež o tom, a hla vne 

tá vaša prezentácia ako ste ju predstavili, že za čnete 

rokova ť  a potom s verejnos ťou sa porozprávate. Ja som teda 

nerozumela, že či oznámite verejnosti o čom ste rokovali, 

alebo to bude separátna diskusia o tom, čo verejnos ť si 

predstavuje na tom území. 

Ja by som vám chcela pomôc ť v tejto veci, keby to išlo 

paralelne, aby tá verejnos ť. Neviem kedy za čnete rokova ť, 

ale tá verejnos ť aby mohla vyjadri ť svoj názor kone čne po 

desiatich rokoch, alebo pätnástich. Proste nikdy sa  jej 

nikto nepýtal na názor, ako má nábrežie, nie len PK O, celé 

nábrežie od Mosta SNP po Most Lafranconi vyzera ť. A je to 

aj uznesenie komisie kultúry a ochrany historických  

pamiatok z 20. 5., ktoré som v čera čítala ve ľmi rýchlo. 

Znovu ho zopakujem: 

Komisia odporú ča zorganizova ť verejnú diskusiu 

k budúcnosti Dunajského nábrežia v časti od Mosta SNP po 

Most Lafranconi s dôvodu vymedzenia dôrazu na kvali tu 

verejnej (poznámka:  nezrozumitelné slovo) promenád y a jej 

urbanistického charakteru.  

Táto diskusia vôbec nebráni vašim rozhovorom, pán 

primátor, s vlastníkmi pozemkov. Ja si myslím, že m ohlo by 

to.  

Ja dám bu ď návrh na doplnenie tohto uznesenia, alebo 

by ste si ho mohli vy osvoji ť tento návrh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa, ja chcem to isté. Jak pán poslanec 

Dostál hovoril, ja navrhujem, bez ohrozenia našej p rávnej, 

našej právnej istoty a nášho právneho postavenia, a by sme 

sa s nimi stretli a zistili čo chcú. A to, to a my si, a my 

potom si povieme čo my chceme a potom to oznámime 

verejnosti, že takéto sú pozície. Ale ani toto nie je 

možné.  

Toto je môj návrh.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Pán primátor, ale mesto tam vlastní svoje pozemky a , 

a minimálne o tom môžete, to vám nemôže nikto zabrá ni ť, aby 

ste ako primátor zorganizovali diskusiu o predstavá ch ľudí. 

To je iba o predstavách ľudí. Oni vás nemôžu v ni čom 

ohrozi ť, ani tých  vlastníkov susedných pozemkov nemôžu.  

Dajte možnos ť ob čanom nech vyjadria svoj názor. To 

nebude, to nie je nátlak. Z našej strany od ob čanov to nie 

je nátlak.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ale ve ď, ešte raz. Ja chcem stretnutie, ale ke ď už sa 

stretneme, tak dajme tam aj názor tej protistrany. Nebudeme 

robi ť jeden týžde ň stretnutie s ob čanmi, druhý týžde ň 
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stretnutie, tak spravme to naraz. Aby sme mali 

kvalifikovanú diskusiu.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pani poslanky ňa Augustini č.  

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

Pán primátor, ja by som sa chcela spýta ť, že pre čo 

nebolo možné doteraz štyri mesiace rokova ť? Vôbec 

s investorom? Nijak. A zisti ť vlastne teda čo chce? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pretože som nemal o čom rokova ť s tým investorom, 

pretože som nemal mandát k tomu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

Ale mandát ste mali, lebo my sme vás zaviazali 

uznesením, aby ste predložili riešenie. Takže mandá t, pod ľa 

mňa, tam bol.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Široký výklad. 

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: 

Pán primátor, len to som chcela poveda ť k tomu spôsobu 

diskutovania s ob čanmi, vôbec to nevadí, ak si zvyknú na 

to, že možno každý mesiac nejaká diskusia na podobn ú tému. 

Vôbec to nevadí. To netreba, že raz a potom už sta čí. 

Nechajte ich rozpráva ť ľudí. Zistite ich názor. Nezaväzuje 

vás to k ni čomu. Len vedzte ako sa identifikujú s touto 

časťou Bratislavy ob čania.  

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. 

Ja si myslím, pán primátor, že primárny, taký ten 

bazálny mandát, vás, ako štatutára mesta je v tom  sľube, 

ktorý primátor skladal tuná pred nami po, po vo ľbách.  

Vaše úsilie musí by ť vedené naozaj ochranou majetku 

mesta a verejných záujmov. S akým potom pred nás pr istúpite 

návrhom, to bude výsledok vašej práce. Toho rokovan ia. Ak 

exist, ak, ak prídete s výsledkom, že je treba uspô sobi ť 

nové uznesenia, potom sa poslanci k tomu vášmu návr hu 

postavia.  
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Nie je vonkoncom namieste sa domnieva ť, že ste 

v nie čom pri tých rokovaniach boli zaviazaný, alebo 

zabránený tým, že tu je platné uznesenie. Sú tu rôz ne 

platné uznesenia, vy podávate ich zmeny, sú tu rôzn e 

rozhodnutia, kde naopak nekonáte a sú to uznesenia,  

napríklad aj o zapo čatí (gong) práce na územnom pláne.  

Čiže na prvom mieste primárna vaša kompetencia je 

zakotvená v tej prísahe primátora.  

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 za slovo. 

Ja sa prihováram k môjmu predre čníkovi.  

Pán primátor, vás zvolilo vyše pä ťdesiattisíc 

Bratislav čanov, mali ste stojedenás ť bodov vašej 

predvolebnej kampane. Jedná hlavná z tých bolo vyri ešenie 

PKO. Aký iný mandát vy potrebujete na to, aby ste t o 

riešili?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Budem si pamäta ť vaše slová, pani poslanky ňa, aký 

silný ja mám ten mandát.  

Uznesenie, ktoré je, zaväzuje primátora rokova ť 

z pozície neplatnosti zmluvy, z pozície zachovania,  a tak 

ďalej. 

Keby som spravil čoko ľvek iné, tak prvá vy mi budete 

vy číta ť, že som prekro čil oprávnenie. 

Pani, pán.  

Nech sa pá či, ešte pani poslanky ňa. 

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

Ďakujem pekne. 

Takže ke ď ste mali pocit v decembri, alebo v januári, 

že nemáte mandát, pretož, pre čo ste nás vtedy nepožiadali, 

aby sme my také uznesenie dali?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja, priznám sa, že by som nebol taký prísny v tom, že 

to nie je návrh riešenia. Ono, ako otázka kvalitný je, ale 

nejaký návrh riešenia to je.  

Tiež si myslím, že by, že by nemal by ť v alternatívach 

a preto sa priklá ňam aj k tomu, čo hovoril pán poslanec 

Dostál.  

Dokonca by som sa chcel pána primátora spýta ť, či si 

to nechce zobra ť autoremedúrou, kvôli tomu, že tak ako to 

navrhol pán Dostál, vám to. Je to také elegantnejši e 

riešenie. Poskytuje to vä čší taký priestor aj v tých 

rokovaniach. A poviem aj kvôli čomu. Ja som si tu spravil 

pár otázok, v rámci tých poznámok bude aj nieko ľko  otázok, 

čo by som vás chcel požiada ť, aby ste mi potom zodpovedali.  

Keď sa pozriem na ten bod dva toho, tej alternatívy B,  

hovorí sa tu o zachovaní kultúrnej funkcie, ale vla stne ani 

v tom priloženom materiáli nie je bližšie povedané,  čo to  

tá kultúrna funkcia je. To mi tam dos ť chýba, preto to je 

moja prvá otázka, že čo sa myslí pod tou kultúrnou 

funkciou? Už aj kvôli tomu, že o PKO hovoríme aj ak o 

o objekte, ktorý mohol slúži ť na ako kongresová, kongresové 

centrum. Nie som si celkom istý, či kongresové centrum je 

skôr podpora turi, aj cestovného ruchu a možno mene j 

kultúrna funkcia.  

Ďalšia vec. V tom materiáli sa nehovorí ni č o tom 

spôsobe, akým sa chce dorieši ť tá situácia oh ľadne tej 
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zmenky. Mali, máme tu informáciu, že tuším koncom f ebruára 

budúceho roky by, by teda sa tie peniaze mali vráti ť, mali 

vráti ť mestu. A teda čo by sa s tým chcelo spravi ť?  

Tiež sa tu hovorilo o tom územnom pláne zóny v tej 

oblasti, takisto v tomto materiály to chýba ako nej aký 

návrh riešenia. Teda ide sa do toho, nejde sa do to ho. Na 

poslednom zasadnutí kultúrnej komisie, to mi asi pa ni 

predsední čka potvrdí, sa rozobrali alternatívy, akým 

spôsobom by sa s PKO  dalo narába ť v súvislosti s blížiacim 

sa predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ. Ani o tom tu  ni č nie 

je, hoci teda to bolo nejaké stanovisko kultúrnej k omisie.  

Potom, ke ď som si čítal tú alternatívu 2, kde sa 

hovorí o tom, o tom mimosúdnom urovnaní. Aj v čera sa tu 

rozoberalo to, že akým spôsobom sú pre nás záväzné tie 

ultimáta, ktoré nám dáva ten developer, teda tá dru há 

strana, len troška sa zabúda aj na to, že pod ľa mňa, že 

v rámci, alebo pod ľa platného oespé čka,  teda ob čianskeho 

súdneho poriadku samotný súd je povinný sa snaži ť 

o dosiahnutie zmieru kedyko ľvek po čas celého konania.  

To znamená, že je nám úplne jedno, aké dáva ultimát a 

tá druhá strana, ktorá je teda na tej druhej strane , tá 

sporová strana, pretože akoko ľvek sa po čas toho priebehu 

súdneho konania tie dve strany prejavia záujem o mi mosúdne 

urovnanie, tak ten súd je povinný smerova ť dosiahnu ť tú 

zmieru.  

Takže pre nás tie ultimáta. Ako, majú nejakú 

informatívnu hodnotu, ale nemyslím si, že sú až tak é, pre 

nás by mali by ť také záväzné. 
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No a teda k tej prvej otázke, že čo sa myslí tou 

kultúrnou funkciou, ja by som ešte sa rád spýtal dr uhú 

otázku.  Je tu spomenuté, že jedno z tých konaní, t o je 

v bode 3 v tej alternatíve jedna, je zastavené kvôl i tomu, 

že tam bolo nariadené znalecké dokazovanie. Predpok ladám, 

že to bolo nariadené súdom, predpokladám, že tam je  nejaký 

termín do kedy má by ť vykonané to znalecké dokazovanie. Ja 

som sa ho tu, ten termín, z tohto materiálu nedo čítal, 

pretože dokedy nebude ten znalecký posudok vypracov aný, tak 

tá suma dvadsa ťosem miliónov je čisto len hypotetická.  

Čiže len zhrniem tie dve otázky.  

Prvá otázka je, teda čo sa myslí pod zachovaním 

kultúrnej funkcie? 

A druhá otázka je, že aký je tam termín ur čený 

pravdepodobne tým súdom na ukon čenie toho znaleckého 

dokazovania?  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa chcela spýta ť, ke ď sa menili stráže, to 

znamená, že ste preberali úrad, či sa urobilo nejaká, 

nejaké prebra, prebratie PKO a stavu v akom sa nach ádza. To 
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by bolo možno pre vás dos ť dôležité, aby ste vedeli, v akom 

stave ste ho prevzali.  

A teraz ke ď vlastne odstúpilo sa od tejto zmluvy, 

a vlastne doteraz neviem, že kto stráži. Čia je strážna 

služba? Či je to naša strážna služba, alebo je to strážna 

služba ešte, ešte pod ľa tejto zmluvy, od ktorej sa 

odstupuje, aby sa náhodou nestalo, že tam zrazu zis tíme, že 

tam nikto ni č nestráži a zistíme, že tam horí PKO. 

A chcela by som vás ešte poprosi ť. Aj ma predbehol pán 

Vetrák,že či by ste naozaj nezobral toto autoremedúrou, 

myslím si že by to bolo prijate ľné.  

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: 

Mám, faktickú som zrušil.  

Čiže, čiže, aby som nehovoril iné vety, poviem iba tú 

jednu vetu, ktorá je potrebná. 

Navrhujem ukon čenie diskusie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem za návrh.  
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Ideme hlasova ť o tomto procedurálnom návrhu. 

Registrujete sa  s hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

pätnás ť  za, proti desa ť, zdržalo sa pä ť.  

Uznesenie nebolo prijaté a pokra čujeme v diskusii.  

Do diskusii sa zárove ň prihlásili pán inžinier Vaga č.  

Prosím, hlasujte o tom, či môže vystúpi ť.  

(Hlasovanie.) 

Hlasujeme o pánovi inžinierovi Vaga čovi, či môže 

vystúpi ť, lebo zatia ľ vidím.  

(Hlasovanie.) 

No, tesná vä čšina.  

Nech sa pá či. 

Občan   Ing. Matej   V a g a č :  

Dobrý de ň. 

Vážený pán primátor, vážené poslankyne a páni 

poslanci, ďakujem teda, že nejakou, nejakou tesnou vä čšinou 

som dostal slovo.  
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Na základe v čerajšej diskusie sme vás, dovolili sme 

vám posla ť nejaké naše stanovisko.  

Chcel by som upozorni ť na dva také momenty. 

Jeden  je zaujímavý hlavne preto, že myslíme si, že  

toto mesto by sa malo riadi ť naozaj racionálne, efektívne. 

A preto považujeme za dôležité, aby sa postupovalo 

postupne. To znamená, ak toto územie nie je zaregul ované, 

tak vlastne nevieme čo tam chceme, nevieme vôbec klás ť 

podmienky, nevieme vlastne aký je záujem, aký je ve rejný 

záujem mesta. 

Čiže navrhujem, že v prvom rade by sa mal rieši ť 

územný plán zóny a dopravno-kapacitné posúdenie, či a čo je 

vôbec možné v tomto území. Aby, aby aj investor, al e aj 

mesto, ale aj ob čania vedeli, čo sa tam dá robi ť a čo nie.  

A samozrejme, druhá vec je. Pri tejto stratégii tre ba 

vedie ť, že čo mesto sleduje. Akú  má kultúrnu stratégiu. 

Aké kultúrne zariadenia potrebuje, čo všetko ob čania 

potrebujú kvôli turizmu, kvôli, kvôli kongresom a t ak 

ďalej. 

Čiže jedna vec je táto. Myslím si, že treba sa 

postavi ť na nohy racionálne, treba si poveda ť, čo je možné 

v tomto meste, alebo na tom území robi ť.  

Druhá vec je, že som ve ľmi prekvapený, že, že až 

dneska sa dostal takýto návrh uznesenia, alebo neja kého 

bodu, kde môžem poveda ť, že za ob čanov, my sme už 17. 2. 

vás vyzývali, aby ste sa s nami stretli, aby sme ri ešili 

túto vec.  
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Priznám sa, že, že dosta ť pár minút, alebo hodín pred 

tým nejaké uznesenie, kde si myslím, že je skôr, sk ôr 

nezachovanie PKO, ako zachovanie, myslím si, že opä ť, opä ť, 

jak som tu hovoril v čera, zas ob čania prídu skrátka. S nimi 

sa nediskutuje, s ob čanom sa tu nepo číta, tu sa po číta len 

s nárokmi nejakého developera.  

A zopakujem len to, že developer tu pôsobí ako neja ký 

mafián z devä ťdesiatich rokov, kedy si kladie podmienky, že 

buď to bude tak, ako ja hovorím, alebo to tá sa to zbú ra, 

alebo teda tu budú nejaké milióny. Len upozor ňujem, a treba 

si pozrie ť tú, tú zmluvu o kúpe, to čo sa tu uznieslo, kde, 

citujem:  

Kupujúci sa zaviazal uzatvori ť zmluvu o prenájme 

pozemkov za jedno Sk ro čne a umožni ť prístup ku všetkým 

stavbám vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  pre 

verejnos ť.  

Táto podmienka nie je dodržaná. A toto je, ten 

kupujúci sa toto (gong) zaviazal. Takže prosím, aby  ste 

toto od neho žiadali. 

Ďakujem 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán inžinier, stretnutie sme si dohodli, máme ho 

zajtra.  

A tento materiál nepredkladám, pretože by som chcel , 

ale pretože ma k tomu zaviazalo zastupite ľstvo, aby som 
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predložil návrh riešenia. A tie som predložil. Bu ď budeme 

pokra čova ť tak, ako doteraz, alebo to nejako zmeníme.  

To je uznesenie, ktoré plním, nie moja vô ľa.  

Občan   Ing. Matej   V a g a č :  

Ale uznesenie číslo 166/2011 hovorí, že vy ste tie 

rokovania stále mohol kona ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

S cie ľom zachova ť PKO. 

Občan   Ing. Matej   V a g a č :  

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ale to, to investor nechce. Takže oni nemajú o čom 

rokova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ale my sme vlastníci budovy. My sme stále vlastníci  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ešte po do do diskusie sa prihlásil pán  inžinier 

Žalman, teda pán architekt Žalman.  

Prosím vás, hlasujte o tom, aby aj on mohol vystúpi ť 

a potom budeme pokra čova ť.  

Nech sa pá či, pán architekt.  

Občan   Ing. arch. Peter   Ž a l m a n :  

Dobrý de ň vážený pán primátor, vážení poslanci, po 

dvadsiatich štyroch hodinách ten proces je ve ľmi, 

respektíve tá genéza PKO je ve ľmi zd ĺhavá.  

Začnem úplne iná č.  

Pani poslanky ňa má pekné tri čko. Úplne iná kauza 

garáže, pretože z h ľadiska stavebného zákona je prakticky 

nemožné vstúpi ť do toho procesu a zmeni ť funkciu garáží na 

hrade.  

Spracovávam teraz územný plán zóny Cvernovka v dvoc h 

variatoch pre mestskú časť Nové Mesto. A napriek tomu, že 

investor tam zbúral ve ľmi cenné budovy, je možná 

revitalizácia a je možné oživenie toho areálu.  

Súbor stavieb PKO, zase iná situácia. Niekto vlastn í 

pozemok a subjekt B vlastní tú budovu. Mali by by ť 

minimálne ak nie rovnocenní, ale partneri. 
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Čiže tu mesto je úplne zahnané do kúta a správa sa 

absolútne nepochopite ľne. Pod ľa sedliackeho rozumu je to 

absolútne nepochopite ľné jednanie, respektíve a nie som tu 

na to, aby som dešifroval tie jednania a už vôbec n ie na 

to, aby som niekoho, niekomu kládol nie čo za vinu, alebo 

podobne.  

Ešte jedna poznámka. Schva ľujem to, že, že bolo 

odsúhlasené pokra čovanie v príprave územnoplánovacej. 

A posledná poznámka. V čera jeden poslanec, prepá čte ak 

som nemenujem, povedal, že ten proces napriek čomukoľvek, 

napriek tomu, že trvá desa ť rokov, bude pokra čova ť územným 

konaním a staveným konaním. A v obidvoch tých konan iach 

bude vydáva ť záväzné stanovisko ako magistrát a bude kona ť 

mestská časť Staré Mesto. Nebudem to ďalej rozvádza ť kto je 

vo výhode, a kto nie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne pánovi Žalmanovi.  

Nasleduje pán poslanec Borgu ľa.  

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

Pri hlasovaní o tomto bode, pán primátor,  vám len 

chcem poveda ť, že sa zaprezentujem, ale nebudem hlasova ť 

ani za, ani proti, ani sa nezdržím, jednoducho pret o, lebo 

považujem to uznesenie za nesplnené a znova sa vás dôrazne 
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pýtam, kedy splníte ten záväzok, ktorým ste boli, u znesením 

ste boli zaviazaný predloži ť riešenie. Kedy to riešenie 

predložíte?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja považujem to uznesenie za splnené.  

To riešenie môžem predloži ť len vtedy, ke ď sa budem 

rozpráva ť s investorom, ke ď viem, aké sú varianty. To teraz 

sa nemôžem.  

Pán poslanec Olekšák.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja len doplním nášho predsedu.  

Ja pre čítam to uznesenie: žiada primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy, aby na májovom zasadnutí mests kého 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil 

mestskému zastupite ľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

materiál obsahujúci návrh riešenia súdnych sporov m edzi 

hlavným mestom SR Bratislavy a spolo čnos ťou Henbury 

development, s. r. o. so sídlom Hodžovo námestie, a ko aj 

návrh konkrétnych opatrení a postupov smerujúcich k u 

komplexnému vyriešeniu problematiky PKO v prospech 

obyvate ľov Bratislavy.  
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Toto uznesenie sme schválili vo februári a bohužia ľ, 

tento materiál  toto uznesenie nenap ĺňa. Je mi to ve ľmi 

ľúto, ale je to tak.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Páni poslanci, len vy tu robíte ú čet bez hostinského. 

Vy chcete riešenie, aby sme poznali bez toho, čo chce druhá 

zmluvná strana.  

Preto ja navrhujem, po ďme sa s nimi stretnú ť a opýta ť 

sa ich, respektíve presadzova ť naše záujmy. Na to sa musíme 

stretnú ť. Potom si tu môžeme ma ľova ť akéko ľvek 

fantazmagórie.  

Nech sa pá či, pán poslanec Borgu ľa.  

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

Pán primátor, to uznesenie, ktoré sme vo februári 

prijali, bolo po dohode s bvami prijaté. Vy ste si dikovali 

termín, aký chcete do toho uznesenia. Pôvodne tam b olo za 

mesiac, ste povedali máj. Vtedy nám predložíte vaše  

riešenie, ktoré ste mali vo vašom volebnom programe . 

Nepredložili ste ho.  

Pán primátor, klamali ste Bratislav čanov, ste primátor 

klamár? Tak ako ste vy nazvali raz Ftá čnika? 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Augustini č.  

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

Pán primátor, ja znova zopakujem, že náš klub chcel  

dať návrh na zrušenie toho uznesenia už vo februári. V tedy 

ste mi povedali, že pri rokovaniach to zhorší situá ciu 

v meste. To znamená, že vychádzam. Mesta. To znamen á, že 

vychádzam z to. 

My sme ho preto nepodali, na váš na váš podnet. Na 

podnet pána riadite ľa magistrátu, ktorý tu momentálne 

nesedí. A z toho usudzujem, že ste rokovali.  

Tak mi skúste či naozaj neprebehlo žiadne rokovanie 

a vy nemáte žiaden výsledok z rokovania. Lebo ja to mu 

neverím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nerokoval som.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ja vám viem, pán primátor, možno aj nájs ť, že ste 

tvrdili v médiách, že tie rokovania vediete. V čera viem, že 

ste jednozna čne a teraz to znovu potvrdzujete, tvrdíte, že 
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ste nerokovali. M ňa to šokuje. Vy ste štatutár 

a s prepá čením, vy sa o túto kauzu zaujíma ť ste povinní.  

Áno, môžte niekoho splnomocni ť, to je vaše právo, ale 

dajte nám o tom informáciu.  

Každý mesiac nám predkladáte materiál, ktorý sa vol á 

vlastne nepravdivo, lebo tam nie je žiadna informác ia 

o žiadnych rokovaniach. Vy ste pol roka primátorom a túto 

kauzu, na ktorej ste naozaj zbierali politický kapi tál, kde 

vám voli či verili, že viete ako vyrieši ť okrem iných vecí 

aj kauzu PKO. Naozaj všeli čo možno čakali, ale nie to, že 

budete bojkotova ť rokovania. Už neviem, ako vás (gong) môžu 

poslanci zaviaza ť k tomu, čo ste ako primátor prisahali 

pred nami.  

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 ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Zareagujem možno na svojich predre čníkov, alebo na 

pôvodného predre čníka v diskusnom príspevku. 

Najskôr čo sa týka toho pre čo vo februári, či v marci, 

keď sa prijalo to uznesenie pána Borgu ľu, či, pre čo teda 

nie sme nejakým spôsobom nechceli ešte ruši ť to uznesenie 

z roku 2011.  
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Ten dôvod bol naprosto prozaický. Vtedy na stole bo la 

iba jedna – jediná, jeden – jediný list a jedna – j ediná 

komunikácia s tým developerom a to bolo ultimátum, ktoré tu 

padlo. Jednoducho, bu ď to bude do 30. marca vyriešené, 

alebo odstupujeme vôbec od tej zmluvy o spolupráci a ideme 

čisto formou súdnej cesty. Ni č iné tam neexistovalo.  

V tom okamžiku, keby my sme pristúpili na akúko ľvek 

inú alternatívu a zrušíme uznesenie, ktoré platilo do roku 

2011, tak jednoducho sme ako keby pod ľahli tomu nátlaku 

a v tej rokovaní pozícii máme horšie, horšie (gong)  

pozície, hej, v rokovaní. 

Prihlásim sa znova do. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tieto dve faktické prišli neskoro, takže pani 

námestní čka Plšeková. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Pýtala som sa aj pána kontrolóra, ke ďže ja som nebola 

uplynulé štyri roky poslancom mesta, či takýto materiál bol 

pravidelne prerokovávaný v mestskom zastupite ľstve. 

Potvrdil mi, že áno a mal presne tento istý názov 

Informácia o rokovaniach.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 404 

Zárove ň som sa pýtala a zis ťovala, či existuje nejaký 

oficiálny zápis z toho, že by bývalý primátor Ftá čnik 

oficiálne rokoval s Henbury, z čoho by teda mali by ť 

zápisy, aby bolo jasne zdokladovate ľné čo, o čom sa 

rokovalo, aké návrhy padali. Žiaden takýto zápis ne existuje 

za uplynulé štyri roky. To znamená, štyri roky plat né 

uznesenie z roku 2011 sa nijako nerealizovalo, ani jeden 

z tých bodov, okrem súdnych sporov, že sa viedli. A le 

žiadne oficiálne zápisy o tom, že by teda prebehlo 

rokovanie, ponúkali sa výmeny pozemkov a tak ďalej. 

Áno, v čera sme tu po čuli, že sa robil nejaký územný 

plán zóny, obstarával, ale nakoniec išlo to do stra tena 

a tak ďalej. 

Pýtam sa preto vás, kolegovia, ktorí ste tu aj sede li, 

ale samozrejme aj tých nových, či má vôbec význam ďalej 

ťahať to uznesenie z roku 2011? Ak poviete áno, rešpektu jem 

to, ak poviete nie, nie. Ale v každom prípade situá cia sa 

o štyri roky posunula ďalej.  

Súhlasím s tým, ako pán Vaga č hovoril, že treba ma ť 

nejaký plán krokov. Ale ten plán krokov ur čite neza čína 

s tým, že teraz za čneme obstaráva ť nejaký územný plán zóny, 

čo bude na dlho, medzitým prehráme všetky súdne spor y 

a zad ĺžime sa o tridsa ť, alebo viac miliónov. Čiže ja si 

myslím, že mali.  

A nehovoriac o tom, že to uznesenie z roku 2011 

hovorí, že primátor má rokova ť o zachovaní celého PKO ako 

celku. Pretože potom ste v roku 2013 zase iným uzne sením 
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hovorili o tom, že by boli tie alternatívy celé, čiasto čné 

a tak ďalej. 

Ja si myslím, že ni č sa nestane, ak dneska naozaj 

poveríme primátora rokova ť s cie ľom eliminova ť a zníži ť 

možné straty na minimum. Myslím si, že je to ve ľmi dôležitá 

vec, aby sa toto mesto ďalej nezadlžovalo. 

V každom prípade chceme, aby kultúrna funkcia v tom  

priestore bola zachovaná. Nehovorím PKO ako celok. Hovorím 

kultúrna funkcia toho územia, pri čom stále je tam možnos ť 

PKO celé, čiasto čne, čo z neho, prípadne iný priestor 

a zárove ň má tento developer aj v tých podmienkach, že musí 

vybudova ť tú promenádu, a preto nás musí zaujíma ť, aký 

projekt má, lebo my sme doteraz nemali predložený ž iadny 

jeho zámer, prosím pekne. My sme nevideli vôbec zat ia ľ 

jedinú čiarku nakreslenú v tom území ako si to on 

predstavuje.  

Súhlasím s Katkou, že, Šimon či čovou, že samozrejme aj 

verejnos ť má právo poveda ť, čo si tam predstavuje. Preto si 

myslím, že naozaj by mala prebehnú ť aj verejná diskusia, 

kde nám jednak developer predloží, čo si tam predstavuje, 

pretože bolo to sú časťou tých zmlúv a jednak by sme mali 

vedie ť čo chce verejnos ť, i ke ď ja si myslím, že to vieme.  

Prosím, ak sa dá. Skúsme primátora zaviaza ť tým, čo 

predložil. To znamená v tom bode Bé, aby teda pokra čoval 

v tých súdnych sporoch, lebo nemyslím si, že z nich  máme 

úplne ustúpi ť. A možno by to chcelo v bode Bé, nie jedna 

alebo dva, ale jedna a dva. To znamená sloví čko alebo 

nahradi ť sloví čkom a.  
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Ja viem, že možno teraz poviete, že developer poved al, 

že bude rokova ť len vtedy, ke ď skon číme súdne spory, ale 

myslím si, že aj toto je ústretové gesto, ke ď takéto 

uznesenie prijmeme a developer uvidí, že naozaj sme  ochotní 

rokova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Dostál.  

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

No, ja som sa pôvodne prihlásil ešte pred tým, ale 

teda zareagujem aj na pani viceprimátorku.  

Ja som navrhol vypusti ť slovo alebo, čo je vlastne to, 

že to bude, bude a, akurát, že to bude zaml čané. 

Po druhé. Ale, ja som sa prihlásil s faktickou pozn ám, 

s faktickou poznámkou k tomu predchádzajúcemu prísp evku 

vedome po skon čení toho diskusného príspevku, aby som 

upozornil pána primátora, že aj pán viceprimátor Černý sa 

prihlásil po skon čení diskusného príspevku a jemu udelil 

slovo v rozpore s rokovacím poriadkom.  

Takže chcem ho opä ť vyzva ť na dodržiavanie rokovacieho 

poriadku a rovnaký meter, pretože poslancov z pléna  

upozor ňuje, že sa prihlásili po skon čení diskusného 

príspevku a v prípade pána prvého viceprimátora ho nechá 

prehovori ť napriek tomu, že tiež sa prihlásil po skon čení.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To ma mrzí. Upozornite ma, prosím, ak by sa mi to 

stalo, lebo tiež som ho nieko ľkokrát, aj námestní čku 

upozornil na to, že sa prihlásili neskoro.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Na margo, na margo toho, čo hovorila pani námestní čka. 

Pani Plšeková, pán primátor Ftá čnik neobhájil funkciu 

aj preto, že nedosiahol obnovenie PKO.  

Áno, mali sme tu každý mesiac formálny materiál. Ja  

som ho často za to kritizoval, aj v pozícii jeho 

námestníka, prejavoval pre m ňa nepochopite ľnú pasivitu 

v tejto veci a teraz mám ako déjà vu, pretože naoza j, 

Ftá čnik ak by bol otvoril PKO a dosiahol naozaj potvrde nie 

toho, že to čo vtedy ob čana v zime v roku 2010 dosiahli 

spolu s vtedajšou premiérkou, s ministrom vnútra, ž e 

nelegálne  búranie PKO sa neuskuto čnilo, znamená za čiatok 

éry ke ď buldozéry developerov si nerobia čo chcú ke ď majú 

nejaké regulácie, majú nejaké pravidlá. 

Túto šancu dostal (gong) na tácke pán primátor 

Nesrovnal práve za to, že pán primátor bývalý pán F tá čnik 

nebol dostato čne odhodlaný splni ť tiež s ľubym, ktoré dával 

verejnosti.  
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Keď sa tlieskalo hurá PKO zachrá ňme, zastavme drzých 

developerov, každý sa rád na tom tlieskaní, pred tý , pred 

tých tlieskajúcich ob čanov postavil. Ale teraz prišla 

chví ľa činov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Chren.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážená pani námestní čka, chcem vám po ďakova ť, pretože 

si myslím, že ste naozaj položili tie správne a tie  presné 

otázky.  

A my sme tu snažili práve v čera nájs ť odpove ď na tie 

isté otázky, či by nebolo lepšie zruši ť to uznesenie.  

Ale to, čo by sme potrebovali, naozaj vedie ť názor 

pána primátora. On je jediný, kto má mandát rokova ť 

s investorom. On je ten jediný, kto vie poveda ť či je to 

výhodné, alebo nevýhodné pre mesto. 

A ja si naozaj nemyslím, že by sme to mali použ, 

považova ť za urážku nášho intelektu, ke ď nám svoj názor na 

danú vec povie, ako v čera argumentoval.  

Preto by som chcel poprosi ť aj vás, teda ke ď už nám 

pán primátor neodpovedal, aby sa nehanbil za svoj n ázor 

a aby nám povedal, čo si on ako ten človek, ktorý je 
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najkompetentnejší v tejto veci myslí, že by bolo sp rávne 

urobi ť. Zruši ť to uznesenie, alebo zachova ť ho?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, ale odpoviem potom.  

Pani Kratochvílová. 

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

inžinierka: 

Ja by som sa rada vyjadrila k uzneseniu komisie 

kultúry a historických pamiatok. 

Nie len promenáda, ale aj celá komunikácia v úseku 

medzi Mostom Lafranconi a Starým mostom mesto musí 

zaujíma ť. My vieme, že sú tam záujmy mnohých investorov, 

ale aj záujmy mesta vybudova ť, tak ako som už v čera 

povedala, cyklistickú trasu, vybudova ť prestupový uzol pod 

Novým mostom.  

Vieme, že nám tam pribúdajú v rámci toho, že teda t oto 

územie je na strane Dunaja aj osobným prístavom, mn ohé 

pontóny, máme tam ve ľa turistov. Vieme aké stavby budú 

v tom úseku medzi Novým mostom a Šafárikovým námest ím.  

Čiže tým chcem len poveda ť, že nie len promenáda, ale 

aj táto ostatná doprava nás musí zaujíma ť a mesto musí 

v krátkej dobe vypracova ť zadanie a spracova ť dopravnú 

štúdiu na to, aby sme vedeli, že čo sa tam s dopravou robi ť 
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dá a do ur čitej miery teda vedeli, že čo tam môže 

v budúcnosti stá ť.  

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. 

Ja predkladám dopl ňujúci návrh uznesenia, ako som už 

bola avizovala, len, som ho nepredložila ako dopl ňujúci 

návrh. 

Čiže pod bodom tri.  

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora po tretie, aby 

zorganizoval verejnú diskusiu k budúcnosti Dunajské ho 

nábrežia v časti od Mosta SNP po Most Lafranconi z dôvodu 

vymedzenia dôrazu na kvalitu verejnej líniovej prom enády, a 

jej urbanistického charakteru, v priestoroch PKO by  sa tá 

diskusia mohla uskuto čni ť.  

Termín: do 30. 6. 2015.  

To je môj návrh, napríklad v priestoroch PKO. A je to 

aj, že by. 

Neviem ako to mám naformulova ť, že by sa toho 

zúčastnila samozrejme, hlavná dopravná inžinierka a hl avná 

architektka.  

Že zodpovedná? Tam môžem da ť zodpovedná?  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Neviem? Dobre. Teraz.  

Ešte to vymyslím, ako to tam položím. Alebo nechám len 

s tým termínom. To viete ve ľmi dobre, kto by to mal 

zorganizova ť, koho sa to týka. Najmä ke ď to teraz pani 

Kratochvílová spomínala.  

Ja by som chcela len také zopár poznámok pani 

viceprimátorke pani Plšekovej na.  

Áno, ja som. Predbehli ste ma v tom, že ja som tiež  

chcela spomenú ť zákon o registratúre, ktorý hovorí, že pri 

každom jednom verejnom rokovaní, vo verejnej budove  

o verejných záujmoch sa má vies ť zápisnica, ktorá sa má 

potom zaregistrova ť a do archívu uloži ť.  

Ja by som prosila z každého takého stretnutia, nie len 

s touto spolo čnos ťou, ale aj s inými, keby sa viedli tie 

zápisnica z rokovania v priestoroch magistrátu. Dúf am, že 

sú vo vlastníctve hlavného mesta. vlastne ani nevie me, čie 

sú, ale dúfam, že áno. A pred tým, než to dáte do a rchívu, 

na internetovú stránku hlavného mesta.  

Ale ďalšia poznámka k pani viceprimátorke.  

Viete, pani viceprimátorka, spomenuli ste, že nemus íme 

tam ten územný plán zóny, že ako, ten nás ani nezau jíma. Ja 

vás  len upozor ňujem, že máme na to uznesenie.  
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Tiež ste sa nejak vyjadrili, že je síce uzne, tak 

nejdem, dobre? nezapamätala som si presne, ako ste to 

povedali.  

Ale ja sa vás chcem opýta ť. Čo keby som ja navrhla, 

že: síce sme schválili rozpo čet, ale však ako, nemusíte ho 

dodrža ť, lebo však ke ď nemusíte dodrža ť jedno uznesenie, 

možno aj druhé, možno si nájdeme nejaké iné. Možno je to 

pritiahnuté za vlasy ten rozpo čet, môžeme si nájs ť 

akéko ľvek iné uznesenie zastupite ľstva. Ak si verejne 

povieme, že ho nemusíme dodržiava ť, však sem ani nemusíme 

chodi ť. Môžeme aj mailom hlasova ť. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ale, ja práve chcem dodržiava ť uznesenia a tu po čúvam 

výzvy, aby som nedodržiaval.  

Pán poslanec Olekšák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja len faktickú poznámku k tomu čo hovorila pani 

poslanky ňa Šimon či čová.  

Ja by som tam dovolil si prizva ť aj pána primátora 

Ďurkovského, aj tých tridsa ťštyri poslancov, ktorí 
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hlasovali za predaj v roku 2005, ktorí túto motanic u 

spôsobili. Ja len pripomeniem, že to boli všetcia p oslanci 

za KDH, všetci poslanci za DS a všetci poslanci za SDKÚ sa 

zdržali, boli proti, ke ď sme sa o tom bavili, hej. Takže 

mám to tu hlasovanie, ten výpis, kto by chcel vedie ť.  

Takže poprosil by som aj týchto tridsa ťštyri hrdinov, 

vďaka ktorým máme takýto pravidelný bod.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Augustini č.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, vy ste mali v, teraz som si pozerala váš 

program, v bode desa ť kultúra: vyrieši ť situáciu okolo PKO.  

Len to ste mali asi poveda ť potom ľuďom, že vy ho 

neviete vyrieši ť, vy budete čaka ť, čo urobia poslanci, ako 

rozhodnú poslanci. Pretože to ste mali ako primátor  im tam 

napísa ť, že budete chcie ť, aby poslanci za vás rozhodli.  

Lebo vy ste vlastne boli iniciátorom toho uznesenia , 

za ktoré teda hlasovala vä čšina v zastupite ľstve a myslím 

si, že ste to aj bývalému primátorovi dos ť oplieskavali 

o hlavu, ako situáciu nerieši, ako to nevedel vyrie ši ť, ako 

sa mu to za štyri roky nepodarilo.  
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A dneska ste vlastne dospeli k tomu, že vy to 

uznesenie musíte zruši ť, aby ste sa vedeli pohnú ť. Ale 

nechcete to poveda ť samozrejme, lebo by to vyzeralo celé 

blbo.  

Takže, ke ď sme my navrhovali, aby sme to zr, aby sme 

to uznesenie zrušili, tak ešte vtedy ste nás zastav ili 

a dneska sa to nejak bojíte prizna ť. 

Nejakí poslanci to tu navrhujú.  

Ja si myslím, že ste mohli rokova ť. Ja si myslím, že 

ste mohli rokova ť s investorom, bavi ť sa s ním o rôznych 

alternatívach a dnes predloži ť riešenie. My to riešenie 

nemáme. V zásade váš náz, k vášmu názoru sa dosta ť nevieme 

a budeme tu ešte diskutova ť ešte možno hodinu, možno hodinu 

a pol a nakoniec  to hlasovanie dopadne tak, že tak , či tak 

budete musie ť rokova ť, pod ľa mňa,  bez iného, s týmto 

mandátom, ktorý je.  

Pretože dneska zruši ť to uznesenie znamená vlastne 

uvo ľni ť vám ruky, ale vy, vy o to ani nežiadate, vy to 

nepotrebujeme, nechcete. Takže ja nevidím dôvod sa k tomu 

takto postavi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Skúste si pre číta ť, pani poslanky ňa, to uznesenie, 

o ktorom rozprávate. Nikde neni návrh na zrušenie.  

A ja som svoj názor už jasne povedal.  
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Pán poslanec Černý, pán námestník.  

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Tento krát v riadnom príspevku, aby, aby som neporu šil 

rokovací poriadok.  

Tak, ako som už povedal a chcem ho dokon či ť ten môj 

príspevok týkajúci sa tomu, tej genéze, ktorá tu bo la.  

Niekde vo februári od decembra sme mali na stole 

jeden, jediný lístok od developera, ktorý bol ultim atívny, 

ktorý bol kvázi, jednoducho, bu ď to bude postavený na 

hranu, bu ď pôjdete hra ť pod ľa mojej, pod ľa mojich nôt, 

alebo sa s vami nebavím.  

Dneska a v ďaka tomu, že sme vtedy to uznesenie nez, 

nezrušili a že sa rokovalo, pretože sa rokovalo a m ôžem 

úplne prizna ť, rokoval som ja spolu s vedúcim právneho 

oddelenia, s riadite ľom magistrátu, máme tuná dneska inú 

výzvu. Inú výzvu na prerušenie, prerušenie súdnych sporov, 

ktoré sú tu a reálnom bavení sa o riešení PKO.  

Pretože tá zá, tá záležitos ť, alebo vyriešenie 

problému PKO nevznikne ani za týžde ň, ani za jeden de ň. To 

je záležitos ť, ktorá bude možno ur čite dlhodobejší proces.  

Takže, opakujem. V ďaka tomu, že sa rokovalo, máme tu 

zmenu postoja toho developera, ktorý je zrazu ochot ný sa 

v podstate sa bavi ť o vyriešení tohto problému aj inou 
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cestou, zmierom, ako, ako iba čisto mesto dohna ť do nejakej 

nútenej správy.  

To je jedno podstatné, ktoré som chcel poveda ť.  

Druhé. Možno by sme sa. Druhé, ktoré chcem a to si 

zaspomínam. Trochu to okorením.  

Zareagujem aj na kolegu Budaja, pretože tomu jeho 

kamarátovi, pán Budaj, pánovi Ftá čnikovi sa musí ve ľmi 

štikúta ť, ke ď vy ho tu stále spomínate v jeho neprítomnosti 

a hádžete tu špinu na neho. Vy ste tu sedeli za tým to 

stolom, za stolom vedenia magistrátu, za stolom ved enia 

tohto mesta a mali ste možnos ť tieto veci ovplyv ňova ť, 

minimálne do ňho tla či ť.  

Možno keby ste vtedy napli tak svaly, jak ste ich 

napínali za zmenu zákona, aby ste sa  za ten stôl d ostali 

a máme tu zákon, ktorý sa volá dneska Budajov, v ďaka 

ktorému ste sa stali viceprimátor, verím tomu, že P KO ste 

mali možnos ť ur čite vyrieši ť.  

Takže, takže to ľko by som len povedal k tejto veci. 

A nevyhovárajme sa na tom, že tento spravil, tento 

spravil, a najlepšie to spravili to všetci tí, ktor í tu už 

nejsú. To je to najlepšie hádza ť to na nich, pretože to 

riešenie je najlepšie. A ja sa úplne teším, aké to bude, 

povedzme za ďalších osem rokov, že kedy zase budú všetci 

hovori ť, že tí, čo tu boli v tom roku 2015 a tak ďalej. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Nemám rád zákernos ť, aj ke ď k politike vo vašom 

prípade, proste nejak patrí.  

Takéto na efekt vyhlásenia sú postavené na vode.  

Ja neviem, či tu Ftá čnik je, alebo nie je, ale hovorím 

tu len to isté, len to isté, čo som mu hovoril do o čí, aj 

ako viceprimátor a vy ste tu sedeli.  

Dokonca pán Nesrovnal ma istú dobu a pán Borgu ľa 

spolo čne napadli za to, že čo ste to vo vedení, ak Budaj 

kritizuje primátora.  

Áno, to isté. Z ne činnosti, z toho, že nebolo PKO 

oživené, z toho, že nevedel poveda ť čia je strážna služba. 

A vieme to vari dnes? Aké máme informácie o tom v a kom 

stave je PKO. Nemáme tie informácie. Preto som pána  

primátora v čera interpeloval. 

Čiže nekydám na nikoho žiadne kýble špiny. To nie je  

pravda. A, no. (gong)  

Ale ve ď je to vaše právo špini ť kohosi a ľudia si 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán Černý. 

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

mesta SR Bratislavy: 

V krátkosti faktickou zareagujem.  

Pán Budaj, doteraz, doteraz ste reagovali na pána 

Ftá čnika takto, hoci ste boli tu a brali plat a fungova li 

pod jeho krídlami.  

Druhá vec, ktorú som mal v čera, takisto som si mal 

možnosť overi ť vašu, vašu férovos ť a vaše hádzanie špiny aj 

na mňa. Takže k tomu sa ešte môžme v bode Rôzne vráti ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Dostál, vás sa chcem opýta ť. Vy ste 

navrhovali do toho uznesenia vymeni ť to slovo alebo za a? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Teda vypusti ť ho, hej? 

A ešte nejaké ďalšie zmeny?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Ja si osvojujem tento váš návrh autoremedúrou. Takž e 

ho budem podáva ť ako môj, platí ako môj, osvojujem si ho.  

Pán poslanec, chcete poveda ť ešte nie čo, alebo sme si 

po, jasné.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Áno, primátor tam je, potom to alebo, a ešte a bodk a. 

Áno, a tam to kon čí, ten text ide pre č, ten posledný. Toto 

si osvojujem. Áno.  

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Grendel.  

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

Vážim si tento postup. To je moja prvá poznámka.  

Druhá. Už vo v čerajšej debate som vyslovil názor, že 

cyperské ultimáta sú celkom flexibilné, lebo naozaj , najprv 

právni zástupcovia spolo čnosti Henbury tvrdili, že do 31. 

marca treba vyrieši ť túto vec a tak by som si dovolil 

zacitova ť jednu agentúrnu správu z 28. marca, teda 

(poznámka:  brblanie popod nos), tri alebo štyri dn i pred 

vypršaním ultimáta. Citujem : Rokovania s mestom stále 

prebiehajú, pri čom k ich obsahu sa nebudem  vyjadr, nebudeme 

vyjadrova ť,  koniec citátu, povedal pre TASR zástupca 

Henbury development Ján Krná č. Pripomenul, že povie viac, 

ak bude na stole dohoda.  
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Ďalší citát: So spolo čnos ťou sa dosia ľ uskuto čnili tri 

spolo čné pracovné stretnutia za ú čelom vyjasnenia právnych 

pozícií ú častníkov a oboznámenia sa so sú časným stavom 

situácie. Rokovania budú prebieha ť aj na ďalej, o ich 

výsledkoch budeme informova ť. Koniec citátu. Odkázala zase 

bratislavská hovorky ňa Ivana Skokanová. 

Inými slovami, teda, nejaké rokovania tu boli, nevi em 

kto ich viedol, lebo to z tej správy nie je úplne j asné, 

ale chcel by som sa teda opýta ť, že čo zaznelo na týchto 

troch pracovných stretnutiach, aké riešenie navrhol  

developer? Zrejme to teda bude presadzova ť aj na ďalej, 

a kto za mesto rokoval?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Teraz to pán námestník hovoril, tie o tých pracovný ch 

rokovaniach o čom sa rozprávali. Ale ur čite to zopakuje 

ešte. 

Pán poslanec Dostál. 

Pani poslanky ňa Za ťovi čová. 

Mgr. Zdenka   Z a ť o v i č o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Dávam návrh na ukon čenie diskusie.  
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Ideme hlasova ť o tomto návrhu. 

(Hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných, 

pätnás ť za, šes ť proti, zdržalo sa pä ť.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Pán poslanec Borgu ľa nehlasoval, takže dvadsa ťsedem 

prítomných. Ke ď vás po čítam do toho, vy ste nehlasovali, 

lebo tam sedíte vzadu. 

Takže dvadsa ťsedem prítomných.  

Dobre.  

Po pánovi Buocikovi kon čí diskusia.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pani Plšeková hovorila, že to čo by tu bolo namieste 

je postupnos ť krokov. Ma ť nejaký plán krokov. Naozaj, máte 

pravdu, pani námestní čka, plán krokov,  proste vedie ť kam 

to má smerova ť. Kam, o čo sa usilujeme. 

Ja som vychádzal, naozaj aj chcem vychádza ť na ďalej 

z toho, že pán primátor obhajuje zachovanie PKO, pr etože to 

sľuboval vo svojej volebnej kampani a s ľuboval to aj celé 

roky pred tým.  
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Ten plán krokov tiež pán primátor v zásade pozná, 

pretože vie a s ľuboval mi to, že urobí akúsi, akúsi 

inventúru požiadaviek developera a nebude, nebude s lepý 

k tomu, aké nástroje má na to, aby nebol bezmocný p ri tom 

rokovaní. 

Nechápem, ako sa nám potom môže sta ť, že sa sem 

predloží odpustenie dlhov jedného, jedného z tých, ktorý 

nás súdia o desiatky miliónov. Naozaj to dezorientu je ľudí 

a máme pocit, že nielenže tá inventúra nejestvuje, ale sa 

znovu vychádza v ústrety tým, ktorí mienia absolútn e 

neoprávnene vybra ť z mesta desiatky miliónov za nie čo, čo 

nepostavili práve kvôli kríze, čo nevedia s čím, dokonca 

poriadne nepredali ani ten prvý projekt, ktorý je 

trápnos ťou na tom nábreží a nie úspechom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Budaj, prosil by som iba o správne 

informovanosti, informovanie. Ja som nes ľuboval zachovanie 

PKO, ja som s ľuboval riešenie problémov. A o to sa teraz 

pokúšam. 

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 doplni ť bod štyri, aby primátor 

overil možnosti získa ť externé finan čné zdroje na 

rekonštrukciu PKO a verejnú architektonickú sú ťaž na 
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riešenie areálu a objektu PKO pre pôvodné kultúrne 

a konferen čné funkcie.  

Myslím si, že to je paralelné riešenie, ktoré by ná m 

mohlo umožni ť popri, napríklad, súdnych konaniach, rieši ť 

aj samotný objekt PKO, pretože nemyslím si, ke ď budú trva ť 

desiatky rokov súdne konania, my môžme normálne fun gova ť 

v rámci objektu PKO a využíva ť ho napríklad na najbližšie 

obdobie ke ď budeme ma ť predsedníctvo. 

Mne stále chýbajú tieto paralelné riešenia , akože 

rieši ť súdne konania a zárove ň necháva ť PKO zvetráva ť, mi 

pripadá dos ť teda neefektívne riešenie.  

Ja viem, že nemáte nejaké, nejakú, to neni vaša 

srdcovka, ale naozaj, mnohých Bratislav čanov to srdcovka 

je, najmä odbornej verejnosti. 

A mne je ľúto, že sa ani nejakým spôsobom nepreveruje 

možnosť napríklad zameni ť tieto pozemky, alebo legislatívne 

či vôbec tá, tá zmluva, ktorá bola realizovaná, aleb o pri 

tejto, týchto predajov, či náhodou tam nie sú nejaké 

možnosti legislatívne, pretože stále nemáme nejaké,  nejaké 

stanoviská právne, ktoré žiadali tuto poslanci mysl ím v tom 

februári, kde malo mesto naozaj poveda ť či tam nie sú 

nejaké riešenia. Možnože máte a nechcete ich poveda ť.  

Ale myslím, že by ste mali rešpektova ť stále ten 

záujem verejnosti na zachovanie PKO a nie deklarova ť to, že 

ho chcete zbúra ť.  
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Čiže ak by tu bola vô ľa poslancov podpori ť bod, kde by 

sme mohli urobi ť architektonickú sú ťaž, ktorá vä čšinou 

poukáže, alebo ukáže verejnosti možnosti riešení. Čiže 

nemusíme čaka ť prácne na to, na tú štú, teda na tú 

urbanistickú štúdiu zó, alebo teda územný plán zóny . Štúdia 

nám umožní zapoji ť verejnos ť do nejakých kreatívnych 

riešení. Ja si viem predstavi ť, že by mohlo vzniknú ť nie čo 

aj na Dunaji, nejaký objekt, ktorý by plával, nie čo, čo by 

bolo možno zaujímavé aj pre samotného developera, k toré 

ukáže možné riešenia. To sú bežné architektonické s úťaže 

v zahrani čí, ktoré často nájdu riešenia, aj tam kde sa zdá, 

že žiadne riešenie je.  

Takže tento bod vás poprosím o podporenie.  

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. 

V trestnom zákone je taký, taký trestný čin, že 

šírenie poplašnej správy. Mne sa zdá, že tu sa šíri  

poplašná správa, pretože tu sa, tu sa hovorí o tom,  že 

akonáhle prijmeme ten návrh primátora, aby primátor  rokoval 

s vlastníkom pozemkov pod PKO, takže tým automatick y dávame 

bianco šek tomu, že PKO zmizne, nikdy tam nebude a budú tam 

postavené dvadsa ť pä ťdesiatposchodových domov. Toto predsa 

nie je pravda. 
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Ako chcete posunú ť tú debatu o PKO, pokia ľ sa nebudete 

s tým vlastníkom pozemku, ktoré, ktorému ten pozemo k 

predalo toto mesto, toto mesto mu ten pozemok preda lo. Ako 

sa s ním, ako sa chcete posunú ť tú tému ďalej, ke ď sa s ním 

nebudete bavi ť?  

Primátor urobil ústretový krok, kedy si osvojil 

autoremedúrou návrh pána poslanca Dostál, pardon, p ána 

poslanca Dostála, kedy pokra čuje sa ďalej v súdnych, 

v súdnych konaniach, ktoré sú tam vedené proti mest u a 

a jednak, ktoré sú vedené proti Henbury development  a, ale 

súčasne to dáva možnos ť na to, aby sme vedeli, a sa vôbec 

dozvedeli čo tam ten developer chce robi ť a akým spôsobom 

to chce robi ť.  

Preto mi nedá nepoveda ť, že ve ď my, dnes tá debata je 

v úplne inej rovine, ako bola v čera. V čera sme sa bavili 

o zrušení toho uznesenia, aj na to som mal iný názo r, ale 

dnes sa naozaj rozprávame o tom, aby primátor sa iš iel 

s tým developerom rozpráva ť.  

A ja musím vníma ť ako ústretový krok to, že aj pán 

poslanec  Dostál, ktorý je z poslaneckého klubu, kd e je 

najviac zástancov zachovania toho status quo jaký j e dnes 

zachovania PKO, že prišiel s tým návrhom, ktorý dáv a 

možnosť jednak pokra čova ť a v plnej miere si obra ňova ť 

pozíciu mesta v súdnych sporoch a sú časne dáva mandát 

primátorovi na to, aby, aby s tým developerom rokov al. 

A musím poveda ť, že v tomto zmysle ma, ma prekvapuje 

stanovisko jednak poslaneckého klubu Bratislava Ina k, 

pretože poslanecký klub Bratislava Inak ve ľmi jasne a dobre 
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zadefinoval tú situáciu ústami pani, pani predsední čky 

Augustini č, ktorá 2. 3, 2. 3.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec, ďakujem, ďakujem pekne. 

Ktorá 2. 3. v, v Novom čase je vyjadrenie: Mesto nemá 

peniaze na rekonštrukciu PKO, ani na opätovné vypla tenie 

pozemkov, ani na jeho prevádzku a už vôbec nie na 

vyplatenie škody v takej výške. Dva krát podpisujem  to, čo 

povedala pani poslanky ňa Augustini č.  

Rovnako mi nedá nezareagova ť na stanovisko predsedu 

poslaneckého klubu, nie SMER, ale Pre Bratislavu, p ána 

poslanca Borgu ľu v tom istom, v tom  istom článku sa píše, 

citujem: PKO treba zbúra ť a po ďme sa bavi ť o tom čo zmyslu, 

čo zmysluplné tam má stá ť. Tak ja neviem kde je, kde je 

osobná integrita uvedených osôb, ale predsa po ďme spolu 

hľadať riešenie, ako z toho von.  

A nedá mi záverom nepoveda ť to, to nie je náš prúser. 

Toto je prúser primátora Ďurkovského a tých poslancov, 

ktorí za takýto predaj hlasovali. Tí nech sa hanbia . A ak 

by sa vrátili, vrátili tie klietky hanby, tak nech tam 

sedia. Toto nie je náš problém. nám ten, my sme ten  problém 

zdedili a po ďme hľadať jeho riešenie. A to naprie č 

politickým spektrom, pretože toto nie je politická otázka, 

to je o zdravom rozume.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Päť faktických poznámok.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Pán doktor Buocik, vy predsa viete, že primátor nem á 

obmedzenú suverenitu rokova ť o čomkoľvek. To predsa musíte 

ako právnik vedie ť. Je to iba výhovorka.  

Primátor môže ma ť týmto uznesením limitovanú 

suverenitu kona ť. Podpísa ť zni čenie PKO. Ale rokova ť nemôže 

mať ni čím obmedzenú suverenitu.  

To, že nerokuje, alebo po čujeme, že teda rokuje jeho 

námestník, to je znepokojivé. Nevieme, nemáme dos ť 

informácií a žiadame ich.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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 poslanec Buocik, vy ste povedali doslova, že 

v našom klube je najviac poslancov, ktorí sú za zac hovanie 

status quo v PKO, tak ak za status quo považujeme t o,  že 
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PKO je zatvorené, chátra, tak ja za takéto status q uo 

samozrejme nie som, a myslím si, že nikto z mojich kolegov.  

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: 

Na rozdiel od pána poslanca Buocika, nevidím žiadny  

rozpor medzi tým, že členovia Bratislavského klubu sú za 

zachovanie nie status quo, ale za zachovanie PKO a tým 

pozmeňujúcim návrhom, ktorý som predložil a ktorý si pán 

primátor osvojil, pretože v tom pôvodnom návrhu sme  to mali 

ako alternatívy pokra čova ť v súdnych sporoch alebo rokova ť, 

ja to nevidím ako alternatívy, ja vidím, že obe ces ty je 

možné realizova ť paralelne.  

Podľa môjho názoru ni č doteraz nebránilo tomu, aby pán 

primátor rokoval, tak ako, tak ako mu to nebude brá ni ť ani 

po dnešnom dni. Ale ak je potrebné na aby rokoval t o, že 

dostane od zastupite ľstva ešte raz mandát, tak a explicitný 

mandát, tak nemám ni č proti tomu, aby sme mu dali 

explicitný mandát rokova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Pán Buocik, ja som povedal a svoj návrh riešenia 

zrovna ť so zemou, najlepšie zajtra. A postavi ť tam nie čo, 

čo bude slúži ť verejnosti, čo, čo vyzdvihne funkciu 

nábrežia.  

Ja som to povedal, ja sa za svoj názor nehanbím 

a budem ho presadzova ť. Ale ja som sa tým uznesením pýtal 

čo, čo aký, aké je riešenie pána primátora. Len on nemá 

riešenie. On klamal vo vo ľbách ke ď rozprával o tom, že, že 

vyrieši PKO. Nemá riešenie. Alebo má riešenie a han bí sa ho 

dať. Proste chce by ť taký bezpohlavný, ani tak, ani tak.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán Borgu ľa, môžme ís ť spolu na toaletu, ukážem vám, 

že to neni pravda.  

(poznámka: smiech v sále) 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pán Buocik, vy ako právnik by ste asi mali vedie ť, že 

na rokovanie existuje nie čo, čo je nad úrov ňou uznesenia 

zastupite ľstva, alebo mandátu a to sú zákonné práva 

a povinnosti a štatutár obce je povinný  ochra ňova ť záujmy 

obce. Však to má vo svojom s ľube, riadne si plni ť svoje 
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povinnosti a dodržiava ť zákony, všeobecnezáväzné právne 

predpisy, ústavu a tak ďalej.  

Čiže, ako, poveda ť, že nemôžem rokova ť, lebo mandát mi 

nedalo zastupite ľstvo, čiže ak 1. 7. príde nejaká vážna vec 

na zastup, na, na mesto, tak magistrát nepohne ani prstom, 

lebo nemá  mandát zastupite ľstva. Asi tak, takto tomu mám 

rozumie ť, áno?  

Tak to potom sa ne čudujem niektorým problémom, že sa 

riešia roky rokúce v tomto meste, pretože ke ď na všetko 

treba mandát zastupite ľstva, tak potom rozumiem, pre čo to 

nefunguje.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Posledná, ktorá sa prihlásila v čas bola pani 

poslanky ňa Augustini č.  

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

Ďakujem za slovo. 

Musím reagova ť,  ke ďže som bola spomenutá.  

Rovnako poviem, že sa nehanbím za svoj názor, ktorý  

prezentujem už dlhodobo, vôbec.  

Ale čo mne ale vadí je to že niekto kritizoval 

bývalého primátora za ne činnos ť a za to, že nemal názor 

a za to, že štyri roky nekonal, že ho zväzovalo vla stne 
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uznesenie, ktoré podal sú časný primátor a tento sú časný 

primátor, a tento sú,  vlastne terajší primátor nás  žiada 

o odblokovanie situácie. Ja, ja. A nepovie nám svoj  názor.  

Čiže ja nevidím dôvod pomáha ť tejto veci a po čkám si, 

kým udá to riešenie, ktoré nás spasí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To bola posledná diskusná faktická poznámka.  

Pani poslanky ňa Šimom či čová sa prihlásila neskoro. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pardon, pardon, pardon.  

Ešte je posledná závere čná re č, áno. Závere čná re č, 

lebo som dlžný odpove ď pánu poslancovi Verákovi.  

Pýtal ste sa ma, pýtali, ako si predstavujem kultúr nu 

funkciu?  

Nuž tá kultúrna funkcia bola v tom, že Bratislav čania 

boli zvyknutí na tento priestor kde sa stretávali, kde bol 

spolo čenský život a bolo to spojené s nábrežím Dunaja, 
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s s Dunajom a letom, respektíve s jese ňou, ke ď boli jazzové 

dni.  

Tak toto si predstavujem, že ľudia budú ma ť s týmto 

priestorom spojený pocit stretávania, kultúry, pros te 

spolo čenských akcií na ďalej. To je v mojich o čiach tá 

kultúrna funkcia.  

A čo sa týka tej zmenky, tak ešte to poprosím pána 

magistru Katriaka, aby, aby vám to vysvetlil. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci oddelenia legislatívno-právneho: 

Ak, ak môžem, tak pýta. Ja to poviem ve ľmi rýchlo. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, áno, áno. Aj zmenku ste hovoril, ale  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, dobre. 

Takže v podstate, v jednom zo súdnych sporov vlastn e 

je, súd stanovil znalca. Znalec mal vyhotovi ť znalecký 

posudok do konca roku 2014, avšak následne bol tent o termín 

pred ĺžený do 30. 6. 2015, s tým ale že ešte stále nebol 

súdu doru čený. Čiže vlastne po tomto termíne budeme urgova ť 

súd. Avšak tieto znalecké posudky sa obvykle na ťahujú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ešte jedna faktická poznámka, pán poslanec Grendel.   

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

Bola mi s ľúbená odpove ď od pána Černého ke ď sa vráti 

do miestnosti na tie otázky, že kto rokoval s Henbu ry, 

koľkokrát a teda čo bolo presadzované na tých rokovaniach 

zo strany investora.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Koniec diskusie už je, takže pán námestník vám to 

vysvetlí individuálne.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Veď to povedal tu, ve ď to tu povedal. Len pán poslanec 

nepočúval.  

Bohužia ľ, diskusiu sme ukon čili, tak ja už neviem  čo 

mám robi ť.  

Ideme hlasova ť.  

Pán. Prosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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V diskusii vystúpili traja páni poslanci. Pán posla nec 

Dostál a Šimon či čová a Pätoprstá, ktorí aj podali nejaké 

pozmeňujúce návrhy písomne. Ale pán primátor si osvojil 

vlastne ten návrh, ktorý podal pán poslanec  Dostál , takže 

ja by som pre čítal to Bé čko ako bude teraz po novom teda 

znie ť: 

Žiada, žiada primátora, aby hlavné mesto SR Bratisl ava 

pokra čovalo v prebiehajúcich súdnych konaniach na 

príslušných súdoch proti Henbury development, s. r.  o. 

a aby primátor hlavného mesta SR Bratislava iniciov al 

rokovania so spolo čnos ťou Henbury development, s. r. o.  

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.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže toto je to Bé čko. A Á čko pán poslanec vlastne 

žiadal hlasova ť osobitne.  

Neviem, či to stále platí? 

Stále platí?  

(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: .  

Ja som si to osvojil, áno, áno.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno, dobre.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

Jasné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Takže ideme hlasova ť o čom teraz?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ale áno. Ja som len pre čítal, ja som len pre čítal. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Áno, pre čítal to, o tom čo  pán Olekšák to pre čítal. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ja som to len pre čítal, aby ste vedeli aké máte to 

Béčko  nové teraz.  

A teraz je doplnok pani Šimon či čovej. To je bod tri.  

Žiada, aby, primátora, aby zorganizoval verejnú 

diskusiu k budúcnosti dunajského nábrežia v časti od Mosta 

SNP po Most Lafranconi s dôvodu vymedzenia dôrazu n a 

kvalitu verejnej líniovej promenády a jej urbanisti ckého 

charakteru. Termín: do 30. 6. 2015. 

Takže toto poprosím hlasova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To by som si dokonca osvojil aj toto.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nech sa pá či hlasujte. Registrujte sa a hlasujte. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ste si to osvojili?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Áno, áno, ja som si to osvojil, aj tento návrh pani  

Šimonči čovej.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno? To sme nepostrehli. Tak sa ospravedl ňujem.  

Tak potom o bode štyri.  

Aby overil možnosti získa ť primátor externé finan čné 

zdroje na rekonštrukciu PKO a na verejnú architekto nickú 

súťaž na riešenie areálu a objektu PKO pre pôvodné kul túrne 

a konferen čné funkcie. Kontrolný termín: 15. septembra 

2015. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To si dokážem osvoji ť tiež toto.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Tak o, tak poprosím o celku, dobre? To čo som pre čítal 

vlastne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Takže o všetkom a  

Predseda návrhovej komisie 

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

O všetkom naraz.  

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.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

 

Moment, máme procesnú, máme procesnú informáciu, že  

najprv musíme hlasova ť o bode A, lebo to je procesná. 

(poznámka: zastavené hlasovanie) 

Prosím vás, pán magister, vysvetlite to poslancom, aby 

to nebolo, že ja nie čo interpretujem.  
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Mgr. Martin   K a t r i a k , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci oddelenia legislatívno-právneho: 

V podstate máme tam, máme tam dva body. Prvý bod je  

vlastne informácia, čo je pravidelná informácia, to je 

vlastne Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury so 

sídlom Hodžovo námestie 2. A druhé je, že žiada pri mátora, 

aby hlavné mesto teda pokra čovalo v prebiehajúcich súdnych 

konaniach a primátor, aby inicioval rokovanie so 

spolo čnos ťou Henbury, a ďalej vlastne bod tri verejná 

diskusia a bod štyri peniaze na obnovu. Ale to je b od Bé.  

Čiže najprv bod A a to je vlastne informácia 

pravidelná.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Takže návrhovú komisiu prosím ešte raz.  

Ideme hlasova ť o bode, o bode A 

Predseda návrhovej komisie 

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

Berie na vedomie informáciu o rokovaniach. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťpäť prítomných,  

sedemnás ť za, jeden proti, štyria sa zdržali, trinásti 

nehlasovali.  

A teraz by sme mali hlasova ť o tom druhom uznesení, 

ktorý som akceptoval všetky zmeny.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže teraz o bode, o bode Bé, teda o tých návrhoch, 

ktoré si osvojil pán primátor všetky dokopy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nech sa pá či, registrujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Nie len registrova ť, ale aj hlasova ť, pán poslanec 

Borgu ľa.  

Že nie len registrova ť, ale aj hlasova ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vyjadrite názor. Áno, áno, áno. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťštyri prítomných,  
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dvadsa ť za, jeden sa zdržal, trinásti (poznámka: 

nezrozumite ľné slová). 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 3 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI METRO BRATISLAVA A.S. 

DŇA 22. JÚNA 2015 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pokra čujeme v ďalšom bode rokovania a  

(poznámka: po čuť „trojka“) 

Prosím teraz. Ktorým? Trojka? Aha, výborne. 

Bod tri, Informácia o materiáloch, ktoré budú 

prerokované a schva ľované na riadnom (poznámka:  

nezrozumitelné slová) spolo čnosti METRO Bratislava. 

Pán magister, nech sa pá či.  

Ešte vidím tu faktickú poznámku. 
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Pán poslanec Hr čka?  

Sme v bode tri. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ja by som chcel da ť procedurálny návrh, aby sme 

dneska rokovali do dvadsiatej hodiny a po dvadsiate j 

hodine, aby sme prerušili zastupite ľstvo a pokra čovali o 14 

dní. Tak takýto dávam procedurálny návrh.  

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie som si istý. Povedzte, či. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre, ešte krátka analýza. 

Dobre, čiže, prosím vás, pán magister, povedzte 

výklad.  

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Takže áno, hlasova ť o tom je možné, samozrejme, o tom 

že či sa teda bude rokova ť do dvadsa ť nula, nula, avšak 

termín nového zasadnutia ur čuje vlastne pán primátor. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Že termín ur čuje primátor, avšak o hlasovaní, hlasova ť 

o čase dokedy sa vlastne koná zastupite ľstvo, rozhoduje 

zastupite ľstvo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A ja hovorím, že zastupite ľstvo bude pokra čova ť zajtra 

ráno o pol deviatej. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Rokovací poriadok článok 5 odsek 8 posledná veta: Ak 

sa neprerokujú všetky body schváleného programu, čo bude 

zrejme náš prípad, tak môže mestské zastupite ľstvo 

rozhodnú ť, že sa v rokovaní bude pokra čova ť a to v inom 

náhradnom termíne, pri čom sa toto rokovanie bude považova ť 

za sú časť pôvodného rokovania.  

Hovorí sa tam o rozhodnutí mestského zastupite ľstva, 

že bude pokra čova ť v inom náhradnom termíne. Nehovorí sa 

o tom, že by ten iný náhradný termín ur čoval primátor.  

Ak má teda právne oddelenie magistrátu nejaký, neja ký, 

nejaké iné vysvetlenie tejto vety, tak by som popro sil, aby 

tu explicitne zaznel. Ja si to vysvet ľujem tak, že rozhodne 

mestské zastupite ľstvo o inom náhradnom termíne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak, prosím, právne oddelenie o právny názor. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Áno, je to tu napísané, že vlastne sa rozhodne v in om 

náhradnom termíne, ale termín ur čuje primátor. Termín 

neur čuje 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie je tu napísané explicitne, ale neni tu napísané , 

že termín ur čuje, ur čuje zastupite ľstvo. V inom náhradnom 

termíne.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ako. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Tu ne, nejde tu o politiku z mojej strany.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán Budaj, prosím, nepodsúvajte zamestnancom 

magistrátu tieto úda, tieto úmysly.  

Ešte raz, prosím. Takže aké je to právne, aké je te n 

reglemo? 
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(poznámka:  vedúci oddelenia legislatívno-právneho 

číta rokovací poriadok a zákon o obecnom zriadení) 

Dajte mu pä ť minút, nech si to pre číta.  

Upozor ňujem ovšem, že odsúvanie majetkových vecí má 

priamy dopad na plnenie rozpo čtu a plnenie, plnenie priorít 

poslaneckých. To všetci si uvedomme, prosím, ke ď budeme 

odsúva ť tieto veci ďalej, môžme, ale nebudeme sa bavi ť, 

potom bavi ť, bohužia ľ, nebudeme sa môc ť bavi ť, k mojej 

veľkej ľútosti o tých veciach, ktoré spolu plánujeme.  

(poznámka:  čaká sa na vyjadrenie vedúceho 

legislatívno-právneho oddelenia) 

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Čiže, ak by som mohol pokra čova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím o klud v  sále,  aby pán magister mohol ozná miť 

právnu argumentáciu.  

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Čiže ak sa nepreroku. 

Je to tak, že vlastne ak sa neprerokujú všetky body  

schváleného programu, tak môže mestské zastupite ľstvo 

rozhodnú ť, že sa v rokovaní bude pokra čova ť v inom 
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náhradnom termíne, pri čom sa toto rokovanie bude považova ť 

za sú časť pôvodného rokovania.  

A kompetencie vlastne primátora sú, že primátor 

zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupite ľstva 

a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia.  

Čiže v podstate z tohto je jasné, že vlastne to je 

kompetencia primátora. To je zákon o Bratislave, ob ecnom. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie, ale tá veta. Úprava je taká, že zastupite ľstvo, 

keď som to po čul správne, povie, že v inom náhradnom 

termíne. Nie v ktorom. To v ktorom, to je kompetenc ia toho, 

kto zvoláva zastupite ľstvo. To je to, čo vám hovorí pán, 

pán magister. Tak to tam je napísané.  

Pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Pán primátor, toto už, to už raz povedal.  

Poprosím kolegov, aby, ak môžu, aby ma po čúvali. 

A teda pán poslanec Hr čka najmä.  
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Tým, že budeme rokova ť len do ôsmej, my, my 

neschválime tie body, ktoré sa týkajú, majetkové bo dy, 

ktoré sú návrhy na nájom nebytového priestoru od bo du 19 až 

po body, až po bod 32.  

Veď bu ďme aspo ň trošku zodpovední. To nie sú body, kde 

sa, kde sa vyžaduje osobitný zrete ľ. Rokujme dovtedy, 

pokia ľ neprerokujeme tieto body.  

Áno, už sme asi v stave kedy, kedy neprerokujeme ce lý 

program toho zastupite ľstva, ale tieto body prerokujme, 

pretože to odštartuje verejné obchodné sú ťaže, aby sa 

napĺňal rozpo čet tohto mesta. Je nezodpovedné ak, ak 

v tomto bode prerušíme, v tomto čase prerušíme rokovanie 

zastupite ľstva. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani Augustini č.  

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

Primátor, ja by som bola rada, keby sme teraz sa tu  

nedohadovali oh ľadom rokovacieho poriadku, ktorého znenie, 

podľa mňa neni úplne jednozna čné. A radšej to tak ľudsky 

zobrali, že nás je predsa len štyridsa ťpäť, a ke ď 

navrhujeme nejaký termín, tak aby nám to 

štyridsiatimpiatim, alebo aspo ň vä čšine z tých 

štyridsatichpiatich vyhovovalo. Tak skúsme sa dohod núť na 
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takom termíne a nie na takom, ktorý nám z trucu ur číte vy 

na zajtra.  

Ja som pracujúci človek a ja nemám kedy chodi ť tri dni 

za sebou na zastupite ľstvo. Prepá čte. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A ten termín, ktorý vám povedal pán Hr čka, ten vám 

všetkým štyridsiatimpiatim vyhovuje? Áno? To ste do hodnutí 

na tom? Do dvoch týžd ňov?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pozrite sa, toto sú veci, ktoré  my dlžíme 

Bratislav čanom. Ľudia na to čakajú. A ke ď budeme 

obštrukciami, čistými obštrukciami odklada ť z trucu veci na 

dva týždne, nenaplníme rozpo čet. Neplníme to, čo ľudia po 

nás chcú a je to čistá obštrukcia. Nalejme si čistého vína. 

Toto je čistá obštrukcia. 

Mrzí ma, pán poslanec, že zrovna ty, ktorý si proti  

obštrukciám, ktorý mne vy čítaš, robíš toto. A takto ni číš, 

a takto tým ľuďom, ktorí od nás nie čo chcú, tým odkazujeme, 

dajte nám pokoj, máme vás dos ť.  

Pán poslanec Dostál. 

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

K tomu právnemu výkladu sa chcem vyjadri ť.  
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Áno, pod ľa zákona o obecnom zriadení starosta zvoláva 

a vedie zasadnutie obecného zastupite ľstva. Staros, či 

primátor zvolal a vedie zasadnutie obecného zastupi te ľstva. 

Ale nie je tam nikde kompetencia ur či ť kedy bude 

pokra čova ť, ak sa preruší z dôvodu rozhodnutia 

zastupite ľstva, nie z dôvodu neuznášaniaschopnosti. 

V prípade, že by sme prerušili rokovanie z dôvodu 

neuznášaniaschopnosti, je to výsostná právomoc prim átora, 

ktorá vyplýva priamo zo zákona. Máme tam istý drobn ý spor 

ohľadom výkladu, ale nikto nespochyb ňuje, že v tom prípade 

to ur čí prim, primátor. V tomto prípade, ke ďže je to 

upravené rokovacím poriadkom, tak, tak by o tom mal o 

rozhodnú ť zastupite ľstvo. Pod ľa mňa to vyplýva z toho 

citovaného ustanovenia rokovacieho poriadku.  

A ak by, ak by to bolo nanovo zvolané, tak by musel o 

byť nanovo oznámené kedy, teda tri dni vopred by mal b yť 

program na úradnej tabuli a tak ďalej.  

To nebude nové, to bude iba pokra čovanie tohto 

pôvodného. V inom termíne, ktoré si môže ur či ť 

zastupite ľstvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Myslím si, že tá situácia je pomerne jasná. Ak 

neexistuje právna úprava jasná, tak sa používa anal ógia 

a najbližšia analógia juris je pod ľa toho, že primátor 

zvoláva a vedie zastupite ľstvo. Myslím si, že tam ani nie 

je o čom moc diskutova ť, ke ď teda zrovna  sa ve ľmi 

nesnažíme o nie čo iné.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 450 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dobre.  

Naposledy sme mali neuznášaniaschopné zastupite ľstvo 

30. 4. Kompetenciu, ktorú má len primátor, ho zvola l na 27. 

5. Po čítajme, to sú štyri týždne, štyri týždne. Nie 

zastupite ľstvo, nie poslanci, ale primátor zvolal 

zastupite ľstvo po štyroch týžd ňoch. Vtedy nebolo naponáhlo, 

vtedy sme mali čas. Výborne.  

Teraz, máme tu štyridsa ťpäť poslancov, z ktorých 

väčšina tu neni zamestnaná na full time, že si môže vy bra ť 

ktorýko ľvek de ň. Ale už som sa tu s tým stretol. Tu vä čšina 

poslancov sú handry. Vä čšina poslancov nemôže rozhodnú ť 

o ni čom, lebo im to niekto nadiktuje.  

Ak sa tu rozhodne vä čšina poslancov, že budeme 

pokra čova ť zajtra, alebo do desiatej, ja to akceptujem, ja 

s tým nemám najmenší problém. Tu prišiel návrh o to m, aby 

sa tu nejakým spôsobom rozumne dneska, v rozumnom čase 

skon čilo a dal sa návrh na nejaký iný rozumný termín, 

pri čom zajtra ráno má od rozumného termínu, konštruktív neho 

a snaž, snahe rešpektova ť aj náš mandát, ve ľmi, ve ľmi, ale 

veľmi ďaleko.  

Takže ak bude s nami takýmto spôsobom jednané, tak 

budeme opakovane (gong) jedna ť aj my takýmto spôsobom, lebo 

inak nemáme na výber.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja jednám, vážení páni kolegovia a kolegyne v mene 

týchto ľudí, ktorí po nás chcú pomoc. Ktorým my nechceme 

pomôcť, lebo sa nám nechce. Lebo tu donekone čna opakujeme, 

diskutujeme, diskutujeme o ni čom a potom máme devä ť hodín 

a nikam sme sa nedostali.  

A hovorím, spravme to krátko, pretože ste ma 

kritizovali za to, že som to dal po dvoch týžd ňoch, tu pán 

poslanec Dostál, tak hovorím fajn, neurobíme to, po ďme to 

spravi ť teraz. Lebo títo ľudia si to zaslúžia.  

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja len chcem upozorni ť, že už dvadsa ť minút rokujeme 

o tom, že dokedy budeme rokova ť, že strácame ďalší čas.  

Navrhujem, možno, konštruktívne. Skúsme vytipova ť  tie 

body, ktoré sú naozaj také, ktoré neznesú odklad, t ie si 

predra ďme dnes. Môžme to rozhodnú ť hlasovaním. Povedzme si 

nejaký deadline, naozaj možno do nejakej pol deviat ej, 

deviatej. Každý má toho asi dos ť.  

To že sme tu takto dlho, je to ťažko h ľadať vinníka. 

Aj, aj, aj poslanci sú, majú ur čitý podiel viny, aj to, jak 

to bolo zvolané. A dohodnime sa, že o dva týždne po  rade, 

navrhujem, hne ď popoludní, jak sa kon čí na obed rada, tak 

sa za čne zastupite ľstvo, ktoré dokon číme body, ktoré znesú 

odklad.  
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Myslím, že toto každému bude vyhovova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. to je rozumný návrh. 

Ktoré body? Pán riadite ľ, prosím vás, ktoré body sme 

mali dneska?  

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

Ďakujem pekne. 

Je možné schváli ť verejné obchodné sú ťaže? Body 19, 

20, 21, 22, 23, ako? Len definujem odpo čty. 

Do ko ľko? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prosím SNM. Po 

Prepá čte. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Čiže body, body číslo 19 až dva, tridsa ť, prepá čte. 

SNM, povedzte tie body, kde sú obchodné verejné 

súťaže. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Nechajte, po čkajte.  

Poprosím útvar, poprosím útvar, nech definujú kde s ú 

verejné obchodné sú ťaže, ktoré je možné, možné schváli ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Čísla potrebujem vedie ť.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Budaj, chceli ste hovori ť. Nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Nechcem pokra čova ť v tej prestrelke. Povedzte body, 

o ktorých treba hlasova ť. Toto bola zbyto čne zabitá 

polhodina.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Presne tak.  

Od bodu 19 po bod 32 sú verejné obchodné sú ťaže a mali 

by sme dokon či ť to, čo máme otvorené. To znamená, to Metro. 

To je, to sú ešte dve vety. Lebo tam bude  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán pos, pán starosta Kuruc.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja osobne by som navrhoval predra ďme procedurálne, 

teda navrhujem, predra ďme všetky majetkové body. Devä ť sme 

ich tam vyškrkli, čiže urobme ich všetky, ktoré tam sú 

a potom nám zostane nejakých pä ť bodov. Uvidíme, ko ľko bude 

hodín. A ke ď bude čas, tak dorazme aj tých pä ť bodov, aby 

sme sa sem nemuseli o týžde ň vraca ť znova. To je môj 

procedurálny návrh.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

No, ale to navrhujeme, tie majetkové. Ve ď to sú tie 

verejné obchodné sú ťaže.  

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

Áno, áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Aha, ďak, okej, áno, dobre, super, pochopil.  
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Pán posla, pán starosta Mrva.  

Mrva! 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

A? 

Ja by som vzh ľadom na neodkladnos ť bodu 3A a to je 

vlastne garáže na Bratislavskom hrade a opätovné 

vyhlásenie, ktoré podpísalo štyridsa ťtri, alebo 

štyridsa ťdva poslancov, čiže to bude len formálna vec, 

ktorú my vyhlásime a skonštatujeme a požiadame znov a, 

zaradil dneska do rokovania. To môžeme strávi ť s tým dve-

tri minúty.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No, ono keby sa tu nereagovalo faktickými na faktic ké, 

keby sa to tu uzatváralo a podobne, možnože by sa t á debata 

takým spôsobom nerozvíjala. Ale to zasa vedie preds edajúci, 

ktorý to tu musí uko čírova ť, aby sa tu naozaj debata 

neviedla zbyto čne ve ľmi dlho. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. beriem ti slovo, pán poslanec. 

Ani pán Hanulík, ani pani Dostálová nemajú. 

A nasleduje pán, 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 spoji ť trojku, tri A a tri Bé, to je 

presne to, čo hovoril tuto kolega. To je Ekoiuventa 

a Bratislavský hrad garáže.  

Myslím si, že sme o tom už to ľko diskutovali, že 

nemusíme diskutova ť, ale je to akútne a bola by som rada, 

keby to sme mohli spoji ť.  

Neviem, či to bolo robené ako návrh, alebo si to 

zoberete.  

Spojenie dvoch bodov hlasovanie o výstavbe garáží. To 

bolo to vyhlásenie a k Ekoiuvente. To je 3A a 3B sp olo čné 

hlasovanie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

No, spolo čne sa hlasova ť o dvoch rozdielnych 

materiáloch nedá, toto asi nejde, ale ke ď bude vô ľa, tak 

môžme o nich rokova ť, samozrejme. Ale ja som to pochopil 

tak, že vô ľa je rokova ť iba o majetkových veciach a ostatné 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 457 

veci odsunú ť na to ďalšie zastupite ľstvo po mestskej rade. 

Aby sme to urýchlili. Lebo ke ď tu za čneme (poznámka:  

nezrozumitelné slovo). 

Pán poslanec Dostál.  

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

No, ja za seba hovorím, že mám vô ľu rokova ť aj 

o bodoch 3A a 3Bé, čiže garáže a Ekoiuventa a o majetkových 

veciach. Ale teda majetkové veci, ak dobre rozumiem , sú 

súťaže, nie osobitné zretele. Hej? Lebo pri tých osobi tných 

zrete ľoch možnože sa zasekneme dlhšie ako pri verejných 

súťažiach.  

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

Ak si dovolím poveda ť, ja som komunikoval teraz pánovi 

primátorovi, že body 19 až 29 sú nájmy vo verejnej 

obchodnej sú ťaži a body 30, 31, 32 sú predaje vo verejnej 

obchodnej sú ťaži.  

To sú tie majetkové.  

Osobitné zretele sú body, ktoré nasledujú. To sú ti e 

body 4 a 5, následne 11, 12 a to je všetko. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nemusíme.  

19 až 29 nájmy verejná obchodná sú ťaž, 30 až 32 

predaje verejná obchodná sú ťaž.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 458 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre, takže ideme tieto majetkové, plus 3A, 3B. 

Takže dávam.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Po majetkových. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pred majetkovými.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dáme najprv majetkové a potom pôjdeme o tých ďa, 

o tých zvyšných.  

Čiže musíme teraz dokon či ť to Metro, to máme otvorené 

a potom ideme 19 až 32 a 3A, 3Bé. 

Môžme hlasova ť o tomto?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Hr čka, ešte sme nehlasovali o tvojom 

procedurálnom návrhu, to je správna poznámka.  
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Takže trváš na jeho, na, na tom do 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Tak procedurálny by bol tento, ja si teda viem 

osvoji ť, že dokon číme 19, 32, 3A, 3B a zvyšok dáme na 

ďalšie pokra čujúce mestské zastupite ľstvo po mestskej rade.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno. O tomto hlasujeme. Prosím, odhlasujme si to, a by 

bola potvrdená vô ľa, že takto ideme postupova ť.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Hlasujeme o tom, že ideme od 19, 32, 3A, 3Bé a zvyš ok 

po mestskej rade.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ť za, jeden sa zdržal, jeden nehlasoval. 

Čiže ideme týmto spôsobom. Dokon číme trojku, potom 19 

až 32, a potom 3A a 3Bé. 

Pán magister, máte slovo.  
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Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem pekne. 

V skratke, obchodná spolo čnos ť Metro Bratislava, v 

ktorej je hlavné mesto Slovenskej republiky majorit ným 

akcionárom, zvolalo riadne valné zhromaždenie, ktor é sa 

uskuto ční 22. júna 2015 o pätnástej hodine. Ke ďže vlastne 

na výkon  práv hlavného mesta v zmysle § 17 odstave c  5 

písmena a a bé) vézeten číslo 18/2011 vyžaduje sa 

predchádzajúce prerokovanie mestským zastupite ľstvom, okrem 

iného aj v prípade schva ľovania riadnej individuálnej 

účtovnej závierky a to je mimochodom jeden z bodov 

vysporiadania hospodárskeho výsledku, kde je ale st rata 

stoštyridsa ťštyri tisíc štyristoosemdesiatdva sedemnás ť, 

tak ako je to vlastne v materiáli, tak žiadame 

zastupite ľstvo, aby zobralo na vedomie túto informáciu 

o spolo čnosti Metro.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Nikto sa nehlási, prosím, uzatváram a prosím návrho vú 

komisiu o návrh uznesenia.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Mestské zastupite ľstvo berie na vedomie Informáciu 

o materiáloch, ktoré budú prerokované a schva ľované na 

riadnom valnom zhromaždení obchodnej spolo čnosti Metro, a. 

s. so sídlom Primaciálne námestie 1. Bratislava, I ČO, d ňa 

22. júna 2015: 

po prvé, riadna individuálna ú čtovná závierka za rok 

2014, 

po druhé, výro čná správa za rok 2014, 

po tretie, vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 

2014, 

po štvrté, návrh zmeny stanov, ktorými sa dop ĺňa 

článok 3 predmet podnikania bod 1 písmeno, o písmeno  gé na 

(poznámka:  nezrozumitelné slovo) činnos ť stavbyvedúceho. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťosem za, jeden proti. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BODY 19 AŽ 29 SPOLO ČNÁ DISKUSIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Teraz vážené pani poslankyne a páni poslanci, by sm e 

prešli k bodu 19 a ja mám jeden procesný návrh.  

Existuje možnos ť taká, akú sme zvolili na mestskej 

rade, že by sme tie nájmy schválili v jednom kroku.  Teraz 

som sa poradil, dá sa to.  

Devätnás ť až dvadsa ťdevä ť. To sú nájmy. Že by sme to 

naraz schválili. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre, vidím vô ľu postupova ť týmto spôsobom. To z. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno?  

Dobre, čiže ideme.  

Otváram diskusiu k, jednotnú diskusiu, spolo čnú 

diskusiu k bodom 19 až 29. 

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Hr čka. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som len chcel upresnil, že môže by ť spolo čná 

diskusia, nie spolo čné hlasovanie. Čiže áno, spolo čnú 

diskusiu samozrejme, aby sa to urýchlilo, ale hlaso vať sa 

musí o každom bode samostatne. Tak to bolo vždy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Teraz mi povedal pán magister Katriak, že sa to dá aj 

hlasova ť spolo čne.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

To je absurdné, to sa v živote nedialo. V živote! 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

V podstate áno, je to tak. Spolo čná diskusia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To je vybavené, dobre, spolo čná diskusia. Dobre, 

bereme to takto.  

Spolo čná diskusia otvorená.  

Nikto sa do nej nehlási, uzatváram spolo čnú diskusiu 

k týmto bodom a prosím návrhovú komisiu bod za bodo m.  
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BOD 19 NÁVRH NA  NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 91,30 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 

75 NA POZEMKU PARC. Č. 11306  NA 

BUDYŠÍNSKEJ 1 V BRATISLAVE, K. Ú. 

NOVÉ MESTO FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU 

VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Každý má písomný materiál na stole, takže nebudem 

číta ť celé uznesenie.  

Čiže bod devätnás ť v zmysle textácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 20 NÁVRH NA  NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 254,90 M 2 V STAVBE SÚPIS. 

Č. 108 NA POZEMKU PARC. Č. 11307 NA 

ČESKEJ 2 V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ 

MESTO FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU 

VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod dvadsa ť. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Bod dvadsa ť taktiež v zmysle textácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

tridsa ťjedna za. 

Uznesenie prijaté. 
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BOD 21 NÁVRH NA  NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 97,80 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 

1183 NA POZEMKU PARC. Č. 2879 NA 

BAGAROVEJ 20 V BRATISLAVE, K. Ú. 

DÚBRAVKA FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU 

VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod dvadsa ťjedna. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Bod dvadsa ťjeden taktiež v zmysle textácie.  

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. 

Prijaté uznesenie. 
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BOD 22 NÁVRH NA  NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 64,26 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 

3514 NA POZEMKU PARC. Č. 1426/587 NA 

HANY MELIČKOVEJ 11A V BRATISLAVE, K. 

Ú. KARLOVA VES FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod dvadsa ťdva.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Bod dvadsa ťdva taktiež v zmysle textácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

tridsa ťjedna za. 

Prijaté uznesenie. 
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BOD 23 NÁVRH NA  NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 90,07 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 

3514 NA POZEMKU PARC. Č. 1426/587 NA 

HANY MELIČKOVEJ 11A V BRATISLAVE, K. 

Ú. KARLOVA VES FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod dvadsa ťtri. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Taktiež v zmysle textácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

tridsa ťjedna za. 

Prijaté uznesenie. 
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BOD 24 NÁVRH NA  NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 259,77 M 2 V STAVBE SÚPIS. 

Č. 5962 NA POZEMKU PARC. Č. 1160/6  

NA JURIGOVOM NÁMESTÍ 1 V BRATISLAVE, 

K. Ú. KARLOVA VES FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod dvadsa ťštyri. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Taktiež v zmysle textácie navrhujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťdva za. 

Prijaté uznesenie. 
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BOD 25 NÁVRH NA  NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 51,06 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 

3175 NA POZEMKU PARC. Č. 1669/466 NA 

PRIBIŠOVEJ 8 V BRATISLAVE, K. Ú. 

KARLOVA VES FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod dvadsa ťšes ť. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Dvadsa ťpäť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pardon,dvadsa ťpäť. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Dvadsa ťpäť. Taktiež v zmysle textácie návrh uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  
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Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna, 

tridsa ťjedna. 

Uznesenie prijaté. 

 

 

BOD 26 NÁVRH NA  NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 102,47 M 2 V STAVBE SÚPIS. 

Č. 3038 NA POZEMKU PARC. Č. 2823 NA 

JASOVSKEJ 1 V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU 

VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďalší bod.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Bod dvadsa ťšes ť, taktiež v zmysle textu návrhu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

tridsa ť za. 

Uznesenie prijaté. 

 

 

BOD 27 NÁVRH NA  NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 284,50 M 2 V STAVBE SÚPIS. 

Č. 3069 NA POZEMKU PARC. Č. 2470 NA 

JASOVSKEJ 2 V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU 

VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod dvadsa ťsedem. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Návrh uznesenia taktiež v zmysle textácie. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 473 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

tridsa ť za. 

Prijaté uznesenie. 

 

 

BOD 28 NÁVRH NA  NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 280,53 M 2 V STAVBE SÚPIS. 

Č. 3069 NA POZEMKOCH PARC. Č. 2469/1 

NA JASOVSKEJ 4 V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU 

VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod dvadsa ťosem. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Tiež návrh uznesenia v zmysle textácie.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

tridsa ť za, jeden sa zdržal. 

Prijaté uznesenie. 

 

 

BOD 29 NÁVRH NA  NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 396,20 M 2 V STAVBE SÚPIS. 

Č. 3042 NA POZEMKU PARC. Č. 2468/1 

NA JASOVSKEJ 6 V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU 

VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod dvadsa ťdevä ť. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Návrh uznesenia taktiež v zmysle textácie.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ť, tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie prijaté. 

 

 

BODY 30 AŽ 32 SPOLO ČNÁ DISKUSIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Teraz máme priatelia tri predaje, respektíve obchod né 

verejné sú ťaže na predaj.  

Tridsa ť, tridsa ťjedna, tridsa ťdva. Tiež k nim otváram 

spolo čnú diskusiu.  

Nikto sa nehlási, uzatváram ju a prosím návrhovú 

komisiu. 
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BOD 30 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, PARC. Č. 

15476/12, RÁKOSOVÁ – SENNÁ UL., 

FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU VYHLÁSENIA 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predseda návrhovej komisie 

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

Návrh uznesenia v zmysle textácie k bodu tridsa ť.  

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 ť prítomných, 

dvadsa ťpäť za, pä ť sa zdržalo. 

Prijaté uznesenie. 
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BOD 31 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. 

Č. 1866/1, GAGARINOVA ULICA,  FORMOU 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU VYHLÁSENIA 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE S 

MOŽNOSŤOU VYUŽITIA PRVKOV 

ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím bod tridsa ťjedna, návrhová komisia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Návrh uznesenia v zmysle textácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťdva za, sedem sa zdržalo, jeden nehlasoval. 

Prijaté uznesenie. 
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OD 32 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, PARC. Č. 

3569, ROSNÁ ULICA,  FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE S MOŽNOSŤOU VYUŽITIA PRVKOV 

ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod tridsa ťdva. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Návrh uznesenia taktiež v zmysle textácie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťdva za, sedem sa zdržalo, jeden nehlasoval. 

Prijaté uznesenie. 

 

Takže tým sme toto prešli. 
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BOD 40 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 

MARTINČEKOVA 30, SPUTNIKOVÁ 33, 

KOŠICKÁ 45, ĽUDA ZÚBKA 4, JANKA 

ALEXYHO 1/A, PRI KRÍŽI 32, 34, 36, 

FEDÁKOVA 34, 36, HOLÍ ČSKA 23, 

OSUSKÉHO 30, ROMANOVA 44B, HOLÍ ČSKA 

5, PAPRA ĎOVA 3 VLASTNÍKOM BYTOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ľudia, mám tu ešte štyridsiatku. To je návrh na ten 

spoluvlastnícky podiel, čo ľudia po nás chcú. Je to bez 

úvodného slova, všetci súhlasia. Môžme si to, môžme  si to, 

môžme im to ešte da ť?  

Je to ten zákon 182. 

Prosím vás, ešte návrhová komisia, bod štyridsa ť.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno, takže bod štyridsa ť návrh uznesenia v zmysle 

textácie predloženého materiálu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 480 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, jeden sa zdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem. 

 

 

BOD 3A OPÄTOVNÉ VYHLÁSENIE POSLANCOV 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY K VÝSTAVBE 

GARÁŽÍ NA BRATISLAVSKOM HRADE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Sme v bode 3A.  

Prosím predkladate ľa o úvodné slovo.  

Pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ďakujem. 

Ja ešte, my ešte spolu ešte raz zopakujeme uzneseni e, 

rozširujeme ho o tom, že vyjadrujeme ve ľké  sklamanie 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 481 

a ľútos ť nad tým, že predseda národnej rady a minister 

kultúry neakceptovali nami jednohlasne podporovanú výzvu na 

zmenu projektu úpravy Bratislavského hradu adresova nú 

národnej rade. 

S oh ľadom na výnimo čnos ť a ojedinelos ť nálezov na 

hrade opakovane žiadame zmenu využitia podzemného o bjektu 

na hrade na kultúrno-spolo čenskú funkciu a nechceme sa. 

Táto výzva je zopakovaná preto, lebo sa nechceme pr izera ť 

a podie ľať na degradovaný, degradovanie pamiatok starých 

dvetisícsto rokov  a priblíži ť sa tak zaobchádzaniu 

s pamiatkami ako je tomu v sú časnej Sýrii a Iraku.  

Pod túto výzvu sa doteraz podpísalo štyridsa ť 

poslancov.  

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. 

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. 
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Chcela som sa vás to opýta ť, pán primátor, v bode 

jedna, ale ke ďže ste tu neboli, tak využívam príbuznos ť 

témy. 

30. 4. ste nám povedali, že sa idete stretnú ť 

s ministrom kultúry, ďalší týžde ň nemali sme informáciu 

k plneniu uznesení, či sa tak uskuto čnilo, alebo nie?  

Mohli by ste odpoveda ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie. Ten ďalší týžde ň pán minister kultúry stret, to 

stretnutie zrušil.  

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

Prosím? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie, ten ďalší týžde ň pán minister kultúry to 

stretnutie zrušil. 

Stretol som sa s ním asi o dva týždne a rozprávali sme 

sa o mnohých veciach a okrem iného aj o keltskej 

Bratislave, o spolupráci Bratislava – župa – mesto,  teda 

ministerstvo, o divadle DPOH a proste rôznych vecia ch.  
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Ing.. Katarína   Š i m o n č i č o v á , poslanky ňa MsZ: 

A gará 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Garáže je rozhodnutie také, ako povedala, bohužia ľ, 

pani poslanky ňa Štasselová. 

Ja som tlmo čil ten názor, ktorý tu je a  

Pán poslanec Olekšák.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja som jeden z tých poslancov, teda, ktorí to 

uznesenie nepodpísal, ani nepodporím, pretože si my slím, je 

nespravodlivé vo či novému predsedovi národnej rady, ktorý, 

myslím si, po nástupe do funkcie urobil ve ľmi ve ľa krokov 

na to, aby rokoval s aktivistami, aby rokoval s ini ciatívmi 

a myslím si, že urobil ve ľmi ve ľa ústretových krokov. 

A naviac ma, nehnevajte sa, zarazila tá veta, že 

poslanci mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy sa nechcú nemo prizera ť a podie ľať na 

degradovaní dvetisícsto rokov starých pamiatok a pr iblíži ť 

sa tak k zaobchádzaniu s pamiatkami ako je tomu v s účasnej 

Sýrii a Iraku.  
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Tak prirovnáva ť garáže k islamistom, ktorí ni čia 

nejaké kultúrne pamiatky, tak to už je troška pre m ňa silná 

káva. Nehnevajte sa. 

Ja zopakujem to, čo som hovoril pred tým. Kde boli 

všetcia tí aktivisti, ke ď sa v roku 2008 rozhodlo o tej 

rekonštrukcii hradu? A bez stavby tých garáží by ne boli ani 

tieto rímske nálezy.  

Takže bu ďme troška spravodliví a nalejme si skuto čne 

ako čistého vína. Ja si myslím, že urobil sa obrovský 

pokrok. Každý chce, aby jednoducho bola tu kultúra,  aby tu 

boli prezentované tie hodnoty, ktoré v tomto meste sú 

a majú by ť, ale nie takýmto spôsobom. Že garáže na 

Bratislavskom hrade prirovnávame k Islamskému štátu . To je 

pre m ňa silná káva.  

Ďakujem pekne. 

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 len na margo tejto poznámky.  

To je, to je nemožné, pred tým, jak za čne stava ť 

vedie ť, že sú tam nejaké vykopávky. Čiže tí aktivisti 

nevedeli o tom, že sa budú musie ť nejakým spôsobom 

aktivizova ť. 
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Čiže to je odpove ď pánu Olekšákovi.  

A myslím si, že aj toto bet, tie tony betónu, čo tam 

naliali podporia turistický ruch, lebo verím, že ce lý svet 

sa bude chodi ť pozera ť čo za debilov žije v Bratislave. Je 

to nie čo podobné, ako keby Schliemann zalial Tróju, ke ď ju 

našiel.  

Takže ja si myslím, že toto je úplne opodstatnené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán starosta Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja by som to chcel tiež uvies ť iba na správnu mieru. 

Tu nejde o degradovanie, alebo dvetisícsto rokov st aré 

garáže, tu ide o likvidáciu dvetisícsto rokov uniká tnych 

ojedinelých nálezov keltsko-rímskych. A to je tá de gradácia 

a nie tých, a nie tie garáže.  

Čiže ja si myslím, že je treba podpori ť toto 

vyhlásenie opakovane, kde konštatujeme, že teda neb ol, 

nebolo vyslyšané naše vyhlásenie prvé a opätovne ži adame, 

aby sa ešte našla forma ako prezentova ť tieto pamiatky in 

situ, na tom mieste a potom závere čne zvolávame, že teda 

tie dvetisícsto rokov, to je úžasná vec, dvetisícst o rokov 

staré pamiatky, ktoré široko- ďaleko sedemsto kilometrov od 

tadete nie sú. A to Carnuntum bolo ešte v plienkach , ke ď 
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tuná v na Bratislavskom hrade bolo rozvinuté keltsk o-rímske 

mesto.  

Čiže ja si myslím, že je to treba zvola ť a aby sa 

nečinne neprizerali a naši potom potomkovia nám hovori li, 

že ste aspo ň sa neozvali. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani námestní čka Plšeková. 

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

poslanky ňa MsZ: 

V normálnom štáte v hlavnom meste ke ď na hradnom kopci 

je hrad, vä čšinou patrí mestu. Vä čšinou je to také miesto, 

ktorým sa dané mesto a hlavné mesto najviac prezent uje.  

U nás bohužia ľ, je tento hrad a jeho celý areál 

zverený do správy národnej rady, ktorá bez toho, ab y 

s mestom hlavným nejak v minulosti komunikovala ve ľmi, 

rozhodla o tom, že sa tam bude robi ť výstavba tých garáží.  

V normálnom svete a v posledných asi piatich rokoch  to 

bolo vo Francúzsku, Portugalsku, ale aj v iných kra jinách, 

došlo k objavom z takýchto období z prelomu teda ro kov nula 

a pred Kristom a všade, kde takéto nie čo našli, sa 

automaticky tie projekty zastavili, s odborníkmi sa  

konzultovalo a vä čšinou došlo k výrazným zmenám projektov. 

A toto sa bohužia ľ tu v našom prípade nestalo. 
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Zví ťazila, ja to hovorím: Betón (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) Slovensko a zví ťazil pôvodný projekt 

garáží.  

Ak by nebola vznikla iniciatíva SOS Bratislavský hr ad, 

tak neboli by ani prezentované keltsko-rímske vykop ávky 

tak, ako je to dneska zapracované. 

Konzultovali sme to aj s architektmi, ktorí robia t eda 

prestavbu hradu a kreslili aj tie garáže. Konzultov ali sme 

to aj s odborníkmi s archeológie, reštaurátorstva 

a ďalšími.  

V rozpo čte národnej rady nebolo ani Euro na 

prezentáciu na keltsko-rímskych stavieb. Boli len p eniaze 

na obnovu Barokovej záhrady, pseudobarokovej jazdia rne 

a peniaze na garáže. 

Až tým tlakom verejným vznikla vlastne potreba, že tá 

národná rada zapracovala tam, že bude robi ť kryté objekty. 

Najskôr len jeden. Potom, ke ď oni si zavolali zahrani čných 

expertov a tí ich vysmiali akým spôsobom idú prezen tova ť 

tie pamiatky a to tak, že oni chceli zasypa ť tie keltsko-

rímske pamiatky a na povrchu urobi ť tie kamenné také 

vizualizácie, ako poznáte ve ľkomoravské prezentácie na 

hrade. Oni ich vysmiali tí zahrani ční experti a povedali, 

že toto sa už dneska nerobí nikde vo svete. Všade s a robia 

3D a ve ľké vizualizácie s krycími objektami. Tak vtedy 

národná rada ustúpila a pod tlakom teda tých odborn íkov 

i toho SOS Bratislavský hrad došlo k tomu, že budú tie 

keltsko-rímske nálezy prezentovate ľné. Ale každý osve 

a v menšej miere. My sme chceli, aby vznikol jeden obrovský 
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objekt, ktorý by prezentoval túto dejinnú historick ú časť 

bratislavských dejín  

Bohužia ľ, sa to nepodarilo a objekt garáží ostal 

v podstate štvorpodlažné ve ľké garáže naprojektovaný tak, 

aký bol. 

Preto som v ďačná tým poslancom, ktorí sa pridali 

a podporili to. 

Dneska bol ve ľký míting na hrade, len my sme tu 

rokovali. Ja som si nedovolila odís ť, aby som 

neznefunk čnila toto zastupite ľstvo, iná č by som tam rada 

bola.  

A chcem vás len poprosi ť, ke ď sme minule prijali to 

uznesenie, aby sme ho znovu len potvrdili, lebo mys lím si, 

že hlavné mesto by malo ma ť právo vyjadrova ť sa k takýmto 

významným archeologickým nálezom na vlastnom území,  ktoré 

mohli tomuto mestu výrazne v turistickom ruchu pomô cť.  

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, pán primátor. 
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Ja chcem oceni ť, že pani Plšeková sa angažuje. A 

samozrejme ešte prinajmenej rovnako kolegov, ktorí prišli 

s touto myšlienkou a som rád, že neml číme, že sa k tomu 

vyjadrujeme.  

Skuto čne nebu ďte pasívni, nebu ďte ústup čiví, pán 

primátor. Vy ste hlasom tohto mestského zastupite ľstva pri 

rokovaniach s vládou, aj s predsedom parlamentu.  

Ďakujem. 

Vy ste hlasom tohto zastupite ľstva, mali by ste by ť 

hlasom Bratislav čanov, obhajujte.  

Toto je historický barbarizmus, ktorý sa tam odohrá va. 

A ja vám. 

Dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Dostál. 

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

Ja to vidím presne tak, ako to povedala pani 

viceprimátorka Plšeková. 

V normálnom svete by podobný nález viedol k zastave niu 

prác a k takému dramatickému, k takej dramatickej z mene 

toho projektu, aby, aby, naozaj, tie nálezy tam bol i 

zachované na pôvodnom mieste. 
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To, že sa to u nás nestalo, len sved čí o tom, že 

nežijeme v normálnom svete, nežijeme v normálnych p omeroch.  

A je teda aj pravda, to čo hovoril  pred chví ľou pán 

poslanec Olekšák, že neby ť tých garáží, ani by sme sa 

nedozvedeli o tom, že tam tie nálezy sú. Ale možno by to 

bolo lepšie, keby sa nejaký podobný projekt realizo val 

niekedy neskôr a prišlo by sa na to, že tam tie nál ezy sú  

niekedy neskôr, tak možnože by sme už žili v normál nejšom 

svete a naložilo by sa s nimi lepšie, ako sa s nimi  

naložilo teraz.  

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: 

Môj príspevok bude špeciálne venovaný pánovi 

Olekšákovi, ktorý sa hnevá, že neuznávame zásluhy p ána 

Pelegriniho. Tak ja možno tak laicky mu to vysvetlí m.  

Pán Kaliský mi úplne zobral ten argument, presne 

Trója, Schliemann.  

Caruntum to je príbeh strateného mesta, alebo mesta , 

ktoré sa h ľadalo. Tak ako presne, ako to povedal pán 

Kaliský. Trója bola príbeh. Nie nie čo, čo sme vedeli, že 

niekde je a nevedeli sme presne kde je. A on tú Tró ju 

našiel. A my sme našli to Caruntum a našli sme ho, preboha, 
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tu v Bratislave na našom hrade. Však to je svojim s pôsobom 

úžasné, hej. A my.  

Ja chápem pána Pelegriniho, že má nejaké záujmy, al e 

on nevidí tento príbeh, nechápe to. A tak sa trošku  snaží, 

aby aj tam ustúpil, aj tam ustúpil a urobil nejaký 

kompromis, ale toto je naozaj, istým spôsobom zázra k. 

Úžasný nález, ktorý, ktorý. Ke ď už pána Pelegriniho zabudnú 

všetci, že kto to, kto to tento pán je, tak Caruntu m bude, 

bude naša pýcha.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ešte pán poslanec Vetrák faktickou. 

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

Ja len dodám k tomu, čo bolo povedané, že myslím si, 

že tie nálezy by sa tam našli skôr, či neskôr. Nakoniec, aj 

na kultúrnej komisii nám bolo vysvetlené, že tam pr ebiehal 

ten archeologický prieskum. Prebiehal tempom a, na,  teda 

akým boli na ňho vy členené peniaze.  

To znamená, že by sa to objavilo o pä ť, o desa ť rokov.  

A pokia ľ ide o garáže, poviem za seba. Ja, ja v tom 

prostredí tam hore na teda kopci hradnom trávim vä čšinu 

svojho pracovného času. Garáže poslanci majú vybudované už 

dnes. Tam nebol dôvod stava ť garáže, pretože jediný kto tam 

nemá kde parkova ť sú úradníci z kancelárie národnej rady 

a asistenti poslancov.  
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Napríklad teraz minulý týžde ň sa tam konalo jedno 

kultúrne podujatie, tak národná rada prenajala tie súkromné 

garáže oproti. Všetci sme parkovali v tých, ako asi stenti 

v tých súkromných garážach oproti.  

Čiže, ako, tam nebol žiadny dôvod stava ť tie garáže, 

skuto čne. 

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 a prosím komisiu 

o návrh uznesenia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Materiál ste dostali, návrh uznesenia, myslím, že 

netreba číta ť, každý vie o čom hlasuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Ešte predtým než vyhlásim hlasovanie, aby sme 

neskon čili v neuznášaniaschopnosti.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Dvadsa ťštyri. Dobre.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

Dvadsa ťštyri ľudí.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťštyri prítomných, 

dvadsa ťtri za, jeden sa, jeden nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pletie každého, starosta. 

 

 

BOD 3B RIEŠENIE SITUÁCIE OH ĽADNE OBJEKTU 

EKOIUVENTY NA BÚDKOVEJ CESTE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Sme v bode 3B. Riešenie situácie oh ľadne objektu 

Ekoinvesty na Búdkovej ceste. 

Prosím predkladate ľa. 

(poznámka:  po čuť slová mimo mikrofón „Ekoiuventy“) 
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Ekoiuventy, pardon. 

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

My sme to spolu. Môžem ja? 

Čo sa týka Ekoiuventy, chceme, chceme sa vyhnú ť tomu, 

aby sme mali ďalšiu hanbu, ke ď sa ten objekt predá a zbúra 

a postaví sa tam nejaký rodinný dom, takže ten, ten , toto 

uznesenie hovorí o tom, že chceli by sme vás požiad ať, pán 

primátor, aby ste sa pridali k tej iniciatíve a vyh lási ť 

tento objekt za národnú kultúrnu pamiatku. To je pr vé. 

A druhé je, porozmýš ľať o tom, že v prípade, že by to 

ministerstvo školstva naozaj chcelo predáva ť, tak aby bolo 

mesto oslovené s tým, že či nenájdeme nejaké využitie 

a pripravi ť sa na to, že by sme to mohli vzia ť do vlastnej 

správy.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Najlepšie by bolo, keby nám to dali, no.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Vidíte, ja to navrhnem Henbury, či tam nechcú. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

PKO že by sme tam spravili.  

Nie, ja súhlasím s tým. Rád sa pripojím k tej 

iniciatíve, lebo to je ve ľmi cenný bratislavský priestor 

a v poslednej dobe sa tam, nie, v posledných rokoch  ve ľmi 

čudné veci diali s pozemkami, takže treba sa o to st ara ť.  

Ďakujem vám za ten, za tento návrh. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja len chcem doplni ť. Podobným spôsobom sme získali 

divadlo DPOH. Máme šancu, my to samozrejme nebudeme  

kupova ť. Ak má ministerstvo prebytkový ma, prebytkový maj,  

majetok, tak Bratislava ho od neho dostane bezplatn e.  

Samozrejme, neni to bezplatná záležitos ť tá 

Ekoiuventa, ale ja som presved čený, že tak ako sme si 

poradili s, s tou budovou, ktorá bola odsúdená na g aráže, 

predstavte si, že by v DPOH boli garáže, pretože pá n 

podnikate ľ asi Asimakopolus kúpil budovu ved ľajšiu a nemal 

parkovanie, tak chcel urobi ť z DPOH garáže, tak tam 

Bratislava zohrala pozitívnu rolu a som presved čený, že 

nejak by sme to poplátali. Zachránili aj Ekoiuventu . 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Len nech nám to dajú. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Predáme Bazovú a bude. 

Tak, koniec diskusie.  

Prosím komisiu o návrh uznesenia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Chcem sa opýta ť, že či každý má návrh uznesenia 

písomne a nemusím ho číta ť a vie o čom hlasuje?  

Nie? 

Tak návrh uznesenia: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po 

prerokovaní materiálu po A, žiada primátora,  aby v mene 

hlavného mesta Bratislavy podal žiados ť na Krajský 

pamiatkový úrad, oh ľadne zapísania budovy Iuventy  

na Búdkovej ceste do zoz, ceste do zoznamu Národnýc h 

kultúrnych pamiatok, a aby za čal rokovania s ministrom 

školstva Draxlerom o pripravenosti prevzia ť areál  

na Búdkovej ceste do vlastnej správy, za ú čelom záchrany 

budovy a kúpaliska a prinavrátenia budove a kúpalis ku ich 

pôvodný význam a ú čel v prospech všetkých obyvate ľov 

Bratislavy,  najmä detí a mládeže.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťpäť prítomných, 

dvadsa ťpäť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tým sme, priatelia vy čerpali program dnešného 

rokovania.  

Končím dnešné zastupite ľstvo. 

Dnes neprerokované roky prero, body prerokujeme po 

skon čení mestskej rady za dva týždne, tak ako bol návrh.  

Ďakujem, ďakujem ve ľmi pekne a prajem príjemný ve čer. 

(rokovanie mestského zastupite ľstva je prerušené 

o 19.57 h) 

X X 
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DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA 11. JÚNA 2015  

 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(Otvorenie 14.10 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

otváram pokra čujúce zasadnutie  Mestského  

zastupite ľstva  hlavného  mesta Slovenskej republiky, na 

ktorom vítam poslancov mestského zastupite ľstva, starostov 

mestských častí a ostatných prítomných.  

Prosím, keby ste zaujali svoje miesta, aby sme mohl i 

začať. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  čaká sa na usadenie poslancov) 

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mest ské 

zastupite ľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie požiadali pani poslanky ňa Černá, pán 

starosta Šramko, pán starosta Jambor, pán Pilinský príde 

neskôr, pán Krúpa, pán Kusý, pán Drozd a pani Plšek ová. 

Na riadnom zasadnutí d ňa 28. 6. boli zvolení, nie, to 

nemôže by ť 28. 6. (poznámka:  bolo po čuť pokra čovanie, 

pokra čovanie, to ostáva. Piaty, nie? Áno.) 28. 5. boli 
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zvolení za overovate ľov zápisnice páni poslanci Uhler a  

Kaliský, čo zostáva.  

Tak isto na zasadnutí mestského zastupite ľstva bola 

zvolená návrhová komisia v zložení pán Olekšák, pán  Vetrák 

a pán, pani Pätoprstá.  

Čiže overovatelia zápisnice a návrhová komisia budú 

pracova ť v rovnakom zložení ako na zasadnutí mestského 

zastupite ľstva 28. mája.   

Teraz prosím návrhovú komisiu, aby zasadla na 

vyhradené miesta, vidím, že už zasadá, priebežne sp racúvala 

návrhy na zmenu alebo doplnenie uznesení a predsedu  

návrhovej komisie, aby po skon čení diskusie predniesol 

presne formulovaný text návrhu uznesenia a sú časne žiadam 

poslancov, aby návrhy na zmenu uznesení alebo dopln enie 

odovzdávali návrhovej komisii písomne, jasne formul ované 

a čitate ľné. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, program dnešnéh o 

rokovania mestského zastupite ľstva bol už schválený  

28. 5. a materiály Vám boli nanovo doru čené v elektronickej 

podobe. 

My ešte upravujeme tú pozvánku tak, že predkladate ľ 

riadite ľ v zastúpení zástupcu s ťahuje materiál číslo 38, to 

si pozna čím hne ď a v bode Rôzne potom budeme hovori ť  

o zverení mat, o zverení tých ciest v Čunove, čo pani 

starostka nám, nám predloží.  
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Materiál bol pre, pre, predpoludním prerokovaný 

na mestskej rade a bol prijatý. 

Čiže v bode Rôzne to potom otvoríš. Hej? 

 

 

BOD 4 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 1222/3, 

PARC. Č. 1240/213, PARC. 

Č. 22218/11, PARC. Č. 3184/2, PARC. 

Č. 1222/8 SPOLO ČNOSTI RUŽINOVSKÁ 1 

S.R.O.,  SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Takže vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,  

začíname dnešné pokra čujúce rokovania, rokovanie bodom 

číslo 4 a ja poprosím pána zástupcu riadite ľa, ktorý dneska 

bude zastupova ť predkladate ľa o úvodný krátke slovo. 

Keď je to bez úvodného slova, tak povedzte bez 

úvodného slova, tak ako sme dohodnutí, aby sme sa 

nezdržovali.  

Ďakujem. 
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Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predmetný materiál číslo štyri bez úvodného slova. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návr h 

uznesenia.  

Prepá čte, bol som ve ľmi rýchly. Otváram znovu 

diskusiu, ale my sme mali dneska mestskú radu a pov edali 

sme si, že skúsime by ť efektívni, aj sa nám to podarilo, 

tak by som poprosil aj dnes, lebo dostávam podnety od 

poslanký ň a poslancov, že je vonku pekne a pre čo sedíme tu, 

tak po ďme, prosím, pracova ť efektívne. 

Slovo má pán poslanec Dostál.  

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

Ja by som len teda chcel pripomenú ť, že tento materiál 

nedostal odporú čanie od finan čnej komisie. 
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Ide o pozemok, ktorý je, nachádza sa, nachádza sa 

medzi stromami a má ís ť o náhradu za chodník, ktorý padol 

za obe ť parkovisku v súvislosti s novou výstavbou.  

Tak len aby tá informácia bola nejaká, že o čom, o čom 

hlasujeme. A teda myslím si, že toto nie je dobré r iešenie, 

akým, akým sa to navrhuje urobi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Kolegovia, kolegyne, pán primátor, ja som strávil 

nejaký čas s ľuďmi, ktorí bývajú v tejto lokalite 

a pracovali sme hlavne na tej neš ťastnej dostavbe Lídlu, na 

ktorú sa aj na každom zastupite ľstve pýtam, že ako bude 

pokra čova ť.  

Toto je ďalšia stavba v tom istom okolí. Problém je, 

že táto stavba už je postavená, hotová, chýba jej l en 

kolaudácia. Mesto, toto mesto, v minulom volebnom o bdobí 

podmienilo kolaudáciu tejto budovy tým, že sa tam p ostaví 

presne tento chodník, ktorý mesto nakreslilo kde má  by ť. 

A bohužia ľ, aj po konzultáciách s tými ľuďmi, ktorí bývajú 

v okolí musím poveda ť, že  už sú len zlé a horšie riešenia, 

pretože sú časný stav je taký, že je tam ohradená stavba 

a všetky mami čky s de ťmi, všetci dôchodcovia musia chodi ť 
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po tom blate, po tej tráve ak sa chcú vôbec dosta ť na 

autobusovú zastávku. A kým sa neskolauduje budova 

a nepostaví chodník, tak nebudú môc ť chodi ť ani cez to 

parkovisko, ani cez ni č iné, než len po blate.  

Čiže ja som bol na za čiatku ešte na finan čnej komisii 

naozaj presved čený, že toto nie je dobré riešenie. Dnes aj 

po konzultácii s ľuďmi, ktorí tam bývajú, ako bohužia ľ, 

nevidím iné riešenie ako pomôc ť im vôbec dosta ť sa na 

autobusovú zastávku a vôbec kamko ľvek do okolia, než tam 

aspo ň nejaký chodník urobi ť a dokon či ť kolaudáciu tej 

budovy, kde sa potom odstráni plot okolo stano, sta veniska 

a oni nakoniec ani po tom chodníku chodi ť nebudú, budú, 

budú môc ť prechádza ť priamo cez to novopostavené 

parkovisko.  

Čiže ja osobne, aj ke ď s ťažkým a zlým svedomím, ale 

nevidím inú možnos ť, budem musie ť hlasova ť za tento 

materiál. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Iba doplním, že tie podmienky prevzatia chod, stavb y 

chodníka sú zapracované v nájomnej zmluve a stanovi sku, 

stanovisko starostu je súhlasné. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja mám dve poznámky k tomuto materiálu. 

Boli sme ú častníkmi výrubového konania, ktoré 

predchádzalo územnému a stavebnému povoleniu na tút o 

rekonštrukciu stavby a s ne ľúbos ťou sme museli konštatova ť 

v Ružinove, že ten, ako je v materiáli uvedené, vyr aďovací 

pruh, neviem z čoho sa vyra ďuje ten pruh, ja by som skoro 

povedala odbo čovací pruh z Ružinovskej na pozemok k stavbe 

bol ur čený dopravným oddelením magistrátu, a to pred tým, 

než bol vydaný súhlas na výrub drevín. 

Tento postup, pán primátor, je nesprávny, pretože 

najprv sa má k výrubu drevín vyjadrova ť orgán ochrany 

prírody a až potom môžu ďalšie povo ľovania nastúpi ť. Na to 

je rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na túto 

postupnos ť. Takže by som poprosila, aby dopraváci nemali 

v Bratislave výnimku z tohto postupu a nie ur čovali najprv 

kade pôjde doprava a až potom sa k tomuto musí pris pôsobi ť 

súhlas na výrub drevín.  

Ide o štyri lipy, ktoré rastú v tom zatrávnenom pás e. 

No ale súhlas bol vydaný, lipy povolené na výrub, k  tomu 

bola ur čená náhradná výsadba a aj finan čná náhrada.  

A druhá moja poznámka je. 

Tieto štyri lipy, ktoré rastú v tom zelenom páse po pri 

Ružinovskej, by mali by ť cestnou zele ňou. Naš ťastie si to 

cestný správny orgán magistrátu nevšimol a nevydal on na to 

rozhodnutie na výrub, ale mestská časť Ružinov, a preto 
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svo, za povolený výrub týchto stromov je uložená te da aj 

náhradná výsadba, aj finan čná náhrada. Čo keby to robil 

cestný správny orgán, neukladá ani financie, ani ná hradnú 

výsadbu. A takto magistrát v ďaka nepozornosti oddelenia 

cestného správneho orgánu, alebo oddelenia správy 

komunikácií, dostane peniaze za povolený výrub tých to 

stromov.  

Ďakujem pekne. 

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. 

Ja nadviažem na to, čo hovoril pán poslanec Chren, len 

ja sa teda na rozdiel od neho v tomto prípade zdrží m. 

Pretože to je naozaj, už mlieko je rozliate a probl ém 

v tomto prípade je ten, že tam jednoducho nikdy nem al by ť 

daný súhlas na zlikvidovanie toho chodníka, ktorý t am bol 

a dnes sa ten chodník má realizova ť pomedzi stromy, kde je 

reálna obava, že či to tie stromy vôbec prežijú, pretože aj 

ten chodník má svoju nejakú konštruk čnú výšku a tak ďalej. 
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My dneska proste riešime vec a riešime ju na 

magistráte, nie čo, čo malo by ť vyriešený v rám, vyriešené 

v rámci územného a stavebného konania na mestskej časti.  

Toto považujem za úplne zlé riešenie a alarmujúce d o 

budúcna ako zlé, ako sa zle komunikuje medzi mestom  

a mestskou časťou. V tomto prípade vidím jasného vinníka na 

strane mestskej časti.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja v podstate by som nadviazal na svojich 

predre čníkov.  

Áno, možno sa nám to javí ako teda zlé riešenie ale bo 

podobne, ale uvedomme si, že táto samospráva, či už to bolo 

mesto, alebo mestská časť, teda hlavne mestská časť, dala 

tú podmienku, že ten chodník musí by ť ku kolaudácii 

vybudovaný. A my teraz nebu ďme alibistický a nerobme zle 

investorovi, ktorý si splnil všetky podmienky, chce  si 

splni ť aj poslednú podmienku vybudova ť chodník a teraz mi 

mu tu budeme robi ť zle.  

Keď mu niekto nechcel toto umožni ť, tak sa toto malo 

udia ť pred dvoma rokmi dozadu a nie už teraz.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 507 

Takže ja osobne ur čite tento materiál podporím, lebo 

naozaj to mlieko, ako povedal pán Buocik, je rozlia te 

a investor za to naozaj nemôže. Takže ja si osobne myslím, 

že naozaj táto debata mala  niekedy inokedy by ť, a teraz 

nám už ostáva to len podpori ť, aby naozaj boli všetky veci 

kóšer.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Šimon či čová faktickou.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja, pán poslanec Kuruc mi pripomenul, že ten 

odbočovací, alebo v materiáli vyra ďovací pruh, ten investor 

vôbec nepotreboval, to mu len prikázal magistrát, p retože 

tam taký ve ľký pohyb automobilov nebude a úplne by sta čilo 

keby odbo čili normálne priamo z Ružinovskej. 

Ale len to chcem poveda ť, že oddelenie dopravy niekedy 

by sa malo pozrie ť naozaj pozrie ť na to, na ktorom  pozemku 

sa rozhoduje, že bude vyrúbané stromy len kvôli tom u, aby 

tam bol zbyto čný pruh odbo čovací, ktorý možno ani neni 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Nikto sa neprihlásil. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

V rozprave nebol prednesený žiadny pozme ňovací návrh, 

takže by som poprosil keby sa dalo hlasova ť v zmysle 

textácie. Návrh uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte o návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

tridsa ťštyri prítomných, 

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

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 5 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE,  K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č. 5398/2, 5399, 

5400/1, 5400/2, 5400/3, 5402/1, 

5402/2, 5402/3, 5403/1, 5403/2 PRE 

SPOLOČNOSŤ VODOTIKA – MG, SPOL. 

S R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu pä ť. 

Pán  zástupca, prosím úvodné slovo. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ide o Návrh na schválenie prípadu hodného osobitnéh o 

zrete ľa pre spolo čnos ť VODOTIKA – MG, spolo čnos ť s ru čením 

obmedzeným.  

Ide o revitalizáciu jestvujúceho parku v lokalite 

Šustekova, Bosákova, Lužná. Stanovisko starostu mes tskej 

časti Petržalka je súhlasné, finan čná komisia predradila 

materiál mimoriadne na rokovanie komisie d ňa 25. 5. 

a žiadala materiál doplni ť o informáciu, či bolo vydané 

platné stavebné povolenie, ktoré by nejakým spôsobo m 

súviselo s predmetnými parcelami.  
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Na základe požiadavky sme zistili, že na predmetnú 

stavbu majú vydané plané stavebné povolenie a riadn e ju 

realizujú. 

Mestská rada odporú ča nájom predmetného pozemku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Ja zas musím ma ť pripomienky k nájomnej zmluve, teda 

k časti týkajúcej sa zelene.  

Aj v tomto prípade prenajíma sa pozemok za ú čelom 

revitalizácie parku.  

Ak si pozriete nájomnú zmluvu, článok IV bod 8, kde sa  

nájomca zaväzuje z bod 8.1 zrealizova ť revitalizáciu parku 

podľa projektu Tamary Rehá čkovej. A ďalej za nesplnenie 

povinnosti pod ľa bodu 8.1 tohto odseku prenajímate ľ je 

oprávnený požadova ť zmluvnú pokutu vo v sume tristo Eur.  

Ja tomu nerozumiem. Ak je nájomnou zmluvou práve, t o 

je ú čel nájmu revitalizácia parku, ak toto on nesplní, t ak 
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dostane tristo eurovú pokutu? Hádam by to  malo by ť, že ide 

sa zruši ť nájomná zmluva, alebo nie čo také. 

A potom ďalej v bode 8, v bode 8, v bode 9 je takisto, 

ak nesplní bod 8.1, zase ten istý, čiže nie, nezrealizuje 

revitalizáciu parku a ne sadové úpravy, tak dostane  pokutu 

zmluvnú 34,00 Eur za každý de ň, aj za čatý, od porušenia 

tejto povinnosti. 

Proste tieto pokuty sú tu rôzne, môže to by ť dôvodom 

toho, že to bude ako nejasná táto nájomná zmluva, s poň pre 

mňa je.  

Ja by som poprosila pána Bialku, už som s ním aj 

dohodla, pán primátor, že tieto veci týkajúce sa tý hto 

nájomných zmlúv spolu preberieme a upravíme pred tý m, než 

tú nájomnú zmluvu podpíšete.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. Nájdime na to nejaký mechanizmus, ako budete  vy 

prebera ť nájomné zmluvy s mestom a ale, ale, dobre, však 

samozrejme. Nech sa pá či. 

Pán starosta ešte faktickou.  

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

Ja som len chcel poveda ť, že s týmto investorom sme vo 

veľmi úzkom kontakte, aby ten park, alebo tie parkové 

úpravy dotiahol.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 512 

Okrem iného, benefitne nám robí projektovú prípravu  na 

škôlku ne Vyšehradskú. 

Čiže tam tých benefitov vo či tomuto žiadate ľovi je 

viac, ale tie, ten prah je pre nás neprekro čite ľný. 

Čiže ve ľmi podobne to strážime, iná č neskolauduje, by 

som povedal. 

Čiže strážime to obojstranne, nie len z poh ľadu mesta, 

ale aj z mestskej časti. 

Všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. Ďakujem. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Nebol prednesený žiadny pozme ňovací návrh, takže by 

som poprosil v zmysle textácie keby sa dalo hlasova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 
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Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie schválené. 

 

 

BOD 8 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. ZÁHORSKÁ BYSTRICA, PARC. Č. 

1029/2, SPOLO ČNOSTI DOBRÉ BÝVANIE 

S.R.O. SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame k bodu osem.  

To je bez úvodného slova. Všetky súhlasné stanovisk á. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási, kon čím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Poprosil by som v zmysle textácie da ť hlasova ť 

o návrhu 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 ťdva prítomných, 

tridsa ťjedna za, jeden sa zdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 11 NÁVRH NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V 

BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, POZEMKU 

PARC. Č. 1186, SPOLO ČNOSTI 

SANATÓRIUM AT, S.R.O., SO SÍDLOM V 

BRATISLAVE, AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu jedenás ť. Návrh na predaj 

nehnute ľnosti v Petržalke, kde tiež všetci súhlasia, akurát  

finan čná komisia žiada posiela ť výpisy z obchodného 

registra a ina, ďakujem. 

Pán po 

Otváram k tomuto diskusiu. 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som všetkých kolegov chcel ve ľmi poprosi ť, aby 

podporili tento návrh, pretože poznám tu situáciu t am. 

A okrem toho nieko ľkí moji kolegovia hudobníci tam strávili 

ur čité obdobie, musím poveda ť a bol to jediný doktor, ktorý 

ich dokázal naozaj vylie či ť. Tí ľudia boli v Amerike, boli 

v Čechách, boli Nových Zámkoch, hocikde, tento pán dok tor 

ich jediný dokázal vylie či ť.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 516 

A videl som to tam. Tá stavba je v hroznom stave. 

Naozaj to potrebujú nejak rekonštruova ť, lebo sa to 

rozpadne.  

Takže by som vás naozaj ve ľmi chcel poprosi ť, je to 

veľmi dôležité, aby sme to podporili.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá faktickou. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja len doplním pána poslanca, že práve prebiehajúce j 

petícii proti herniam. Žia ľ je tu lie čených aj zopár 

pacientov, ktorí doplatili práve na závislos ť a herni.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Do diskusie sa prihlásil aj pán doktor Novotný.  

Ja myslím, že by sme si ho mali vypo čuť teraz, aby sme 

potom vedeli reagova ť na to. 

Takže kto je za to, aby sa pán doktor vyjadril?  

(Hlasovanie.) 
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Ďakujem ve ľmi pekne.  

Pán doktor, nech sa pá či, máte tri minúty.  

Občan   MUDr. Ivan   N o v o t n ý . :  

Za príležitos ť prehovori ť.  

Vážený pán primátor, vážení zástupcovia, dámy a pán i, 

dovo ľte, aby som tak stru čne povedal o tomto zariadení 

nie čo. 

V devä ťdesiatom štvrtom roku sme tam nastúpili z toho 

dôvodu, že Petržalka ako územný celok medzi Petr, m edzi 

Dunajom a hranicou Slovenskej republiky vzh ľadom na po čet 

obyvate ľstva a po čet onemocnení, ktoré tam boli, bola na 

svetovom prvom mieste. Po nás bola až v Bronxe jedn a časť 

v New Yorku, ktorá sa považuje za najdrogovejšiu. 

Podarilo sa nám za tých devätnás ť rokov toto dosta ť na 

šieste miesto na Slovensku. Čiže už sa to vôbec nikde 

neudáva.  

Veľmi som vítal, ke ď sme dostali tú budovu od 

zastupite ľstva k možnostiam prerobi ť ju na jednak 

modernejšiu budovu, na zachovanie istých trendov a lebo tá 

budova je v podstate dneska už taká. Ke ď vám poviem, že na 

Slovensku je v kluboch evidovaných tisícdvesto alko holikov 

a z toho šes ťsto je evidovaných v mojom zariadení.  

Takže asi viete, že ko ľko je tam ľudí. Každý kto tam 

príde, je vítaný a mu to ukážem, aj množstvo pacien tov.  
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Tam treba urobi ť isté zásahy aj v rámci vnútri budovy 

aj, aj okolo. Na to je potrebný aj trochu priestor.   

Každý kto má die ťa a mal ho v tej škôlke, si vie 

uvedomi ť, že akú úlohu hrá záhrada. A pre pacienta 

závislého záhrada má tri dôležité úlohy.  

Prvá je mentálna rekodifikácia celého procesu 

myslenia, kde ten pacient príde a je v napätí. Potr ebuje 

odís ť, potrebuje získa ť napríklad cez priestor, potrebuje 

získa ť nejaké vnútorné sily, ktorými sú napríklad 

endorfíny. Tým, že sa mu ordinuje istá komunikácia a istá 

činnos ť, jako je napríklad beh na stodvadsa ť pulzov desa ť 

minút. To sú všetko detaily, ktoré zachra ňujú životy. 

Druhá, druhý problém je sociálny. Že pacienti tam 

tvoria skupiny hrá čov volejbalu, basketbalu, tenisu. 

Spájajú sa, vznikajú väzby, ktoré dávajú silu a ene rgiu 

pokra čova ť v abstinencii. Kde sa, kde vznikajú sociálne 

väzby. 

A potom tá príroda. Každý pacient tam má istý vz ťah. 

Aj k ur čitým stromom. (gong) Kto tam chodí okolo, tak vidí,  

že to je udržiavané.  

Ja myslím, že to je signál, abych prestal.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Áno, áno, áno.  
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Občan   MUDr. Ivan   N o v o t n ý . :  

Ďakujem pekne. 

Ak by niekto chcel, ja ve ľmi rád odpoviem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme ve ľmi pekne, pán doktor.  

My pokra čujeme v diskusii.  

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Chcem po ďakova ť pánovi doktorovi za ten úvod, ktorý 

urobil. Ja samozrejme bezpochyby všetkými desiatimi  

podporujem tú činnos ť, ktorú tam on vykonáva. A myslím si, 

že nikto z poslancov nemá ni č proti tejto činnosti.  

Ale rád by som odde ľoval samotnú činnos ť a majetkovú 

otázku tejto stavby a okolitých pozemkov. Ja nechce m 

zaťažova ť detailami, ale pamätám si pred desiatimi, alebo 

dvanástimi rokmi, ke ď sme sa rozprávali na úrovni mestskej 

časti o odpredaji tej budovy, vtedy tá cena bola nie kde 

úplne, úplne inde. Teraz stav je taký, že budova bo la 

odpredaná sanatóriu a nedopatrením, to si fakt nevi em 

predstavi ť, ale nedopratrením sa stalo, že k tomu nebol 

predaný aj pozemok.  
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Dohodli sme sa na tom naposledy na rade, ak si dobr e 

spomínam, že samozrejme akceptujeme to, že tí pacie nti 

potrebujú ma ť aj, povedzme, nejaký výbeh a v rámci 

rehabilitácie chodia na ten dvor, alebo teda na ten , na tú 

záhradu, to znamená, že je logické, aby, aby ten 

prevádzkovate ľ mal vplyv na ten, na ten objekt, aby ho 

mohol revitalizova ť.  

Ale, ak sa dobre pamätám, tak na tej rade sme si aj  

povedali, že nemusíme ten pozemok predáva ť. Sta čí, ak ho na 

dlhodobo prenajmeme, povedzme aj za symbolickú sumu , tak 

aby na liste vlastníctva zostal v vo vlastníctve sa mosprávy 

a môže ho dlhodobo užíva ť práve sanatórium.  

Ja si myslím, že na tomto neni ni č zlé. Takto to 

prešlo aj na rade, takto to prešlo aj tu na zastupi te ľstve.  

Čiže moja otázka znie, pre čo znovu a pre čo predaj? Ja 

si myslím, že prenájom je aj pre nás a myslím, že n akoniec 

aj pre sanotórium výhodnejší. A ten ú čel, ktorý chceme 

dosiahnu ť, aby tí pacienti mali možnos ť sa rehabilitova ť 

vonku, bude splnený. 

Čiže ja poprosím na toto nejakú odpove ď.  

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. 
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Ono toto je také trošku typické, že áno so všetkým 

súhlasím, ale, a už to ide a v podstate nesúhlasí. Ako, 

toto sa mi nepá či, musím poveda ť.  

Ja sa chcem ešte raz spýta ť pána doktora, že ak, ak to 

bude iba prenajaté, či môžu, môžu robi ť ďalej to, čo chceli 

s tým robi ť, alebo, alebo to bude na prekážku. To by som 

najprv rád vedel. A potom môžem poveda ť, že teda radšej to 

prenajmime. Ale ak by to malo by ť na prekážku toho, čo 

s tým chcú robi ť, kde si chcú zohna ť na to peniaze 

a podobne, tak v tom prípade som naozaj za to, aby sa im to 

predalo.  

My sme tu predali už kopec vecí a za posledné štyri  

roky za podstatne slabším ú čelom, by som to povedal. Toto 

je naozaj pre m ňa ve ľmi, ve ľmi zásadná otázka.  

A videl som, čo tí ľudia tam dokážu spravi ť. Robí to 

naozaj málokto. Dokonca aj medzi tými odborníkmi, k torí, 

medzi ktorými sa oni pohybujú, sú medzi najlepšími.  Bolo by 

škoda im utopi ť, kvôli nejakej blbosti, ich zámer.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Augustini č.  

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja mám tú informáciu, že áno, že ten prenájom je 

problém, preto sa jedná o predaj. Ale však pán dokt or to 

asi ozrejmí.  

A tiež si myslím, že na čo je mestu majetok, alebo 

teda v tomto zmysle majetok pod budovou, ktorá už p atrí 

niekomu inému. Ja si myslím, že to je už trošku zby to čné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Budaj, ešte faktickou.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Na finan čnej komisii sme si vypo čuli argumenty aj 

záujemcu a pri našlo sa riešenie, ktoré jednoducho spo číva 

v tom, že pred scudzením bude právo mesta získa ť majetok 

naspä ť keby to táto strana chcela scudzi ť. A ešte bude aj 

zakotvené dodržanie ú čelu, ú čelu využívania pozemku.  

Eurofondy, pod ľa mňa, a iné fondy, ktoré chcú získa ť 

si vyžadujú, vyžadujú vlastníctvo. Plus chcú zrejme  bra ť aj 

úver a tam je tiež vlastníctvo trošku inej kategóri e.  

Ja som sa v príspevku chcel spýta ť a robím to už 

teraz, aby ste na záver mohli poveda ť, ako predkladate ľa, 

či sa tam táto okolnos ť nachádza? Čiže právo na pred, na 

spä ťvzatie, odkúpenie za tú istú sumu a ochrana, aby sa  

využíval pozemok na ú čely sanatória.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, teraz. Chcete ešte to, ten diskusný?  

Tak potom pán starosta Bajan.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Myslím si, že tí, čo poznajú prácu doktora Novotného 

s tímom, nebudú zbyto čne nad tým maturova ť. 

Faktom je, že tie výsledky sú nespochybnite ľné. A ja 

mám to š ťastie, že dvadsa ť rokov s ním môžem spolupracova ť. 

Takže, ak je predstava taká, že sa nepohnú z miesta  

ďalej a je tam predkupné  právo spätné pre mesto s t ým, ako 

stavebný úrad si samozrejme viem poradi ť, že ustrážim si 

využitie toho pozemku bez toho, že by sme mali neja ký 

problém. Takže toto, toto, o toto by som sa neobáva l. 

Ale ak je to naozaj stále ešte majetok mesta, treba  to 

zve ľaďova ť a obec na to nemá, tak v tejto chvíli to 

považujem za jediné riešenie, ako tomu pomôc ť. S tým, že 

naozaj, tieto veci nám nemôžu ujs ť pri predkupnom práve.  

Všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Námestník Černý. 
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Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Nadviažem na svojich predre čníkov.  

V článku V nájomnej, kúpnej zmluvy, v článku V kúpnej 

zmluvy sa hovorí práve o týchto predkupných právach  ako aj 

o možnosti spätného odkúpenia v prípade, že by došl o 

k nejakým iným, inému využitiu funk čnému, ako v tomto 

prípade schva ľujeme.  

To znamená, to je odpove ď na pána starostu Bajana, ako 

aj na pána poslanca Budaja.  

Súčasne dovolím si upozorni ť a teda, alebo upriami ť 

pozornos ť aj na územnoplánovaciu informáciu, ktorá hovorí, 

že teda pozemok taký, ktorý tu je, je funk čne využite ľný 

pre zariadenie napríklad kultúry, zdravotníctva, so ciálnej 

starostlivosti a tak ďalej. Z toho vyplýva, že nejaké 

maľova ť čertov na stenu, že by mohlo dôjs ť k nejakému inému 

funk čnému využitiu je asi teraz bezpredmetné.  

A samozrejme, slúži, slúži to ú čelu a rieši to 

problémy také, ktoré asi sa ťažko dajú niekde inde obstara ť 

alebo inde rieši ť. Hej? Závislí ľudia sú špeciálnou 

skupinou, je to, je to záležitos ťou dnešnej modernej doby, 

bohužia ľ, ale zat, zatvára ť pred ňou nemôžeme. 

A jednoducho, tí ľudia sú tu a potrebujú, aby sa to 

riešilo.  

Preto sa priklá ňam k tomu, aby sme odpredali tak, ako 

bolo požiadané.  
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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 ešte.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcela by som iba doplni ť pána, pána viceprimátora, že 

okrem tej kúpnopredajnej zmluve je to prednostné po núknutie 

naspä ť predávajúcemu zakotvené aj v návrhu uznesenia 

s podmienkami, v podmienke číslo tri.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán starosta Kuruc.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

No, ja by som. Normálne tak žasnem nad tou diskusio u 

tak trochu, lebo uvedomme si, že v Bratislave je mn ožstvo 

budov, ktoré vlastnia súkromníci a pod nimi my vlas tníme 

pozemky.  

My môžme by ť radi, že niekto chce pozemok, na ktorom 

vlastní svoju budovu od nás kúpi ť. Kiež by tak všetci 

chceli kúpi ť pozemky pod budovami, ktoré vlastnia a patria 

mestu. Aspo ň by sa mesto dostalo z tých problémov 

finan čných, ktoré má. Lebo my s tým pozemkom, si povedzme  

na rovinu, nikdy ni č neurobíme, lebo budovu vlastní 
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súkromník a, a my s tým pozemkom môžme tak akurát čaka ť čo 

s ním bude.  

Ale na druhú stranu ešte aj preto, že má tam teda 

slúži ť na takú vec, akú slúži. Čiže všetkými desiatimi by 

sme mali hlasova ť za to, aby sme to predali.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kríž, my vieme čo chcete poveda ť, takže, 

nech sa pá či. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja len chcem doplni ť, že nejde o pozemok len pod 

budovou, ale ide o ten pozemok okolo tej budovy. Po dľa 

mojich informácií. Teda aby sme boli si naisto, aby  sme 

nezavádzali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán námestník Kole.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Ja len na dovyslen, dovyves, dovysvet ľovanie toho, čo 

tu odznelo.  

Ja by som až tak š ťastný nebol, pokia ľ by si všetci 

kúpili za jedno Euro pozemky pod budovami, ktoré vl astnia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pá, pán doktor Novotný, prosím vás, ešte bola otázk a, 

keby ste mohli poveda ť.  

Čiže sa pýtali poslanci, či dokážete plni ť funkciu 

zariadenia aj ke ď tá záhrada bude iba v nejakom nájme 

a nebudete ju ma ť ako vlastník? 

To bola otázka. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Na mikrofón povedzte.  

Prosím vás, do mikrofónu. Keby ste jemu dali.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Občan   MUDr. Ivan   N o v o t n ý . :  

Je ma po čuť. Ďakujem pekne. 
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Prosím vás pekne, ja mám z týmto nájmom skúsenosti.  

Mne si na tých čo sú tie pieskoviská jeden pacient pred 

dvanástimi rokmi zlomil ruku. Dodnes nemám povoleni e to 

zruši ť. To je jedna vec.  

Druhá vec, my potrebujeme troška rozšíri ť tú budovu 

vzh ľadom na ten po čet pacientov a po čet záujmu o to  

zariadenie.  

Čiže tam my potrebujeme istý pohyb v tom. nie je mož né 

bez vlastníctva. Ja som mal s ľúbené, že medzi z z véháo zo 

svetovej zdravotníckej organizácie, že nám pomôžu 

v realizácii. Pokia ľ nemám vlastnícke právo, nemôžem urobi ť 

ni č.  

Čiže potrebujem. To, že mesto si zabezpe čí návrat, ja 

si myslím, že mesto príde len k istému pozitívnemu,  aj keby 

sme to rovno dneska zrušili, lebo už niektoré veci sú tam 

zase vylepšené v tej budove. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. ďakujeme pekne (poznámka:  nezrozumitelné 

slovo). Jasne ste sa, jasne ste sa vyjadrili, jasne  ste sa 

vyjadrili.  

Ešte poznámka pána poslanca Kríža. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za odpove ď. Lebo toto bola odpove ď 

na tú moju otázku pre čo nie nájom a pre čo predaj. Ale tento 
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argument mohol odznie ť ve ľmi dávno. Teraz sme sa dozvedeli, 

že tá budova sa má rozširova ť. Je to v poriadku, ak ide 

o tento ú čel. Ale nebolo by naozaj lepšie, keby tento 

argument bol ve ľmi jasne deklarovaný už od za čiatku? Však 

nejde, dúfam, o ni č zlé? Ak sú kapacity a potrebujú tam 

umiestni ť ďalších pacientov, tak nech sa rozširujú. Ale 

však to je argument, ktorý tu mohol kludne odznie ť. 

A nebolo by potom dobré, keby sme videli aspo ň nejaký 

nákres ako sa to rozšíri?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tu mi hovorí riadite ľ odboru, že v materiáli je táto 

informácia obsiahnutá.  

Treba si číta ť materiály, prosím vás.  

Pán Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel, vážení kolegovia. Podporil to 

starosta tejto mestskej časti. Je to bohum, bohumilá 

činnos ť. Naozaj sú tu aj referencie, že to tak je. Bodaj b y 

sa rozširovali takéto zariadenia a by sa rušili her ne a nie 

že toto hodnotíme ako keby tam išli robi ť atómový bunker.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela poprosi ť aj, aj Olivera Kríža, aj 

ostatných poslancov o podporu.  

Naozaj v tom materiáli je to kvalitne ochránené pre d 

zmenou ú čelu využitia. To znamená, ak by náhodou niekedy 

v budúcnosti nebodaj, čo naozaj neprajeme tomuto 

zariadeniu, sa by sa dostal do nejakej krízy, že by  muselo 

preda ť ten pozemok, musí ho preda ť mestu za tú istú sumu, 

to znamená, za to jedno Euro. To znamená, je to tam  

ošetrené. Dúfam teda, že to dotiahnu potom naozaj a j do 

toho katastra, kde si to môžme overi ť.  

Takže ja tam nevidím dôvod na žiadne obavy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  
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Keďže text je v materiáli, ktorí si všetcia 

preštudovali, takže v zmysle textácie.  

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 ťšes ť prítomných, 

tridsa ť za, pä ť sa zdržalo, jeden nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 12 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, 

PARC. Č. 12947 A PARC. Č. 12946/1, 

ING. LUCII ŠTRAUCHOVEJ, AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Sme v bode číslo dvanás ť. Je to Návrh na predaj 

pozemkov v Novom Meste.  
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Všetci súhlasia. Starosta súhlasil za predpokladu, že 

bude od členená časť pozemku. Ja som dostal informáciu, že 

bola od členená. Takže platia aj súhlasné stanoviská 

finan čnej komisie.  

Otváram diskusiu.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Návrh uznesenia v zmysle textácie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťšes ť za, šes ť sa zdržalo, jeden nehlasoval. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prosím vás, vie mi niekto vysvetli ť, tí čo sa 

neprihlásili do diskusie, pre čo nepodporili toto uznesenie?  

Šesť, šes ť ľudí nepodporilo. Všetky, bolo to vlastne 

bez úvodného slova. Neviem pre čo sme im to spravili toto?  
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Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

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

Ja som nehlasovala za, za takto navrhnutý materiál 

pretože jednak všimnite si, ako akýmsi zvláštnym sp ôsobom 

bola znehodnotená mestská parcela tak, že sú tam po stavené 

nejaké garáže, pri čom garáže sa vždy stavali ako do časné 

objekty, niekto z nich urobil trvalé objekty.  

O tej jednej garáži, neviem, či to nebola čierna 

stavba. Je to evidentné, že, že to bola znehodnoten á 

mestská parcela.  

A potom, predsa len nejaký vchod tam je. Ja viem, ž e 

je to možné preda ť to len jednému, alebo druhému susedovi.  

To všetko je pravda, ale napriek tomu sa mi nepá či, 

keď takto znehodnotenú mestskú parcelu my teraz ideme bez 

súťaže predáva ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

No, dobre, jako, diskusia už je uzatvorená. Ale ako  

potom vieme tým ľuďom pomôcť ke ď nepoviete poslanci vaše 

výhrady v diskusii, tak to upravme ten materiál 

a predložíme ho tak, aby vyhovoval vašim návrhom. A le ke ď 

nikto ni č nepovie a iba to neschváli, tak my nevieme čo 

máme robi ť.  

A diskusia už je uzatvorená, mrzí ma to, ale ste.  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No, pýtal som sa, že pre čo, lebo toto nie je férový 

postup. Nepovieme a neschválime. Čo ja tým ľuďom poviem? 

Čo, čo vadí poslancom? Na čo to bolo v komisii?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Majte procedurálny. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Dobre, tak poporadí. Nech sa pá či. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak, p. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak pán poslanec Budaj, nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Len chcem procedurálne poveda ť, pán primátor, ke ď 

dávate body bez rozpravy, alebo bez, bez úvodného s lova, už 

viackrát sa to stalo, že potom napomínate a pýtate sa 

poslancov pre čo hlasovali ako hlasovali. To je ve ľmi 

neobvyklé. Poslanec má na to právo.  

A neviem v akej rozprave potom vystúpite a pýtate s a 

poslancov pre čo nehlasovali. Je to nová rozprava o ich 

svedomí a vedomí? 

Pani Kimerlingová toto isté stanovisko vyjadrila aj  na 

finan čnej komisii.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak mohlo zaznie ť.  

Ja som dal dostato čne dlhý priestor na k, na diskusiu, 

dal som úvodné slovo a myslím si, že títo ľudia, ktorí od 

nás nie čo chcú, majú právo na to vedie ť pre čo to nedostanú. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nebolo úvodné slovo? Tak nabudúce lepšie po čúvajte.  

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

Ďakujem. 

V podstate tiež chcem sa prida ť k tomu, že úvodné 

slovo neznamená to isté čo diskusia. Úvodné slovo zaznelo, 

diskusia bola otvorená, nikto sa neprihlásil, išlo to 

ďalej, ale zrejme spätne nemá zmysel sa tomuto venov ať. 

Chcem zareagova ť to čo tu zaznelo. 

Kolegy ňa Za ťovi čová hovorila, že nehlasovala a z toho 

hľadiska, že nejakým spôsobom zlyhal ten systém zrejm e. 

Ak je to tak, mohol by nám, samozrejme, organiza čné 

oddelenie poda ť protokol z toho hlasovania a eventuálne 

môžme hlasova ť o vyhlásení, alebo teda môžme opakova ť 

hlasovanie v tomto prípade. 

Ak je to tak, samozrejme.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže problém pani Za ťovi čovej je potvrdený, teda jej 

hlasovacieho zariadenia.  

My si musíme odhlasova ť, že sa vraciame do toho bodu, 

že súhlasíme s tým, aby sme obnovili hlasovanie. 
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Takže, prosím, môžme teraz hlasova ť o tom, že sa 

vraciame do toho bodu dvanás ť, že súhlasíme s tým, aby sme 

obnovili hlasovanie.  

Takže prosím, môžme teraz hlasova ť o tom, že sa 

vraciame do toho bodu dvanás ť a potom urobíme ešte jedno 

normálne hlasovanie. Toto si musíme odhlasova ť.  

Prvý procesný. Vraciame sa do bodu. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Takže uznesenie nebolo prijaté, 

tridsa ťjedna prítomných,  

dva 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, pardon, to je nie uznesenie. Sory, sory, sory,  

áno, áno. Už som aj ja z toho.  

Takže sme v bode, sme v bode dvanás ť. Tak. Sme v bode 

dvanás ť.  

Chce niekto diskutova ť v bode dvanás ť?  

Otváram znovu diskusiu, aby sme mali možnos ť zisti ť 

názory.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 538 

Organiza čné,  prosím, môžte opravi ť to hlaso, to 

zariadenie? Aby mi ukázalo, či sa niekto hlási do diskusie.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak. Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Hanulík.   

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

Ďakujem. Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som poprosil to úvodné slovo. Ke ďže to tu 

niektorým chýbalo a mnohí asi, asi  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak, 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno. Ja by som iba chcel poprosi ť to, aby zaznelo 

úvodné slovo, lebo niektorí kolegovia tu povedali, že práve 

to úvodné slovo im chýbalo pri tom, aby boli lepšie  

informovaní o tomto, o tomto bode.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre, zazneje úvodné slovo. 

Ale ešte procene pani Pätoprstá, Za ťovi čová a Dostál.  
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja som sa chcela spýta ť pani Za ťovi čovej, či považuje 

to hlasovanie za zmäto čné, aby sme si urýchlili proces. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani Za ťovi čová.  

Mgr. Zdenka   Z a ť o v i č o v á , poslanky ňa MsZ: 

Áno, ja ak by bolo teda možné, ja by som poprosila 

opäť hlasova ť, lebo ja teda naozaj ma to nezobralo. Ja som 

chcela hlasova ť, ale nenasko čilo mi to. Ne, proste nešlo mi 

to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre, to už sme si povedali.  

Teraz, prosím predkladate ľa o úvodné slovo riadne 

a potom páni poslanci Hr čka, Augustini č, Dostál.  

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ide o návrh na predaj pozemkov v Bratislave 

v katastrálnom území Nové Mesto. Ide o odkúpenie po zemkov 

žiadate ľky pani Štrauchalovej, ktorá nadobudla susedné 
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nehnute ľnosti do podielového spoluvlastníctva s pánom 

Ľubomírom Porcerom, ktorý oznámil, že nemá záujem o kúpu 

nehnute ľností.  

Jednotková hodnota vyššiešpecifikovaných pozemkov b ola 

znaleckým posudkom stanovená na stoosemdesiatjedna celá 

devä ťdesiatštyri Eur meter štvorcový. Pri výmere 

tristodvadsa ťosem  metrov štvorcový je to po zaokrúhlení 

suma pä ťdesiatdevä ťtisíc šes ťstosedemdesiatšes ť Eur.  

Stanoviská všetkých odborných útvarov magistrátu bo li 

súhlasné. 

Stanovisko starostu mestskej časti Nové Mesto je 

súhlasné za predpokladu, že bude od členená časť pozemku 

a ponechaný vstup na pozemky pred garáž, pod garáža mi, čo 

sa aj stalo.  

Komisia finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta predložila materiál na rokovanier komisie 

a žiadala doplni ť stanovisko starostku, starostu mestskej 

časti Nové Mesto k takto od členenému pozemku. Takto súhasné 

stanovisko mesto získalo, je priložené.  

Mestská rada taktiež odporu čila predaj pozemku. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 
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Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Pán poslanec Budaj faktickou.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ja si to pamätám tak, že na fina čnej komisii sa 

netvrdilo, že je stanovisko suseda. Máte stanovisko  suseda?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa (poznámka:  nezrozumitelné slovo), 

teraz ide pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja skôr k procedúre ako k materiálu.  

V minulosti, pokia ľ niekto teda mal problém 

s hlasovaním, tak sa o tom nehlasovalo a dávalo sa 

opätovne, ale samozrejme, je to na rozhodnutí. K ľudne, ten 

procedurálny návrh má zmysel. Na druhej strane, pod ľa mňa, 

ak niekomu nefunguje hlasovacie zariadenie, má to d áva ť 

najavo v priebehu hlasovania a nie minútu po hlasov aní, 

čiže príde mi to trošku neštandardné. V minulosti sm e tu už 

takéto prípady mali.  

A napriek tomu, že nemám nejaký špeciálne, ako, sú tam 

naozaj argumenty pre aj proti, nemyslím si, že taký mto 

spôsobom vrá, principiálne nemôžem za takýto materi ál 

zahlasova ť, pretože takto sa to pod ľa mňa nerobí a už som 
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tu párkrát videl, že niektorí poslanec sa zabudol n a 

toalete, alebo niekde podobne a vzh ľadom k tomu, že to 

neprešlo, tak sa to opakovalo. To tak, proste, pod ľa mňa by 

to tak nemalo fungova ť. A ma ť, máme o dva týždne 

zastupite ľstvo, myslím si, že nie je problém, aby sa to 

dovtedy dojasnilo a o dva týždne to k ľudne môže prejs ť. Ale 

v tomto momente pre m ňa nie je možné zahlasova ť za takýto 

materiál.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Augustini č.  

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

Ďakujem. 

Dovolím si reagova ť, ke ďže som novomestská poslanky ňa. 

Tento bod sme mali nieko ľkokrát na miestnom 

zastupite ľstve. Chcem to uvies ť na pravú mieru. Ja som sa 

na tom mieste aj bola pozrie ť, je to naozaj problematické 

miesto z toho dôvodu, že tam naozaj chodia bezdomov ci 

a robia tam neporiadok. Tá pani sa o to stará už ne jaký 

čas. A je to dokonca aj ohradené, ale medzitým jej u ž tí 

bezdomovci vykradli garáž, vykradli jej dom a ona t eda sa 

bojí o svoj majetok. Preto povedala, že by to chcel a  ma ť 

vlastne, chcela vlastni ť.  
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V tej dôvodovej správe je aj napísané, že sused lis tom 

oznámil, že nemá záujem o odkúpenie. My sme ich obi dvoch 

mali aj na finan čnej komisii. On podporuje tento predaj, 

aby teda ona si to mohla kúpi ť, aby sa o to mohla stara ť. 

Mestská časť to nieko ľkokrát odsúhlasila, dokonca aj 

sa vyjadrila, že chce aby sa dalo dosta ť k tým dvom 

garážam. To bolo všetko vykonané. Čiže dala opätovne súhlas 

s týmto predajom. Ja nevidím dôvod za to nezahlasov ať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hanulík faktickou.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím vás, naozaj, je za to, ako po čujeme, 

zastupite ľstvo, podporuje to starosta, komisie.  

Myslím si, že tu prišiel spor, že sa chceme tak 

navzájom vytresta ť za to, že to hlasovanie z našej strany 

nebolo úplne. Potrestáme pani Štrauchovú za to, že my tu 

máme troška zmätky. Zdá sa mi to vo či tej pani ve ľmi nefér. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Presne tak.  

Pán poslanec Dostál. 

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

Ja sa ospravedl ňujem, ja som netušil, že teda je 

povinnos ť poslanca zdôvodni ť pre čo nebude hlasova ť za 

nejaký materiál. Doteraz som nezachytil, že by taká to 

povinnos ť existovala.  

Ja som za ňho nehlasoval pretože som mal pochybnosti 

podobné, ako tu už vecne povedala pani poslanky ňa 

Kimerlingová.  

Diskutovali sme o tom na finan čnej komisii, nehlasoval 

som za ten materiál na finan čnej komisii práve preto, že 

ten osobitný zrete ľ, tá, ten spôsob predaja sa mi nezdal 

dostato čne zdôvodnený a aj napriek tomu, že, že aj keby to 

išlo nejakým, nejako sú ťažou, tak pravdepodobne by, by sa 

tam ve ľmi ve ľa záujemcov už po tom čo sú od členené tie 

garáže, neprihlásilo. Napriek tomu si nemyslím, že to musí 

ís ť osobitným zrete ľom.  

Tak ak je potrebné vecne zdôvodni ť pre čo poslanec 

nebude hlasova ť za materiál, tak teraz som to urobil.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Povinnos ť samozrejme nie je, ale myslím, že tí ľudia 

si zaslúžia vedie ť, že v čom je problematickos ť ich 

postupu.  

Aj magistrát, aby lepšie vedel pripravova ť nabudúce 

materiály, aby sme vedeli ako rozmýš ľate.  

A mohlo to zaznie ť v stanovisku z finan čnej komisie 

toto.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len pre informáciu, ten materiál bol v podate ľni 

daný 2. decembra 2013, čo je jeden a pol roka. Čiže jeden 

a pol roka to blúdi a rieši na magistráte a teraz p re. 

Akože nehovorím, k ľudne akože má to, má to svoje, má 

to  svoju logiku, len mne príde naozaj ú čelové.  

A som zvedavý ke ď, ke ď nabudúce bude chcie ť niekto 

zaradi ť bod. Leba ja si pamätám, že ke ď, ke ď sa uzavrela 

diskusia a prišiel procedurálny návrh na zastupite ľstve 9. 

apríla, tak to dopadlo trochu inák. 30. apríla dett o.  
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A neviem. No mne sa nepá či, mne sa nepá či, že ob čas sa 

to spraví a teraz pod ľa mňa by malo by ť jedno, že či je to 

zmysel, alebo, alebo to je nezmysel, pre čo si chcú poslanci 

opätovne nejaký bod otvori ť, alebo si otvori ť diskusiu, mal 

by by ť princíp, že bu ď sa to dá vždy, alebo sa to nedá 

nikdy. A ke ď sa to robí ú čelovo, že ke ď nám to vyhovuje, 

tak to spravíme a ke ď nám to nevyhovuje, tak to ani 

neumožníme o tom hlasova ť, tak mne sa takéto, proste, 

pravidlá nepá čia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Augustini č. 

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

Ja chcem reagova ť na pána Dostála.  

Ten pozemok, neviem ako by sme robili sú ťaž, pretože. 

Ak, ak sa mýlim, ma opravte. Ten pozemok je prístup ný len 

pre týchto dvoch susedov. Lebo sme od členili vlastne 

pozemok pred garážami, to znamená, neviem kto by sú ťažil 

pozemok medzi dvoma domami, na ktoré nemá prístup. 

To si treba riadne pre číta ť tie materiály a potom sa 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec ešte faktickou reaguje na faktické na 

seba. 

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

Mýlite sa pani poslanky ňa, treba si riadne pre číta ť 

materiály, prístup tam je popri tých garážach. Nie je to 

prístup, ktorý by umož ňoval, umož ňoval tam ís ť autom, ale 

tadia ľ sa dá prejs ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani Konrad. 

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

Dovoľte, ja mám stanovisko, kde som  jednoducho jednou 

jednou vetou odporú čala  tento  predaj a na mestskej rade 

som vysvetlila pre čo. 

Ja som vlastne uviedla toto na tú mieru, že vlastne  je 

to trvalo znehodnotený pozemok, ktorý je v majetku mesta 

a že malo by by ť v našom záujme, teraz hovorím za mesto, 

hej, tento pozemok preda ť. A, a ten vjazd, ktorý tam je, 

nezodpovedá vlastne napoje, ten pozemok nezodpovedá  

veľkos ťou zastavite ľnému pozemku. Ne, nemôžme tam, nemôže 

mať vjazd, čo je povinnos ťou pozemku, aby vlastne dostal 

stavebné povolenie. Vjazd z verejnej komunikácie.  
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Čiže on je trvalo znehodnotený. Podotýkam, že vlastn e 

my toto nemôžme da ť do sú ťaže, lebo to nikto nekúpi.  

A ešte chcem poveda ť, že tieto garáže vznikli 

v minulosti, vznikli v minulosti a že znehodnotili tento. 

Boli asi pravdepodobne. Ur čite boli v majetku mesta. Len 

sa, len sa potom predali do súkromných, do súkromný ch.  

Čiže chcem poveda ť, že vlastne mesto si samo 

znehodnotilo pozemok  ak takto. V minulosti. Ak tak to si 

môžem dovoli ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Mňa teda naozaj nemôže nikto obvini ť z toho, že 

obhajujem osobitý zrete ľ, nie som naozaj priate ľom tejto 

inštitúcie, ale povedzme si, ako zákon definuje oso bitý 

zrete ľ a ten jednozna čne hovorí, že je tu možnos ť, ak sa 

dotýka po, objekt pozemku, je tu možnos ť urobi ť osobitný 

zrete ľ. Toto je v zákone. 

Takže my sa jedine čo sa môžme pýta ť, to je cena a či 

tu bol urobený súdnoznalecký posudok a samozrejme a j to 

stanovisko suseda. To považujem za k ľúčové, že sa, že sa 

spýtal susedný. Že sa bolo spýtané aj susedného maj ite ľa 
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tohto objeku. Pretože to sa často nedeje. Čiže ja tam 

nevidím dôvod na nejaké pochybnosti.  

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 myslím, že všetci máme na mysli to, aby sme čo 

najlepšie nakladali s majetkom mesta a v tomto príp ade ma 

teda udivuje priebeh tej diskusie, pretože tá pani 

Štrauchová si ide kúpi ť, ako sme po čuli od pani 

architektky, zbytkový pozemok, ktorý sa fakticky ne dá nijak 

inak využi ť a ide si ho kúpi ť za stoosemdesiat Euro za 

meter štvorcový.  

Pre m ňa už len toto je dôvod hodný osobitného zrete ľa, 

pretože vä čšiu cenu nemôžme dosiahnu ť, lebo ten pozemok 

jednoducho sa nedá inak využi ť.  

Kto si tam kúpi pozemok kde je prístupová cesta šir oká 

meter a pol? To je úplný nezmysel. A navyše aj tá c ena je 

adekvátna.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Olekšák.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja by som taktiež podporil slová pána poslanca, aj 

pani poslankyne. Jednozna čne, tá cena stoosemdesiatdva  

Euro meter štvorcový je absolútne legitímna, takže neviem 

o čom je táto diskusia.  

Poprosil by som teda, keby tento materiál podporili . 

 

Ďakujem pekne. 

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: 

Reagujem na pani poslanky ňu Pätoprstú. 

Rád by som sa nechal pou či ť, v ktorom zákone je 

napísané, že ak je to susedný pozemok, tak je to os obitný 

zrete ľ, lebo ja taký zákon nepoznám. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďalšie príspevky do diskusie.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dobre. koniec diskusie.  

Návrhová komisia, prosím, ešte raz návrh uznesenia.   

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa pod ľa § 9a 

odsek 8 písmeno e) zákona SNR číslo 138/1991 Zbierky o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj dv och 

pozemkov registra „C“, v katastrálnom území Nové Me sto, a 

to novovytvoreného pozemku parcelné číslo 12946/1 - záhrady 

vo výmere 99 m², ktorý vznikol pod ľa geometrického plánu 

číslo 30018/14 od členením z pozemku registra „C“ katastrál, 

v katastrálnom území Nové Mesto, parcelné číslo 12946/1 a 

pozemku parcelné číslo 12947 - záhrady vo výmere 229 m², 

zapísaného na liste vlastníctva číslo 5567, za cenu 

stoosemdesiatjedna celá devä ťdesiatštyri Euro meter 

štvorcový, to znamená za kúpnu cenu celkom 

päťdesiatdevä ťtisíc šes ťstosedemdesiatšes ť celá tridsa ťdva 

Eura, inžinierke Lucii Štrauchovej,  Bratislava  

s podmienkami: 
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Po prvé: Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 3 0 dní  

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupite ľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnos ť. 

Po druhé: Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní 

od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami. 

Prípad hodný osobitného zrete ľa spo číva v tom, že 

pozemky registra „C“ v katastrálnom území Nové Mest o, 

záhrady vo výmere 99 m², ktorý vznikol pod ľa geometrického 

plánu od členením z pozemku registra „C“ – záhrady vo výmere 

dvestodevä, 229 m², bezprostredne susedia s pozemka mi 

registra „C“ v katastrálnom území Nové Mesto,  parc elné 

číslo 12948 a parcelné číslo 12949, v podielovom 

spoluvlastníctve inžinierke Lucii Štrauchovej v 1/2  a 

Ľubomíra Porzera v 1/2. 

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 

uznesenia. 

Kuruc. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

No, to je hlasovanie. 
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Tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťjedna za, štyria sa zdržali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 13 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 

VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Sme v bode číslo trinás ť a to je Správa o výsledkoch 

kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hla vného 

mesta SR Bratislavy.  

Pán inžinier, nech sa pá či, máte slovo.  

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

SR Bratislavy: 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni, zdanlivo 

jednoduché kontroly v našich rozpo čtových organizáciách.  

U obidvoch by som sa zastavil jednou myšlienkou.  

Zatia ľ čo v tej prvej je prijaté už len jedno 

opatrenie v oblasti všeobecne vykonávanej predbežne j 

finan čnej kontroly, tak chcem upozorni ť na to, že mestský 
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kontrolór má uložené mestským zastupite ľstvom, aby 

predkladal opatrenia, ktoré sú prijaté k obsahu spr ávy. Má 

to uložené mestským zastupite ľstvom uznesením.  

V tomto. Zriedkakedy sa mi stáva, aby som vás 

informoval, že opatrenia, ktoré boli prijaté, nie s ú 

v súlade s tým, ako sme si ich predstavovali a to p ráve 

z toho dôvodu, že oblas ť mzdová, ktorá bola, myslím, v bode 

1.7 konštatovaná, nebola doriešená pre nás adekvátn ym 

spôsobom, o čom sme pani riadite ľku aj písomne upozornili, 

ale nemáme už žiadnu ďalšiu páku na to, aby sme vynucovali 

iné opatrenie. A je to ďalej na riešení vedenia magistrátu.  

V druhom prípade ide o otázku využívania priestorov  

pre ubytovanie pracovníkov v sociálnom zariadení.  

Môžem konštatova ť, že opatrenie, ktoré bolo prijaté 

ako pred ĺženie predchádzajúceho opatrenia, je v sú časnej 

dobe už konsenzuálne doriešené s tým, že pracovník,  ktorý 

si neoprávnene prebudoval bez písomných súhlasov pr iestor 

na tretiu izbu, uvedie do pôvodného stavu priestor s tým, 

že tá izba, ktorá tým pádom vznikne, bude k dispozí cii iným 

ďalším záujemcom, ktorí budú ma ť záujem pracova ť v tomto 

sociálnom zariadení.  

Toľko na úvod. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 
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Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som sa mal možnos ť už troška o tomto materiáli 

rozpráva ť s pánom kontrolórom ešte na tom poslednom, alebo 

na tej prvej časti tohto zastupite ľstva. 

Mňa tam zaujímala jedna vec. Ideálne sa pri výkone 

kontroly nezistí ni č, lebo všetko je v poriadku. ale 

niekedy sa stane, že sú tam nejaké nedostatky a sta lo sa to 

tak aj teraz. Ke ď tí, čo ste si mali možnos ť pre číta ť tú 

správu podrobne, tak tam tie nedostatky sú uvedené.  S tým, 

že v podstate z toho materiálu je zrejmé, že tie ne dostatky 

stále neboli odstránené. A teda ja by som sa chcel spýta ť 

aj pána kontrolóra, aj teda vedenia mesta, že aký j e tuná 

nejaký koncep čný prístup, alebo systém k tomu, ke ď niekto 

poruší ten, poruší nejaké ustanovenia zákona, alebo  

finan čnú disciplínu. Pán kontrolór to konštatuje, možno t o 

konštatuje opakovane. Či to náhodou neskon čí tak, že pán 

kontrolór tam ide po nejakom čase, znova zistí to isté, 

znova nám napíše správu, znova si to tu zoberieme n a 

vedomie. možno o rok tam pôjde znova, znova to is, to isté 

zistí, alebo stále to nie je odstránené. Že aby to dávalo 

nejaký zmysel, lebo tá osoba, ktorá, o ktorej sa 

konštatovalo, že nie čo porušila, v prvom rade to slúži na 

nápravu tej situácie pre ňu, ale pokia ľ, ja sa nazdávam, že 

pokia ľ sa to dlhodobo nerieši, alebo sa to nechce 
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odstráni ť, tak, tak tá osoba by tam nemala čo robi ť na tom 

vedúcom poste kde je. 

Takže, teda ani jednu z tých osôb osobne nepoznám, ani 

ni č proti nej nemám, ale toto by som si rád vysvetlil.  Teda 

jednak od pána kontrolóra a možno pána primátora, ž e aké sú 

ďalšie potom kroky, ke ď sa zistí porušenie a stále sa 

neodsta ňuje. A povedzme ani pri tej následnej ďalšej 

kontrole to stále nie je odstránené.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán kontrolór, chcete k tomu?  

Nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

Veľmi krátko.  

Preto som v úvodnom slove uviedol rozdielny prístup  

v týchto dvoch kontrolách, lebo medzi časom, čiže práve 

v dobre kedy došlo k posunutiu pokra čovania zastupite ľstva, 

ktoré bolo prerušené, v tom druhom prípade už aj bo la 

vyriešená tá pôvodná chyba, ktorá vznikla teda bez 

zavinenia sú časnej riadite ľky, ale nedokázala ju odstráni ť. 

Teraz sa vyvinul vä čší tlak na toho človeka, na toho 

pracovníka, ktorý ustúpil a tým pádom neni treba ro bi ť 

opakované pokusy o rekolaudáciu pôvodne dvojizbovéh o na 
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trojizbový byt a lepšie sa využijú priestory, ktoré  sa tým 

pádom vlastne uvo ľnili.  

Ten prvý prípad som už uviedol v úvodnom slove.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Sta čí? Takéto vysvetlenie? 

Dobre,  ďakujeme pekne.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Návrh uznesenia: mestské zastupite ľstvo berie na 

vedomie Správu o výsledkoch kontrol vykonaných útva rom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie prijaté. 

 

 

BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 4 

ŠTATÚTU PEŇAŽNÉHO FONDU NA PODPORU 

ROZVOJA TELESNEJ KULTÚRY V HLAVNOM 

MESTE SR BRATISLAVE A NÁVRH NA 

VYMENOVANIE ČLENOV RADY PEŇAŽNÉHO 

FONDU NA PODPORU ROZVOJA TELESNEJ 

KULTÚRY V HLAVNOM MESTE SR 

BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod štrnás ť otvárame.  

A pán zástupca, nech sa pá či, uve ďte. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ide o návrh na schválenie dodatku číslo 4 štatútu 

Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry a návrh 

na vymenovanie členov rady s tým, že návrh na schválenie  
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dodatku číslo 4 štatútu Pe ňažného fondu, ktorým sa mení 

počet členov rady fondu na pä ť, z pä ť na šes ť. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ako? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Áno?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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, tento materiál sme, sme predsa schválili na 

minulej, na minulom zastupite ľstve. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A preto to bolo preškrtnuté tuná, ja som nevedel, ž e 

pre čo to to preškrtnuté. 

Som si hovoril, že pre istotu to dám ešte raz.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Pán starosta Pilinský. 

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

Pardon, ak môžem.  

Ono raz schválené nebolo, ale potom tuším na, na 

podnet kolegyne Augustini č, alebo teraz som nevedel či si 

to bola ty alebo So ňa, takže to, to  nebolo o mene, takže 

sa to dalo hlasova ť ešte raz, tak tá komisia bola zvolená 

znovu. Takže ja si myslím, že už tento materiál je dneska 

bezpredmetný.  

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. 

Tak vieme si vyjasni ť, že či bol, alebo nebol ten 

materiál schválený?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Organiza čné oddelenie, prosím vás, môžete?  

Musia sa pozrie ť do toho. Áno.  

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

To isté. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To isté, hej?  

Pán poslanec Žitný, tiež to isté.  

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

Ja by som len chcel apelova ť na, na váš s ľub, pán 

primátor, že dneska budeme rýchly. Nezara ďujte, prosím vás 

body, ktoré musíme dva krát prebera ť. Vonku tridsa ť 

stup ňov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Neprešlo mi to, hej.  

Pán poslanec Chren. 

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

Teda tento bod bol schválený, tam vznikol problém, že 

bolo iné znenie elektronického materiálu a toho, kt orý bol 

vo fyzickej  podobe. Bol tam iný zoznam členov komisie, 

preto to hlasovanie bolo zmäto čné a hlasovalo sa opätovne 

a bolo to schválené.  

Čiže tento bod je už pasé dnes. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Čiže tento bod je pasé.  

Končím rokovanie o bode číslo štrnás ť, lebo už bol 

schválený.  

 

 

BOD 16 PREHĽAD A HODNOTENIE MEDZINÁRODNEJ 

SPOLUPRÁCE HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY ZA ROK 2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A prechádzame k bodu číslo pätnás ť,  

To je preh ľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce 

hlavného mesta Bratislavy za rok 2014. 

A ja prosím pani Dachovú, vedúcu oddelenia 

medzinárodných vz ťahov o krátke úvodné slovo. 

Pani Dachová, nech sa pá či. 

Mgr. Andrea   D a c h o v á ,  vedúca oddelenia zahrani čných 

vz ťahov a protokolu: 

Vážený pán primátor, vážení páni námestníci, vážené  

pani poslankyne, páni poslanci, dovo ľte mi, aby som uviedla 
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materiál Preh ľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce 

hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy za rok 

2014. 

Ide o tradi čný informa čný preh ľadový materiál, ktorého 

cie ľom je stru čné zhrnutie základných aktivít hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti 

medzinárodnej spolupráce za rok 2014. To znamená, p očas 

funk čného obdobia bývalého primátora pána Milana Ftá čnika.  

Materiál spracovala bývalá vedúca oddelenia 

zahrani čných vz ťahov a protokolu pani Jana Švecová. Pani 

Švecová uspela v konkurze na pracovnú pozíciu na 

ministerstvo zahrani čných vecí a európskych záležitostí 

a rada by som jej aj na pôde mestského zastupite ľstva 

poďakovala za jej nieko ľkoro čnú prácu pre mesto a jej za 

spoluprácu.  

Samotný materiál obsahuje okrem dôvodovej správy tr i 

hlavné časti, ktoré ponúkajú preh ľad aktivít hlavného 

mesta.  

Prvá časť medzinárodná spolupráca Bratislavy 

s partnerskými mestami. Druhá časť pôsobenie Bratislavy 

v európskych združeniach a organizáciách a tretia časť 

prijatia medzinárodných partnerov na pôde hlavného mesta.  

Súčasťou predkladaného materiálu je aj výpis zo 

zápisnice zo zasadnutia komisie pre cestovný ruch 

a medzinárodnú spoluprácu mestského zastupite ľstva zo d ňa 

12. mája 2015 a uznesenie mestskej rady číslo 85/2015 zo 

dňa 14. mája. Obidva subjekty odporú čajú mestskému 
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zastupite ľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky tento 

informa čný materiál zobra ť na vedomie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne za úvodné slovo.  

A prosím. Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Pán poslanec Vetrák. Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pe, ďakujem pekne za slovo, len možno ešte tak 

na dokreslenie tej situácie pokia ľ ide o medzinárodnú 

spoluprácu.  

Vlastne ten základný strategický materiál je z roku  

2011 a každo, každoro čne sa vyhodnocuje pravide ľne.  

My sme to naozaj preberali na komisii, vyhodnotili 

sme, vyhodnotili sme to ako  ve ľmi kvalitne spracované. 

Napriek tomu mali sme tam viaceré podnety smerom do  

budúcna, čím by sa to ešte dalo  vylepši ť, preto si len tak 

nadia ľku chcem overi ť, že tie poznámky, ktoré sa tam 

spísali na tej komisii, sa dostali aj k vám, aby sm e to 

potom budúci rok mohli ma ť ešte lepšie ako je to teraz.  

No a oh ľadne toho základného strategického materiálu 

z roku 2011, ja len by som aj ostatným rád dal vedi eť, že 

viacerí poslanci tohto zastupite ľstva pracujú na, na 

aktuali, teda na návrhu, akým spôsobom by sa ten zá kladný 

strategický materiál mal aktualizova ť. Robíme to aj 
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v spolupráci vlastne s vedením mesta. Trvá to trošk a 

dlhšie, za čali sme vo februári, máme jún, ale nevadí, bude 

to o to kvalitnejšie. Verím, že sa nám to podarí, a by sme 

to mohli aktualizova ť, lebo je to predsa len materiál 

z roku 2011. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Je to presne tak. Je to dobrý námet ten materiál 

z roku 2011, ale je, aj si viem predstavi ť, že predložím 

nejakú aktualizáciu.  A viem, som rád, že poslanci majú 

záujem o túto tému a spolu to, spolu to dopracujeme  a dáme 

teda nejaký ďalší krok.  

Keď sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a prosím 

návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Návrh uznesenia je: mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie Preh ľad a hodnotenie 

medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratisla vy za 

rok 2014. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných, 

dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 35A NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA VO VECI 

OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU A 

ZMEDZENIA ROZPORU ZÁUJMOV PODĽA 

ČL. 9 ODS. 2 PÍSM. A) ÚSTAVNÉHO 

ZÁKONA Č. 357/2004 Z. Z. O OCHRANE 

VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE 

FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A prechádzame do posledného bodu pred vystúpením 

občanov a to je bod 35A.  

A prosím predkladate ľa pána poslanca Vetráka o jeho 

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

Áno, ďakujem za slovo.  

Tak niekedy sa to stane, že nedopatrením niekto aj 

oneskorene podá to majetkové priznanie. Žia ľ, stalo sa to 

teraz pani Svore ňovej, čo mne je osobne ľúto. Je to taká 

malichernos ť, ale ten zákon je ve ľmi prísny. Už aj ten 

jeden de ň omeškania sta čí na to, aby sa teda malo za čať 

konania, o čom musí rozhodnú ť zastupite ľstvo. 

Ja si v tejto súvislosti ešte dovolím uvies ť, že si 

veľmi vážim prístup Soni Svore ňovej v tejto veci, ktorá od 

začiatku k tomu proste pristupovala priamo čiaro, jednoducho 

uznala si, že to zmeškala. Ja verím, že sa to už ne bude 

opakova ť, aby sme sem nemuseli s takýmito materiálmi 

chodi ť. A škoda len, že takto k tomu nevedia pristúpi ť aj 

niektorí iní poslanci, ale to je už je na inú disku siu.  

Takže, tento materiál je o tom, ako za čať to konanie 

a že ho vôbec za čať a všetky tie úkony, ktoré požaduje 

ústavný zákon, aby to malo tie náležitosti, ktoré t en zákon 

vyžaduje.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja len zopakujem to, čo som už povedala teda pánovi 

Vetrákovi. V podstate stalo sa mi to, že som majetk ové 

podanie, priznanie podala nedopatrením o de ň neskôr, 

pretože z nejakého, z pracovných dôvodov som skrátk a 

nestihla dôjs ť v čas do podate ľne  v ten de ň, kedy sa malo 

podať a skrátka mi prišiel ako v tej chvíli, ako rozumne jší 

postup poda ť to hne ď na druhý de ň ráno do podate ľne, než 

zdržiava ť poštou.  

Čiže stala sa mi táto chyba, ospravedl ňujem sa za ňu 

a ak je potrebné udeli ť za ňu trest, tak ho samozrejme 

prijmem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Návrh uznesenia v zmysle textácie.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných, 

pätnás ť za, jeden proti, jedenás ť sa zdržalo. 

Prijaté uznesenie. 

 

 

BOD 36 NÁVRH NA NEPRIJATIE PONUKY NA 

BEZODPLATNÝ PREVOD NEHNUTEĽNÉHO 

MAJETKU ŠTÁTU V SPRÁVE MINISTERSTVA 

OBRANY SR V BRATISLAVE, K. Ú. 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ešte prejdeme k bodu tridsa ťšes ť, to je Návrh na 

neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnute ľného 

majetku. 

Pán magister, prosím, o úvodné slovo.  
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Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ide o Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný pre vod 

nehnute ľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky. 

Ide vlastne o bunkre, ktoré vlastne Ministerstvo 

obrany Slovenskej republiky ponúka popri hraniciach  

Slovenskej republiky v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves.  

Predmetom ponuky nie sú pozemky pod týmito stavbami .  

Komisia finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta odporú ča schváli ť neprijatie ponuky na 

bezodplatný prevod nehnute ľného majetku. 

Mestská rada odporú ča schváli ť tiež neprijatie ponuky 

na bezodplatný prevod nehnute ľného majetku.  

Ďakujem. 

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

Ja by som len chcel informova ť, že na finan čnej 

diskusii sa zvažovala aj taká možnos ť, že by sa časť vo 

vz ťahy k časti tých bunkrov vyhovelo tej ponuke. To, pre čo 

sa finan čná komisia priklonila k návrhu nevyhovie ť, to 

súviselo s tým, že sú tam tie nedoriešené, nedorieš ené 

majetko-právne vz ťahy týkajúce sa pozemkov. Nemali by sme 

pre to nejaké využitie. 

Len teda, hovorilo sa aj o možnosti, že, že, že 

niektoré bunkre sú takýmto spôsobom prevádzkované a j 

samosprávou, teda nie priamo, ale, ale sú tie bunkr e 

zverené ob čianskym združeniam, ktoré sa o ne starajú. Takže 

možno by bolo zaujímavé vedie ť aj, že aké má ministerstvo 

ďalší záujem s využitím týchto bunkrov, lebo teda ur čite by 

nebolo dobré, ak by mali by ť rozpredané a nejakým spôsobom 

zlikvidované. Ale teda ak by ministerstvo dokázalo na ne, 

pre, pre ne nájs ť také využitie, ako, ako samospráva, 

neviem kde, myslím v Petržalke, tak, tak by to ur čite bolo 

prospešné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela asi v tých intenciách hovori ť ako pán 

Dostál, že napríklad petržalské bunkre asi už všetc i 

poznáte, už je to ve ľký pojem, už je to aj ve ľký zaujímavý 

turistický objekt z h ľadiska zahrani čného turizmu.  

Ja som sa práve chcela spýta ť, že či ste komunikovali 

aj so starostom Devínskej Novej Vsi, či by si oni mestská 

časť, že keby sme to my prevzali, že by sme to potom 

zverili. Lebo ja to vidím ako jediné riešenie. Nie je 

dobré, ke ď to vlastní mesto, je to lepšie, ke ď to vlastní 

mestská časť. Či ste rokovali s nimi, že by boli ochotní, 

ak by sme to prevzali potom prijali, potom vzali do  

svojich, do svojho, do svojej správy.  

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: 

Politická komisia, finan čná komisia tomu venovala 

pozornos ť pomerne dlho a preto ma mrzí, že sa nepodarilo 

to, čo som apeloval na pána Bialka a viacerí členovia 

komisie. Aby sa, ke ďže časť tých bunkrov má vlastné 

pozemky, preskúmalo, či ministerstvo je ochotné oddeli ť 

tieto dve ponuky. Jedna ponuka na prevzatie bunkrov , ktoré 

nemajú vysporiadané  pozemky, tie by Bratislavu mož no 

zaťažili administratívne, alebo prípadne nejakými nájm ami. 
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Ale bunkre, ktoré by mali pozemky vo vlastníctve 

štátu, by sme naozaj mohli prevzia ť a zabráni ť tým, aby sa 

nestali predmetom nejakej komer čnej ni čivej činnosti. Lebo 

oni majú svoju výpovednú pamiatkovú hodnotu, Bratis lava je 

mesto na hranici železnej opony a tie bunkre majú p resne 

toto posolstvo. A najmä dnes ke ď budujeme cyklotrasy sa 

stali vítanými bodmi, cie ľmi takýchto výletova aj záujmu 

zahrani čných turistov.  

Znovu by som apeloval, alebo možno niekto dá 

informáciu, že či prišlo k takým rokovaniam a či je nejaká 

informácia z ministerstva. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán magister, nech sa pá či. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Zodpovedal by som vlastne na tie tri otázky. Vlastn e 

ide o to, že so starostom z Devínskej Novej Vsi sa 

rokovalo. Nemá záujem. Je tam problematický aj prís tup 

vlastne z okolitých pozemkov. 

Ďalšia vec. Tá ponuka z Ministerstva obrany Slovensk ej 

republiky je táto. Čiže v podstate je to ponuka ako 
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prebyto čný majetok štátu, čiže vlastne berie sa to ako „ber 

alebo nechaj tak“. 

Pokia ľ by sme sa bavili o novej, novej ponuke, alebo 

novom oslovení, tak je to nová ponuka, o čom samozrejme sa 

dá uvažova ť, ale tu je  návrh na takúto ponuku od štátu, 

kde sa vlastne nediskutuje o rozšírení. Zatia ľ. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Grendel. 

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

Asi riadnym príspevkom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nech sa pá či. 

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

Ja by som predsa len navrhol doplni ť uznesenie, ke ďže 

materiál znie Návrh na neprijatie ponuky, aby sme 

odporu čili primátorovi, alebo požiadali ho o iniciovanie 

rokovania s ministerstvom obrany, tak ako spomínal pán 

predseda finan čnej komisie, aby ministerstvo prišlo s novou 

ponukou vyslovene s tými objektami, pri ktorých nie  je 

problém s vysporiadaním pozemkov pod týmito objekta mi. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 575 

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 vás chcem poprosi ť o tú odpove ď či sa rokovalo so 

starostom či by dokázal prevzia ť potom do správy tie 

bunkre?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Teraz to hovoril pán magister.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Prepá čte, ja som to nepo čula. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Odmietol? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Pán poslanec Grendel mal v rozprave návrh na doplne nie 

uznesenia, ale nedal ho písomne, takže. 

(poznámka:  čaká sa na doru čenie písomného návrhu 

doplnenia uznesenia od poslanca Gábora Grendela) 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Navrhuje, že hlasova ť po ďalšom bode, takže. 

Po slove ob čanov, no. Už je šestnás ť nula jeden.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak po čkáme, nedal to písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak máme zatia ľ iba jedného ob čana, tak pán poslanec 

Grendel má čas si to prepiša ť, prepísa ť. 

Pán Kotala, nech sa pá či.  

Počkať, pán poslanec Hr čka má faktickou.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Naozaj, že dajme, dávam procedurálny návrh na 

prerušenie tohto bodu, môže sa a vrátime sa k nemu po 
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tomto. Myslím, že tie tri minúty bohate sta čia. A tu 

viacerí vraveli, že aby sme to urýchlili. Môže to p omôcť. 

Čiže procedurálny návrh na prerušenie tohto bodu 

a vrátime sa k nemu po slove ob čanov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre, ďakujem.  

O tomto, to, to sa hlasuje sa teraz asi o tom. 

Tak odhlasujme si to, že najprv ob čania a potom si 

kľudne odhla, sa vrátime k tomu. 

Čiže kto je za ten procedurálny návrh pána poslanca 

Hrčku? 

Hlasujete prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťosem za. 

Prijali sme procedurálny návrh. Takže bod je 

prerušený. 

(poznámka:  prerušené rokovanie o bode číslo 36) 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 578 

36A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A nech sa pá či, pán Kotala môže vystúpi ť.  

Občan   Alan   K o t a l a :  

Vážené dámy, vážení páni, vystupujem za spolo čnos ť 

Ružinovská 1. 

Pred dvomi rokmi nám magistrát vydal uznesenie, 

v ktorom nám dávate podmienku ako kolaudáciu objekt u 100 

bytov výstavbu chodníka ako aj vyra ďovacieho pruhu na vašom 

mestskom pozemku.  

Žiados ť o tento nájom sme podávali 16. mája 2013. To 

znamená, pred dvomi rokmi. A dnes ste ju po dvoch r okoch 

čakania zamietli.  

Ku dnešnému d ňu je objekt dokon čený, je tam 

nainvestovaných vyše devä ť miliónov Euro a sto mladých 

ľudí, ktorí má zazmluvnené byty čaká na nas ťahovanie. 

Nakoľko ste dnes žiados ť o prenájom pozemkov 

neschválili, tak vás týmto žiadam o zrušenie tej po dmienky 

uznesenia  z 12. 11. 2013, aby sme postavili chodní k 

a vyra ďovací pruh ako podmienku kolaudácie, nako ľko túto 

nemôžme splni ť, ke ďže nám pozemky nechcete prenaja ť.  

Tak ako hovorila pani Šimon či čová, budova tam stojí 

päťdesiat rokov, bola plne obsadená a žiadny vyra ďovací 
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pruh tam dosia ľ nebol potrebný. To chcel iba magistrát, nie 

my.  

Čo sa týka chodníka, ďalší chodník sa nachádza asi 

pätnás ť metrov ved ľa, respektíve obyvatelia budú môc ť 

prechádza ť aj cez naše parkovisko, nako ľko nebude oplotený. 

My sme ten pruh, ani chodník teda budova ť nežiadali, 

túto podmienku ste nám dali vy magistrát.  

V závere by som iba chcel poveda ť, že bytový dom je 

k dnešnému d ňu dokon čený a sto mladých rodín, ktorí si 

zobrali na byto, na byty hypotéky sa teraz kvôli vá m 

niektorým nemôžu môc ť nas ťahova ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  

No to je to, čo som hovoril vo svojom vystúpení, ke ď 

sme o tomto bode hlasovali, že tam padlo rozhodnuti e pred 

dvoma rokmi a dneska nie je žiadne dobré riešenie, je len 

riešenie zlé a horšie, pretože tá stavba bola povol ená, 

chodník bol zrušený, bol zastavený. Dnes ten dom je  
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postavený, čaká na kolaudáciu. Sto mladých rodín, 

obyvatelia z okolitých domov chodia po tráve a po b late. 

Chcem sa spýta ť, pán primátor, lebo neviem úplne aký 

je procesný postup. Je vôbec možné to čo navrhol pán ob čan, 

to znamená, že zruši ť tú podmienku a tým pádom by sa aj 

zachránili tie stromy, teda neboli by ohrozené tie stromy 

výstavbou chodníka, aj by sa mohol skolaudova ť dom, aj 

ľudia by mohli chodi ť cez to parkovisko a nemuseli by 

chodi ť po blate. Je takéto riešenie možné, ke ď ten chodník 

zastupite ľstvo nechce dovoli ť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Neviem aký je ten proces.  

Ak je to v záväznom stanovisku mesta, tak je to 

záväzné a bolo by treba spravi ť asi nové záväzné 

stanovisko. To znamená, novú žiados ť. Asi takýmto štýlom 

to, to vyrieši ť.  

Pán poslanec Kaliský. 

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

Ja by som chcel k tomuto poveda ť, že ur čite dám návrh 

uznesenia hne ď na tomto zastupite ľstve na zrušenie tejto 

podmienky. 

Je to možné z h ľadiska nevykonate ľnosti, čo sa práve 

teraz uznesením, tým, že sme to neodhlasovali stalo . 
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani Pätoprstá, vy reagujete na koho faktickou? 

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

poslanky ňa MsZ: 

Na vás. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ale ja.  

No, dobre. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja som sa chcela, ja som vás chcela doplni ť, že či by 

mohla na to odpoveda ť pani dopravná inžinierka, že či je 

možné to čo navrhol pán Kaliský, urobi ť teraz? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To si myslím, že nie je asi dobre, aby sme to rieši li 

tu horkou ihlou na zastupite ľstve. My si to premyslíme 

a pán poslanec Kaliský to ur čite navrhne potom tak, aby sme 

to spravili správne. 
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Pán poslanec Kuru, pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja už som to hovoril vtedy na za čiatku v tom bode, ke ď 

sme sa tomu venovali.  

Ja ur čite podporím návrh kolegu Kaliského, lebo ako ja 

povedal investor, no je tam sto ľudí, ktorí majú úvery 

pobrané, nas ťahova ť sa nemôžu, investor s tým nemôže ni č 

robi ť. My mu dáme podmienku, aby to tam vybudoval a poto m 

za následne mu dáme, alebo neprenajmeme ten pozemok .  

Čiže je asi v patovej situácii a mali by sme nejako  

z toho vybrusli ť.  

Takže, ak to je možné, tak ur čite podporím taký návrh, 

aby sme takéto uznesenie prijali a zrušili tú podmi enku.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Upozor ňujem iba, že sme vo Vystúpeniach ob čanov, nie 

v diskusii, pán poslanec Kaliský. Takže my si musím e. 
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Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ešte by som chcel k tomu doplni ť, že pri, pri prijatí 

tohto uznesenia ešte, ešte, ešte aj prí, ešte aj zo stanú 

tie stromy, ktoré sa mali vyrúba ť. 

A pri tej príležitosti, že som sa dostal k slovu, b y 

som chcel vyzva ť teda pána investora, že tie peniaze, ke ď 

sa to podarí ušetri ť, či by mohol potom vloži ť do nejakých 

verejno-prospešných činností v okolí. 

Ďakujem. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále.) 

V Ružinove.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. Už nikto sa z verejnosti nehlási.  

To znamená, že my sa môžme vráti ť do bodu, ktorý sme 

prerušili a pokra čova ť v ňom.  

A prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia, ktorý dal 

pán poslanec Grendel, myslím.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Veľmi ďakujem pekne za slovo. 
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Pán poslanec Grendel navrhol doplnenie uznesenia 

v bode Bé.  

Žiada primátora o iniciovanie rokovania 

s ministerstvom obrany o predloženie novej ponuky 

na bezodplatný prevod bunkrov, v prípade ktorých ni e je 

problém s vysporiadaním pozemkov. Kontrolný termín je 30. 

september 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.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie prijaté. 

Návrhová komisia. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže bolo prijaté toto uznesenie, tým pádom vlastne.  

To bolo ako nové uznesenie. Nie, pán poslanec? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nový bod? Doplnenie.  
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Čiže teraz o Á čku hlasujeme v zmysle textácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak hlasujeme o celom uznesení. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Doplnenom takto. 

Nech sa pá či, hlasujte, prosím.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

O neprijatí, áno. 

(Po čuť slová: „o neprijatí“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťosem za, jeden nehlasoval. 

Uznesenie prijaté. 
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BOD 37 NÁVRH NA ODPUSTENIE DLHU V SUME 

64 119,16 EUR SPOLO ČNOSTI JUŽNÉ 

MESTO IS, S. R. O., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Sme v bode dvadsa ťsedem. 

Pán magister, pá či, úvodné slovo. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. 

Ide o Návrh na odpustenie dlhu v sume 

šes ťdesiatštyritisíc stodevätnás ť celá šestnás ť Eura 

spolo čnosti Južné mesto IS, spolo čnos ť s ru čením 

obmedzeným. 

Žiadate ľ svoju žiados ť odôvod ňuje tým, že d ňa 2. mája 

2013 žiadal, žiadate ľ odovzdal hlavnému mestu kompletnú 

dokumentáciu potrebnú k prevzatiu komunikácie a nav rhol 

odplatné odovzdanie vybudovaných investícií do maje tku 

hlavného mesta za symbolické jedno Euro.  

Predmet nájmu nevyužíval, ani nemal finan čný osoh 

z prenájmu od tretích osôb.  

Listom zo d ňa 12. 6. 2013 žiada, bol žiadate ľ 

oboznámený s tým, že hlavné mesto trvá ale na bezod platnom 
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odovzdaní vybudovaných investícií. On nám to ponúka l 

odplatne, my teda bezodplatne, s tým že vlastne sme  mu 

predložili návrh zmluvy o bezodplatnom odovzdaní st avebného 

objektu, na čo nám vlastne žiadate ľ reagoval až 5. 9. 2014. 

Po zbehnutí procesu vlastne vznikla, vzniklo nájomn é 

v tejto výške, ktorú vlastne žiadate ľ žiada odpusti ť.  

Komisia finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta teda zaväzu, teda oznamuje, aby ne bolo 

prijaté uz, teda nebolo prijaté uznesenie tejto kom isie, 

mestská rada tiež nebolo prijaté uznesenie.  

Nové uznesenie hovorí o tom, že mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje neodpustenie dlhu. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Otváram diskusiu.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová faktickou. 

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

Ja by som prosila keby nehovoril pán Maruška, ale p án 

Katriak, aby to tak bolo napísané aj na úradnej tab uli. 

Pretože my síce vieme, že to je pán Katriak a nie p án 

Maruška, ale ke ďže sa to prenáša tento, toto zasadnutie do 
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celého sveta, aj zostáva v archíve, tak prosím pre 

poriadok, najmä pána právnika Katriaka, aby to zari adil.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Pán Katriak, vy ste šikovný právnik. Povedzte mi, a ko 

sa môže finan čná komisia prejavi ť, aby vy ste vyslovili, že 

to bolo zamietnuté?  

Lebo to bolo zamietnuté a vy používate formuláciu, že 

nebolo prijaté uznesenie. To by som si predstavil, keď 

komisia je neuznášaniaschopná, alebo ke ď vytiahnu karty 

poslanci.  

Myslím, že to nie je celkom presné. Presný popis 

situácie, ale politicky môže ovplyvni ť mestské 

zastupite ľstvo pri rokovaní.  

Poprosím, ak to zle chápem, tak ma opravte, ale ja si 

myslím, že ne, že komisia nepodporila uznesenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Ďakujem za slovo. 

Inak krátko na to, čo aj pán Budaj hovoril. 

No, no, toto som zažil aj v Petržalke, že nie čo 

podobné. Takže my sme to v čera riešili na komisii. Sme si 

upravili rokovací poriadok, aby sa nám to nestávalo , to 

hodnotenie tej komisie. Ale. Potom na zastupite ľstve.  

Ale čo sa chcem spýta ť je, že nie, nie je mi teda 

zrejmé aké je zavinenie tej, toho subjektu v tom ko nkrétnom 

prípade. Lebo mne z toho prípadu teda vychádza aj t o, že 

čiasto čne za to teda konanie môže aj mesto, ale čiasto čne 

za to môže aj ten subjekt, ktorý povedzme reagoval 

oneskorene na jeden z tých listov, že namiesto júna  

reagoval až v septembri.  

Lebo ono to ovplyv ňuje potom vlastne ten názor aj nás 

poslancov na to, že či odpusti ť, alebo neodpusti ť, hej. 

Čiže, ako vy vidíte tú mieru toho zavinenia, teda že  

oni sú v tom úplne nevinne a preto im to treba odpu sti ť 

v tej situácii? 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja na to čo tu odznelo by som povedal a pre čítal to, 

čo bolo na finan čnej komisii k bodu tridsa ťdva Návrh na 

odpustenie dlhu. Čiže finan čná komisia hlasovala 

o predloženom návrhu, teda odpustenie dlhu. 

Dvanás ť prítomných, nula za, proti devä ť, zdržali sa 

traja.  

Čiže materiál neprijal, teda nebol, nebol prijatý. 

Hej?  

Teda toto je jednozna čné, ale treba poveda ť, že tým 

pádom sa zmenil predložený materiál, ktorý je dnes na 

zastupite ľstve a tu v uznesení predloženom sa hovorí, že sa 

predkladá v znení neodpustenia dlhu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Tak ako pán námestník pripomenul to, čo bolo na 

komisii, ja pripomínam to, čo sme rokovali na rade. Tam sme 
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išli aj do merita veci a sme ten problém snažili po ňať 

z jednej aj z druhej strany a naozaj vyšlo z toho t o, že 

väčšina rady sa stotožnila s názorom, že nie je dôvod 

odpúš ťať takéto zna čné finan čné prostriedky takémuto 

veľkému súkromnému subjektu.  

Čiže ja ur čite nepodporím to odpustenie a, a to je 

všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa len chcel spýta ť, lebo ma, materiál sa 

navr, na, na, volá Návrh na odpustenie, to znamená,  my by 

sme sa mali vyjadrova ť k odpusteniu, ale textácia je 

schva ľuje neodpustenie. Ako, či by nebolo logickejšie, že 

neschva ľuje odpustenie. Lebo ke ď sa mám vyjadri ť 

k odpusteniu, tak bu ď súhlasím s odpustením, alebo 

nesúhlasím s odpustením. 

Význam je rovnaký, len mi príde, len mi príde 

logickejšie negova ť to, čo niekto žiadal a nie súhlasi ť 

s opakom čo žiadal. Hej? Čiže len z h ľadiska výrokovej 

logiky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Grendel. 

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

Cyperské schránkové firmy sa pomaly stávajú mojou 

srdcovkou. Spolo čníkom firmy Južné mesto IS, s. r. o. je 

AIDANA HOLDINGS LIMITED z Nikózie. Táto istá firma 

spoluvlastní aj Henbury development.  

Príde mi celkom úsmevné, že tuná táto cyperská firm a 

žiada o odpustenie šes ťdesiatichštyrochtisíc Eur a tam sa 

nám vyhráža vymáhaním vyše štyridsiatich miliónov.  

Takže mal by som taký konštruktívny návrh, že ke ď nám 

oni odpustia tých štyridsa ť miliónov, tak my im odpustíme 

týchto šes ťdesiatštyrochtisíc.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Dostál.  

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

Ja vecne teda súhlasím s predre čníkmi a, a tiež to 

vidím tak, že odpúš ťať nie čo niekomu s kým na nejakom inom 

fronte vedieme div nie, ale nie div nie, ale súdny spor 

a tak, tak to sa mi tiež nezdá vhodné, ale teda ja mám nie 

k textu uznesenia, ale skôr k názvu materiálu a sys témovo 

k názvom materiálov, ke ď je to v uznesení ná, návrh aby sme 
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neodpustili, tak potom mi príde nelogicky práve ten  názov, 

že návrh na odpustenie dlhu, lebo dáva ť, dáva ť zápory, tak 

vždycky vyvoláva problémy. Ale predchádzajúci bod s a volal 

návrh na neprijatie a hlasovali sme o návrhu o nepr ijatí 

a tento bod sa volá návrh na odpustenie a budeme hl asova ť 

o návrhu na neodpustenie. Tak trošku je v tom zmäto k.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán magister. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Samozrejme ten názov teda nie celkom zodpovedá obsa hu 

vlastne návrhu na, na to, čo vlastne žiadame od mestského 

zastupite ľstva, aby schválilo, čiže neodpustenie dlhu. Čiže 

osvojujem si vlastne zmenu návrhu na neodpustenie d lhu 

v sume šes ťdesiatštyritisícstodevätnás ť celá šestnás ť Eur 

spolo čnosti Južné mesto IS, s. r. o. so sídlom 

v Bratislave. 

Rád by som sa vyjadril k otázke pána poslanca Vetrá ka.  

Miera zavinenia o postupe vlastne s tým, že. 

Áno, magistrát ako inštitúcia rieši iks takýchto 

prípadov, s tým že vlastne jedná sa o zd ĺhavý proces, kde 

vlastne žiadatelia predkladajú kompletnú dokumentác iu, 

ktorá sa musí posúdi ť. Skúmajú sa tam majetkovo-právne 
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vz ťahy, tie by mali by ť v absolútne právne perfektnom 

stave.  

Čiže všetko, všetky tieto aspekty vlastne vstupujú d o 

tohto procesu, s tým že vlastne miera zavinenia ako  taká je 

ťažká, ťažká posúdi ť. Vä čšinou to vždycky skon čí na súde.  

Pri podobných, alebo obdobných prípadoch kde sa 

vlastne súdime, tak súdy moderujú tieto výšky na ni žšie 

sumy s prihliadnutím na, na celkový právny stav vec i.  

Čiže nedá sa poveda ť, že vlastne zavinenie je na 

jednej, alebo druhej strane.  

Ale stáva sa nám, skoro vo všetkých prípadoch, že 

vlastne takéto výšky, takéto žaloby, ktoré vlastne mesto 

dáva na tieto subjekty, sú moderované súdmi.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja by som poprosil pánov poslancov, keby sa dostavi li 

do rokovacej sály, lebo ke ď som tak zrátal o čkom, je nás tu 
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dvadsa ť. Takže bol by som nerád, aby sme boli 

neuznášaniaschopní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Páni poslanci, panie poslankyne, prosím, ešte 

z organiza čného 

(gong) 

Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

No, len teda, len k tomu, k tomu uzneseniu. Ja som 

inak položil tú istú otázku ako, ako kolega Hr čka, ale 

teraz my ideme hlasova ť, že schva ľujeme neodpustenie dlhu. 

Čiste teoreticky, keby ten návrh neprešiel, že by sm e 

neschválili neodpustenie, to by znamenalo, že schvá lime 

odpustenie?  

(poznámka:  smiech a vrava v rokovacej sále) 

Ja neviem, návrhy by sa asi vždycky, teda ak, ak sa  

s nimi stotožní predkladate ľ, mali formulova ť pozitívne, 

lebo, lebo neschválenie neodpustenia vyvoláva otázk u, či 

sme schválili odpustenie, alebo, alebo sme vlastne ni č 

neodhlasovali.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák ešte faktickou.  

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ja len na to zareagujem, že ono to takú domnienku m ôže 

vyvoláva ť, ale pod ľa mňa nie. Pod ľa mňa by musel prís ť 

osobitný materiál, kde by bol návrh na odpustenie, lebo 

takto to dedukova ť.  

My tu dneska, dneska, niekedy v budúcnosti budeme m ať 

aj podobné materiály, aj to by, aj to by takto 

konkludentne, to by bol strašný chaos, to by  musí prís ť, 

podľa mňa no, no, nový materiál potom. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre.  

Vidím, dvadsa ťtri poslancov som ja tak rýchlo 

napočítal.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Vyskúšame to?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Kedy budeme pokra čova ť? Zajtra doobeda?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Dvadsa ťtri poslancov. Ideme hlasova ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia, pre čítali ste návrh uznesenia, 

prosím vás? Ešte nie? Tak nech sa pá či.  

Predseda návrhovej komisie 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  neodpustenie dlhu v sume 

šes ťdesiatštyritisícstodevätnás ť celá šestnás ť Eur 

spolo čnosti Južné mesto IS, s.r.o., Poštová 3, v 

Bratislave, ktorý predstavuje nájomné za obdobie od  

1.7.2013 do 18.11.2014. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto návrhu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prezentácia, dobre. Tak urobíme najprv prezen čné 

hlasovanie.  

Prezen čné hlasovanie.  

Prosím, registrujte sa a prezen čne hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Ďalší pán poslanec. 

Tak, ešte raz prezen čné hlasovanie, ešte je. 

Aha. Aha, aha. A už to ide, už idú.  

(poznámka:  po čuť slová, „no, už bude dos ť“) 

Už prichádzajú.  

(poznámka:  čaká sa kým sa poslanci usadia na svoje 

miesta) 

Predseda návrhovej komisie 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Áno.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak, výborne. Poslanci a poslankyne sa vrátili, 

manželia Hanulíkovci sú spolu opä ť. 

Predseda návrhovej komisie 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

(poznámka:  so smiechom) V zmysle (poznámka:  

nezrozumitelné slovo). 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Návrhová komisia, nech sa pá či. 

Predseda návrhovej komisie 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

V zmysle textácie, ktorú som pre čítal.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

V zmysle textácie hlasujeme.  

A registrujte sa a hlasujte o návrhu uznesenia. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  je po čuť slová „ja som sa hlásil“, a ďalej 

slová „to je jedno“) 

Buocik. Buocik, ty sedíš tam.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Áno, už hlasujeme o návrhu uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Dvadsa ťosem prítomných, 

dvadsa ťosem za. 

Prijaté uznesenie. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 600 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 39 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTI 

V BRATISLAVE, STAVBY SÚPIS. Č. 5246 

NA PARC. Č. 2724 V K. Ú. KARLOVA 

VES, KRYTÁ JAZDECKÁ HALA V AREÁLI 

ZOO, DO SPRÁVY ZOOLOGICKEJ ZÁHRADY 

BRATISLAVA 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do ďalšieho bodu a tým je bod tridsa ťdevä ť 

Pán magister. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem pekne. 

Ide o zverenie nehnute ľnosti v Bratislave v areáli 

ZOO, krytá jazdecká hala. 

Uznes.  

Komisia finan čnej stratégia, stratégie odporú ča 

schváli ť zverenie nehnute ľnosti do správy ZOO. Mestská rada 

odporú ča schváli ť zverenie nehnute ľnosti do správy ZOO. 
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Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Grendel.  

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Iba s faktickou. 

Ako dobre, že sme tak narýchlo zmenili rokovací 

poriadok minule. Niekedy je to užito čné.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Končím diskusiu. 

Návrhová komisia, prosím návrh uznesenia.  

Predseda návrhovej komisie 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

V zmysle textácie.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 
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Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

dvadsa ťšes ť prítomných, 

dvadsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 41 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 

INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu štyridsa ťjedna. Vybavené 

interpelácie. Je pä ť interpelácií predložených, boli 

vybavené v čas. 

Nech sa pá či, otváram diskusiu k tomuto bodu.  

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.  
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Dostala som odpove ď na moju interpeláciu, ktorá sa 

týkala tej zmluvnej pokuty za to, ak spolo čnos ť Podhradie, 

alebo Zuckermandel, alebo neviem už ako sa volajú 

nevytvoria náhradnú zelenú plochu na nábreží, na kt orú idú 

zlikvidova ť kvôli nejakým svojim stavbám dopravným a iným.  

A priznám sa, že tá odpove ď na prvý poh ľad ma ve ľmi 

nepotešila, najmä majúc aj reakcie ostatných mojich  

kolegov, že tiež to tak na prvý poh ľad vyzerá, že ak 

nesplnia tú svoju povinnos ť, ktorá je uvedená v nájomnej 

zmluve, že dostanú pokutu tisíc Euro a majú vybaven é 

a nemusia vytvára ť žiadnu novú zelenú plochu. Ale chcem 

veri ť tomu, že tá, ten posledný odstavec je trošku nádej ný 

v tom, že sa to bude rieši ť v prípade, ak to nesplnia a nie 

iba tou pokutou tisíc Eur, hoci to tam nie je vo va šej 

odpovedi uvedené. Ale chcem dúfa ť, že bude to riešené tak, 

aby sme neprišli o tú zelenú plochu, ktorú majú vyt vori ť.  

Ďakujem. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 
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Ďakujem, pán primátor, za rozsiahly výpovedný materi ál 

daňových nedoplatkov k 31. 12. 2014. Disponibilný stav  

daňových nedoplatkov bol k uvedenému termínu tri celé osem 

milióna Eur. 

A chcem sa vás pán primátor, opýta ť či sa na vymáhaní 

intenzívne pracuje? A aký máte predpoklad, aká suma  sa 

v tomto roku podarí vymôc ť? 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Tam bola zriadená komisia na zlepšený výber daní, 

ktorú vedie námestník Kole, takže ur čite vám potom podá, 

podá k tomu lepšiu informáciu, lebo hovoríme o tom 

prakticky každý obde ň.  

Pán poslanec Kuruc.  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  pán poslanec chce hovori ť až v ďalšom 

bode) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. Tak kon čím diskusiu.  
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Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predseda návrhovej komisie 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Informáciu o interpeláciách poslancov hl avného 

mesta SR Bratislavy. 

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.) 

dvadsa ťsedem prítomných, 

dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie prijaté.  

 

 

BOD 42 INTERPELÁCIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame do ďalšieho bodu štyridsa ťdva  a tým sú 

Interpelácie. 
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Nech sa pá či, otváram diskusiu.  

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. Vážený pán primátor, chcel by som 

podať interpeláciu. 

Obraciam sa tam na pána riadite ľa, respektíve na 

riadite ľa OCH. Ide o situáciu na Vyšehradskej ulici 

v Petržalke, kde je kone čná zastávky MHD, okrem iného aj 

devä ťdesiattrojky a tí cestujúci, ktorí tam vystupujú na  

tej kone čnej, tak musia hne ď následne prejs ť na druhú 

stranu cesty relatívne frekventovanej. Mnohokrát id e 

o starších ľudí, pretože v tej lokalite sa nachádza centrum 

seniorov a tie autá v tej lokalite chodia relatívne  rý, 

rýchlo. Vznikajú tam kolízne sitácie a tí ľudia z okolia 

a taktiež seniori žiadali zriadenie prechodu pre ch odcov, 

čo im bolo zamietnuté z rôznych prí čin, vä čšinou 

z technických. Tam ten prechod jednoducho neni kam 

naviaza ť, lebo tam žia ľ neni ani chodník z tej strany od 

tej kone čnej zastávky. A predpokladám, že asi aj 

z finan čných dôvodov.  

Po dohode, my sme tú situáciu riešili aj s tými ľuďmi 

z okolia a došli sme k takému záveru, že ke ď už ni č iné, 

tak minimálne by pomohlo tej, tej situácii ak by ta m bolo 

zabezpe čené osadenie dopravného zna čenia Pozor chodci tak, 

aby prípadne tie autá v tej lokalite brali na vedom ie, že 

tí ľudia tade prechádzajú cez cestu. 
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Čiže, pod ľa môjho názoru, ide o relatívne, relatívne 

nie ve ľmi nákladné opatrenie, ktoré by mohlo predís ť 

nejakým nehodám, ktoré tam môžu nasta ť. A je to dohodnuté 

aj s tými ľuďmi, ktorí tam denne tade chodievajú. Čiže by 

to bolo aj vyjdenie v ústrety tým ľuďom  z okolia.  

Túto interpeláciu dávam písomne a budem rád ke ď budem 

informovaný zárove ň tiež písomne o tom, akým spôsobom 

napreduje prípadné riešenie. 

Veľmi pekne ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán starosta Kuruc.  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja by som chcel interpelova ť teba a chcel by som 

informáciu o tom ako prebehlo verejné obstarávanie na 

rekonštrukciu mestských hradieb. Podmienky, kto bol  

v komisii, aký boli uchádza či, kto ur čil kritériá, kto 

vyhral a kedy bude tá rekonštrukcia mestských hradi eb 

ukon čená 

Nakoľko som sa, už som to spomínal na predchádzajúcom 

zastupite ľstve, išiel som cez víkend popo ľudní tam sa 

prejs ť, tam takí dvaja Lacní Jožkovia robili s takými 

vŕto čkami, no presne mi to tam pripadalo tak dos ť amatérsky 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 608 

robené, tak chcel by som vedie ť ako to tam prebehlo a na 

základe čoho bola tá firma vybratá. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej. 

Pani starostka Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, ja by som sa chcela, chcela by  

som vás požiada ť o informáciu k pozemku s parcelným číslom 

1669/572 v katastrálnom území Karlova Ves. Jedná sa  

o pozemok s výmerou 1968 metrov štvorcových kde je 

vlastníkom hlavné mesto Bratislava, ale za správcu pozemku, 

podľa katastrálnych údajov, je ur čená Základná umelecká 

škola Jozefa Kresánka.  

Na predmetnom pozemku sa nachádzajú dve schodiská, 

ktoré sú v dezolátnom stave. Slúžia ako prístu, jed no 

z prístupových ciest k škôlke. Je to na pomerne, po merne 

exponovanom mieste uprostred sídliska a jedno z týc hto 

schodísk je v tak dezolátnom stave, že je prehraden é 

re ťazou. Najzaujímavejšie na tomto je, že Základná ume lecká 

škola sa vzdušnou čiarou od tohto miesta nachádza asi 

osemsto metrov.  
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Ja by som sa chcela teda spýta kto je zodpovedný za  

údržbu týchto dvoch schodísk a ako mieni hlavné mes to túto 

situáciu rieši ť?  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Zodpovieme.  

Pani poslanky ňa Jégh.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Chcela by som poda ť interpeláciu ústnu a síce vo veci 

mestského podniku a konkrétne Dopravnému podniku.  

Už som interpevo, interpelovala v tejto veci aj na 

konci minulého volebného obdobia.  

Okrem toho miestna časť Podunajské Biskupice tak isto 

oslovilo Dopravný podnik a bezvýsledne. Na autobuso vej 

zastávke číslo sedemdesiat pri nemocnici obojstranne tá 

zastávka je v dezolátnom stave. Aby sme tam umožnil i ľuďom 

si len sadnú ť kým čakajú na region, regionálne autobusy  

a na miestne autobusy, tak sme svojpomocne, myslím v réžii 

miestneho úradu spravila tam tú lavi čku, natreli 

a vy čistili tam to okolie, ale Dopravný podnik sa vôbec 

nestará o zastávky. Na jednej strane je sklenená za stávka, 

tam jedna strana je vybitá už celú zimu. Vôbec sa t o 

neopravovalo. Na druhej strane je železná, železný 
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prístrešok v dezolátnom stave. A nehovoriac o tom, že zo 

soboty na nede ľu, každý krát, ale aj celý týžde ň neporiadok 

a proste smetie okolo toho a je to, je to hanba na Dopravný 

podnik.  

Okrem toho by som chcela upozorni ť na linku číslo 

sedemdesiatdevä ť, konkrétne na s ťaž, s ťažovanie sa ob čanov 

Podunajských Biskupíc a vôbec sídliskovej časti. 18. 5. 

o 10.08 čo premával autobus bol pokazený, myslím zadné 

dvere. Šofér to opravil na mieste, ale potom jazdil  celý 

boží de ň so zatvorenými zadnými dverami.  

A okrem toho, to je hodinový spoj. Každú hodinu jed en 

spoj ide. Už sme hovorili o tom, či by sa to nedalo 

zahusti ť aspo ň v tých termínoch, ke ď je špi čka, aby to išlo 

aspo ň za pol hodinu jeden autobus. Ni č sa v tejto veci 

nerobilo.  

Do tretice. OHC mestské, to je magistrátny podnik. Či 

OCH. Už som hovorila aj na túto tému, aj v tomto vo lebnom 

období. Na Krajinskej sú tam vyschnuté stromy. Tie stromy 

spadnú na cestu. Premáva autobus. Na chodník, zase peší 

chodci môžu proste dosta ť alebo dôjs ť k úrazu. Ja ve ľmi 

rada ukážem tomu, ktorý to má na starosti túto poce stnú 

zele ň, aby vedeli kde treba tie stromy odstráni ť. Sú úplne 

vyschnuté. Jeden orech a jedna viš ňa sú ve ľmi nebezpe čne 

nahnuté a duté zvnútra. To už asi tri alebo štyri r oky sú 

tam vyschnuté.  

Zatia ľ do interpelácií to ľko. Potom v Rôznom ešte. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Písomne. Budeme sa tomu venova ť.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Prosím?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Písomne, prosím, ja neviem na to odpoveda ť teraz, hej?  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor, interpelujem vás. A text znie: 

Mestské zastupite ľstvo uznesením číslo 1390 z roku  

2014 časť B bod 3 zo d ňa 30. 1. 2014 požiadalo primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy, aby pripravil analýzu  

finan čných nákladov zimnej a letnej údržby vlastným 

komunálnym podnikom alebo obchodnou spolo čnos ťou. 

Po prvé. Ako pokra čuje analýza nákladov založenia 

komunálneho podniku?  

Po druhé. Aké činnosti bude pokrýva ť?  

Po tretie. Je to vôbec pre mesto výhodné finan čne? 

Po štvrté. Ako to majú zabezpe čené okolité mestá?  
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Po piate. Kedy bude predložený komplexný materiál?  

A po šieste. Uvažuje sa aj sa využitím kapacít aj p re 

mestské časti?  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kor ček.  

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som vás prednedávnom interpeloval oh ľadom budúcej 

zamýšľanej výstavby v Novom Meste, konkrétne na Podnikove j 

ulici. Dostal som odpove ď na interpeláciu. Chcem vám ve ľmi 

pekne po ďakova ť. A poprosil by som vás, keby ste mi mohli 

dať aj kópiu stanoviska, ktoré išlo tomu žiadate ľovi 

z magistrátu a taktiež aj kompletnú žiados ť tohto 

žiadate ľa, ktorý chce na Podnikovej ulici robi ť nadzemné 

garáže.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máte na mysli záväzné stanovisko, ktoré išlo?  
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JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Áno.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No to je zverejnené na internete ur čite. Lebo my 

zverej ňujeme záväzné stanoviská.  

A oh ľadne žiadostí právnických a fyzických osôb nie 

som si istý, že môžme to vydáva ť takto. Z právneho 

hľadiska.  

Ale to záväzko je ur čite na internete.  

Pán poslanec?  

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Z tej odpovede, ktorá mi došla, nebolo jasné či bolo 

vydané záväzné stanovisko, alebo bola iba odpove ď listom, 

takže preto by som.  

Pozriem si to na internete, ale pokia ľ to nebolo 

záväzné stanovisko, ale iný druh dokumentu, ktorý o dtia ľto 

odišiel. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm.  
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JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Dobre. Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja si dovolím, pán primátor, interpelova ť otázky ktoré 

som dostal na ulici od ob čanov.  

Možnože by som si to vedel aj nejak vytelefonova ť  ako 

bývalý námestník, ale predsa len asi toto je štanda rdnejšia 

cesta.  

Občania znepokojení bezpe čnostnou situáciou na SNP, na 

námestí SNP, najmä pri Kalvínskom kostole, kde sa s tále 

opakuje, že sú bezdomovci a ob ťažujú okoloidúcich, sa ma 

pýtali a ja sa pýtam vás, pán primátor, ko ľko vlastne 

príslušníkov mestskej polície je ur čených a viazaných na 

stráženie našich priestorov, radnice, Primaciálneho  

a služobného parkoviska, ktoré je pri radnici a nao pak, 

koľko je k dispozícii Námestiu SNP?  

Druhou interpeláciou alebo otázkou je otázka, ktorá  

vyplynula z niektorých bodov rokovania, ktoré, ktor é sme 

mali na tomto zastupite ľstve. A je to prenájmy na Zimnom 

štadióne. Chcel by som sa vás spýta ť, alebo interpelova ť, 

aby ste vytvorili preh ľad o tom, aká je výška vlastne 

podpory mesta Bratislavy pre športový klub Slovan, 
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respektíve pre iné športové odnože tohoto klubu, pr ípadne 

priame, alebo nepriame  s ním spojené spolo čnosti, ktorým 

formou prenájmu prenechávame športoviská, parkovisk á alebo 

priestory nebytových priestorov a spolo čných priestorov na 

v Zimnom štadióne na komer čné ú čely. Takisto, a možno aj na 

prvom mieste tie VIP sedenia, ktoré, ktoré sú osobi tne 

vybudované.  

Považujem to za finan čnú podporu športu a dnes, dnes 

sme sa vlastne toho dotýkali a špecificky tento, tá to 

situácia na Zimnom štadióne sa nás môže týka ť.  

Tretia interpelácia smeruje k takému upozorneniu.  

Chcel by som požiada ť, pán primátor, aby ste nás 

informovali o tom, aké opatrenia chystáte pre Námes tie SNP 

a pre Hlavné námestie k nevyhnutným rekonštrukciám ich 

povrchov. To sa týka hlavne toho územia, ako viete,  

povedzme od V-klubu smerom nižšie a tak isto pred S tarou 

tržnicou.  

Inak oce ňujem, že opravujete služobné parkovisko, to 

naozaj bolo dávnejšie namieste a robilo nám to všet kým 

hanbu, ale predsa len tieto dve námestia sú vlastne  tým 

hlavným centrom Bratislavy a ak majú budúci rok sa meni ť, 

minimálne teraz treba pripravi ť rekonštrukciu povrchov 

a zdôraz ňujem, aj rekonštrukciu zelene.  

Už v minulom volebnom období sme tam konštatovali, že 

stromy prerástli, mnohé stromy sú už za zenitom. Tr eba tam 

uvažova ť aj o dosadení. Napríklad, sú koncepty pripravené 

na dosadenie aj na Františkánskom námestí, aj na Hl avnom 

námestí, kde také zanedbanie záujmu o stromy spôsob ilo 
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minule pád jedného stromu ve ľmi nebezpe čný. A stromy však 

majú svoje presne ur čené okamihy, ke ď je možné ich sadi ť 

alebo orezáva ť, preto je potrebné teraz v priebehu leta sa 

rozhodnú ť, inak by nám to mohlo spôsobi ť, že tá vegeta čná, 

ten vegeta čný k ľud nevyužijeme a potom už by bolo neskoro. 

Takže takéto tri otázky, alebo interpelácie. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela interpelova ť vás, pán primátor, ja 

som to už minule spomínala, len nemám presnú inform áciu. 

Prosím vás o informáciu, ktorá strážna služba chrán i PKO? 

Kto ju platí? A kto zodpovedá, pod ľa zmluvy o ochrane, za 

prípadné škody spôsobené v interiéri PKO za obdobie  2010 až 

2015. 

Potom mám ešte interpeláciu na pána riadite ľa 

magistrátu. Jedná sa o zastávku MHD na Námestí repu bliky 

v mestskej časti Petržalka, kde je v dezolátnom stave na 

našej teda časti vozovky, časť okolo zastávky, ktorú 

nemôžu, žia ľ, používa ť handicapovaní obyvatelia. Je to 
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vážny problém, pretože sú tam poškodené aj samotné nájazdy 

pre vozíky. Tak tú mapku som mu tam priložila k tom u.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, ja to beriem, tú druhú interpeláciu, 

že asi m ňa, pretože riadite ľ nemôžete, tak to, ja to beriem 

na seba. 

Ďakujem. 

Pán poslanec Chren.  

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Pán primátor, už takmer tradi čne v interpeláciách. 

Chcem sa spýta ť na záväzné stanovisko mesta k dostavbe 

polyfunk čnej budovy Lidl v Ružinove. 

Naposledy ke ď som sa pýtal, tak ste ma informovali, že 

v rámci rozhodnutia o vydanie tohto záväzného stano viska 

ste sa obrátili na mestskú časť Ružinov, čím sa ten proces 

trošku natiahol. Ja už dnes mám odpove ď od pána starostu 

Pekára mestskej časti Ružinov, ktorá vydala nesúhlasné 

stanovisko k tejto dostavbe. 

Takže moja otázka a interpelácia vedie k tomu či 

budete rešpektova ť toto nesúhlasné stanovisko mestskej 

časti a či teda aj ako mesto Bratislava vydáte nesúhlasné 

záväzné stanovisko? 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak toto nie je iba moje rozhodnutie. My máme 

Urbanistickú komisiu, ktorá o tom rozhoduje a budem e 

postupova ť samozrejme v zmysle normálneho právneho postupu. 

Ale ja som svoj názor na tú, tú oblas ť a toho 

investora už vyjadril. 

Končím bod Interpelácie a prechádzame do posledného 

bodu dnešného zastupite ľstva. 

 

 

BOD 43 RÔZNE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A to je bod štyridsa ťtri a to je bod Rôzne.  

Ten bod by som chcel ja otvori ť jednou informáciou, 

ktorá, na ktorú ste sa ma pýtali mnohí dnes dopolud nia na 

mestskej rade, a to je, že či budú cez prázdniny, cez 

prázdninové mesiace či budú mestské rady.  

Nám zo zákona prislúcha povinnos ť raz za dva mesiace 

mestskú radu ma ť a ak sa ukáže v dôsledku, ke ď si urobíme 

prieskum a ukáže sa, že by bola neuznášaniaschopná,  pretože 

sú ľudia na dovolenke, tak ich zvoláva ť nebudeme. Ale my 
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musíme raz za dva mesiace aspo ň formálne tú radu zvola ť ke ď 

budeme vedie ť, že, že  tam nikto  nepríde, tak ju  možná 

formálne zvoláme, ale, ale bude neuznášaniaschopná,  ďalšie 

zastupite ľstvo bude potom v septembri, takže tá rada 

predchádzajúca bude potom, by bola v septembri, keb y bol 

tento nastala táto situácia.  

Takže to je informácia z dneska doobeda.  

Nech sa pá či, pani starostka Feren čáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, ja by som chcela poprosi ť kolegov 

poslancov, dostali na stoly materiál týkajúci sa, t eda je 

to návrh na zverenie pozemkov mestskej časti Čunovo. Jedná 

sa o komunikáciu, ulicu Na hrádzi, ktorú chceme 

revitalizova ť a zistili sme, že tretina komunikácie bol 

mestskej časti zverená, teda toho priestoru a ďalšie nie. 

Čiže toto nám bráni vlastne v žiadosti alebo teda 

v úspešnej žiadosti.  

Samozrejme, že chceme zrevitalizova ť ten priestor. 

Zárove ň by som chcela po ďakova ť aj vám, pán primátor, 

aj samozrejme že oddeleniu sprá, oddeleniu správy 

nehnute ľného majetku, ktorý ve ľmi operatívne pripravili 

materiál. Čo sa teda naozaj ve ľmi oce ňuje.  

Takže ešte raz poprosím kolegov. Naozaj pomôžu 

mestskej časti (poznámka: nezrozumite ľné slovo) Bratislavy 
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a rozhodne teda budeme ve ľmi radi, ak budeme môc ť zase 

trochu nejakú časť teda zrevitalizova ť. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Mestská rada to dnes schválila.  

Návrh uznesenia, máte návrhová komisia?  

Takže ideme hlasova ť o návrhu, alebo o materiáli, 

ktorý predložila pani starostka Feren čáková a prosím 

návrhovú komisiu. 

Pardon. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Respektíve,  

asi takto by to malo by ť. Áno. Ešte diskusia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

K návrhu starostky Feren čákovej  

Nikto sa k tomuto návrhu asi nehlási, rozumiem tomu  

tak správne, do diskusie.  

Takže uzatváram podbod diskusie a prosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia.  

Predseda návrhovej komisie 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 
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Keďže materiál bol rozdaný a vlastne je ten text 

uznesenia písomne daný, tak v zmysle textácie popro sím da ť 

hlasova ť. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte o návrhu, ktorý 

predložila pani starostka Feren čáková. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných,  

tridsa ťtri za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Vraciame sa do diskusie. Kto bol ďalší? 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Áno. Ďakujem ve ľmi pekne, vážený pán primátor. 

Ja by som chcel tri veci. 

Prvá. V Bratislave máme za zimným štadió, v Dúbravk e 

máme za zimným štadiónom na ulici Harmincova krásne  detské 
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ihrisko, ktoré navštevujú široko- ďaleko všetky deti. Ale je 

to ihrisko ako keby tak dopoly dobudované. Ve ľmi moderné, 

pekné, ale v tej druhej časti je proste taká pustatina.  

Nakoľko to ihrisko je ve ľmi využívané, chcem sa 

spýta ť: Patrí STARZU. Čo sa dá spravi ť k tomu, aby to 

ihrisko sa trocha tak dobudovalo, aby tam bolo vidn o, že že 

máme tých Dúbrav čanov radi. To je jedna vec.  

Druhá vec. Dúbrav čania z nášho vchodu sú nadšení 

novými elektri čkami. Chodia do tej Dúbravky také 

elektri čky, že jako keby z ďalšieho storo čia. Pre mami čky 

s ko číkami proste nie čo úžasné. Tá Dúbravka za čína vyzera ť.  

A posledná vec, ktorá sa netýka Dúbravky, ale sem t am 

Dúbrav čania idú aj do mesta, a stretli sme sa, minulý 

týžde ň mi to spomínal jeden, jeden, že navštívil Staré 

Mesto a na každých ponukách na Panskej ulici je, že  menu 

desa ť euri. Ale ke ď išiel plati ť, takže  plus da ň dvadsa ť 

percent, dvanás ť euri. Proste sa tu udomácnil taký 

amerikanizmus, kde tu da ň pripo čítavajú. Neviem, či to je 

možné a či vôbec mesto má na to vplyv, aby povedzme tie 

terasy menej povolili takýmto zbojníkom, alebo že či to je 

bežné. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 
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K tej prvej časti. Ur čite ke ď sa obrátite na starostu 

Dúbravky, alebo na, na nás, a my sa spojíme so STAR ZOM 

a vysvetlíme si tú situáciu aká tam je, čo sa dá preto 

robi ť.  

Pán starosta Štev čík. 

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta mestskej časti 

Staré Mesto: 

Ďakujem pekne. 

Dámy a páni, viete. Pán primátor, dámy a páni, viet e 

o tom, že mestská časť Staré Mesto aj Magistrát od nového 

roka pristupujú iným spôsobom k vonkajšej reklame. Ste 

informovaní o tom, že mestská časť nepred ĺžila povolenie 

pre spolo čnos ť PRESENT na staromestských uliciach. Viete 

o tom, že magistrát hlavného mesta tiež nepredložil , 

nepred ĺžil povolenie  spolo čnosti PRESENT na umiestnenie 

reklamných trojnožiek na komunikáciách magistrátnyc h.  

Chcel by som poprosi ť. Na Štúrovej ulici a na 

Jesenského ulici dnes sa objavili napriek tomu všet kému 

nové trojnožky. Je to na hanbu tohto mesta. jednodu cho na 

stavbe Štúrovej ulice, ktorá ešte nie je dokon čená 

a skolaudovaná sa objavila táto reklama.  

Chcem požiada ť, dámy a páni, poslankyne a poslanci, ak 

sú medzi vami niektorí z vás, ktorí máte vplyv na 

spolo čnos ť PRESENT, na jej majite ľov, na jej konate ľov, aby 

ste v záujme tohto mesta na nich vplývali a požiada li ich, 

aby sa správali spolo čensky zodpovedne, aby jednoducho 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 624 

rešpektovali rozhodnutia samosprávy hlavného mesta 

a samosprávy mestskej časti Staré Mesto a jednoducho tieto 

trojnožky reklamné z komunikácií odstránili.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem.  

Dodám k tomu, že ide o trojnožku na tom novom chodn íku 

vydláždenom bez povolenia. Je to jednoducho drzos ť. A táto 

spolo čnos ť ešte potom sa chodí s ťažova ť na mesto, že mesto 

sa neférovo sná ď k nim chová, alebo že máme nejaké 

nespravodlivé požiadavky.  

Drzo, ja to mám tu na obrázku, drzo si tam dali na ten 

chodník na čierno trojnožku. To je PRESENT. 

Pani poslanky ňa Jégh.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Je známe, že dos ť ostro sledujem oblas ť cintoríny, 

a preto by som chcela da ť do pozornosti úspech mestského 

podniku MARIANUM, a síce za príkladnú starostlivos ť 

o Slavín Ruská federácia riadite ľa MARIANUMU pána Hrádeka 

pri príležitosti osláv sedemdesiateho výro čia oslobodenia 

vyznamenal, dostal vyznamenanie a následne toho aj naše 

ministerstvo vnútra si to všimlo a tak isto ho vyzn amenal, 

ale aj celý MARIANUM, nie len ako riadite ľa.  
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A tam ešte mal taký nápad, že pod Slavínom v tých 

miestnostiach by bolo vhodné vybudova ť vojenské múzeum. 

Takže aj na toto, na tento, za tento nápad asi mini sterstvo 

vnútra si všimlo ich prácu.  

Ale musím verejne aj pochváli ť, aj po ďakova ť sa celému 

personálu a zamestnancom MARIANUMU, lebo ve ľmi, ve ľmi sa 

starajú o všetky cintoríny mesta a urobia všetko k tomu, 

aby to bolo v poriadku. Obnovili viaceré chodníky n a 

cintorínoch a kopec práce odviedli. Za to im patrí,  za čo 

im patrí v ďaka.  

A ďalšia vec. Teraz som bola nútená by ť dlhšie 

v posteli kvôli chorobe, tak som mala čas sledova ť aj naše, 

našu televíziu Bratislava TV, čo vysielalo aj naše 

zastupite ľstvo z minulého mesiaca. A tak potichu by som 

chcela požiada ť ctených kolegov a kolegý ň o vzájomné 

rešpektovanie sa, lebo to čo tam bolo vidno na tej 

obrazovke, len tak potichu hovorím, som sa hanbila za to, 

za te, za to, za ten, proste rušivý moment, ktorý s a 

odohráva pri interpeláciách, alebo pri rozprave 

jednotlivých bodov programov. Nikto nepozoruje toho  

druhého, zoberú sa, idú von. Proste je tu jak na 

prechádzke. Jednoducho je to nerešpektovanie toho d ruhého 

keď sa zaoberá s nejakým problémom, alebo rozpravu mám e 

k jednotlivým bodom, že čo sa tu robí. To si nikto nevšíma 

tak, ke ď je na mieste, ale ke ď to človek je nútený pozera ť 

v televízii, tak potom je čo pozera ť. A toto vidia aj 

ostatní voli či, obyvatelia a si myslím, že neutvoria z nás 

ten najkrajší obraz.  
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Ja by som poprosila všetkých, ke ď sa rokuje, tak bu ďme 

v sále, bu ďme pozorní a sledujme toho druhého 

a neprekážajme v tom, aby táto schôdza prebehla dôs tojne.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

Ing. Katarína   Š i m o n č i č o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Chcela by som podpori ť pani Jégh v tom, že ja som pred 

tým ešte ako ob č, ob čianka ke ď som sledovala mestské 

zastupite ľstvo zvonka, tak som odporú čala poslancom 

mestského zastupite ľstva, aby si pozreli potom zo záznamu, 

ako to zvonku vyzerá. 

Teraz ja to robím tiež, že znovu si to pozriem a, 

a vidím, že to naozaj zvonku naozaj úplne inak vyze rá. 

Preto odporú čam všetkým mojim kolegom, aby si potom neskôr 

pozreli záznam zo zastupite ľstva a skúsili poslúchnu ť to, 

o čo ich prosila pani Izabella Jégh.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Grendel. 
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Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Možno si o nás ob čania nevytvoria ten obraz najkrajší, 

ako hovorí pani poslanky ňa Jégh, ale zato autentický a to 

tiež nie je na zahodenie.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák.  

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Možno sa pamätáte v tej prvej časti tohto 

zastupite ľstva, tu vystúpil jeden pán ob čan, teda pán Hitka 

a hovoril tu o jednom prípade, ktorý je nám všetkým  vlastne 

dlhodobo známy.  

Vtedy sa toho pani Augus, pani poslanky ňa Augustini č 

chytila, že teda po ďme spravi ť nejaké uznesenie, aby nás, 

aby nás vedenie mesta informovalo ako to stojí.  

Ja som sa pozeral, že či sa pani Augustini č prihlási. 

Ja som sa tiež prihlásil, lebo som nechcel, aby sa na to 

zabudlo.  

My sme sa o tom bavili s pani poslanky ňou Augustini č 

a s pani Pätoprstou, že by sme teda nejakým spôsobo m to 

uznesenie, o ktorom sa tu hovorilo, naformulovali.  
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Ide o prípad, len krátko poviem, ide o prípad ke ď 

v roku devä ťdesiat, 1977 sa prijalo evidentne nezákonné 

uznesenie týmto zastupite ľstvom a dnešná náprava po to ľkých 

rokoch je ve ľmi obtiažna. Existuje len zlé a horšie 

riešenie. No ale napriek tomu by sme chceli vedie ť ako, ako 

uvažuje teda mesto aj o iných alternatívach, ako ti e, ktoré 

nám boli možno neformálne prezentované.  

Preto ja pre čítam ten návrh uznesenia. Je to 

uznesenie, ktoré predkladám ja, pani poslanky ňa Pätoprstá a 

pani poslanky ňa Augustini č.  

Čiže mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby na 

rokovanie mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy predložil materiál týkajúci 

sa prijatia nezákonného uznesenia tohto zastupite ľstva 

číslo 600/1997 z 25. 9. 1997 a spôsob riešenia tohto  

prípadu, vrátane takej alternatívy riešenia, aby me stské 

zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy uvedené uznesenie zrušilo.  

Termín, tým že ten prípad je dlhodobo známy, ur čite 

tie analýzy na tom úrade sú, tak termín tu dáme na 

rokovanie mestského zastupite ľstva d ňa 25. 6. 2015. 

Ale v prípade, ak úrad povie, že to nemá šancu v to m 

termíne stihnú ť, tak ja, ja predpokladám, že ako 

predkladatelia sa v tom vieme prispôsobi ť, že dáme troška 

dlhší termín. Tak to by som sa rád aj spýtal, ako t o vidí 

vedenie mesta. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Zapnite, prosím vás, pána magistra. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem ve ľmi pekne. Ďakujem ve ľmi pekne. 

Určite do daného termínu vieme spracova ť materiál, 

ktorý by sme vlastne predložili. V zmysle toho uzne senia.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dík.  

Takže ideme hlasova ť o návrhu, teraz. Hne ď hlasujeme 

o návrhu vášho uznesenia. 

Návrhová komisia, prosím vás. ia 

Predseda návrhovej komisie 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja to uznesenie ešte pre istotu raz pre čítam.  

Návrh poslancov pani Pätoprstej, Vetráka, Augustini č.  

Mestské zastup 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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No už idem. 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby na 

rokovanie mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy predložil materiál týkajúci 

sa prijatia nezákonného uznesenia tohto zastupite ľstva 

číslo 600/1997 z 25. septembra. 1997 a spôsobu rieše nia 

tohto prípadu, vrátane takej alternatívy riešenia, aby 

mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy uvedené uznesenie zrušilo.  

Termín rokovanie mestského zastupite ľstva d ňa 25. júna 

2015. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Díky.  

Prosím, registrujte sa a hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie prijaté. 

 

 

Ďalší do diskusii bol prihlásený starosta Mrva. 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Môžem ís ť? Aha, dobre. 

Ja by som chcel len na pripomenutie, pripomenú ť pánom 

poslancom tú aktivitu dvoch nezávislých poslancov 

Štasselová, Mrva oh ľadom prieskumu  záujmu poslancov 

pôsobi ť v dozorných radách, predstavenstvách  a, a tak 

ďalej. Dostali ste ten mejlík. Už sa to, myslím, úsp ešne 

vypl ňuje. Za jeden de ň už máme jedenás ť vecí. 

Je to aktivita, ktorá smeruje k tomu, aby sa vyplni la, 

podľa mňa hypotetické veci, lebo nevieme ani ko ľko 

poslancov má záujem pôsobi ť v dozorných radách, alebo 

v predstavenstvách, tak myslím, že by sa tie veci m ohli 

posunú ť ďalej. 

Ale ja sa chcem spýta ť na pána primátora, a teraz pána 

Marušku a Katriaka v jednej osobe na dozorné rady. Ako to 

je s posilnením kontrolných právomocí dozorných rád ? V koho 

kompetencii je vlastne možnos ť urobi ť zmenu stanov? Či je 

to v kompetencii valného zhromaždenia, alebo pána p rimátora 

samotného ako akcionára, alebo nás, ako mestského 

zastupite ľstva? A asi to je inak v OLO, v jak sa to volá, 

v Dopravnom podniku a v Béveeske, kde sme myslím ib a 

väčšinový, ale nie stopercentný vlastník? 

Považujem to za potrebné, lebo mám pocit, že teraz sa 

vlastne do toho predstavenstva mnohí poslanci tla čia len 

preto, aby mohli kontrolova ť, ke ďže v dozorných radách že 

vraj kontrolova ť sa dneska nedá. A ak by teda dozorné rady 

boli také silné, že by mohli kontrolova ť, dajme tomu, aj 

reprezenta čné generálneho riadite ľa či kupuje drahé 
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šampanské, alebo lacné slovenské víno, takže potom by 

nemali záujem možno by ť v predstavenstvách. Preto sa na 

toto pýtam.  

Čiže  otázka: Kto to a ako v tých podnikoch môže 

meni ť?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Zapnite, prosím, pána magistra. Mikrofón pánovi 

magistrovi.  

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Takže v podstate dozorná rada je orgán, ktorý je 

konštituovaný v obchodnom zákonníku. Má isté právom oci, 

ktoré vlastne mu dáva. Dozorná rada sa preto volá d ozorná 

rada, lebo vlastne kontroluje chod spolo čnosti. Do procesov 

rozhodovacích ako takých nevstupuje, ale vlastne na še 

dozorné rady vždycky môžu plnohodnotne kontrolova ť, dávajú 

výstupy, usmernenia a, a riešenia vlastne predstave nstvu.  

Áno, spracovávame materiál na zjednotenie jednotliv ej 

koncepcie právomocí dozorných rád, s tým že áno, ka ždá 

dozorná rada v podniku, ktorý ste menovali, je rozd ielna. 

Avšak tie rozdiely nie sú až tak ve ľké, lebo v podstate 

máme tam zákonné limity. 
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Takže, takže áno. Schva ľuje to, schva ľuje to 

v podstate na za, na, na návrh akcionára valná hrom ada 

s tým, že vlastne pred tým mestské zastupite ľstvo. 

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: 

Presne.  

Čiže, myslím, že to má aj politickú rovinu, nie len 

obchodný zákonník. Čiže najlepšie by to malo správny 

proces: mestské zastupite ľstvo by odporu čilo nejaké zmeny, 

ktoré by akcionár predložil na valné zhromaždenie? Tak, 

taký postup? Tak? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Áno, politicko-odpo-odborne-obchodne. Tak.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Veď to je v tom materiály, ktoré sme si spolo čne 

schválili, že tie stanovy sa budú, v tých návrhoch zásad, 

ktoré sa upravovali,  že tie, že a to je práve aj t en 

dobrý, to je jeden z tých dobrých vecí, čo hovorím, že 

v tých návrhoch zásad je, že sa budú stanovy schva ľova ť 

v zastupite ľstve, aby sme vedeli aký je režim každej 

dozornej rady.  
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A potom ja ako akcionár v dvoch prípadoch, samotný 

akcionár to urobím formou rozhodnutia akcionára a v  tre ťom 

prípade, ke ď sa rozprávame o Béveeske, zvolám valnú hroma, 

teda dám návrh na zvolanie valnej hromady a tam to navrhnem 

a budem za to hlasova ť. 

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Vážené kolegyne, kolegovia, ako členka komisie pre 

ochranu verejného záujmu mám stále pocit, že nám zo stala 

jedna záležitos ť neuzatvorená. Myslím si, že komisia nemá 

kompetencie, ktoré saj, ktoré sa jej snažili prisúd i ť 

poslanci a stále nám, potrebujeme nejaké rozhodnuti e  

zastupite ľstva. A teraz konkrétne pána Borgu ľu.  

To, ten podnet pani inžinierky Tatiany Kratochvílov ej 

je stále nevybavený, pretože, pretože nemôže o tom 

rozhodnú ť samotná komisia.  

Preto dávam návrh na uznesenie zastupite ľstva v znení: 

mestské zastupite ľstvo neza čína na základe podnetu 

inžinierky Tatiany Kratochvílovej konanie pod ľa článku 9 

odsek 2 písmeno bé) ústavného zákona 357 z roku 200 4 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verej ných 

funkcionárov vo či inžinierovi Martinovi Borgu ľovi, 

poslancovi mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy. 

Dám to písomne.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Pán poslanec Hanulík, faktickou.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel poprosi ť pani inžinierku 

Kratochvílovú, ke ďže aj pri minulom zastupite ľstvom bolo 

jasne objasnené, o čo sa tam presne dialo, aby stiahla 

tento svoj návrh a tým vlastne by bol tento bod 

bezpredmetný. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, ďakujem, ale toto nebudeme rieši ť a pani 

Kratochvílovú nebudeme vyzýva ť, aby. To neni správny 

postup, hej, to je, hlav, to je. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som sa vrátil len k tomu, k tej analógii, ke ď 

sme sa pýtali, že ke ď, ke ď neodsúhlasíme, že zrušíme, tak 

tým pádom za čneme? Ale to teda asi to je tá diskusia, 

ktorá, ktorá bola pred tým.  
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Čiže asi neza čneme logicky, len narážam na, na tú 

otázku, ke ď, ke ď bolo, že ke ď neschválime záporné, 

neznamená to asi automaticky, že to je kladná odpov eď na 

danú otázku. 

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: 

Áno. Ja len k procedúre. Áno, ja si tiež myslím, že  

musel by by ť predložený nový návrh na za čatie ak, ale to 

uvidíme, ako sa vyjadrí toto zastupite ľstvo, lebo musíme sa 

nejako vyjadri ť a možnože sa dostaneme potom aj k tomu 

samotnému prípadu, ale to ešte uvidíme ako to bude ďalej. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani Kimerlingová reaguje ešte na seba.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ja jednozna čne to vyhodnocujem tak, že k tomuto 

uzneseniu sa treba vyjadri ť. Ak bude prijaté, fajn. Neza čne 

sa. Ak nebude prijaté, tak ne, nezískalo to uznesen ie 

dostatok hlasov na to, aby bolo prijaté, a preto sa  to 

odloží. Tak ako napríklad sme už takúto procedúru 

absolvovali na Bratislavskom samosprávnom kraji.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. prosím. 

Pán poslanec Vetrák, nemôžte už faktickou na faktic kú. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predseda návrhovej komisie 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Mestské zastupite ľstvo, pani poslanky ňa Kimerlingová 

dala návrh, že mestské zastupite ľstvo neza čína na základe 

podnetu inžinierky Tatiany Kratochvílovej zo d ňa 7. októbra 

2014, ktorý bol mestskému zastupite ľstvu hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy doru čený d ňa 8. októbra 

2014, konanie pod ľa článku 9 odsek 2 písmeno bé ústavného 

zákona číslo 357/2004 Zbierky zákonov o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vo či 

inžinierovi Martinovi Borgu ľovi, poslancovi mestského 

zastupite ľstva Slovenskej republiky  Bratislavy. 

Nezačína. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. 
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Čiže kto to podporí, tak. Ke ď sa to podporí, rozumiem 

tomu tak. Alebo, aby ste tomu rozumeli. Ke ď sa to podporí, 

tak sa zastaví, ke ď sa to nepodporí, tak sa nezastavuje.  

Dobre. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťjedna za, štyria proti, siedmi sa zdržali, 

jeden nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ďalší do diskusie bol prihlásený pán poslanec Kalisk ý. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Chcel by som da ť návrh uznesenia na zrušenie podmienky 

pre kolaudáciu na prístavbe Ružinovská 1 z dôvodu j eho 

nevykonate ľnosti a uznesenie som dal v písomnej forme.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, rozumiem čo chcete, ale nie som si istý, 

že všetci vedia o čom hlasujeme. Napríklad, ja neviem 

presne. Lebo to je nejaké uznesenie pôvodné, ktoré 

nepoznám. Ja síce nehlasujem, ale iba aby ste vysve tlili 

kedy bolo prijaté, ako bolo prijaté.  

Nechcete to da ť písomne, vysvetli ť do budúceho? Dva 

týždne je zastupite ľstvo. Len aby všetci tomu rozumeli. 

Nech. Ale ako chcete.  

Pán starosta Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel doplni ť teda k tomu uzneseniu. Už to 

tu odznelo, že, že ušetrené finan čné prostriedky v prípade 

nevybudovania pôvodne vynútených investícií použi ť na 

obnovu zelene a komunikácií v Bratislave na základe  

požiadaviek mestskej časti.  

V prípade, že tomu investorovi vyjdeme v ústrety, ž e 

teda nebude musie ť budova ť nie čo, čo mu bolo v rámci 

stavebného povolenia dané, tak zas by bolo nekorekt né, aby 

tie peniaze ušetril, ale mal by ich teda použi ť na rozvoj 

zelene a opravu komunikácií.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kaliský.  
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Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ja len faktickou, aby som dovysvetloval. 

Je to na podnet toho pána, ktorý tu stál.  

Dneska sme to uznesenie neprijali. Zaviazalo ho mes to 

vybudova ť cestu, na ktorú mu nechce prenaja ť pozemok, aby 

tú cestu mohol, mohol vybudova ť. Zaznelo to tu, že nie je 

to potrebné z dopravného h ľadiska, čiže je tam 

štyridsiatka, zachovajú sa stromy, ktoré chceme, ab y sa 

zachovali. Čiže toto nevybudovanie tej cesty je vlastne 

pozitívna vec. Čiže o tomto je to uznesenie.  

Ďakujem.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To je možno pravda. Ale postupujeme na základe čo nám 

povedal jeden pán. Ja neviem, či si netreba pre číta ť to 

pôvodné uznesenie, to pôvodné rozhodnutie mesta a. 

Nie?  

(poznámka:  po čuť mimo mikrofón „to nie je uznesenie 

Alebo, zá, to záväzné stanovisko, tak. Či si netreba 

pre číta ť to záväzné stanovisko.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Aha, dobre.  

Námestník Kolek. 
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Ing. Ignác   K o l e k , námestník primátora hlavného me sta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja si myslím, že ten návrh je v poriadku, až na to,  že 

teda nemáme dos ť informácií o tom. čiže výsledok, myslím, 

že spejeme tam.  

My máme zastupite ľstvo o dva týždne plus-mínus. 

Predpokladám, že magistrát je v stave pripravi ť informa čný 

materiál v celej tej postupnosti tejto, tohto, tejt o 

situácie.  

A ja by som dnes pokladal toto hlasovanie za 

pred časné.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán starosta, nedá sa faktickou na faktickú. 

Slovo má hlasovacia komisia.  

Predseda návrhovej komisie 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Pán poslanec Kaliský dal písomne návrh uznesenia 

k tomuto problému, a ešte aj pán poslanec Kuruc dal  

dopl ňovací návrh. Takže môžme da ť hlasova ť ako spolo čne.  
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Pán poslanec Kaliský, môže by ť, hej? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Osvojuje si vlastne ten dopl ňujúci  návrh pána 

poslanca Kuruca. Dobre?  

Takže, takže pre čítam vlastne to uznesenie ako by malo 

vyzera ť: 

Čiže, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  zrušenie 

podmienky zo záväzného stanoviska vybudovania a rea lizácie 

vyra ďovacieho pruhu na Ružinovskej ulici v mieste napoje nia 

jestvujúcej prístupovej komunikácie a chodníka pre projekt 

Zmena stavby polyfunk čný dom Ružinovská jeden, ako 

podmienky pre kolaudáciu stavby a ušetrené finan čné 

prostriedky v prípade nevybudovania pôvodných vynút ených 

investícií použi ť na obnovu zelene a komunikácií 

v Bratislave na základe požiadaviek mestských častí.  

Takto ten návrh uznesenia.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Poslanec Hr čka, faktická k procesu. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len jednu drobnos ť.  

Možno z h ľadiska právne, právneho spra, by sme možno 

mali požiada ť primátora o prehodnotenie a nie prija ť 

uznesenie, lebo neviem, či v tomto momentne my máme 
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kompetenciu zaväzova ť primátora vo či proste platnos ť 

uznesenia.  

Len aby tá formulácia bola jasná, že to je skôr vo 

forme žiadosti prehodnotenia,  nie vo forme ako záv äzku, 

lebo myslím si, že toto je prenesená kompetencia, d o ktorej 

zastupite ľstvo nemá až tak moc čo hovori ť. No.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán námestník Černý, k procesu. 

Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Musím poveda ť, že to je po dlhej dobe zase obdobie 

kedy súhlasím s kolegom Hr čkom, pretože úplne to trafil.  

Záväzné stanovisko ak je vydané, tak nemôže 

zastupite ľstvo suplova ť záležitos ť, alebo teda suplova ť, 

alebo zasahova ť do procesu vydávania záväzných stanovísk 

akýmkoľvek uznesením.  

Hovorím aj v tom zmysle, že tých projektov, ktoré 

Bratislava má a ktoré, alebo Bratislava, developeri  majú 

a ktorých zaviazali nejakými vynútenými investíciam i, ako 

tam odbo čovací pás, tam prechod pre chodcov upravi ť, tam 

semafór vybudova ť, je skuto čne dos ť. A ke ď  takýmto 

spôsobom toto zastupite ľstvo spraví jeden precedens, tak 
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potom tu budeme ma ť zástupy davu ľudí developerov, ktorí 

budú žiada ť to isté takýmto spôsobom.  

Existuje, tak ako primátor povedal, urbanistická 

komisia, tá má o tom rozhodnú ť. My môžme vyzva ť, tak ako 

kolega Hr čka povedal, pána primátora o prehodnotenie tohto 

stanoviska.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Len upozor ňujem, že sme v hlasovaní a faktickými na 

faktické sa diskutova ť nedá.  

Takže, prosím, ideme hlasova ť o prednesenom návrhu.  

Keď ho s tým nesúhlasíme, tak ho neschvá ľte, ke ď s tým 

súhlasíte, tak ho schvá ľte.  

Hlasujeme o prednesenom návrhu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No, predniesol. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Hlasuje sa o tom, čo predniesla. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Chcete to pre číta ť ešte raz? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak ešte raz pre číta návrhová komisia. 

Predseda návrhovej komisie 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Áno. 

Žiada primátora prehodnoti ť podmienku zo záväzného 

stanoviska vybudovania a realizácie vyra ďovacieho pruhu na 

Ružinovskej ulici v mieste napojenia jestvujúcej 

prístupovej komunikácie a chodníka pre projekt Zmen a stavby 

polyfunk čný dom Ružinovská jeden, ako podmienky pre 

kolaudáciu stavby a ušetrené finan čné prostriedky v prípade 

nevybudovania pôvodných vynútených investícií použi ť na 

obnovu zelene a komunikácií v Bratislave na základe  

požiadaviek mestských častí.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hlasujeme o tomto návrhu uznesenia. 

Teda hlasujete.  

Registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 28. mája 2015 s pokra čovaním 11. júna 2015 

 646 

Tridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ťtri za, devä ť sa zdržalo. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Ďalší diskutujúci bol prihlásený pani poslanky ňa 

Šimonči čová. 

Ing.. Katarína   Š i m o n č i č o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Na tomto zastupite ľstve d ňa 28. 5. hne ď prvé 

uznesenie, ktoré schválilo toto zastupite ľstvo bolo 

uznesenie číslo 130/2015, ktoré sa týkalo presunov pozemkov 

v katastrálnom území Ra ča, Vraku ňa, predaj, osobitný zrete ľ 

a tak ďalej, dos ť nejasné.  

Keďže to uznesenie sa objavilo iba nedávno na 

internete, takže som si ho mohla pre číta ť až teraz, ale 

chcem len upozorni ť na to, že celý čas, ke ď sme sa o tomto 

materiáli rozprávali na zastupite ľstve, tak bola re č 

o vybudovaní pomníka tureckým vojakom padlým v I. s vetovej 

vojne. V uznesení sa o tom ale nepíše ni č o žiadnej 

národnosti. Schválili sme uznesenie, ktorým má by ť pozemok 

použitý na vybudovanie vojenského cintorína a posta venia 

pamätníka na území hlavného mesta SR Bratislavy na uctenie 

si pamiatky vojakov, ktorí zahynuli na východnom fr onte 

počas I. svetovej vojny a boli pochovaní na Slovensku.   
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Tak mi nie je jasné či sa to týka akýchko ľvek vojakov, 

ktorí padli po čas I. svetovej vojny na východnom fronte 

a sú pochovaní na Slovensku, alebo to uznesenie sa týka 

výlu čne iba vojakov tureckej národnosti, pretože o tom b ola 

re č.  

Tak chcem oznámi ť, že na komisii kultúry a ochrany 

historických pamiatok, ktorá sa bude kona ť budúci týžde ň 

17. júna, máme zaradený tento bod na rokovanie naše j 

komisie. Hoci je to ex post a hoci už naša komisia 

odporú čala vedeniu mesta, aby, aby materiály, ktoré sa 

nejakým spôsobom týkajú kultúry, alebo historických  

pamiatok, alebo pomníkov a tak ďalej, pred tým než tie 

materiály pôjdu do zastupite ľstva, boli prerokované na 

našej komisii. 

Budeme tak robi ť preto po schválení tohto uznesenia, 

lebo sme dostali reakciu z Vojenského historického ústavu, 

ktorý samozrejme nás upozornil na rôzne medzivládne  dohody, 

ktoré vyšli v Zbierke zákonov. Napríklad dohoda med zi 

vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej repub liky, 

mám ju kde? V roku 2010, o, o vzájomnom pochovávaní  si 

vojakov padlých v I. svetovej vojne, kde okrem inéh o sa 

hovorí, že: 

ad jedna, strana požiada o prepochovanie vojakov na  

území tej druhej strany, tak musí s tým tá druhá st rana, 

samozrejme, súhlasi ť. Čiže Slovenská republika bude musie ť 

súhlasi ť s tým, aby turecká vláda požiada o to, aby sa 

vojaci tureckej národnosti, ktorí sú pochovaní na ú zemí 

Slovenskej republiky  v po čte pä ťdesiatdva, napríklad 

v Tren číne sedemnás ť, v Nitre dvadsa ťosem, Košice tri, 

Ružomberok jeden, Martin jeden, Levo ča jeden, (poznámka:  
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nezrozumitelné slovo) jeden, aby sa prepochovali do  

Bratislavy, ak toto uznesenie 130 schválené 28. máj a, týka 

sa vybudovania pamätníka a prepochovania vojakov Tu reckej 

republiky.  

Tak len na to upozor ňujem, že budeme to ma ť na komisii 

a potom na ďalšom zastupite ľstve, samozrejme, oboznámim 

mestské zastupite ľstvo s tým, s uznesením našej komisie.  

Ale znovu pripomínam, pán primátor, je napríklad sm e 

sa v médiách dozvedeli, že na Slavíne chystáte spol u, 

myslím, s vládou, alebo s kým, Slovenskej republiky , nejaké 

múzeum. Tiež sme to nemali v komisii, ale už je to akoby 

hotová vec. Prosím, nezabúdajte, že máte komisiu. J e to 

síce poradný orgán mestského zastupite ľstva, ale patrilo by 

sa keby všetky takéto témy boli do našej komisie po súvané 

pred tým než sa o tom bude rozhodova ť, alebo písa ť o tom 

médiá. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Neni to hotová vec a dostanete to do komisie.  

Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja chcem pár slov poveda ť tiež k tejto téme.  

My sme s pani poslanky ňou  Šimon či čovou a s pánom 

poslancom Grendelom vyzvali pána primátora, aby, ab y 

nepodpísal to uznesenie. Tá výzva nebola motivovaná  tým, 

o čom tu hovorila pani poslanky ňa Šimon či čová, ale tou 

druhou stranou tej veci, teda odsúhlasenou kúpou časti 

pozemku pri ra čianskom cintoríne a tak, ako boli nie celkom 

dostato čné tie informácie, ktoré sme mali vo vz ťahu 

k zámeru vybudovania tureckého pamätníka v tom samo tnom 

materiáli, lebo v samotnom materiáli sa o tom nikde  

nepísalo.  Písalo sa o tom v tých prílohách, ktoré,  ktoré 

k tomu boli priložené, ale, ale predkladate ľ sa dô, až 

dôsledne vyhýbal tomu, aby, aby spomenul, že ide 

o vybudovanie pamätníka tureckým vojakom. Tak rovna ko 

nedostato čné boli informácie o tej druhej časti uznesenia, 

ktorú zastupite ľstvo schválilo na návrh pána poslanca 

Pilinského, teda odkúpenie časti pozemku od ministerstva 

vnútra.  

Nie som si vedomý toho, že by, že by v tom materiál i, 

alebo teda pre poslancov bola k dispozícii v tom čase 

informácia, že presne jak, kde sa ten pozemok nachá dza. Že 

je to pozemok, ktorý v minulosti slúžil ako sú časť areálu 

školy, ktorá je tam, tam hne ď, hne ď ved ľa. Myslím si, že 

keď sa.  

Môžu by ť na to samozrejme rôzne názory, že či je 

potrebnejší nejaký pás stromov pri, pri školskom dv ore, 

alebo, alebo rozšírenie cintorínu v Ra či. To ja nechcem 

posudzova ť z vecného h ľadiska.  
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Len teda z nejakého procesného h ľadiska, ke ď hlasujeme 

o takej veci ako je predaj pozemku, alebo kúpa poze mku, tak 

tie informácie by mali by ť ove ľa podrobnejšie, ako boli tie 

informácie, ktoré sme mali na základe jedného pozme ňujúceho 

návrhu.  

Na záver dve poznámky v inej veci by som chcel 

poveda ť. 

Jednak, jednak by som chcel da ť na zváženie iný spôsob 

uplat ňovania faktických poznámok pri bode Rôzne, pretože 

vlastne ke ď niekto otvorí nejakú tému a nie je možné 

reagova ť faktickou poznámkou na faktickú poznámku, tak 

potom vlastne nemôže by ť o tom, o tom žiadna diskusia. To 

je úplne iná situácia, ako ke ď rokujeme o nie čom ako 

o samostatnom bode, kde sa človek môže prihlási ť aj do 

diskusie. Tuto ke ď sa prihlási do diskusie, tak kým sa 

k tomu dostane, tak vä čšinou je už aj odhlasované ak sa, ak 

sa o tom hlasuje.  

Čiže, možno by sme mali v tomto smere zmeni ť rokovací 

poriadok.  

Posledná vec. Zlá správa pre členov mestskej rady. Pán 

primátor povedal, že sa schádza najmenej raz za mes , teda 

raz za dva mesiace, v skuto čnosti sa pod ľa zákona má 

schádza ť najmenej raz za mesiac.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán starosta Pilinský. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďa, ďakujem. 

Ja by som chcel poprosi ť nabudúce kolegov, ak budú 

písa ť nejaké články, ktoré sú zjavne nezmysli a hlúposti, 

tak nech sa najprv obrátia či už na kolegov poslancov, 

alebo nech sa aspo ň prídu pozrie ť tú lokalitu.  

Čo sa týka toho, tej, tej parcely, ktorá hrani čí 

s ra čianskym cintorínom, ten zámer bol odkonzultovaný 

s vlastníkom susedného pozemku, to znamená aj s vla stníkom 

školy. Nikto tam nejde zabera ť žiadne detské ihrisko. Práve 

naopak, my sme pred dvomi rokmi aj v spolo, aj v sp olupráci 

s ra čianskou farou, aj s Marianumom ten havarijný stav m úru 

riešili a už vtedy bolo dohodnuté, že to je potenci onálna 

plocha na rozšírenie ra čianskeho cintorínu.  

Rovnako chcem pani Katku Šimon či čovú uisti ť, že nikto 

tam nejde žiadne stromy rúba ť. To. My si necháme samozrejme 

posúdi ť statikom či je nevyhnutné tam rieši ť nie čo 

s kore ňovými systémami tých stromov pred tým, než sa tam 

bude nejaká urnová stena stava ť.  

Takže poprosím, nevyvolávajte (gong) zbyto čné hlúpe, 

hlúpe informácie. 

Ja ke ď som si ten článok čítal aj s pánom farárom, tak 

sám bol zhrozený z toho, že teda z takýchto vecí sa  na 

mestskom zastupite ľstve robí politikár čenie. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

No, ja by som bol zase rád, že ke ď niekto nie čo 

odhlasuje, oznamuje za hlú, ozna čuje za hlúpos ť a nezmysel, 

tak aby, aby to pomenoval, nie iba tvrdil, že nie čo je 

hlúpos ť a nezmysel.  

A ja som sa na tom pozemku pred tým ako som o tom 

napísal a pred tým, ako sme vyzvali pána primátora,  bol 

pozre ť, ve ľmi dlho som tam bol.  

A som zvedavý na tie posudky stromov, lebo tie posu dky 

vyzerajú ve ľmi dobre. Ale nepochybujem o tom, že ke ď je 

treba, tak aj ve ľmi dobre vyzerajúce stromy môžu by ť 

ozna čené za choré, ktoré treba vyrúba ť a zbavi ť sa ich.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, úradníci sa tam boli pozrie ť, dostanete 

odpove ď na to. 

Pán poslanec Buocik.  

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 
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Ja využívam bod Rôzne na to, aby som informoval 

poslancov o tom celkovom výnose, ktorý mesto inkasu je za 

hazardné hry.  

Pán Kasander, šéf finan čného oddelenia mi túto 

informáciu poslal v priebehu tohto zastupite ľstva, nako ľko 

ja som ho žiadal na finan čnej komisii. 

Tak ten celkový výnos je štyri milióny 

štyristoštyridsa ťjednatisíc sedemdesiattri celá eura za rok 

2014. Je to vytiahnuté z tých viacerých koloniek 

závere čného ú čtu. Nemôže to by ť, nemôže to by ť všetko 

v jednej kolonke preto, pretože práve v zmysle, v z mysle 

zákona sa to musí, sa to rozde ľuje, lebo tie príjmy sú 

odlišné.  

Tak týmto spôsobom som chcel informova ť všetkých 

kolegov, že z tejto činnosti mesto inkasuje štyri milióny 

štyristotisíc Euro.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hej. Ale nie celú časť by sme stratili, pretože 

kurzové stávky by tu zostali, lebo tá petícia nejde  proti 

kurzovým stávkam.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Presne tak, doplním pána primátora. Je to presne 

tritisíc štyristo, čiže.  

Pardon, tri milióny štyristotisíc. Čiže po odpo čítaní 

zisku z tých sázko, sazka, športka a tak ďalej, je to tých 

tri milióny štyristo.  

Čiže ke ď sa bude dáva ť nie čo do médií, alebo ke ď 

chcete, tak je to upresnenie. Ja som to potom ešte s pánom 

vedúcim oddelenia upresnila.  

Čiže tri milióny štyristotisíc Euro.  

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, tri milióny štyristotisíc Eur, to je 

strašne ve ľa pe ňazí. A predstavte si, ko ľko je to zni čených 

rodín.  

Nech si pán z herni nechá tieto peniaze, také penia ze 

nepotrebujeme, to sú diablove peniaze. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

Ing.. Katarína   Š i m o n č i č o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Chcela by som reagova ť na, ešte stále na ten cintorín 

v Ra či. 

Pán starosta Pillinský, viem, vy ste štatutár Ra če 

a budete podpisova ť, ak teda za č, ak bude, ak dôjde 

k výrubovému konaniu na tom pozemku, ktorý teraz Ra ča 

získala pod ľa tohto uznesenia.  

Tak zatia ľ aj uznesenie máme, uvidíme ako sa bude 

vyvíja ť ďalší priebeh tohto celého pamätníka a zámeny 

pozemkov, ale chcem vás upozorni ť na to, že tiež. No nebola 

som tam osobne, len som to videla vo vašom časopise 

ra čianskom. Čiže predpokladám, že tá fotka nebola nejaká 

nepravdivá a tie stromy vyzerajú ve ľmi dobre a sú, rastú 

veľmi, dos ť teda blízko seba. 

Takže som ja navrhovala a navrhujem každému, že ke ďže 

v tom, v tých vašich novinách ra čianskych ste písali, že 

Rača má na desa ť rokov postarané o pochovávanie a ja som 

tak odhadla, že ak tie stromy tam zostanú, pochovát e asi 

dvadsa ť ľudí. Takže po ďme všetci býva ť do Ra če, lebo tam sa 

zomiera len tak, že dvaja ľudia za rok.  
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Že prepá čte, že si robím z toho srandu, ale myslím to 

vážne.  

A druhá moja poznámka k tým stromom. Ak naozaj by m ali 

byť vyrúbané, tak uvedomte si, že toto je jediný pás 

stromov, ktorý z jednej strany oteplí školu a z dru hej 

strany oteplí cintorín a uvedomte si aj túto hodnot u a nie 

len to, čo predchádzalo tomu, tejto zámene.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja iba hovorím, že to uznesenie už bolo schválené. Ja 

neviem, že uvedomme si, že to bolo schválené. 

Pán, pán bo, pani, pán poslanec, starosta, chceš eš te 

hovori ť nie čo k tomu? 

Áno. Nech sa pá či. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Faktickou na pani Katku. 

Pani Katka, vy ste sa ma dneska pýtali, či mám nejakú 

sklenenú gu ľu. No tak ja sa vás pýtam tiež, či vy teda máte 

sklenenú gu ľu, ke ď už tie stromy odpisujete.  

A čo sa týka tých čísiel. Ja som nehovoril 

o dvadsiatich, ale o dvesto miestach pre, ktoré by sa tam 
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mohli vybudova ť na, na novej urnovej stene. A to vyrie či 

Rašu, Ra ču na desa ť rokov.  

Boli uvádzané materiály, ktoré spracoval MARIANUM 

v roku 2013. V Bratislave bude chýba ť o, o tri roky miesta 

na pochovávanie. Potenciálne miesta na rozširovanie  

cintorínov boli Vraku ňa, Záhorská Bystrica, Podunajské 

Biskupice. No za to mi teda Ra čania nepo ďakujú.  

A hovorím, aj v tom článku, čo ste mi spomínali. Ja 

som tam sám uviedol: Budeme sa snaži ť zachova ť všetky 

stromy aj na úkor úbytku hrobových miest.  

Takže, prosím vás pekne, ne, zase nevytvárajte duch ov, 

keď, ke ď duchovia proste neexistujú. Samozrejme, ak to bude  

čo i len najmenej možné, my všetky tie stromy zachov áme 

(gong). A to viete dobre, akým spôsobom sa staráme my o, 

o zele ň v Ra či. Čo sa týka orezov, starostlivosti, máme ako 

jedna z mála mestských častí zmapované celú našu mestskú 

zele ň, takže popopoprosím vás, ako trošku bu ďte férová 

k našej mestskej časti a ku mne ako aj k bývalému kolegovi, 

keď sme pracovali ešte na kvázi jednej lajne.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, máte slovo.  

Pán poslanec Vetrák.  
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JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

No ja mám. Ďakujem za slovo. Ja mám informáciu, lebo 

dneska teda prešlo to uznesenie, ktoré sa týka za čatia 

konania vo či Soni Svore ňovej a v zmysle zákona je tam 

šes ťdesiatd ňová lehota, do kedy mestské zastupite ľstvo musí 

rozhodnú ť v tej veci. To je lehota pod ľa zákona.  

Ja už, ja viem, že viacerí z členov komisie teda 

nemajú radi, ke ď sa tak často stretávame, ale toto, toto je 

fakt objektívny dôvod. A ak to chceme stihnú ť do šes ťdesiat 

dní a blížia sa prázdniny, tak jedine kedy to môžme  

prinies ť sem, aby teda sa to nejakým spôsobom nenapádalo, 

je najbližšie zastupite ľstvo, tak ja len chcem upozorni ť, 

že pravdepodobne v priebehu budúceho týžd ňa, orienta čne asi 

v stredu zvolám komisiu kvôli tomuto, s tým že, s t ým že 

teda aj na poslednú chví ľu prinesiem materiál. Lebo inak 

nebude dodržaná tá lehota.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, to zvolajte, to nemusíte všetkým 

oznamova ť.  

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

No ja len som chcel ako informáciu. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Vo však zvolajte komisiu, robte, čo máte robi ť.  
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Pán poslanec Kor ček.  

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Pán primátor, ja vám mám k vám iba jednu takú malú 

prosbu. V našej mestskej časte, časti ob čianske združenie 

Bunkre revitalizuje bunker z I. svetovej vojny. Poz emky sú 

na, má prenajaté, majú prenajaté Mestské lesy ako n aša 

príspevková organizácia od hlavného mesta. Údajne t u na 

magistráte by mala by ť nejaká podnájomná zmluva v prospech 

tohto ob čianskeho združenia.  

Čiže keby ste sa na to mohli pozrie ť a vyslovi ť s tou 

zmluvou bu ď súhlas, alebo posunú ť ju do zastupite ľstva. 

Takéto mám informácie.  

Ďakujem.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Jeden bunker to je ale iba. Nie?  

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Na Kamzíku.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja mám pocit, že nie čo. Nechcem rozpráva ť, mám pocit, 

že som to už podpísal.  

Dobre.  

Pán námestník Kolek. 

Ing. Ignác   K o l e k , námestník primátora hlavného me sta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem. Dúfam, že budem posledný. 

Jedna radostná informácia. V pondelok, tento 15. 6.  by 

mala za čať fungova ť komisia pre losovanie, teda náhodilé 

losovanie znalcov na oce ňovanie majetku. Za čiatok by mal 

byť o deviatej. Je to zatia ľ prvé. Preto hovorím 

historické. Je otvorené pre všetkých poslancov, aby  teda 

nevznikali nejaké problémové názory na túto vec.  

Takže odišli maily pre všetkých predsedov klubov. 

Dajte, prosím vás, vedie ť v priebehu zajtrajška ko ľko treba 

uvažova ť miest na sedenie, aby všetci zú častnení mali 

dostatok miesta.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Grendel, faktickou.  
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Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Mám otázku asi na pána Katriaka.  

Čiže ten právny názor, že losovanie nie je v súlade so 

zákonom už neplatí?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Zapnite mikrofón.  

Mgr. Martin   K a t r i a k , I. zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Teraz vlastne je pripravený príkaz primátora, aby t o 

všetko vlastne bolo v súlade so zákonom, so zákonný mi 

postupmi. Takže malo by to by ť všetko v poriadku.  

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: 

Možno to bude úplne od veci. Ale neviem či teda ešte 

stihneme ve čeru, lebo viem, že je pripravená ve čera. Aj ke ď 

neviem či všetci prídu, tak. A tí, čo prídu na tú ve čeru 

dole, tak som si dovolil vás pozva ť aspo ň na pohárik 

šampanského.  
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Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

No, kone čne rozumné slovo.  

Pán poslanec Budaj.  

Vy už máte tretiu, už sa nedá tretí krát.  

Pán posla. Či?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Zariadenie hovorí, že už tretí diskusný príspevok m áte 

a každý má iba dva.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja neviem. Jak to je.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Taký istý bod ako každý iný.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, možno to len naozaj súvisí s tým 

predošlým bodom. My by sme naozaj radi vedeli a ur čite aj 
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každý člen finan čnej komisie, kde teda vznikol problém 

pre čo pol roka. Teším sa, že už bude ten výber znalcov,  ale 

pre čo pol roka stojíme z predajmi, a vlastne len sa 

recyklujú veci, ktoré mali už starú, starý posudok nejakého 

znalca?  

Ako je jasné, tak tie znalecké posudky, ke ď už raz 

boli uplatnené a neprešlo, neprešiel ten predaj, ta k je 

dos ť pravdepodobné, že sa na tom ani ve ľa nezmenilo a tak 

aj vyzerajú tie naše predaje. Stratili sme pol roka . 

A budeme to robi ť približne viacmenej tak, ako sme to aj 

robili. Čomu som ja osobne rád, pretože pri tých znalcoch 

keď ide o ve ľké majetky, tak možno naozaj nehrá rolu, či 

bude pýta ť tristo alebo štyristo Eur za ten posudok. Malo 

by sa nám, tá transparentnos ť by sa nám mala vráti ť v inom 

zmysle.  

Ale bol by som ve ľmi rád. Nie sú interpelácie, ale mal 

by to by ť aj váš záujem. Ur čite na finan čnej komisii budú, 

budú poslanci žiada ť informáciu aké pochybnosti, aké právne 

problémy a ako sa ich teda podarilo odstráni ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Vyžiadajte si, pán poslanec, materiál na finan čnej 

komisii, obrá ťte sa na riadite ľa.  

Ja vám môžem iba poveda ť, že zdedili sme ten právny 

problém. Nebolo ho jednoduché vyrieši ť. Vyriešili sme ho. A 
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potom bolo treba vyobstara ť tých znalcov. A obstarávanie sa 

nedá spravi ť zo d ňa na de ň. Čiže jeden z dôvodov, pre čo. Až 

teraz sa tu za čína napríklad obstrávanie verejné.  

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 Budaj v svojom príspevku spomenul informáciu. J a 

mám síce inú, z iného súdka, ale je to tiež informá cia.  

Pán primátor, ja som dúfala, že pozvete všetkých 

poslankyne a poslancov na zajtrajšie otvorenie výst avy 

v Arche Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy. Vš etci 

poslanci dostali pozvánky. Otvára ť to budete zajtra vy aj 

s ve ľvyslancom Francúzskej republiky. A bola by som ve ľmi 

rada, že keby tam všetci došli. To ľko som chcela poveda ť 

v mojom príspevku.  

Ďakujem. 

O šestnástej hodine zajtra v Arche.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

No ve ď ste povedali, že sme pozvali všetkých 

poslancov.  

Aha, nie čo. 
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Pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

No ďakujem za slovo.  

Katka ma predbehla. Ale dop ĺňam ju.  

Mala som za úlohu zorganizova ť, tak to nazvem, že 

prezentáciu investi čného zámeru garáže pred Justi čným 

palácom.  

Tak vás ešte raz, písomne sme, myslím že poslali, 

pozývam na sedemnásteho, čo je budúci utorok o sedemnástej 

v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Už sa nikto nehlási, tak ešte  ja podám poslednú 

informáciu. Otvoril ju starosta Mrva. Týka sa to tr ochu 

podnikov, pretože som pozastavil výkon uznesenia, k torý sa 

týkal zmeny zásad.  

To pozastavenie som vysvetlil, vysvetlil na mestske j 

rade, ale tí, ktorí to nepo čuli, poviem to ešte raz.  

Tá, to návrh uznesenia, ktoré doplnilo Zásady 

spolupráce, vo vä čšine bodov bolo, bolo prínosné, ja 

súhlasím s ním. Ale boli tam asi tri body, ktoré po važujem 
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za potrebné ďalej dodiskutova ť, a preto som pozastavil 

výkon toho rozhodnutia.  

Ja sa chcem stretnú ť s predsedami poslaneckých klubov. 

Dneska som hovoril s tromi. Mali sme celkom férovú 

diskusiu, až teda na to, že každá diskusia musí dod rhova, 

dodržiava ť ur čité hranice slušnosti a tolerantnosti vo či 

partnerom a, a ja na toto budem dba ť a z tohto nez ľavím.  

Ale chcem vás informova ť, že na pondelok o piatej 

hodine som pozval predsedov poslaneckých klubov na ďalšiu 

diskusiu o spôsobe výberu generálneho riadite ľa, predsedu 

predsedu predstavenstva a Zásadách spolupráce mesta  

s mestskými podnikmi.  

To je ešte moja informácia.  

Pani Konrad, vy ma ešte chcete v nie čom doplni ť, že?  

Nie?  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Vás nie.  

Prepá čte, že takto reagujem, len kratú čko.  

Ja som sa pomýlila. Je to v utorok a v utorok je 

šestnásteho, nie sedemnásteho, čo sa týka prezentácie 

Justi čného paláca.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Už sa nikto nehlási. 

Uzatváram bod Rôzne. 

Uzatváram zastupite ľstvo, ktoré sme dneska 

dokon čovali.  

Ďakujem vám ve ľmi pekne za, za ú časť.  

V (poznámka:  nezrozumite ľné slovo) je pripravená 

večera a pán poslanec Marian Greksa nás pozýva na pohá r 

vína, takže sa teším na stretnutie.  

Príjemný ve čer a sa vidíme za dva týždne.  

Dovidenia.  

(Ukon čenie o 17.37 h) 

X X 
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