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Predsedajúci Mgr. Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

Vážené pani poslankyne a poslanci, vítam vás na 21. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Dovoľte, aby som privítal pani riaditeľku Staromestskej 

knižnice, pani doktorku Juditu Kopáčikovú.  

Dovolím si na úvod prezradiť, že v piatok 21. októbra prevzala pani riaditeľka na 

slávnostnom stretnutí v Zichyho paláci ocenenie „Senior friendly“ pre Staromestskú knižnicu. 

Knižnica získala ocenenie v celoslovenskej súťaži v kategórií Kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, 

zdravotnícke zariadenia, médiá za „dlhodobú aktívnu podporu permanentného vzdelávania 

seniorov vrátane zvyšovania ich počítačovej gramotnosti a tréningov pamäti, za poskytovanie 

služieb, ktorých cieľom je zmierniť sociálne, ekonomické a zdravotné znevýhodnenie seniorov 

napríklad zľavy na členskom, sprístupnenie kníh pre imobilných a zrakovo znevýhodnených 

čitateľov.“ Touto cestou ďakujem Staromestskej knižnici, pani riaditeľke a všetkým 

pracovníčkam a pracovníkom knižnice za to čo robia, nielen pre staromestských seniorov, ale pre 

všetkých svojich čitateľov, pre Staromešťanov. Ďakujem pekne.  

Svoju neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnili pani poslankyňa Martina Uličná, pani 

Marta Černá zo zdravotných dôvodov a pani Lucia Ďuriš Nicholsonová z časti, pardon, z celého 

rokovania.  

Vychádzajúc z dnešnej prezenčnej listiny konštatujem, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  

Z programu rokovania sťahujem bod č. 1.  

Ďalej pán poslanec Martin Borguľa oznámil písomne, že sa vzdáva členstva v Komisii pre 

nakladanie s majetkom a financie. Pani poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová oznámila písomne, 

že sa vzdáva členstva v Komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu. A navrhujem doplniť 

do bodu 23, že vzdanie sa členstva poslankyne Veroniky Remišovej v Komisii pre nakladanie 

s majetkom a financie, aj vzdanie sa pána Borguľu a pani poslankyne Ďuriš Nicholsonovej.  

Má niekto z poslancov k predloženému programu doplňujúce návrhy? Nech sa páči. Pán 

poslanec, pardon, prihlásil sa pán kontrolór. Nech sa páči. 

Miestny kontrolór Ing. Oliver Paradeiser: 

Ďakujem pekne. Sťahujem z rokovania bod č. 21 Správa o výsledku kontroly dodržiavania 

opatrenia č. 8. Bude predložené na najbližšom zastupiteľstve. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, takže bod č. 21. Ďalej nech sa páči, pán poslanec Bučko. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

 Ďakujem pekne, dobré ráno všetkým. Môžem sa spýtať prečo sťahujeme bod č.1? Prečo 

sťahujete bod č.1? Ja som bol zvedavý na tú informáciu! 
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Starosta: 

Tá informácia bola predložená poslancom, pokiaľ niektorý z poslancov chce, aby ten bod 

bol prerokovaný, môže to navrhnúť. Ja to však za seba sťahujem pretože, uhm, nemyslím si, že je 

dobré, á, o tejto téme diskutovať ďalej pokiaľ nemáme pripravený nový návrh, ktorý bude tak 

v súlade so zákonom, ktorý bude riešiť problematiku toho čo má, tak nie je asi nutné.. Je to 

vlastne po diskusii s viacerými z poslancov, s ktorými som sa rozprával, že proste je 

bezpredmetné o tom hovoriť ďalej. Ale keď chce niekto z poslancov to navrhnúť, nech sa páči.  

Pán poslanec Kollár, faktická poznámka nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kollár MHA: 

Ja len takú doplňujúcu.. Viete, tu sa tak v kuloároch rozpráva, že niekto s niekým rokoval. 

Ja si myslím, aj nezávislí poslanci by mohli dostávať priebežne nejaké informácie. Mali by sme tu 

nejaký korektný režim nastoliť. A tiež ma to veľmi zaujíma, čo zo toho vyplýva. Vy ste povedali, 

že sa pripravuje nejaký nový návrh? 

Starosta: 

Áno. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Žiaľ, to je problém trošku toho, že fungujú tu nejaké poslanecké kluby, Vy ste asi, pokiaľ 

viem, asi jediný poslanec, ktorý je nezaradený to znamená, že nie je v žiadnom poslaneckom 

klube, uhm.. 

Poslanec Ing. Kollár MHA: 

A kedy sa predloží ten návrh? Alebo kto ho bude predkladať? Nie? 

Starosta: 

Mal by byť predložený na decembrové najneskôr januárové zasadnutie, zastupiteľstvo, 

podľa toho ako bude pripravený. Malo by ísť o dva návrhy, malo by ísť o dva návrhy VZNka. 

Jeden návrh VZNka, ktorý bude hovoriť len o pravidlách predaja, času predaja v obchode 

a službách a druhý materiál, druhé VZNko bude hovoriť o tom, čo vlastne chceme všetci riešiť 

a to je VZNko o ochrane verejného poriadku. 

Pán poslanec Vagač, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ja len toľko, že ja som v klube a tiež o tom neviem. Takže nie si jediný, ktorý o tom nevie 

a tiež ma to prekvapuje, že sa sťahuje. A neviem o tom ani ja a sme klub regulérny, nerozpadajúci 

sa a neviem o tom. Takže... Ďakujem! 
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Poslanec Ing. Vagač: 

Informácie tu nejdú a poslanci nevedia a potom keď sa hlasuje, tak potom sú tí blbci, ktorí 

hlasujú. Ďakujem! 

Starosta: 

Opakujem, že ak niekto má nejaké ďalšie návrhy na doplnenie programu, tak nech sa páči. 

Pán poslanec Holčík. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne. Chcem upozorniť, že predkladateľ má právo akúkoľvek, akýkoľvek 

materiál, ktorý predložil, aj stiahnuť. A nemusí nikomu vysvetľovať prečo! 

Starosta: 

Pán poslanec Vagač, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Pán Holčík, máte úplne správnu reakciu! Ale ja sa pýtam, že keď sme zastupiteľstvo, ktoré 

tu má niečo riešiť a niečo hlasovať, tak nie, že má právo, ale snáď aj povinnosť nás informovať, 

aby sme boli v obraze, že čo sa deje, ako môžeme k tomu prispieť, ako s nami niekto počíta 

v zapájaní sa nás a tak ďalej. Čiže nehovorte len takého práva ale skúste hovoriť aj 

o povinnostiach informovania! A dosť ma mrzí, že na moju poznámku pán starosta ani 

nezareaguje. Pánovi Kollárovi povie, že to je Váš problém, že nie ste zaradený a... 

Starosta: 

To som nepovedal! 

Poslanec Ing. Vagač: 

     To ste povedali! Že.. 

Starosta: 

Nepovedal som, že je to jeho problém! 

Poslanec Ing. Vagač: 

Je to jeho problém! 

Starosta: 

To som nepovedal! 

Poslanec Ing. Vagač: 

Dobre. Ďakujem! 

Starosta: 

Pán poslanec Bučko, nech sa páči. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 
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Skôr sa prikláňam k tomu, že ako má pán starosta právo predložiť tento návrh, tak my 

máme zas právo pýtať sa, že prečo. No. 

Starosta: 

Aj Vy máte právo predkladať návrhy na rokovanie programu zastupiteľstva.  

Starosta: 

Takže pokiaľ nie sú ďalšie návrhy na doplnenie programu, tak dávam hlasovať o programe 

dnešného rokovania. Nech sa páči. Prosím, prezentujte sa. 

Starosta: 

Skúste vytiahnuť a zastrčiť. Hm. Vieme pánovi poslancovi Vagačovi vymeniť hlasovacie 

zariadenie? Môžeme zariadenie pani Uličnej, tá sa ospravedlnila, takže poprosím pán Špuler.  

Starosta: 

Už to funguje, takže poprosím nech sa páči, prezentujte sa prosím. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za bolo 16 poslancov, 2 sa zdržali, takže program bol 

schválený.  

Členom predsedníctva je zástupkyňa starostu pani Španková.  

Do návrhovej komisie odporúčam určiť poslancov, pána poslanca Straku, pani poslankyňu 

Oráčovú a pána poslanca Muránskeho. Pokiaľ s tým súhlasíte.. A za overovateľov zápisnice 

odporúčam pani poslankyňu Satinskú a pána poslanca Zieglera. Ďakujem pekne. Pani Satinská? 

Súhlasíte? Áno? Ďakujem, ďakujem pekne. Takže nech sa páči, prosím hlasujte o týchto 

návrhoch. 

Prezentujte sa najskôr. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem, konštatujem, že návrhová komisia aj overovatelia zápisnice boli schválení. Za 

hlasovalo 16 poslancov.  
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Dovoľujem si pripomenúť, že obed bude o 12:00 hodine a podľa rokovacieho poriadku 

Miestneho zastupiteľstva bude o 16:00 hodine zaradený bod Vystúpenie občanov v dĺžke trvania 

maximálne 30 minút.  

Prosím poslancov, aby sa do doplnenia uznesenia alebo návrhu na ich zmenu zapájali 

písomnou formou. Poprosím členov návrhovej komisie, aby zaujali miesto. A teraz vážení 

prítomní pristúpime k prerokovaniu jednotlivých bodov. 

 

1. Bod č.1 – stiahnutý 

 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 

..../2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda 

 

Starosta: 

Bod č.2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda. O úvodné slovo poprosím 

pána prednostu Jesenského. 

Starosta: 

Bude to. Trojka je v programe. Tá je v programe.  

JUDr. Jesenský, prednosta: 

          Dobrý deň, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľujem si vám predložiť 

návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii 

miestneho referenda. Tento bol spracovaný vzhľadom na povinnosť a zároveň splnomocnenie 

dané zákonom Slovenskej národnej rady č. 360/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Príslušný predpis stanovuje, že obec si vo forme všeobecného záväzného nariadenia 

upraví podrobnosti o organizácii miestneho referenda. Ide o úpravu najmä tých podrobností, ktoré 

nie sú riešené, upravené priamo uvedeným zákonom. V predkladanom všeobecnom záväznom 

nariadení sa to týka výkonu samosprávnych funkcií obce. V zákone o Obecnom zriadení je 

mestskej časti daná možnosť konať referendum o dôležitých otázkach rozvoja života mestskej 

časti. Predmetný zákon upravuje obligatórne prípady vyhlásenia miestneho referenda, tieto sú 

vypočítané taxatívnym spôsobom. Súčasne uvádza, že na základe rozhodnutia obecného alebo 

miestneho zastupiteľstva je možné vyhlásiť referendum o akejkoľvek ďalšej dôležitej veci 

samosprávy obce. Toto VZNko samotné je rozdelené do 6 častí. Prvá časť je úvodné ustanovenie. 

Druhá vyhlásenie miestneho referenda, tretia je príprava miestneho referenda, štvrtá je priebeh 

miestneho, šieste je zistenie a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda, pardon, piate a šieste sú 
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spoločné záverečné ustanovenia. V rámci pripomienkového konania neboli vznesené žiadne 

pripomienky k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu. Ďakujem pekne. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Dostál, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ďakujem. Ja by som chcel privítať tento návrh. Myslím si, že je dobré, že mestská časť bude 

mať prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia upravené podrobnosti o organizácii 

referenda. Tie základné náležitosti sú samozrejme upravené v zákone, ale bez takéhoto všeobecne 

záväzného nariadenia by referendum bolo prakticky nevykonateľné. Nie som si vedomý toho, že 

by sa na území mestskej časti konalo nejaké miestne referendum, čo je spojené jednak aj s tou 

relatívne vysokou požiadavkou na petíciu ak sa to má konať z iniciatívy obyvateľov, aj keď teda 

v prípade mestskej časti je táto podmienka nižšia ako v iných obciach. Pretože kým zákon 

o Obecnom zriadení hovorí o 30 % obyvateľov obce, v prípade mestskej časti je to 20 % všetkých 

oprávnených voličov alebo aspoň 5.000 zo všetkých oprávnených voličov. Čiže to kvórum na 

základe ktorého môžu obyvatelia Starého Mesta iniciovať referendum je nižšie ako v iných 

obciach alebo ako v prípade všeobecnej úpravy. Napriek tomu je to asi vnímané ako problém. Tu 

chcem ale povedať, že v zásade aj petícia s nižším počtom podpisov by sa mohla stať podnetom 

na vyhlásenie referenda, lebo miestne zastupiteľstvo môže aj z vlastnej vôle vyhlásiť referendum 

aj bez toho, aby išlo teda o tie prípady kedy to obligatórne predpokladá zákon alebo o petíciu s 

požadovaným počtom podpisov. Čiže priestor pre to, aby povedzme občania, ktorí chcú iniciovať, 

aby sa o niektorej dôležitej otázke rozhodovalo referendum tu nepochybne existuje. A teda určite 

by sa zastupiteľstvo aj zaoberalo aj petíciou s nižším počtom obyvateľov, akurát tam by teda mal 

možnosť rozhodnúť či takéto referendum vyhlási alebo nevyhlási, ak je naplnený ten minimálny 

počet 5.000 tak je povinné vyhlásiť.  

Druhá otázka, ktorá zrejme odradzuje od širšieho využívania tohto inštitútu je požiadavka 

50 % účasti v samotnom referende čo je tiež asi ťažko naplniteľné, možno s výnimkou nejakých 

otázok, ktoré by boli predmetom veľmi intenzívneho záujmu obyvateľov, ale to sa teda tiež 

nedeje. A to je problém, poprosím o druhý príspevok, s ktorým samotným všeobecne záväzným 

nariadením nič neurobíme, lebo vyplýva zo zákona. Ale aj tam by sa dalo podľa môjho názoru 

niečo robiť. Ak by sa uskutočnilo hlasovanie, ktoré aj by nespĺňalo tú požiadavku 50 % účasti, ale 

zastupiteľstvo by povedalo, že toto je otázka, o ktorej môžu rozhodnúť obyvatelia alebo ktorú 

zverujeme obyvateľom bez ohľadu na to koľko sa ich zúčastní, tak nebolo by to síce referendum 

v zmysle zákona, teda jeho účinky by nenastali priamo samotným tým referendom, ale som 

presvedčený, že zastupiteľstvo by mohlo aj takýmto spôsobom rozhodnúť sa a zaviazať sa 
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rešpektovať výsledok referenda bez ohľadu na účasť. Samozrejme, že by to bolo rozhodnutie 

zastupiteľstva, ale som presvedčený, že by posilnilo túto formu participácie obyvateľstva.  

K samotnému textu všeobecne záväzného nariadenia by som mal jednu pripomienku 

respektíve pozmeňujúci návrh. Týka sa paragrafu 3 Vyhlásenie miestneho referenda. Je tam odsek 

5, ktorý hovorí o tom, že petíciu a petičné hárky overia v lehote najneskôr 45 dní odo dňa 

doručenia petície starosta mestskej časti a  traja poslanci, ktorí získali najvyšší počet hlasov vo 

voľbách do miestneho zastupiteľstva. Ak niektorý z takto určených poslancov je členom 

petičného výboru nastupuje na jeho miesto poslanec nasledujúci ako ďalší v poradí podľa 

uvedeného kľúča. Informovanie dotknutých poslancov o doručení petície zabezpečuje miestny 

úrad. Starosta neoveruje petíciu, ktorá požaduje vyhlásiť referendum o odvolaní starostu čo teda 

vyplýva priamo za zákona.  

Nie je mi jasné, prečo sa zvolil takýto kľúč, ja by som za štandardné považoval, aby tých 

poslancov, ktorí overia petíciu určilo zastupiteľstvo. Čiže navrhujem nové znenie odseku 5. 

Petíciu a petičné hárky overia v lehote najneskôr 45 dní odo dňa doručenia petície starosta 

mestskej časti a aspoň traja poslanci určení Miestnym zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi 

petičného výboru. Starosta neoveruje petíciu, ktorá požaduje vyhlásiť referendum o odvolaní 

starostu. Zdá sa mi teda štandardnejšie, že zastupiteľstvo s povedzme prihliadnutím na členenie 

poslancov do alebo zaradenie poslancov do poslaneckých klubov určí skupinu poslancov, ktorá 

uskutoční takýto akt teda overenie petície. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ja možno len na vysvetlenie. Voliči rozhodli, ktorí z poslancov majú 

najväčšiu dôveru a tí, preto je tu ten návrh, aby to boli poslanci, ktorí získali najviac hlasov vo 

voľbách. To znamená tam je priamy mandát, priamy mandát od voličov, od obyvateľov mestskej 

časti.  

Pán poslanec Bučko, faktická poznámka na pána Dostála, nech sa páči. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Ďakujem pekne. Chcem v podstate podporiť tie výhrady, najmä tie prvé dve pripomienky 

pána poslanca Dostála o tom kvóre respektíve množstve percentuálnych hlasov tých, ktorí žiadajú 

petične o vyhlásenie referenda. A rovnako tiež sa prihováram za chápanie toho ducha zákona. Že 

ak je tam dosť ľudí, ak tam bude 40 % ľudí, tak by som to povedzme tiež bral do úvahy, ak sa 

zúčastní nejakého referenda. Tak ako presne povedal pán poslanec Dostál. To, tá posledná 

pripomienka, to je v podstate,  môže to byť aj tak ako je alebo aj inak.  

Starosta: 
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Samozrejme, je to na vôli zastupiteľstva to znamená, že tam ide o záväznosť toho referenda 

respektíve ja si myslím, že pokiaľ by to bolo 49% referenda, tak nikto z poslancov ani starosta 

nebude ignorovať názor týchto, výsledku takéhoto referenda. Len rozdiel je v tom, že to 

referendum nie je záväzné. Ale myslím si, že každý súdny človek bude rešpektovať takúto 

výraznú vôľu obyvateľov mestskej časti. 

Pán poslanec Palko, faktická poznámka. 

Poslanec Mgr. Palko: 

Ďakujem. Myslím si, že návrh nerieši, že či sa budú poslanci určovať podľa percentuálneho 

zisku alebo naozaj iba podľa počtu hlasov. Myslím si, že je to trošku nefér voči poslancom, ktorí 

boli zvolení v obvodoch s menším počtom obyvateľov. Čiže tiež sa prikláňam ku zneniu 

respektíve ku návrhu pána poslanca Dostála. Ďakujem.  

Starosta: 

Volebné obvody sú nastavené tak, aby v každom volebnom obvode bol rovnaký počet 

obyvateľov, približne, takže volebný...  

Pán poslanec Osuský, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec MUDr. Osuský CSc.: 

Ďakujem pekne. Ja sa čestne priznávam, že mám ako-tak zástanca zastupiteľskej 

demokracie isté výhrady voči referendu ako takému a má sa používať v tých prípadoch, kde, ktoré 

vyžaduje zákon. To hovorím o veľkom referende. Ale chcem povedať jedno. Ak hovorí pravidlo, 

dokonca i pri veľkom referende, o 50 % účasti, tak je to tak. A napriek tomu, i pri takomto 

referende nemá z hľadiska ústavy referendum záväzný charakter pre poslanca. Inými slovami, aj 

keby referendum o čomkoľvek dopadlo akokoľvek a rokovalo by sa o jeho zámere alebo výsledku 

na pôde napríklad Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec je podľa Ústavy viazaný 

vedomím a svedomím. Svojím. Vlastným. To znamená, že ak nie je inak určené, referendum má 

zatiaľ v našich podmienkach odporúčací charakter.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, faktická poznámka na predchádzajúce faktické. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ja som podobne ako poslanec Peter Osuský tiež zástancom zastupiteľskej nepriamej 

demokracie. Myslím si však, že toto nie je ani tak vec priamej demokracie ako vec participácie 

obyvateľov a využívanie týchto foriem na miestnej úrovni samosprávy sa mi zdá primeranejšie 

a teda myslím, že je dobré vytvárať preňho podmienky. A aj vo vzťahu k tomu kvóru, aj vo 

vzťahu k tej požiadavke, že môže vyhlásiť aj na základe nižšieho poštu podpisov pod petíciu, som 

to formuloval ako možnosť, teda že zastupiteľstvo sa tým môže zaoberať a ak usúdi, že je to, že to 
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má zveriť tak to zverí, môže sa dopredu dobrovoľne zaviazať, že bude rešpektovať bez ohľadu na 

počet podpisov. Ale neformuloval som to ako pozmeňujúci návrh, iba ako poznámky k tejto téme.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky, tak končím diskusiu. Poprosím 

pána prednostu ako navrhovateľa o nejaké záverečné slovo, zhrnutie alebo?  

JUDr. Peter Jesenský, prednosta: 

Uhm, tak myslím že už bol daný pozmeňujúci návrh. 

Starosta: 

Dobre, takže nie. Takže nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Návrhová komisia dostala jeden pozmeňujúci návrh od pána poslanca Dostála. 

V paragrafu 3 sa odsek 5 nahrádza novým znením: „Petíciu a petičné hárky overia v lehote 

najneskôr 45 dní odo dňa doručenia petície starosta mestskej časti a aspoň traja poslanci určení 

Miestnym zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru. Starosta neoveruje 

petíciu, ktorá požaduje vyhlásiť referendum o odvolaní starostu.“ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Takže pozmeňujúci návrh pána Dostála, prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za sú 11, proti nebol nikto, 7 sa zdržali. Konštatujem, že tento 

pozmeňujúci návrh bol schválený. Ďalej návrhová komisia, nech sa páči. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Teraz môžeme hlasovať o návrhu VZN tak ako celku, s upraveným paragrafom 3 

odsek 5. 

Starosta: 

Takže, prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A  hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 
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Za hlasovalo 16 poslancov, 2 sa zdržali, návrh nariadenia bol schválený. Poďme k bodu č.3. 

 

3. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 2876/88 a 2876/89 na Břeclavskej ulici ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Starosta: 

Návrh na predaj pozemkov na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Poprosím pani Malinovú z majetkového oddelenia o úvodné slovo. Nech sa páči. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

Ďakujem. Dobrý deň, vážení poslanci, poslankyne. Predkladáme návrh na predaj pozemkov 

parcela č. 2876/88 a 2876/89 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom 

osobitným zreteľom je v tomto prípade to, že predmetné pozemky sú pre mestskú časť už 

nevyužiteľné, neprístupné. Z jednej strany sú ohraničené oporným múrom vysokým 2,5 metra 

a z druhej strany sú ohraničené pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ tu má 

v podstate žiadosť podanú už od roku 2002, opakovane si aktualizoval tieto žiadosti. Kúpno-

predajná cena bola určená znaleckým posudkom v hodnote 296 euro/m2. Takto odsúhlasil aj 

primátor túto cenu. Materiál nebol prerokovaný v Komisii pre nakladanie s financiami 

a majetkom, ale bol odporúčaný Miestnou radou na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva.  

Starosta: 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu.  

Ďakujem, končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Keďže návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, hlasujeme o materiáli tak, 

ako ste ho dostali predložený. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A  hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za hlasovalo 18 poslancov, jednomyseľne schválené ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. Poďme k bodu č.4. 
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4. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Špitálska č. 18 v Bratislave ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Starosta: 

Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. Poprosím pani Malinovú o úvodné slovo. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového: 

Ďakujem. Predkladáme materiál Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 

18 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. Žiadateľom v tomto prípade je spoločnosť 

Rýchločistiareň a práčovňa u Dvoch levov, s.r.o., ktorá využíva tento nebytový priestor už od 

roku 1996. Celú, vlastne, históriu využívania tohto nebytového priestoru máte rozpísanú 

v dôvodovej správe. Ja len pripomeniem, že Miestna rada odporučila v tomto materiáli upraviť 

výšku nájomného a zaokrúhliť nájomné na celé eurá nahor. To znamená, máte to tam rozpísané, 

že za priestor zberne je to 7 euro/m2/mesiac, skladový priestor a vedľajší priestor 3 

eurá/m2/mesiac. Predkladateľ si návrh osvojil.  

Starosta: 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu, nech sa páči.  

Končím diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy, preto hlasujeme 

o materiáli tak, ako ste ho máte predložený. 

Starosta: 

To znamená návrh uznesenia ten druhý, ktorý vám bol predložený. Nie ten, ktorý bol 

v materiáli, ale ten s tými konkrétnymi, s tými cenami. Takže nech sa páči, prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A  hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo všetkých 18 poslancov, nikto nebol proti, 

nikto sa nezdržal, takže návrh bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa. Bod č.5. 
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5. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 

predaju časti potrubia teplovodného prívodu do bytového domu Karadžičova 

49,51,53,55 

 

Starosta: 

Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti k predaju časti potrubia 

teplovodného prívodu do bytového domu Karadžičova 49,51,53 a 55. Opäť poprosím pani 

Malinovú o úvodné slovo, nech sa páči. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

Ďakujem veľmi pekne. Predkladáme materiál Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k predaju časti potrubia teplovodného prívodu do bytového 

domu Karadžičova 49,51,53,55 Bratislava. Materiál sa predkladá na základe žiadosti, ktorú nám 

doručili vlastníci dotknutých bytových domov. Už 19.5.2016 nám vlastníci doručili žiadosť 

o odkúpenie časti tohto potrubia teplovodného prívodu pričom vo svojej žiadosti poskytli aj 

stanovisko dotknutej spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.. Bratislavská teplárenská, a.s. im 

poskytla stanovisko aké základné podmienky musia splniť na to, aby tento zámer mohli 

realizovať. Jednou z podmienok je zároveň aj preukázanie vlastníctva k tepelnej prípojky, to 

znamená práve tento existujúci sekundárny rozvod sú povinní zrekonštruovať tak, aby sa stal 

tepelnou prípojkou v zmysle zákona č. 657/2004. Nakoľko je nevyhnutné zrealizovať aj viaceré 

kroky k tomu, aby zámer mohol byť zrealizovaný a jedným z nich sú aj vypracovanie projektovej 

dokumentácie ako aj ďalšie inžinierske činnosti, vlastníci vykalkulovali koľko by ich predbežne 

táto projektová dokumentácia a všetky s tým spojené činnosti stáli a boli pre nich určitou ťarchou. 

Z tohto hľadiska skôr ako k niečomu takému pristúpia žiadajú nás, aby sme tento zámer predložili 

do Miestneho zastupiteľstva a dali im aspoň nejaký predbežný prísľub toho, že budeme sa týmto 

predajom v budúcnosti zaoberať.   

Starosta: 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Dostál. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Uhm, chcel by som podporiť tento materiál. Vnímam ho v kontexte širšej diskusie, ktorú 

sme viedli pri predlžovaní zmlúv so spoločnosťou TERMMING. Myslím si, že tam, kde je to 

možné, kde sú na to technické podmienky a obyvatelia prejavia záujem riešiť dodávky tepla iným 

spôsobom, ktorý považujú za výhodnejší pre seba, tak mali by sme im poskytnúť všetku 

súčinnosť a podporiť toto ich úsilie. Toto je možno taký pilotný projekt, ktorý keď sa podarí tak 

môže byť inšpiráciou aj pre ostatných, aj keď samozrejme všetky prípady sú individuálne 
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a nemožno úplne rovnakú formu zvoliť na všetky domy, ktoré povedzme aj majú záujem sa 

odpojiť alebo riešiť to inak. Ale v každom prípade, tento zámer by sme podľa môjho názoru 

podporiť mali. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, faktická poznámka na pána Dostála. 

Poslanec Ing. Kollár MHA: 

Ja by som sa len chcel pripojiť k vystúpeniu pána Dostála a pripomenúť, že toto je jedna 

z ciest a možno ďalšie cesty budeme predkladať o chvíľu na zastupiteľstvo a to je ďalší pilotný 

projekt Karadžičova – Justičná – Chorvátska a tak ďalej. V súčasnosti tam prebieha hlasovanie. 

Verím, že sa tým tu budeme zaoberať a že tú nepodarenú zmluvu s TERMMINGom budeme takto 

parcelovať. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, ďalšie diskusné príspevky? Pokiaľ nie sú, dovolím si ukončiť diskusiu 

a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Nedostali sme žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujeme o materiáli tak, 

ako ste ho máte predložený. 

Starosta: 

Nech sa páči, prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A  hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Konštatujem, že návrh bol jednomyseľne schválený. Za hlasovalo 18 poslancov, nikto sa 

nezdržal a nikto nebol proti. Bod č.6. 

 

6. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 

návrhu Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

(oblasť odpadového hospodárstva) 

 

Starosta: 

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta v oblasti odpadového hospodárstva. Poprosím o úvodné slovo 
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pani doktorku Calpašovú, vedúcu oddelenia dopravy, životného prostredia, verejného poriadku 

a správnych konaní.  

RNDr. Anna Calpašová, vedúca oddelenia dopravy, životného prostredia, verejného poriadku 

a správnych konaní: 

Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. 1. Januára 2016 vstúpil do platnosti nový zákon 

o odpadoch čím sa zmenila teda rozšírila zodpovednosť, čím voči, pardon, čím oproti platnému 

zákonu č. 223/2001.. Dobre. Ešte raz?  

Dobrý deň, počuli ste? 1.januára 2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch, čím sa 

zmenili niektoré samosprávne úlohy a zároveň sa posilnila prenesený výkon štátnej správy 

o odpadovom hospodárstve. Cieľom navrhovaného Štatútu, dodatku Štatútu, bolo zosúladiť 

ustanovenia Štatútu s platnými ustanoveniami zákona, čiže novým zákonom a zároveň prerozdeliť 

úlohy samosprávy Bratislavy medzi hlavné mesto a mestské časti. Článok 44  presne vymenúvava 

kompetencie, ktoré boli dané na mestské časti. Ak si to pozrieme s predošlým článkom 44, viac-

menej nejakým spôsobom nenarušuje to čo bolo dané, jedine ich trochu ináč definuje, tieto 

povinnosti a dáva ich do iných, ako teda, pod iné písmená alebo jak by som to inak povedala. 

Takže myslím si, že tento návrh je úplne v poriadku a môžeme dať súhlas na, teda odsúhlasiť 

návrh štatútu.  

Starosta: 

Ďakujem pekne, takže otváram diskusiu, nech sa páči.  

Pokiaľ nie sú žiadne ďalšie diskusné príspevky, tak dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Nebol nám doručený žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujeme 

o materiáli tak, ako ste ho máte predložený. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa, prosím.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

Prezentujte sa prosím. Pán Kollár.  Hlasujte, nech sa páči. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za hlasovalo 14 poslancov, 3 sa zdržali, konštatujem, že návrh stanoviska 

miestneho zastupiteľstva bol prijatý. Bod č.7. 
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7. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 

návrhu dodatku č...... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

(rozpočtové určenie príjmov hlavného mesta a mestských častí) 

 

Starosta: 

Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva k dodatku, ďakujem pekne pani Calpašová, k 

návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta v oblasti rozpočtové určenie príjmov hlavného mesta a 

mestských častí. Poprosím o úvodné slovo pána Šutaru, povereného riadením finančného 

oddelenia.  

Ing. Štefan Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci. Predkladáme na dnešné 

rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh stanoviska k dodatku Štatútu, ktorý sa týka 

rozpočtového určenia príjmov hlavného mesta a mestských častí.  

Dňa 3.10.2016 bol doručený list od primátora mesta na vyjadrenie stanoviska mestskej časti 

k tomuto dodatku Štatútu. Stanovisko mestskej časti musí byť doručené do 2 mesiacov. Ak nie je 

doručené žiadne stanovisko, tak sa prihliada, že súhlasíme s preloženou zmenou dodatku Štatútu.  

V predmetnej zmene tohto Štatútu sa vlastne len dopĺňajú v článkoch 87 a 89 nové príjmy 

pre rozpočet mestskej časti a Bratislavy. Je to, sú to výnosy z úhrady trov konania o priestupkoch 

prejednávaných buď mestskou časťou alebo hlavným mestom.  

Druhá časť tejto zmeny je v článku 91, kde sa mení vlastne prerozdelenie alebo výpočet 

solidarity mestských častí, ktorý bol, ako vám bol neskôr distribuovaný pôvodný Štatút, v ktorom 

je to vlastne, bolo to určené 3 % hranicou celkových podielových daní pre mestské časti. Teraz je 

tam zmena v tej časti, že sa to vlastne uvádza pevnou sumou 1.950.000 euro pre veľké mestské 

časti, ktoré sa budú podieľať alebo budú solidárne voči malým mestským častiam. Pre rozpočet 

mestskej časti na základe materiálu Mestského zastupiteľstva o percentuálnych podieloch malých 

mestských častí a toho prepočtu, ktorý bol schválený v decembri minulého roku by to znamenalo 

úsporu vo výške viac ako 75.000 euro. V prípade tejto zmeny Štatútu táto výška by bola vyššia, 

nakoľko podielové dane sú tento rok vyššie. Daň z príjmov fyzických osôb sú, sa, je vyberaná 

lepšie ako bol predpoklad pri schvaľovaní tohto materiálu Mestským zastupiteľstvom. Ďakujem.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ja len pripomeniem, že vlastne tento návrh na zmenu prerozdelenia 

solidarity schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta ešte v decembri minulého roka 

a zaviazalo primátora, aby okamžite spustil vlastne ten proces zmeny Štatútu. Žiaľ, pán primátor 

toto uznesenie naplnil až teraz, to znamená takmer po roku a predpoklad je, že dostane sa návrh 
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na zmenu Štatútu na rokovanie asi možno, či už neviem či v októbri alebo až v decembri vlastne, 

že bude ročné výročie.  

Mestská časť alebo teda z vás poslancov, momentálne ktorí tu sedíte sú dvaja poslanci, ktorí 

sú aj členmi Mestského zastupiteľstva. Tu je na mieste aj otázka či vôbec mestská časť Staré 

Mesto má nejakú solidaritu ešte s niekým mať, pretože s ňou nemá solidaritu nikto. Myslím že 

o tomto sme diskutovali viackrát. Ja budem len rád, ak niektorí z poslancov si takýto návrh osvojí, 

na úplne zrušenie solidarity, prípadne na vylúčenie mestskej časti Staré Mesto. Pretože mestská 

časť Staré Mesto podľa Štatistického úradu klesla pod hranicu 40.000 obyvateľov a finančné 

prostriedky sa prerozdeľujú práve podľa počtu obyvateľov sčítaných v Sčítaní obyvateľstva. To 

znamená, že dnes sme už štatisticky od takej Dúbravky myslím vzdialení nejakých 1.500 – 2.000 

obyvateľov. To znamená, že Dúbravka neplatí solidaritu, mestská časť platí. Nás to ročne stojí asi 

okolo 600.000 euro.. 

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

400.000 

Starosta: 

400.000 euro, ktoré idú malým mestským častiam, ktoré v prepočte na jedného obyvateľa 

dostávajú okolo 200 euro na hlavu, kým my dostávame...okolo...menej podstatne.  

Ing. Štefan Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

Môžem to prepočítať.. 

Starosta: 

Menej ako stovka je to, určite. Takže, tento systém je nastavený trochu nešťastne. Teraz po 

zvýšení Dane z nehnuteľnosti, potom ako vzrástla aj výber podielových daní, tak je predpoklad, 

že aj malé mestské časti budú mať viac peňazí ako mali doteraz, z vlastných zdrojov. A je naozaj 

namieste otázka či tú solidaritu ďalej nejakým spôsobom držať. To čo bolo doteraz, tie 3 %, to 

bolo naozaj nevýhodné. Pretože ako rástli výnosy z podielových daní, tak sa im sa zvyšovali 

príjmy a nám sa znižovali tie príjmy. To znamená, že nám tá suma sa stále zväčšovala. Tento, toto 

je kompromis, ktorý bol dohodnutý vlani. Vlani bol dohodnutý s tým, že tento rok už to malo ísť 

podľa tohto systému a postupne sa mala podľa dohody starostov veľkých a stredných častí, mala 

sa postupne tá solidarita rušiť tak, aby vlastne každá mestská časť bola finančne sebestačná. Aby 

si prispôsobila správu finančným prostriedkom, ktoré má alebo aby sa na tejto solidarite podieľalo 

aj hlavné mesto. Druhá alternatíva alebo tretia alternatíva, aby sa na tej solidarite podieľali aj tie 

stredné mestské časti. To znamená, aby ten 1.900.000 euro bolo rozdelené nie medzi 4 mestské 

časti, najväčšie, ale medzi tých zvyšných 10, teda pardon, tých 10, ktoré by takto prispievali tým 7 

malým. To len na vysvetlenie tej situácie, ktorá je. Môj názor je ten, že takáto solidarita je už 
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prekonaná. Myslím si, že každá mestská časť by mala fungovať s tými peniazmi, ktoré má. 

A pokiaľ ešte naša mestská časť, ktorá ešte plní aj iné úlohy vo vzťahu k hlavnému mestu, vo 

vzťahu k štátu a nedostáva na to žiadne iné prostriedky, žiadnu solidaritu, ani od ostatných 

mestských častí ani od hlavného mesta ani od štátu, tak myslím si, že v tomto prípade by sme mali 

zabojovať o tých 400.000, ktoré takýmto spôsobom idú na rozvoj malých mestských častí a nám 

chýbajú. Takže ja budem rád, ak niektorí z poslancov Mestského zastupiteľstva za Staré Mesto 

s takýmto návrhom príde a otvorí túto diskusiu pretože ja ako starosta to nemôžem navrhovať, ale 

vy to môžete navrhovať. Aby prípadne bolo Staré Mesto vylúčené z toho alebo aby bola celkovo 

tá solidarita zrušená.  

Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec, teraz neviem.. asi faktické poznámky na mňa. 

Takže pán poslanec Gajdoš, nech sa páči. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Ja absolútne súhlasím v tomto bode s pánom starostom a chcel by som len týmto pádom 

apelovať nielen našich staromestských poslancov, ktorí sú v podstate v Mestskom zastupiteľstve, 

v každom prípade na všetkých poslancov v Mestskom zastupiteľstve, aby tak ako volajú, aby 

Bratislava dostala výhodnejšiu pozíciu v rámci územnej samosprávy, tak takisto sa zamysleli nad 

tým, na akej úrovni sa momentálne nachádza momentálne Staré Mesto. Sme mestská časť, ktorá 

má najväčšiu frekvenciu návštev, najväčší pohyb turistov, kumuluje sa tu najviac kultúrnych 

akcií, máme tu ministerstvá a tak ďalej a tak ďalej. Momentálne nás stojí mnohonásobne viacej 

financií investovať do čistoty, do poriadku, do technickej infraštruktúry a tak ďalej a tak ďalej. 

A momentálne tento systém považujem za nespravodlivý a tiež teda by som chcel apelovať na to, 

aby Staré Mesto dostalo určitý výnimočný štatút. Ďakujem pekne. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Ďakujem, pán starosta. Ja Ťa chcem len opraviť a doplniť fakticky, lebo to čo si hovoril nie 

je správne ani pravdivé, žiaľ. Á, vykopávaš otvorené dvere, lebo ja sám, a Ty to dobre vieš, na 

Mestskej rade pravidelne atakujem primátora, aby sa solidarita zmenila v prospech Starého 

Mesta! Aby ostatné mestské časti prispievali Starému Mestu! Lebo tak by to malo byť 

spravodlivé. A ja Teba vyzývam v tento moment, máte prijaté na Mestskej rade uznesenie, podľa 

ktorého mal primátor pripraviť zmenu solidarity. Tak žiadam Teba, ako starostu tejto mestskej 

časti, aby si na Mestskej rade vymáhal od primátora to, čo nesplnil! Ja viem ako to je! Žiaľ, 

primátor nasľubuje, my mu naschvaľujeme a primátor to proste nerobí nič! On na to úplne kašle! 

My sme mu úplne ukradnutí všetcia. Čiže možno nie poslanci, ale možno spoločne starosta 



18 
 

s poslancami si potrebujeme len vymôcť to, čo už je dneska schválené na Mestskej rade a to je to, 

že solidarita sa má zmeniť. On to mal pripraviť, predložiť a malo sa to schváliť. Také uznesenie je 

rok a pól staré, žiaľ, dodnes v tom nikto nič neurobil. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Len problém je v tom, že jeho to netrápi tento problém, lebo z jeho peňazí 

to nejde. Mestské zastupiteľstvo totižto svojím rozhodnutím, Štatútom, rozhodlo o tom, že 

z našich rozpočtov, miestnych, pôjde pôvodne 3 %, teraz 1.950.000, pôjde malým mestským 

častiam. Jednoducho myslím si, že takýto postup je dovolím si povedať až možno v rozpore so 

zákonom, pretože o našich peniazoch nerozhodovali miestni poslanci, teda vy, ale rozhoduje 

Mestské zastupiteľstvo. Nech si Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o svojom rozpočte! Ale prečo 

má rozhodovať o rozpočtoch mestských častí, štyroch? Prečo má direktívne hlavné mesto 

prostredníctvom Štatútu určiť, že tieto časti dajú tie 3 % respektíve 1.950.000 (euro) 7 malým 

častiam.  

Áno, pán poslanec, máš pravdu, že ja som tam veľa krát otváral túto otázku, len pán 

primátor, pre neho je názor starostov aj názor, no, aj názor poslancov... Apelujem na poslancov, 

aby proste poslanci boli v tomto aktívni. Lebo poslanci môžu predložiť pozmeňujúci návrh, aj 

budem prvý ten, ktorý takéto niečo podporí, aj verejne to podporujem.  

Ja si myslím, že solidarita by sa mala skončiť a naozaj každá mestská časť nech si 

prispôsobí svoju samosprávu tým príjmom, ktoré má! Jednoducho nie je mysliteľné, aby my sme 

mali problém opraviť nejakú cestu a malé mestské časti si stavajú kultúrne domy!? Rekonštruujú 

za drahé peniaze! Ako jednoducho toto nie je celkom v poriadku.  

Takže, áno ja viem, že pán poslanec na Mestskej rade vystupuje týmto spôsobom, ale 

dôležité je aby aj na Mestskom zastupiteľstve takýto pozmeňujúci návrh sa nejaký objavil a aby, 

aby.. Samozrejme ja urobím tiež všetko preto, aby získal podporu. Myslím si, že poslanci veľkých 

mestských častí a poslanci za stredné mestské časti by takýto návrh mohli schváliť. Aj keď 

chápem, že nie vždy, nie všetci poslanci úzko zastupujú len voličov svojej mestskej časti, lebo 

mnohí z nich vnímajú veci aj v širších súvislostiach, celoštátnych a samozrejme nechcú si 

pohnevať obyvateľov tých malých mestských častí. Ale v tomto prípade naozaj ide o už niekoľko 

rokov, ide, koľko to trvá rokov? Tá solidarita? Od roku.. 

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

2009 

Starosta: 

Takže 400.000 ročne keď to je, tak to sú už naozaj veľmi pekné peniaze.. keď platíme, my 

takto prichádzame. Pán poslanec Vagač, faktická poznámka, nech sa páči. 
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Poslanec Ing. Vagač: 

Keď som Vás počúval, tak ste hovorili, že to považujete až za protizákonné, alebo teda ste 

to povedali, to prerozdeľovanie týmto spôsobom. Tak potom navrhujem, že teda dajme túto vec 

riešiť právnikom a skúsme naozaj to buď napadnúť súdne alebo teda dajme podnet, nech to má 

teda nejakú právnu relevanciu keď.. Ak to je naozaj to prerozdeľovanie daní protizákonné, že sa 

prerozdeľujú niekde inde ako sa majú, tak dajme taký podnet. Rozumiete ma. Vy to musíte 

iniciovať v rámci právneho oddelenia alebo dajme si externú firmu, dajme si to vypracovať... 

Starosta: 

Jasné. 

Poslanec Ing. Vagač: 

 A podajme to! Myslím si, že všetci tu, ktorí sme, máme o to záujem za to zabojovať. Ak 

primátor je ignorant, to my vieme všetci, no tak to riešme my. Dajme sa, vložme sa do toho my. 

Ďakujem. 

Starosta: 

Ja netvrdím, že je to protizákonné, je to môj laický názor. Nie som právnik, ale vychádza mi 

z toho, že naozaj o prostriedkoch mestskej časti fakticky rozhoduje niekto iný a nie zastupiteľstvo 

mestskej časti. To znamená, že skôr ako tie peniaze prídu sem, niekto ich zoberie. A to myslím, že 

nie je celkom v poriadku.  

Pán poslanec Kollár, faktická, uhm, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kollár MHA: 

Ďakujem. Ja sa vrátim k tomu predchádzajúcemu rokovaniu, ktoré sme mali k tomu Štatútu. 

Tam som sa jasne vyslovil, že nejde o solidaritu, ale ide o diskrimináciu častí a hlavne Starého 

Mesta, aj Petržalky aj ďalších častí. Chcem povedať, že táto solidarita vznikla v súvislosti 

s globálnou hospodárskou krízou, ktorá je už prekonaná. Naopak tomuto štátu sa darí, tak sa 

rozpráva v televízii a všade. Takže nie je tu namieste, aby niekto niekoho dotoval. Lebo vtedy išlo 

o určitú dotáciu a tá dotácia sa potom zmenila na pravidelné tie 3 %. Samozrejme, že netreba 

o veciach hovoriť a treba konať. Preto predkladám pozmeňujúci návrh v tom, aby sme to garde 

otočili. Ak mesto nám diktuje, že my máme dať solidárne 1.950.000, považujem to za vmešovanie 

sa do vnútorných záležitostí správy jednotlivých mestských častí, ale mesto môže iniciatívne 

v tomto smere konať a znížiť svoju, svoj príspevok alebo svoj rozpočet o tých 1.900.000. Takže 

upravujem len jednu jedinú jedinú, jedno jediné slovíčko, že zníži sa prídel nie pre mestské časti, 

ale mesto Bratislavu, o tých 1.950.000. Je to druhý riadok v tom článok 91 odstavec 1 písmeno d). 

Čiže postaviť to, to má právo mesto rozhodnúť so svojím budgetom. Poslanci majú nezastupiteľné 

miesto v tomto smere, nezasahujú do právomoci nikoho, chcú byť solidárni. Prosím, nie zo svojho 
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budgetu, ktorý myslím si, že je 68%. To je to dosť vysoké v porovnaní s 32 % mestských častí. 

Takže len upraviť slovíčko o túto sumu zníži prídel nie pre mestské časti, ale pre mesto 

Bratislava. 

Starosta: 

Pán poslanec Osuský, faktická poznámka na pána Kollára. 

Poslanec MUDr. Osuský CSc.: 

Samozrejme problém v tom, pán poslanec, je, že toto čo vy pozmeňujete, je návrh primátora 

respektíve návrh mesta. A toto grémium nemôže pozmeňovať návrhy iných inštitúcií vo svojej 

podstate. To znamená, my tu stojíme pred rozhodnutím „yes or no“ k tomu, čo je predložené a nie 

k tomu, že môžeme upravovať. To by sme mohli aj veľké zákony parlamentu upravovať my tu, 

ale isteže by to bolo nie celkom na mieste. A v tejto pozícií sme i voči predloženom návrhu 

„nesrovnalov“.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. My máme myslím schválené.. pani Pavlínka tu nie je? My sme schvaľovali 

už nejaké uznesenie... 

Niekto: 

Áno, podporili sme to. 

Starosta: 

Jasné. Áno, my sme vlastne 8.12. schválili uznesenie, alebo vy ste, pardon, vy ste schválili 

uznesenie, v ktorom nesúhlasíte so systémom solidarity pre malé mestské časti, tie 3 %. To sa 

vlastne teraz plní, tie 3 % sa rušia. Odporúčate starostovi rokovať s primátorom, to sa stalo, 

poslancom Mestského zastupiteľstva zvolených za mestskú časť podporiť návrh na zmenu 

systému solidarity v Mestskom zastupiteľstve. Takže toto je síce zmena solidarity, teda toho 

systému, ale je to vlastne len stanovenie horného stropu. Teraz je na mieste otázka naozaj tá, že 

my áno, my musíme alebo vy musíte hlasovať len o tom návrhu, čo žiada pán primátor. To 

znamená áno alebo nie. Ak áno, tak to ide ďalej ak nie tak potom by bolo namieste prijať nejaké 

samostatné uznesenie alebo nové uznesenie k tomuto bodu.  

Pán poslanec Kollár, faktická poznámka nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kollár MHA: 

Dávam do pľacu ten svoj názor, aby sme to nejak legislatívne upravili. Aby sme vyjadrili 

ten svoj názor, že nie. V prípade nech potom mestská, mesto Bratislava je solidárne, ale nie 

mestské časti.  

Starosta: 

Ďakujem pekne.. 
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Poslanec Ing. Kollár MHA: 

 Si myslím, že ako odporúčanie to môže byť. 

Starosta: 

.Pán poslanec Gajdoš. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Ja som za doplnenie, poprípade ak teda to súhlasu za doplnenie s tým, že teda žiadame 

zrušenie. Vo všeobecnosti, solidarity.    

Starosta: 

Pán poslanec Borguľa, diskusný príspevok. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Ja svoj diskusný príspevok začnem len krátkou otázkou, lebo ja si myslím, že sa 

nevenujeme úplne téme. Tuto je téma o tom, že vy žiadate, mestské časti, starostovia, žiadate 

v podstate po slovensky povedané to, aby developerský poplatok sa delil v pomere 68:32.  

Starosta: 

Teraz hovoríme o solidarite! 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Dobre! Tá druhá zmena sa dá, ešte tu bude druhý bod.. 

Starosta: 

Áno! 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Druhá zmena sa (nie je ďalej rozumieť). Ospravedlňujem sa! 

Starosta: 

Áno! Áno! Áno! 

Starosta: 

Teraz pán poslanec Vagač chce reagovať faktickou na koho? 

Poslanec Ing. Vagač (z diaľky): 

Na pána Gajdoša. 

Starosta: 

No on mal faktickú, takže na faktickú by sa nemalo reagovať faktickou, hovorte nech sa 

páči. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Že, že predtým ako by prešiel Tvoj návrh, tak navrhujem, aby ste naozaj si dali spraviť tú 

právnu analýzu. Chcete to tak aby sme to dali do, Vás zaviazali alebo... 

Starosta: 
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Nemusíte ma zaväzovať, ja to dám spraviť! Pani doktorka Haanová to má poznačené, že sa 

na to pozrie, že ako to je. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Čo môžeme pre to spraviť právne, zrušiť takúto solidaritu a čo pre to môžeme spraviť. Že či 

to vôbec ide a čo je na tom nezákonné a poďme do toho! Ak nechcete zaviazať, tak nedám návrh, 

ale tak si to osvojte a dajte to vypracovať. Ďakujem. 

Starosta: 

Určite áno. Poprosím pani doktorku, má to poznačené. Pán poslanec Holčík, faktická 

poznámka. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem. Ja som sa už predtým hlásil, lebo ja by som len chcel upozorniť, že je to napísané, 

„písomné stanovisko musí obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenia sa 

neprihliada“. Čiže v tomto bode môžem povedať len áno alebo nie. Všetko ostatné, čo sa tu 

povedalo v tomto bode nemalo odznieť. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Osuský, diskusný príspevok. 

Poslanec MUDr. Osuský CSc.: 

Ja len potvrdzujem to, čo povedal Štefan Holčík, ja už som to nakoniec povedal, toto je 

pozícia „yes or no“. Budem hlasovať proti a uznajme, priatelia, že nie je našou úlohou teraz začať 

radiť, že či sa má mesto zrieknuť 1.950.000 alebo sa má zrušiť solidarita. Teda našou úlohou nie 

je teraz tu za nich predkladať pozmeňovací návrh, lebo nie sme platforma, z ktorej majú 

vychádzať návrhy mestských štatútov, nariadení a tak ďalej. Myslím, že tým, že odhlasujeme „yes 

or no“ a všetko ostatné odoznelo, právna analýza, poverenie starostu a tak ďalej, tak myslím, tento 

bod môžeme s tým končiť.  

Starosta: 

Pán poslanec Dostál, faktická na pána Osuského. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

No, ak to dobre čítam tak ten návrh je návrh na zmenu Štatútu, ktorým sa zníži a obmedzí 

solidarita.. 

Starosta: 

Áno. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Čiže ak ho odmietneme, tak my tým síce môžeme myslieť, že chceme tú solidaritu úplne 

zrušiť, ale skutočne odmietneme návrh a budeme hlasovať proti návrhu, ktorý súčasnú mieru 
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solidarity znižuje a obmedzuje. A teda z pohľadu našej mestskej časti ten stav zlepšuje, nerobí ho 

ideálnym, ale zlepšuje ho. Čiže ak je toto to, čo sa v tejto chvíli dá schváliť, tak si myslím, že by 

sme to mali skôr podporiť ako odmietnuť.  

A pokiaľ ide o tú tému, že je to protizákonné, však dajme si spraviť právnu analýzu. Ja si 

nemyslím, že je to protizákonné, tak ako nie všetky zlé zákony sú hneď nutne protiústavné. Ja 

súhlasím s tým, že tým mesto zasahuje do, do, v podstate kompetencií, o ktorých by malo 

rozhodovať Staré Mesto, ale skôr je to v takej filozofickej rovine ako že by to bolo expozitné 

porušenie zákona.  

Starosta: 

Ja chcem potvrdiť, tento rok, pre vašu informáciu, išlo alebo ide na solidaritu asi 2.300.000 

euro. To znamená, že znižuje sa. Lebo boli to 3 %. To znamená, že ako rástli výnosy, tak to rástlo. 

Až na 2.300.000. Toto je, už toto je istý sek. Hej? Nastavenie stropu. Že kam už jednoducho sa 

nepôjde v budúcnosti. Ale hovorím, namieste je, toto malo byť schválené pred rokom. Žiaľ, 

nebolo. Lebo primátor jednoducho nerešpektoval rozhodnutie Mestského zastupiteľstva. Alebo 

respektíve mohlo to byť schválené v priebehu roka. Aj to sa dalo spraviť. A už vlastne niektoré 

mesiace, kvar..., alebo kvartálne sa to vypláca, kvartáli mohli už ísť podľa nového systému. Žiaľ, 

nestalo sa. Určite teraz je lepšie schváliť tento strop. A samozrejme ďalej, ale hovorím, ak by sa 

niekto našiel v tom Mestskom zastupiteľstve, budem veľmi rád ak otvorí tú diskusiu, ja o tom 

budem už samozrejme hovoriť, ale ja nemôžem navrhovať. Ak by niekto navrhol, či už si osvojil 

návrh, ktorý hovorí pán poslanec Kollár, to znamená aby tá solidarita išla z prostriedkov len 

hlavného mesta; alebo aby tam proste Staré Mesto z toho vypadlo; alebo aby bola úplne zrušená, 

tak budem len rád.  

Pán poslanec Gajdoš, faktická. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Pán starosta na vás. Čiže aby to bolo úplne, úplne jasné, lebo niekto chce vyjadrovať 

negatívny postoj k tomuto a tým vyjadriť nespokojnosť. Čiže pre nás je, pre nás, mestskú časť, je 

určite výhodnejšie schváliť momentálny stav.. 

Starosta: 

Návrh. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

..tým, že to podporíme, teda pardon návrh, tým že to podporíme a v podstate tými 

rokovaniami ďalšími sa budeme snažiť vynegociovať lepšie podmienky. 

Starosta: 

Presne tak! Pán poslanec Bučko, faktická poznámka. 
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Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Áno, Staré Mesto by sa malo stať objektom solidarity, čiže my by sme mali dostávať. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, diskusný ešte? 

Poslanec Ing. Kollár MHA: 

Takže, pod ťarchou takzvaných argumentov, o ktorých ste hovorili, sťahujem svoj návrh. 

Nie preto, že by som ho považoval za nesprávny, ale preto, aby sa dostal na správny stôl a preto 

vystúpim v rámci  hodine otázok na zastupiteľstve mesta a budem svoj návrh tlmočiť. A verím, že 

bude tento návrh tlmočený nielen za mňa ale aj za niektorých ďalších poslancov a verím, že naši 

poslanci si to osvoja a budú hlasovať takto na Mestskom zast.., na zastupiteľstve hlavného mesta. 

Ďakujem. 

Starosta: 

Ja ďakujem pán poslanec. Dovolím si tým ukončiť diskusiu. Pán Šutara, nič? Na záver? 

Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. K bodu č.7. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Keďže pán poslanec Kollár stiahol svoj pozmeňujúci návrh, tak konštatujem, že 

návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy a môžme hlasovať o materiáli tak, ako 

ho máme predložený. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím prezentujte sa, dámy a páni.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 18 poslancov a 1 sa zdržal, takže návrh 

stanoviska miestneho zastupiteľstva bol schválený. Bod č.8. 

 

8. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. .../2016 z ... 2016 o miestnom poplatku za rozvoj 
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Starosta: 

Návrh stanoviska miestneho poplatku, pardon, miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o miestnom poplatku za rozvoj. 

Poprosím pána Šutaru, to je bod, o ktorom hovoril pán poslanec Borguľa pred chvíľou.. 

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

Ďakujem za slovo. V predmetnom stanovisku, ktoré predkladáme na rokovanie dnešného 

zastupiteľstva je vlastne vyjadrenie nesúhlasného stanoviska mestskej časti k predkladanému 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavným mestom Slovenskej republiky, Bratislavou. 

A súhlasom so zmenou Štatútu, tak ako je v časti B uznesenia a odporúčame primátorovi vykonať 

všetky potrebné kroky na to aby sa táto zmena Štatútu uskutočnila.  

K danému návrhu všeobecne záväzného nariadenia môžem povedať, že tento poplatok by sa 

mohol vyberať na území mesta alebo mestských častí od 1.11. kedy prišiel do platnosti tento 

zákon 57..47.. 447/2015 o tomto miestnom poplatku. Akonáhle mestská časť alebo hlavné mesto 

neprijme všeobecne záväzné nariadenie upravujúce túto právnu normu pre potreby mesta alebo 

mestskej časti, tak tento poplatok, teda neprijme túto právnu normu, ktorá bude účinná od 

1.1.2017, tak na území mesta alebo mestských častí nebude možné vyberať tento poplatok po celé 

obdobie roku 2017. Najskôr sme uvažovali nad tým súhlasným stanoviskom, nech sa aspoň 

vyberá tento poplatok, ale nakoľko stanovisko starostov mestských častí je že nesúhlasné 

a upraviť štatút a následne prijať na rokovaní miestneho zastupiteľstva alebo príslušných 

miestnych zastupiteľstiev vlastné všeobecne záväzné nariadenia, tak sme sa vydali tou cestou, že 

nesúhlasíme a teraz by mala ísť na Mestské zastupiteľstvo zmena Štatútu v tomto znení, ktoré 

predkladajú poslanci alebo starostovia mestských častí v tomto znení. A následne, ak bude táto 

zmena Štatútu prijatá, tak mestská časť by v decembrovom zastupiteľstve predložila vlastný návrh 

všeobecne záväzného nariadenia. Taktiež informácia, že ministerstvo, ktoré ma v gescii.. 

Starosta: 

Dopravy 

Ing.Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

.. tento zákon, Ministerstvo výstavby, vlastne uvažuje nad tým, že by odložilo účinnosť 

tohto zákona o rok. Ale to zatiaľ som nezachytil túto informáciu, len také mediálne šumy. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Tento návrh uznesenia, ako povedal pán Šutara, vychádza vlastne 

z jednotného stanoviska, postoja 17 starostov mestských častí, kde dokázal pán primátor zjednotiť 

zástupcov alebo štatutárov jednotlivých, všetkých mestských častí, ktorí inak majú rozdielne 

názory, samozrejme na rôzne veci, ale v tomto prípade, je to jeden z prípadov, keď naozaj 17 
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starostov má tento návrh. Podobné alebo rovnaké stanoviská boli predkladané a schvaľované 

v jednotlivých miestnych zastupiteľstvách mestských častí a preto som si vlastne dovolil predložiť 

tento návrh. S tým, že je tam vlastne viacero argumentov, že prečo by to mala robiť mestská časť.  

Pretože mestská časť má k dispozícii, má stavebný úrad, ktorý má tieto informácie. Avšak 

tie informácie, ktoré sú podkladom pre vyrúbenie poplatku za rozvoj sa nenachádzajú, ako sa 

Magistrát mylne domnieva, v kolaudačnom rozhodnutí alebo pardon, v stavebnom povolení. Tam 

tieto informácie nie sú. Tie informácie sú v projekte a tieto informácie vie nájsť stavebný úrad. 

Zdá sa nám efektívnejšie, aby správu tohto poplatku vykonávali jednotlivé mestské časti tam, kde 

sú stavebné úrady. Namiesto toho, aby boli pracovníci stavebného úradu mestskej často 

zamestnávaní tým, aby rešeršovali tieto podklady pre Magistrát a následne ich zasielali 

Magistrátu, ktorý by musel rozšíriť, samozrejme, oddelenie správy daní, aby tento nový poplatok 

mohli vyrubovať. To je jeden argument.  

Ďalší argument. Naozaj v zmysle zákona je jasne stanovené na aké kapitálové výdavky 

môže tento výnos z poplatku za rozvoj ísť. 70 až 80 % tých činností, ktoré tam sú, sú 

v kompetencii mestských častí. Či už ide o materské školy, školské zariadenia, základné školy. 

Toto je v kompetenciách mestských častí. A naozaj, to treba povedať otvorene, že s rozvojom 

Bratislavy, s novou výstavbou najmä bytových domov a celých bytových štvrtí, je tu veľký nápor 

na kapacity materských a základných škôl. My už teraz máme problém, že akým spôsobom sa 

vysporiadame s očakávaným nárastom obyvateľov, ktorí sa majú, ktorí sa raz nasťahujú do oblasti 

zóny Chalúpkova, ktorí sa raz nasťahujú do štvrte Nový Stein, ktorí sa nasťahujú do komplexu 

Blumentál medzi Radlinského a Mýtnou, ktorí sa nasťahujú do Zuckermandlu, ktorí sa raz 

nasťahujú do Vydrice, ak sa postaví. To všetko budú obytné štvrte, a tam naozaj budú, Bezručova 

ďalej hej? To znamená týchto veľkých projektov je tu veľa a tých bytov, ktoré pribudnú to sú 

naozaj stovky, možno tisíce. A obyvateľov sú naozaj tisíce, odhadom by to mohlo byť asi 10.000 

nových obyvateľov. Budú to prevažne mladí ľudia, nebudú to seniori to znamená, možno 

očakávať, že časom bude veľký tlak na materské a základné školy. A žiaľ, my pri súčasných 

kapacitách nebudeme schopní uspokojiť túto požiadavku obyvateľov mestskej časti. To znamená, 

že pokiaľ je kompetencia školských zariadení, materských a základných škôl na mestských 

častiach, je naozaj rozumnejšie, ak tento poplatok bude zavedený, aby bol zavedený alebo bol 

spravovaný mestskou časťou a aby mestská časť v podstate mala väčšinu tohto poplatku.  

Na to sú ale názory rôzne, pán poslanec Borguľa sa hlási do diskusie, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Áno, samozrejme, že sa hlásim a ja sa vyjadrím aj k jednému tomu, že nesúhlasíš 

s VZNkom aj k tomu, že súhlasíš so zmenou Štatútu a začnem tou zmenou Štatútu. A to je, Rado, 
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prepáč, ale Ty si tu hlúpo naletel ostatným starostom. A ja to vysvetlím, že prečo a prosím 

ctených kolegov aby si to naozaj skúsili zrátať so mnou.  

Staré Mesto je stabilizované územie, vo veľkej miere stabilizované územie. My momentálne 

sa stavia Zuckermandel, stavia sa Blumentál, stavia sa Bezručova, to sú územia, ktoré už majú 

vydané územné povolenia čiže tieto už nikdy daniť nebudeme môcť. Nikdy, týmto poplatkom. 

Týmto stavbám, tento poplatok už nebudeme môcť vyrúbiť. Tento poplatok budeme môcť vyrúbiť 

budovám, ktoré vzniknú v zóne Chalúpkova a budovám, ktoré vzniknú okolo amfiteátra 

a Riverparku II. To sú také predpokladané veľké.. Vydrica poprípade, áno! Štyri veľké stavby, 

ktoré na území Starého Mesta vzniknú. Tieto môžeme zdaniť. Ja si myslím, že viacero moc 

veľkých stavieb nevznikne, lebo jednoducho Staré Mesto je dneska zastavané územie. Je to 

stabilizované, zastavané územie a na území Starého Mesta keď vznikne 100.000 m2 možno 

200.000 m2, tak je to moc. Ale povedzme, že 200.000 m2. 200.000 m2 krát 35 euro je tuším 7 

miliónov, neviem či som dobre rátal, 7.000.000 euro. Čiže na území Starého Mesta sa vyberie 7 

miliónov euro. Vy hovoríte, že chcete štatútom deliť, aby 32 % ostalo z toho na meste a 68 aby 

šlo do mestskej časti čiže niekde okolo 5 miliónov ostane v mestskej časti. A toto je to 

bláznovstvo čo, Rado, robíte! V Devínskej Novej Vsi vznikne 3.000.000 m2, krát 35 euro je 105 

miliónov euro. 105 miliónov euro! Vo Vajnoroch vznikne, čo viem, 1.500.000 je na územných 

rozhodnutiach metrov štvorcových skladov a hál! To je ďalších 40 – 50 miliónov euro! Len Južné 

mesto v Petržalke, len Južné mesto, jeden projekt, má 50 hektárov územia, 500.000 metrov 

štvorcových územia, na ktorom sa postaví možno, no milióny metrov štvorcových! Vážení! 

Vďaka tomuto, mestské časti ako Devínska Nová Ves vyzbiera 105 miliónov euro! To je päť 

rozpočtov Starého Mesta! A my sme tak hlúpi, že my hovoríme ´to čo sa vyzbiera na mestských 

častiach, odovzdajte 68 % mestských častí´, miesto toho aby sme hovorili ´to, čo sa vyzbiera 

v celej Bratislave, dajme na mesto, na meste urobme nejakú komisiu, vy starostovia si urobte 

s primátorom nejakú komisiu a tá komisia nech rozhodne o tom, kam tie peniaze pôjdu.´ To budú 

stovky miliónov eúr. To budú stovky miliónov eúr a v Starom Meste, len preto, že Staré Mesto je 

už zastavané, tak z tejto sumy nedostane skoro nič. Skoro nič! Rado, Ty si boli, ja súhlasím s tým, 

že Vlado Bajan, že s tým súhlasí v Petržalke. Jasné, on dostane toľko peňazí, že sa mu nikdy 

nesnívalo! Ja sa nečudujem Jamborovi v Devínskej Novej Vsi, že s tým súhlasil. Vôbec sa 

nečudujem Mrvovi, že s tým súhlasil vo Vajnoroch. Poprosím o druhý príspevok. Títo ľudia 

naozaj vedia, čo robia. Oni obrovské peniaze dostanú do tých mestských častí. Žiaľ, my budeme 

práve tá mestská časť, ktorá bude mať strašnú smolu z tohto, strašnú! Preto ja nesúhlasím s tým, 

aby sa to takto prerozdeľovalo. Ja navrhujem, a navrhnem to aj na Mestskom zastupiteľstve, aby 

ten poplatok celý ostal na meste, aby sa vytvoril nejaký orgán, ktorý bude zložený zo starostov 
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a primátora. Aby tento orgán povedal, dobre vyzbieralo sa 100 miliónov v mestskej časti 

Devínska Nová Ves, ale Staré Mesto si zaslúži z toho 20 na rekonštrukciu chodníkov, ciest 

a námestí a tak ďalej. Však to je predsa, toto bude rovnaká sprostosť ako solidarita! Oni si budú 

vyzbierať peniaze, oni si tam budú bačovať, tam budú vznikať výrobné haly, pracovné miesta, ale 

tí ľudia sa budú chodiť zabávať do Starého Mesta, prechádzať do Starého Mesta, do reštaurácii do 

Starého Mesta, možno bývať budú v Starom Meste! A my z toho nebudeme mať zhola nič! Čiže 

ja absolútne nesúhlasím s tou zmenou štatútu a osobne si myslím, aj sú na to aj ekonomické 

podklady, že robíš hlúposť, že s ním súhlasíš!  

Prekvapený som, že nesúhlasíš s VZNkom, lebo rovnako s ním nesúhlasím. To VZNko je 

tak katastrofálne napísané, tak katastrofálne napísané, že je právne nevymožiteľné. Alebo je 

vymožiteľné, ale je veľmi ľahko obíditeľné, že nakoniec ani nikto tie peniaze platiť nebude. Čiže 

na jednej strane som rád, že máme rovnaký názor na to VZNko samotné, dneska o 16tej znova je 

k tomu komisia, na ktorú veľmi pravidelne chodím a dá sa to tam pripomienkovať. Ale Rado, 

prosím Ťa, normálne Ťa prosím ešte raz! S ľuďmi odtiaľto, s ekonómami, rozpočtármi, zváž 

o koľko Staré Mesto príde. Koľko toho môže získať v prípade, že dostaneme iba 68 % z toho čo 

sa vyzbiera na území Starého Mesta, koľko vtedy dostaneme, to je plus mínus 5 miliónov. 

A koľko by sme dostali keby sa všetky mestské časti zbierali do jedného veľkého balíka a z toho 

veľkého balíka koľko si my pre Staré Mesto úplne oprávnene dokážeme vyzbierať. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Dovolím si povedať, že nedostaneme z toho balíka nič. Nedostaneme nič! 

Máme skúsenosť s pánom primátorom. Nechcem chodiť ďaleko do histórie. Tento rok príprava 

predsedníctva. Myslíte, že pán primátor sa spýtal čo mestská časť potrebuje pri tom keď žiadal 30 

miliónov od vlády na prípravu predsedníctva? Nie, nespýtal sa. Myslíte, že niečo chcel dať z tých 

peňazí, ktoré dostal? Nie, nechcel dať mestskej časti nič! Keby mestská časť nebola samostatne 

žiadala, tak nemáme zhola nič. A toto je presne ten princíp. Pokiaľ to dostane mesto, tak mestské 

časti.. Ako to bude rozdeľované? Ako ja si nerobím ilúzie ako funguje práca a aký je momentálny 

vzťah Magistrátu a mestských častí. Samozrejme to nie je večné.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Ale pokiaľ sú takéto vzťahy aké sú, tak jednoducho to nie je normálne, aby mestské časti 

alebo starosta dostal odpoveď od primátora po roku, ale keď súkromný žiadateľ žiada o predaj 

pozemku, tak má za mesiac odpoveď. Toto je v poriadku? Myslím si, že to nie je v poriadku. 

Takže ja vychádzam z tej skúsenosti, ktorú máme s týmto, v súčasnom volebnom období. 
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A v súčasnom volebnom období som, myslím si, že mestská časť Staré Mesto získa z týchto 

peňazí keď budú v jednom mešci pod kuratelou Magistrátu niečo získa viac, tak je trošku naivné.    

Pán poslanec Kollár, faktická poznámka nech sa páči, na pána poslanca Borguľu. 

Poslanec Ing. Kollár MHA: 

Áno, na pána poslanca Borguľu. Martin, ďakujem za vyčerpávajúcu logickú, ekonomickú 

a zdravým rozumom fundamentálnu vystúpenie v tomto smere. Tak postavme si veci tak, my tu 

niečo možná teraz vyberieme, ale z toho veľkého budgetu určite minimálne dostaneme to, čo 

vyberieme, len ide o transparentnosť. A preto súčasťou toho by malo byť aj prerozdeľovanie 

týchto prostriedkov. A sme na rane prví, ktorí by sme to mali využívať. Ja v plnej šírke 

podporujem to vystúpenie pána Borguľu a budem hlasovať proti. Á, vlastne za. Za. No myslím 

budem hlasovať proti zdôvodneniu pána... 

Starosta: 

Pán poslanec Boháč, nech sa páči, faktická na pána Borguľu. 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 

Áno, tak to čo povedal Martin Borguľa má svoje rácio. Vychádza to žiaľbohu z negatívnych 

skúseností, ktoré zase na druhej strane máme my a riadime sa tým ´radšej vrabec v ruke ako holub 

na streche´. Ale to čo povedal, veľmi briefly, tak to sedí. Druhá vec je taká, či to nedávať do spolu 

nejakej časti alebo spolupôsobenia s tou solidaritou. To tiež síce aj tam naznačil polvetou, že je 

úplnou anomáliou, že vlastne život to zariadil tak, že tieto okrajové časti, na ktoré my sa máme 

skladať solidaritou, získajú najviac z podielu týchto vecí. Čiže o toto postaviť nejakú aj tú analýzu 

aj všetko, že teda ak áno, tak potom žiadnu solidaritu a tak ďalej. Čiže nejak takto to dostať, tak  

procesne, aby sme to takto žiadali. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ziegler. 

Poslanec Ing. Ziegler: 

Uhm, viac menej to čo povedali moji predrečníci, naozaj pán Borguľa to čo si povedal má 

hlavu – pätu, má to logiku.  Ale ono to naozaj naráža na to, čo povedal pán starosta. My to dobre 

vidíme práve pri tej solidarite. Že to, čo ste povedali by bola asi pravda vtedy, keby to naozaj 

fungovalo, to prerozdelenie. Len my potom narazíme na to, jak narážame teraz, že teda poviete, že 

potrebujeme niečo presadiť a zrazu ste len štyria, ste len štyria poslanci. Naša mestská časť mala 

nejakú určitú váhu. To znamená naozaj sa obávam, že to skončí takto. A možno naozaj to, čo pán 

Boháč povedal, že skúsiť to prípadne otvoriť, túto tému, práve s touto témou solidarity. Lebo to je 

naozaj pravda, že tieto iné mestské časti vyberú viacej alebo výrazne viacej peňazí. A potom 
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možno opačne. Že by sa malo navrhnúť prípadne nejaká solidarita v prospech Starého Mesta ako 

napríklad už pán Bučko spomínal. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Holčík. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne. Ja som z tohto celého čo sme tu teraz počuli mal taký dojem, že keby sa.. 

vzhľadom na to, že ten materiál sa volá Návrh stanoviska k tomu nariadeniu mestskému, že by 

úplne stačilo, keby sme hlasovali o tom prvom bode A ´nesúhlasí s návrhom´ a že tie body B a C 

by sa mohli úplne teraz v tomto štádiu vynechať. V tom prípade by sme jasne vyjadrili, že 

nesúhlasíme ale to, čo bude nasledovať nie je vec tohto, terajšieho rokovania. Nemohol by si tie 

body B a C vynechať?  

Starosta: 

Chápem... 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Lebo ten bod A... 

Starosta: 

Chápem, chápem pán poslanec kam smeruješ. Priznám sa, že v tomto je tam dohoda na 

jednotnom postupe starostov a nerád by som bol ten, kto by túto dohodu porušil, aby potom na 

mňa poukazovali, že ´pozrite sa, on je ten, ktorý to, ktorý nedodržal slovo´. Takže ja držím slovo 

a snažím sa to...  

Poslanec PhDr. Holčík: 

Môžem to teda dopovedať?  

Starosta: 

Môžeš. Nech sa páči. Poprosím nový, nová faktická. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Že ja by som navrhoval o každom bode A, B, C hlasovať zvlášť.  

Starosta: 

Ako pozmeňujúci návrh. Ale to musíš, myslím, dať nie faktickej, ale v príspevku. Ale 

v príspevku to musíš povedať. Pán poslanec Boruguľa. Faktická. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Pán starosta, je strašne krátkozraké, že na základe vzťahu s terajším primátorom, ktorý bude 

možno ešte trvať 2 roky a viac nie, nastavujete vzťah na niekoľko možno desaťročí rovnako ako 

solidaritu. A to je podľa mňa veľká hlúposť.  
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Čo sa týka primátora samotného. Dobre, dostal peniaze na euro predsedníctvo. Ja si 

nemyslím, že on bol ten, ktorý o tom rozhodoval kam tie peniaze pôjdu, ale on bol ten, ktorému 

bolo nadiktované. Ale aj keď to tak nebolo, tak on tie peniaze použil vo väčšine v Starom Meste. 

To, že to nepoužil práve na komunikácie, ktoré sú v Tvojej správe, to je jedna vec, ale toto náš 

volič a náš obyvateľ nevníma. Náš obyvateľ chce mať všetky komunikácie v Starom Meste dobré. 

A ja si myslím, že keď ten rozpočet mesta bude výrazne väčší a tie peniaze sa budú všetky 

kumulovať na meste, tak to Staré Mesto prirodzene dostane oveľa, oveľa viac peňazí ako tých 

našich 5 miliónov, ktoré nám tu ostanú. A tých 5 miliónov to je raz a navždy. A Vajnory, 

Petržalka, všetci, vlastne všetci okrem nás, Nové Mesto, Ružinov, tam sú všade obrovské 

rozvojové územia, budú (nezrozumiteľné), budú mať prachov toľko, že dovidenia! My nebudeme 

mať zhola nič! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Chcem len upozorniť, že vlastne delíme ešte kozu, ktorá behá niekde po 

lúke pretože.. 

Niekto: 

Ty si dal návrh! 

Starosta: 

No, pretože nevieme ako vôbec dopadne. Však aj sú iniciatívy, sú myslím, že podania na 

Ústavný súd, sú iniciatívy v parlamente na zmenu zákona, takže..  

Pán poslanec Osuský, faktická poznámka 

Poslanec MUDr. Osuský CSc.: 

Ja len podčiarkujem to, čo zaznelo. Že presne vzaté, je reč o vrabcovi v hrsti alebo holubovi 

na streche. Rácio ten návrh kolegu Borguľu nepochybne má a ja chápem, pán starosta, že máte 

psycho-traumu zo súžitia s primátorom; na druhej strane pri tých všetkých ekonomických 

kalkuláciách, ktoré dá sa povedať svedčia v prospech návrhu kolegu Borguľu, pretože ešte raz 

hovorím, ak sa toto ujme, tak je to na dlhé roky a my sme veľmi limitovaní. To znamená, vyzerá 

to racionálne. Tak treba sa aj pri všetkých kalkuláciách zamyslieť nad tým, aké bude rozdelenie 

hlasujúcich o rozpočte mesta Bratislavy, v zastupiteľstve. Koľko zástupcov tam budú mať 

profitujúce mestské časti v prípade, že by tie peniaze išli im,  aká bude sila tých mestských častí, 

a tých nie je veľa typu Starého Mesta, ktoré sa nemajú veľmi kam rozpínať. To znamená, že i toto 

vyzerá dobre, že tie peniaze budú v centre, ale otázka je, aká bude vôľa zastupiteľstva 

akéhokoľvek primátora chápať potreby Starého Mesta. 

Starosta: 
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Teraz ste to presne pomenovali, pretože v Mestskom zastupiteľstve pri súčasnom systéme 

volebnom a prerozdelenie mandátov budú mať vždy väčšinu tie mestské časti, ktoré budú z toho 

profitovať. A neviem prečo by boli, že sa zrieknu v prospech Starého Mesta. To je jednoducho 

taká, taká.. To je fakt! Pán poslanec Dostál, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Uhm, bolo tu avizované, že možno ešte dôjde k odloženiu účinnosti zákona. Ja toto 

nepredpokladám, teda nemám informácie z ministerstva, ale v parlamente už prešiel prvým 

čítaním poslanecký návrh, ktorý sa mení ten zákon o poplatku za miestny rozvoj. A hlasovalo 

zaňho myslím vyše 110 poslancov. Čiže vcelku konsenzuálne dospeli poslanci k tomu, že je vôľa 

zmeniť ten zákon a upraviť jeho nedostatky typu, že zatepľovanie a z podobných vecí, že sa má 

vyberať. Ale neviem v tejto chvíli povedať akých zmien dozná akurát že nepredpokladám, že by 

sa mala odsunúť účinnosť zákona. Skôr teda, že v ňom dôjde k ďalším zmenám, čo potom bude 

zaujímavé aj z hľadiska schvaľovania všeobecne záväzných nariadení, ktoré budú musieť byť 

v súlade so zákonom a aby sa tam stihli tie termíny.  

Druhá vec, ktorú chcem povedať je, že v celej tejto debate mi trochu chýbajú nejaké jasné 

čísla, na základe ktorých mesto tvrdí, že ono chce, mestské časti tvrdia, že oni chcú. A ja viem, že 

asi sa to nedá úplne presne odhadnúť aké náklady tam sú, ale predsa len možno nejaká analýza 

alebo prepočet, že aké náklady s tým, že sa vybudujú nové priestory a teda pribudnú obyvatelia 

vznikajú a ktoré z tých nákladov znášajú mestské časti a ktoré znáša mesto a ktoré prípadne sú aj 

sprostredkované. Aj keď neviem, že či sa dá povedzme vyčísliť, že keď v Devínskej Novej Vsi 

vybudujú nejaké nové byty a tí ľudia budú chodiť po chodníkoch v Starom Meste sa zabávať, tak 

to sa asi to tej analýzy celkom nedá zahrnúť. Ale predsa len by to chcelo, aj z jednej aj z druhej 

strany v tej debate, nejaké čísla.  

Súhlasím s tým čo tu zaznelo pokiaľ ide o to, aby sme toto sa snažili dať do súvisu so 

solidaritou. Že ak sa posilnia právomoci mestských častí respektíve tie mestské časti, ktoré 

získavajú zo solidarity výrazne získajú na tomto poplatku, tak by sa to malo premietnuť do 

ďalšieho zníženia alebo prípadne aj úplného zrušenia solidarity.  

Či je to rozhodnutie na dlhé roky, tým by som si tiež nebol taký istý, pretože je to 

rozhodnutie ako každé iné a tiež ho možno zmeniť.  

A zmysel zákona je ale taký, aby sa samosprávam pokryli náklady, ktoré súvisia s novou 

výstavbou. A z toho mne logicky vyplýva, že väčšina tých nákladov, poprosím o druhý príspevok, 

väčšina nákladov, ktoré súvisia s výstavbou vzniká priamo v tej lokalite alebo v jej 

bezprostrednom okolí. To v tomto prípade sú mestské časti, aj keď samozrejme sú veci, ktoré sú 

v bezprostrednom okolí stavby a financuje ich mesto ako napríklad niektoré komunikácie. Ale 
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v každom prípade by tie investície plus – mínus mali smerovať práve do tej lokality mestskej časti 

alebo možno ešte užšie, kde tá výstavba prebieha. Tak je to možno z nášho hľadiska alebo 

z hľadiska našej mestskej časti nejaká historická nespravodlivosť, že my sme už zastavaní a my už 

z toho teraz nebudeme veľmi získavať. Ale ja tiež sa prikláňam skôr k tomu, že ´lepší vrabec 

v hrsti ako holub na streche´ lebo naozaj nevidím žiadny spôsob ako, keby sme akceptovali to, že 

to má ísť celé mestu, čo mimochodom nikto nenavrhuje. Ani primátor pokiaľ viem nenavrhoval, 

že celé mestu. Ale on hovoril, naposledy čo som ho počul, že ´pol na pol´ medzi mesto a mestské 

časti, že by sa to delilo. Ale ani v takom prípade nevidím, že by mestská časť Staré Mesto videla 

z tých peňazí viacej ako keď nám ostane iba to, čo vyberieme na území mestskej časti respektíve 

primeranú časť toho. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa, diskusný príspevok tretí. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Ja dávam návrh, aby sme o bodoch A, B, C hlasovali oddelene.  

Starosta: 

Pán poslanec Holčík. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne. Ja som toto vlastne predtým navrhol, tak.. 

Starosta: 

Ty si to avizoval, on Ťa predbehol, ukradol Ti Tvoj návrh. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

...dávam na papieri, je to spolu s Borguľom. 

Starosta: 

Dobre. Ďakujem pekne. Pán poslanec Vagač. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Aby som dlho neopakoval to, čo už tu bolo povedané. Ja teda skutočne súhlasím skôr 

s pánom Borguľom práve preto, že naša mestská časť, síce áno, ´lepší vrabec v hrsti´, ale zdá sa 

mi to veľmi krátkozraké. A myslím si, že, za druhé, pán Nesrovnal tam nebude večne, dúfajme, že 

sa mu to kráti a už tam nebude nikdy. Ale dôležité je na tom to, že tiež nebudú eurofondy do 

nekonečna. Teraz si predstavme, že rozvoj týchto mestských častí bude potrebovať rozvoj 

infraštruktúry, bude potrebovať dotovať verejnú dopravu, bude treba nové koľajové dopravné 

systémy stavať. A teraz si prestavte, že tie peniaze, tie vypočítané z brucha, ale to je akože 

v úvodzovkách, že „z brucha“, budú na mestských častiach, tak prečo by Vajnory budovali nejakú 

električku do centra mesta?! Im to bude „šumafuk“! To znamená, že toto potrebuje mesto a mesto 
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nech si dohodne nejaký mechanizmus toho delenia a nech sa riešia priority mesta. A samozrejme, 

že tým pádom dostane aj naša mestská časť. Ale budú sa z toho financovať veľké projekty, ktoré 

toto mesto potrebuje. Čiže skúste skôr dohodnúť mechanizmus prerozdeľovania tých peňazí a nie 

teraz síce dostaneme nejaké milióny, lebo tu sa niečo dostavia, ale potom na roky rokúce tu už nič 

nebude. Čiže my tuto potrebujeme riešiť veľké projekty infraštruktúry a nie teraz si stavať 

kultúrne domy na periférii a proste škôlky. Tuto Bratislava „skapíňa“ na doprave a na parkovacej 

politike a tak ďalej. Čiže súhlasím s tým a budem rád keď sa to v Mestskom zastupiteľstve presadí 

skôr, aby to bolo vybraté ako mesto a mesto nejakým mechanizmom bude rozčleňovať tie podľa 

potreby, podľa projektov. Ďakujem. 

 Starosta: 

Ja len chcem upozorniť, pán poslanec, jedna poznámka k tomu, že Vajnory niekoľko rokov 

žiadajú, aby bola električka predĺžená až do Vajnor. Keby to bolo na nich, tak vás ubezpečujem, 

že tá električka je už postavená. 

Niekto: 

Nemá peniaze! 

Starosta: 

No, nemá peniaze, no! Ale mesto peniaze možno má, ale nerobí to. Takže to len na margo 

toho čo ste povedali, že o tej električke. Ale v zákone je presne špecifikované, že na aké, na čo 

konkrétne môže ísť. To znamená, že nemôže ísť na hocičo, tie peniaze. Zákon to určuje presne.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Pán poslanec Boháč, faktická poznámka na pána Vagača. 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 

Ja si myslím, že tie peniaze prioritne by mali ísť naozaj, tak sú myslené, lebo aj tá výška je 

skôr na dobudovanie potrebných dopravných najbližších vzťahov, križovatiek, prípadne nejakých 

jasiel, škôlky a tak ďalej. Pokiaľ by to tam bolo, ktoré súkromný investor nemá záujem alebo 

legislatívne je trošku problém do toho ho nútiť, aby to robil a vyhli by sme sa takým situáciám, že 

sa rozmiestňovali Billy a pumpy tak, aby doslova sanovali dopravné vzťahy niektorých 

križovatiek. To znamená, že to bolo nelegálne, že dávali sa veci týmto investorom nútene, aby 

vybudovávali to, čo normálne by nemali. Takže toto by trošku vyčistilo tú vec.  

Starosta: 

Tuto chcem upozorniť, že áno, ďakujem pekne pán poslanec, to je presne o tom, že tento 

poplatok za rozvoj má nahradiť vlastne vynútené, vyvolané investície... 
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Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

No to v zákone nie je napísané, ale v podstate všetci vieme ako ten zákon vznikal a že riešil 

vlastne problematiku niektorých obcí, ktoré takýmto spôsobom chceli prostredníctvom darov 

a tak ďalej riešiť vyvolané investície, ktoré súvisia s výstavbou. Takže povedzme si otvorene. Ak, 

takto by to malo byť. Aspoň tak to ja chápem, a takto myslím, že to treba aj vnímať. Že toto nie, 

aby tí developeri platili dva poplatky, jeden za vyvolanú investíciu a druhý za poplatok za rozvoj. 

Nie, nie, nie! Poplatok za rozvoj má byť kompletne náhradou vyvolanej investície.  

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Lebo vyvolaná investícia nikde v zákone nie je napísaná. Pán poslanec Ziegler, faktická, 

nech sa páči. 

Poslanec Ing. Ziegler: 

Malá poznámka, že ono sa to nazýva poplatok za rozvoj, ale ja si myslím, že hlavne v tých 

obytných štvrtiach bude to prenášané v tej cenotvorbe na tých ľudí čo si tie nehnuteľnosti budú 

kupovať. To znamená, môžeme to nazvať nejakou novou daňou, ktorú minimálne čiastočne budú 

platiť aj tí ľudia, ktorí tú nehnuteľnosť budú kupovať. A tam samozrejme je potom otázne, že tí 

ľudia čo tie nehnuteľnosti si kupovať budú, že či sa budú prihlasovať aj na trvalé pobyty na tých 

adresách. Lebo tým pádom je možno fajn, že príde možno nejakých nových 10.000 ľudí ale keď 

nebudú nahlásení na trvalý pobyt, tak potom reálne v budúcnosti síce z daní nič neuvidíme ale je 

pravda, že vznikne tá potreba, možno bude tam tlak nejakej školy, škôlky a tak ďalej. Ale 

hovorím, je to forma nejakej dane, ktorú z určitej časti zaplatia tí koneční obyvatelia. Ďakujem. 

Starosta: 

Pán poslanec, aj vyvolané investície zaplatia tí obyvatelia. To znamená, že ten každý 

náklad, ktorý má investor, či sa to volá vyvolaná investícia alebo sa to volá poplatok za rozvoj, 

platí v konečnom dôsledku ten zákazník. Pán poslanec Bútora, poprosím. 

Poslanec Bc. Bútora: 

Ja som len k tým vyvolaným investíciám. Že súhlasím s tým čo si hovoril, len v tom zákone 

to nie je toto vôbec ošetrené, takže momentálne hrozí to, že vlastne aj po zavedení tohto poplatku, 

ešte zároveň samosprávy budú uplatňovať aj naďalej tie vyvolané investície. Čo teda nie je úplne 

dobre ani z hľadiska nejakej transparentnosti nakladania teda s týmito vecami pretože tam 

dochádza k rôznemu handlovaniu o tom, že teda aké podmienky, komu dáme, komu nedáme 
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a teda práve tento poplatok by to mal nahradiť. Ale myslím, že ten zákon to v dostatočnej miere 

neošetruje takže možno to je jeden aj z tých podnetov na tie ďalšie úpravy zákona, ak teda sa to 

bude diať. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ďalšie diskusné príspevky? Pokiaľ nie sú, dovolím si ukončiť diskusiu a 

poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Ďakujem pekne. Návrhová komisia dostala jeden pozmeňovací návrh od pána poslanca 

Holčíka, ktorý navrhuje: „Navrhujem hlasovať o jednotlivých bodoch uznesenia A, B a C 

o každom zvlášť.“ 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Písomne od Holčíka! 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Tak! To nejde o to, že kto to skôr povie... 

Starosta: 

Poprosím, páni poslanci, hláste sa, nevykrikujme! 

Takže nech sa páči.. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

O svojom návrhu môžeš dať, ale nie o druhom návrhu. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Poďme, nech sa páči. Hlasujete o návrhu na samostatné hlasovanie. Takže rozumeli sme?  

Prosím prezentujte sa.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 
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Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 16 poslancov, 2 sa zdržali. Takže nech sa 

páči, hlasujte teraz o, nech sa páči, návrhová komisia. Najskôr bod A. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Budeme hlasovať o bode A. 

 Starosta: 

Takže nech sa páči, prosím, prezentujte sa.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že jednomyseľne ste schválili bod A to znamená, že Miestne 

zastupiteľstvo nesúhlasí s návrhom všeobecne záväzného nariadenia. Ďalej poprosím, za 

hlasovalo 17 poslancov. Návrhová komisia nech sa páči. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Budeme hlasovať o bode B tak, ako je to uvedené v materiáli. 

 Starosta: 

Takže prosím prezentujte sa.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za hlasovali 4, proti boli 6ti,  8mi sa zdržali. Takže návrh, bod B nebol 

schválený. A bod C tým pádom nemá zmysel, je to irelevantné, pretože bod B nebol schválený. 

Takže o bode C myslím, že už nemá význam hlasovať. Takže ďakujem pekne, končím bod 8. Bod 

9.  

 

9. Správa o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto za rok 2015 

 

Starosta: 
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Správa o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu, a pardon, 

účasťou mestskej časti za rok 2015, hej? Nech sa páči, otváram disk.., pardon, úvodné slovo pán 

Šutara. 

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

Takže len v skratke. V predloženej správe sme zosumarizovali hospodárenie obchodných 

spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti za rok 2015. Väčšina týchto spoločností je buď 

v útlme alebo tesne pred konkurzom, prípadne likvidáciou týchto spoločností.  

Konkrétne spoločnosť REVITAL nevykazovala v roku 2015 žiadnu činnosť. Táto 

spoločnosť je v likvidácii. Mestská časť je vlastne likvidátorom tejto spoločnosti. Momentálne 

prebiehajú všetky právne úkony na to, aby táto spoločnosť bola zlikvidovaná a vymazaná 

z obchodného registra.  

Hospodárenie spoločnosti MESFEND, s.r.o.. Táto spoločnosť tiež nevykazovala v roku 

2015 žiadnu činnosť a od 3.9.2003 je v konkurze.  

Spoločnosť Staromestská, a.s. tá naopak zažila v poslednom období svoj rozvoj. Rozšíril sa 

predmet jej činnosti, zvýšil sa objem jej tržieb, nákladov aj výnosov. Taktiež v roku 2015 mala 14 

zamestnancov a v tomto roku rozhodol jediný akcionár o rozdelení zisku za roky 2014 a 2015 na 

vytvorenie Zákonného rezervného fondu a čiastočne úhradu straty minulých rokov.  

K spoločnosti TV CENTRUM,s.r.o.. Táto spoločnosť tiež nevykazovala v roku 2015 žiadnu 

činnosť. Na rokovanie tohto zastupiteľstva ide materiál na zrušenie tejto spoločnosti.  

Spoločnosť Náš Markt, s.r.o., tá v posledných dvoch rokoch, odkedy bola zriadená na 

vybudovanie Nášho Marktu na Poštovej ulici nevykazovala tiež tú činnosť, na ktorú bola zriadená 

a mestská časť tiež pripravila na rokovanie tohto zastupiteľstva materiál na odpredaj podielu 

mestskej časti alebo návrh na odpredaj podielu prípadne výmaz z obchodného registra tejto 

obchodnej spoločnosti. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán Holčík, nech sa páči. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne. Ja sa chcem len opýtať či je naozaj pravda, že spoločnosť MESFEND je od 

9.3.2003 v konkurze. To nemá byť 2013? 

Ing. Štefan Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

Áno, od 2003. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem. 

Starosta: 
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Pán poslanec Gajdoš. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Ja by som chcel, ja by som sa chcel vyjadriť ako člen dozornej rady k spoločnosti Naš 

Markt. My by sme si mali, asi ako mestská časť respektíve poslanci a vo všeobecnosti, povedať čo 

s touto spoločnosťou chceme robiť. Čiže či bude iba ležať ľadom či ten projekt... 

Starosta: 

Už bolo schválené, na minulom zastupiteľstve bol schválený.. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Dobre, pardon! 

Starosta: 

Už sme sa dohodli aj s druhým spoločníkom na ukončení spolupráce s tým, že teraz 

rokujeme s ním o odpredaji nášho podielu. Nech sa páči ďalej. 

Končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia k bodu č.9. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh a tak budeme hlasovať o pôvodnom 

návrhu ako je to uvedené v predloženom materiáli.  

 Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, prezentujte sa. Ak je vás dosť. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. Prezentujte sa najskôr všetci.. Ešte pán poslanec Kollár, ten tu nie je... 

Takže nech sa páči hlasujte!  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za 16, jednomyseľne za. Konštatujem, že správu ste zobrali na vedomie, dámy a páni. Bod 

č. 10.  

 

10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 

rok 2016 - sociálna oblasť 

 

Starosta: 

Myslím, že bez nejakého úvodného slova môžme. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti 

sociálnej. Otváram diskusiu.  

Končím diskusiu a nech sa páči prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
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Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať o pôvodnom 

návrhu ako je tu uvedené v materiáli.  

 Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem. Konštatujem, že za hlasovali všetci prítomní poslanci. To znamená 16 za. Návrh 

bol schválený, dotácie v sociálnej oblasti. Bod č. 11.  

 

11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 

rok 2016 - oblasť školstva 

 

 

Starosta: 

Opäť bez úvodného slova, otváram diskusiu. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti 

školstva. Nech sa páči diskusia.  

Nikto sa nehlási, ďakujem pekne. Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať tak, ako je to 

uvedené v pôvodnom materiáli.  

 Starosta: 

Prosím, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem. Konštatujem, že za hlasovalo všetkých 16 prítomných poslancov a návrh dotácii 

v oblasti školstva bol schválený. Bod č. 12.  
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12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 

rok 2016 - oblasť kultúry 

 

 

Starosta: 

Návrh na dotácie v oblasti kultúry. Bez úvodného slova poprosím. Diskusiu otváram, nech 

sa páči.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh. Budeme hlasovať o tom ako je 

materiál uvedený, pôvodný.  

 Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Už je vás 17 a všetci za. Takže konštatujem, že návrh bol jednomyseľne schválený. Za 

hlasovalo všetkých 17 prítomných poslancov. Bod č. 13.  

 

13. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2016/2017 

 

Starosta: 

Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2016/2017. Poprosím pani doktorku Calpašovú, 

vedúcu oddelenia o úvodné slovo.  

RNDr. Calpašová, vedúca oddelenia dopravy, životného prostredia, verejného poriadku 

a správnych konaní: 

Dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni. Bol vám predložený návrh plánu zimnej služby na 

sezónu 2016/2017, ktorý zadefinoval časové obdobie, spôsob zabezpečenia zimnej údržby 

a personálne zabezpečenie zimnej údržby. Zimnú údržbu, zimná údržba bude realizovaná 

dodávateľsky spoločnosťou AII Dispečing, našou spoločnosťou Staromestská tento krát už 
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premenovaná na Technické služby Starého Mesta. Nech sa páči, môžte ako teda sa pýtať, ak vám 

niečo tam nie je jasné.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči.  

Tak končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia k bodu č.13. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať o materiáli tak, 

ako je to uvedené v materiáli.  

 Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Konštatujem, že za hlasovalo všetkých 17 prítomných poslancov. A to znamená, že návrh 

plánu zimnej služby bol schválený. Ďakujem pekne pani Calpašová. Bod č. 14.  

 

14. Návrh na podanie návrhu na zrušenie obchodnej spoločnosti TV CENTRUM, s.r.o. 

 

Starosta: 

Návrh na podanie návrhu, návrh na podanie návrhu? Na zrušenie obchodnej spoločnosti TV 

CENTRUM, s. r. o. Poprosím o úvodné slovo pani doktorku Hahnovú, vedúcu oddelenia 

právneho a správnych činností. 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Dobrý deň prajem, vážený pán starosta, vážené plénum. Tak ako spomínal kolega 

v predchádzajúcom materiáli o hospodárení spoločností, jedná sa o jednu zo spoločností, kde má 

mestská časť 20 % podiel a ktorá v podstate nevykazuje žiadnu činnosť. V roku 2010 uznesením 

Miestneho zastupiteľstva bol už v tom čase schválený predaj mestskej časti tejto spoločnosti. 

Bohužiaľ k tomuto prevodu neprišlo, nakoľko štatutárny zástupca spoločnosti v podstate 

nereflektoval na žiadnu z týchto ponúk. Momentálne je situácia taká, že si neplní teda ani 

zákonom  uložené povinnosti ako konateľovi spoločnosti. A keďže boli vlastne naplnené zákonné 

ustanovenia na to, aby jeden zo spoločníkov podal návrh na zrušenie spoločnosti, predkladáme 
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vám tento materiál na schválenie. Keďže len zastupiteľstvu teda prináleží kompetencia 

schvaľovať či už zakladanie alebo zrušenie spoločností, kde má mestská časť podiel. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať o pôvodnom 

návrhu ako je to uvedené v materiáli.  

 Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že návrh bol schválený keď za hlasovalo 17 prítomných 

poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.  Bod č. 15. 

 

15. Návrh súhlasu so spolufinancovaním projektu „Interreg Slovakia - Hungary 2014-

2020: Posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov a osôb“ 

 

Starosta: 

Návrh súhlasu so spolufinancovaním projektu „Interreg Slovakia - Hungary 2014-2020: 

Posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov a osôb“. Ako iste viete, mestská časť Staré 

Mesto má partnerskú mestskú časť Budavár, čo je vlastne centrálna mestská časť, historická 

mestská časť mesta Budapešť. To znamená, že spĺňame podmienky na to, aby sme sa mohli 

uchádzať v rámci tohto programu o podporu. Poprosím o úvodné slovo pani Záhorecovú 

z referátu prípravy a koordinácie projektov, nech sa páči. 

Bc. Eva Záhorecová, referát prípravy a koordinácie projektov: 

Dobrý deň prajem. Návrh súhlasu k danej aktivite vyplýva z požiadaviek, ktoré sú potrebné 

na splnenie projektu a jeho žiadosti o spolufinancovanie, kde naša spolupráca maximálna pre 

tento projekt je 17.500 eur na 2 roky. V rámci tejto aktivity by sme sa chceli.. Ďakujem! V rámci 

tejto aktivity by sme sa chceli zapojiť do niekoľkých oblastí novej spolupráce medzi inštitúciami 
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a teda zamestnancami jednotlivých úradov. Druhá je jednotlivé výmenné pobyty aj pre našich 

obyvateľov ako sú seniori a ďalšia je oblasť kultúry.  

Starosta: 

Všetko? Na úvod, dobre. 

Bc. Záhorecová, referát prípravy a koordinácie projektov: 

Na úvod. 

Starosta: 

Dobre, tak nech sa páči diskusia. Pán Ziegler, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Ziegler: 

Ja by som sa chcel spýtať, teda keby sme to mohli trošku rozviesť, hej? Lebo 350.000 eur, 

hej, je pomerne veľká kopa peňazí a teraz čo to konkrétne mestskej časti prinesie. Pretože aj ten 

materiál je veľmi tak napísaný, že až tak sa z toho nedá vyčítať úplne konkrétne prínosy. Teda, že 

čo to konkrétne bude znamenať pre obyvateľov, pre mestskú časť. Možno nejaké reálne, sú tam 

možno nejaké úspory spomenuté, zefektívnenie procesov.. Ale trošku do detailov čo to naozaj 

reálne znamená, ďakujem. 

Bc. Eva Záhorecová, referát prípravy a koordinácie projektov: 

Tak v oblasti vlastne spolupráce na tej inštitucionálnej úrovni, samozrejme, že očakávame 

priaznivý efekt aj pre obyvateľov vzhľadom k tomu, že výmenou skúseností a riešením 

jednotlivých spoločenských problémov, ktoré by sme mohli mať spoločné, by sme mali tento 

dopad mať aj na občanov. Najväčšiu položku vlastne v rámci rozpočtu, ktorý sme predpokladali, 

by tvorilo, to je oblasť kultúry, kde je snahou vytvoriť nejaký jednotný web portál o historických 

a kultúrnych oblastiach mestských častí a teda aj rozšírenie našej bezúčelovej, bez rozvoj účelovej 

siete. To je asi ten najväčší, najväčšia oblasť toho rozpočtu.  

Starosta: 

Pán poslanec Vagač. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem za slovo. Priznám sa, že takto spracovaný materiál proste nemôžem podporiť. 

Toto je vyslovene nekonkrétne. Tu vlastne my nič vlastne nevieme a podporujem otázku pána 

Zieglera. Aj Vaša odpoveď.. Prepáčte, ale Vy poviete, že je to najviac na to, ale my vlastne 

nevieme na čo. Tak skúste to predkladať tak, aby sme vedeli na čo. Lebo Vám poviem rovno, že 

naše spolufinancovanie, tých 17.500, si viem predstaviť ako účelnejšie vydanie peňazí. Lebo 

neviem na čo to je. Akože, skutočne, za to, že takýchto projektov nájdete milión. To sú veci kde, 

z môjho pohľadu sa, to je také prečerpávanie všelijakých fondov všelikam. Naozaj nevidím čo 

z toho mestská časť, naša miestna časť Staré Mesto bude mať. Za čo to je. Lebo keby sme, keby 
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ste nám povedali, pán starosta, že 17.500 vám dávam, tak vieme to tu naozaj veľmi účelne využiť. 

Ale tu? Za 17.500 skutočne neviem čo bude! A to už nehovorím, že aby sa len tak 350.000 dalo 

na nejaké, čo to bude, nejaké výjazdy do kúpeľov alebo..? 

Starosta: 

Pán poslanec, prosím Vás... 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ja Vás tiež poprosím, pán starosta! 

Starosta: 

Je to posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov a osôb. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Skúste byť konkrétnejší, lebo ak tento odsek, tento odsek nehovorí o ničom! Skutočne, 

začnite byť konkrétnejší za čo to je, tieto peniaze.  

Starosta: 

Je to posilnenie.. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Za toto sa nedá hlasovať. Lebo to odhlasujeme veľmi nekonkrétne, nič jasne nehovoriace 

a už vôbec nehovorím o návratnosti alebo nejakej efektivite vynaložených prostriedkov. Skutočne 

neviem na čo to je.  

Starosta: 

Keby ste si pozorne ten materiál prečítali... 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ja som si ho prečítal.. 

Starosta: 

Môžem hovoriť? Pardon! 

Poslanec Ing. Vagač: 

 ...a počúval som predkladateľa veľmi pozorne. A nevidím tam nič také konkrétne, ktoré by 

som povedal, že ´Aha! Tak tuto sme vynaložili peniaze na to, že toto sa zlepší´. Tuto nejaký, pani 

hovorila o nejakom portále, o nejakých kultúrnom webe.. Však tu je kadečo veľmi dobre spravené 

a my ideme teraz robiť ďalší nejaký web? Alebo a za koľko to ideme robiť? Alebo čo. Však tu nie 

sú žiadne financie!? Za koľko ideme robiť ten web? Máte tú predstavu!? Však sú niekde tie 

predstavy naozaj v číslach? Však vy nám tu dáte čísla, sú tu 4 čísla, z toho nám hovoríte ´dajme 

17.500 a potom použijeme 350.000´. Ale na čo to použijeme? Však skúste úplne konkrétne, aby 

sme my, a my už sme v rámci kultúrnej komisie vedeli aj trošku posúdiť, že áno? Bude to 



46 
 

efektívne? Budeme to potrebovať? Neviem sa tu ničoho zachytiť! To sú, to je stĺpec, veľa viet 

a veľa riadkov, ale že by som si povedal ´Aha, to je skvelý nápad!´ Ďakujem pekne.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Tak ako mestská časť Staré Mesto rozvíja spoluprácu s mestskou časťou 

Praha 1, ktorá je našou partnerskou časťou, tak máme záujem spolupracovať aj s ostatnými 

partnerskými mestskými časťami.  

Tu sa naskytla príležitosť, že bola vyhlásená výzva na posilnenie cezhraničnej spolupráce 

slovenských a maďarských obcí. Doteraz mestská časť sa takýchto projektov nezúčastňovala. Sú 

to vlastne prostriedky, ktoré idú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Je tam spoluúčasť 

štátu a je tam, samozrejme aj 5 % myslím, že spoluúčasť, 5 % spoluúčasť mestskej časti. 

Domnievam sa, že bolo by chybou, keby mestská časť sa do tohto nezapojila.  

Tak ako sa nám osvedčila spolupráca s Prahou 1, ako sme ju naštartovali. To znamená, že 

z vlastných prostriedkov organizujeme napríklad sme obnovili výmenné pobyty našich seniorov. 

Ďalej tá spolupráca pokračuje na úrovni stretávania sa pracovníkov miestneho úradu v oblasti 

sociálnych vecí. Najnovšie v oblasti školstva a postupne ďalších a ďalších oblastí, kde jednoducho 

sa navzájom úradníci učia, inšpirujú a skvalitňuje sa tým nielen tá spolupráca, ale aj naša práca.  

V tomto prípade je tu príležitosť aby sme takéto niečo nefinancovali z vlastných 

prostriedkov, ale využili na to prostriedky, ktoré ponúka Európsky fond regionálneho rozvoja. To 

znamená tie veci, ktoré my robíme napríklad s Prahou. Robíme to preto, lebo tam nie je tá 

jazyková bariéra taká možno veľká ako v prípade iných partnerských mestských častí. Z tohto 

dôvodu je tu vlastne návrh, aby sme tieto všetky veci, ktoré robíme s Prahou a intenzívnejšie, aby 

sme rozbehli aj s Budapešťou.  

Napríklad mesto Olomouc s nami nadviazalo spoluprácu a všetko to financovalo práve 

z toho Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Oni sem chodili na pobyty, na návštevy, si tu 

organizovali výstavy výmenné napríklad, a tak ďalej. A to všetko oni financovali  vlastne z týchto 

prostriedkov.  

Staré Mesto doteraz, neviem či boli takéto výzvy v minulosti alebo či proste neboli 

nastavené tak, aby sa ich mohlo zúčastňovať. Teraz sa môžeme zúčastňovať týchto výziev 

a môžeme sa uchádzať o tieto prostriedky. To znamená, že to je jedna dôležitá vec. Je tu záujem 

naozaj posilňovať tú spoluprácu v oblasti sociálnych vecí, v oblasti školstva. A potom 

samozrejme v oblasti kultúry je tu pripravený alebo je tu úvaha o tom, že bolo by možno vhodné 

v oblasti kultúry najmä históriu, spoločnú históriu, ktorá spája Staré Mesto, teda Prešporok 

a Budavár ako kráľovskú mestskú časť alebo časť Budapešti, prezentovať ako spoločné kultúrne 

dedičstvo.  
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Z toho vlastne pramení ten návrh aby sme zdôrazňovali to, že v tomto prípade alebo s touto 

mestskou časťou máme naozaj, naozaj spoločnú históriu. Takže je to nastavené tak, aby mestská 

časť v rámci toho mohla okrem iného, aj v rámci tejto prezentácie rozšíriť napríklad pokrytie 

historického jadra bezplatným Wi-Fi signálom, tak aby vlastne návštevníci historického jadra, 

ktorí prídu, aby sa mohli dozvedieť o tejto histórii priamo pripojením sa na tie jednotlivé prípojné 

body Wi-Fi.  

Neviem, že aká je Vaša predstava, že ako by to malo fungovať, ale je to, vychádzame z toho 

na čo je ten program určený. Na toto je on určený. Na posilnenie cezhraničnej spolupráce, 

verejných orgánov a osôb. Takže toto sa snažíme napĺňať.  

Pán poslanec Muránsky, nech sa páči, diskusný, á, faktická poznámka. 

Poslanec Muránsky: 

Ja súhlasím s kolegom Vagačom, že teda ten materiál je naozaj vypracovaný dosť 

nezrozumiteľne a celkovo nie je dobre. No napriek tomu si myslím, teda po vysvetlení, ktoré som 

dostal, aj som to namietal už na Miestnej rade, že teda takýto materiál je možno pre pár 

odborníkov, ale pre človeka ktorý sa orientuje v iných odboroch je naozaj ťažko zrozumiteľný. 

Ale napriek tomu, že bol takouto formou vypracovaný, myslím si, že jeho obsah odmietnuť by 

bolo chybou. Jedná sa o 5 % nákladov mestskej časti. Keď si to človek viackrát prečíta, tak zistí, 

že naozaj sú tam projekty, s ktorými sa dá súhlasiť. A bolo by veľkou škodou vlastne kvôli tým 

5% sa neuchádzať o všetky tie prostriedky, ktoré z týchto fondov by sme mohli získať. Takže 

myslím si, že treba tú formu trošku obetovať a venovať sa viacej obsahu.  

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne. Myslím, že by bolo nerozumné odmietnuť sumu 330.000, ktorú mi 

ponúkajú za to, aby som ušetril 17.500. O tom, že aké by boli možné výdavky, ktoré by z týchto 

peňazí boli, môžem rovno povedať, že v kultúrnej oblasti napríklad sa dá urobiť veľmi dobrá 

výstava, ktoré Mestské múzeum už má na paneloch – ale nie v maďarčine. Je v nemčine 

a v angličtine. Preložiť tie panely a tá výstava sa dá inštalovať v starom Budíne kedykoľvek, 

v tom Budavári. Okrem toho máme vždy na kultúrnej komisii problémy s fondu, ktorý máme na 

granty, lebo pýtajú si ľudia na všelijaké vystúpenia detičiek, kdesi aj v zahraničí. V tomto prípade 

by sa všetky veci týkajúce sa Maďarska dali namontovať na tieto peniaze.  

Ďalšia vec je, že napríklad koncerty. My sme zažili v Budapešti jeden veľmi dobrý, 

moderný koncert, hoci ja nie som nejak zástanca moderného umenia, ktorý by sa dal preniesť do 

Bratislavy a zase bratislavskí hudobníci by mohli vystupovať v Budapešti. Takisto by sa mali 
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preložiť texty, ktoré sú.. Môžem ešte? No, do maďarčiny, ale napríklad by sa dalo aj aby v Budíne 

naši kolegovia preložili texty do slovenčiny, ako reciprocitu. Nevidím v tom nijaké problémy.  

A čo sa týka tej spolupráce aj úradov. Zistili sme, že v Budapešti, a nielen tam, majú tie isté 

problémy, ako napríklad s tými krčmami, ktorých sa nedá zastaviť. Spolupráca by iste v tomto 

veľmi pomohla. Že tie peniaze nie sú vyhodené, oni sú len zálohou.  

Starosta: 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Pán poslanec Boháč, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 

Uhm, viem čo chýbalo Maťovi Vagačovi. Chcel nejakú konkretizáciu. Len niekedy v týchto 

projektoch proste sa ide tak „vabank“, aj keď môžeš mi oponovať, že to sa nemôže lebo 

spravujeme nejaké verejné peniaze. Ale keby som teda chcel byť presný, tak je tam napríklad, ak 

by si chcel také hmotnejšie niečo, Wi-Fi sieť, bezdrôtová sieť, ktorú vlastne Staré Mesto 

potrebovalo. Sú tam rozličné, citujem: „mapu s lokalizáciou konkrétnych historických kultúrnych 

miest“, čiže dalo by sa špecifikovať. Čiže keby sme podporili tento dokument a povedali by sme, 

že pôjde hlavne o toto respektíve poslanci sa zhodnú na tom čo je tá váha. Možno má obavu, aby 

sa to neprecestovalo iba. Ale možno aby to mohlo, aj keď nepodceňujem ani tento rozmer, 

výmeny informácií. Ale že dá sa to aj do takej hmotnej investičnej akcie urobiť jak je tam 

uvedená tá Wi-Fi sieť alebo nejaké tabule a tak ďalej. Lebo ide o vlastne projekt, ktorý hovorí 

o spolupráci. Ja mám jeden taký projekt, Petržalské Korzo. To bolo PHARE a  sme ho 

zrealizovali a tiež bol podmienený spoluprácou dvoch miest, takže ja by som to neodcudzoval. 

Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Kollár MHA: 

Ja si myslím, že nikto neodcudzuje to, že by sa mala zintenzívniť spolupráca a to 

cezhraničná, medzi Slovenskom a Maďarskom. Len veľmi dobre Maťo Vagač povedal, že chýba 

tu nie transparentnosť, ale predovšetkým cielené úlohy. A preto by som odporučil Vám, pán 

starosta, keby ste tam doplnili ´polročne vyhodnocovať plnenie tohto projektu´. A tým pádom by 

bola ja transparentnosť, aj poslanci by mali prehľad o plnení a efektivite týchto úloh. To je všetko. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Satinská. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ďakujem za slovo. Ja mám také iba dve jednoduché otázky. Pán starosta a pani 

vicestarostka, viete po maďarsky?  
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Starosta: 

Pani poslankyňa, neviem po maďarsky, ale hovorím so starostom Budaváru po anglicky. 

Dohovoríme sa bez problémov.  

Zástupkyňa straostu Ing. Španková: 

Tak je to, po anglicky. 

Starosta: 

Pán poslanec Bučko, faktická poznámka. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Ďakujem pekne. Tiež ako súhlasím s tým, že to mohlo byť nejako konkrétnejšie urobené, 

ale projekt ako taký podporím. Možno že aj z toho dôvodu, že sme mali nedávno skúsenosť práve 

so stretnutím s maďar..., teda s pražskými kolegami, ktorí tu boli cez školskú komisiu. Z tých ich 

dvoch dní som sa mal tú česť sa im venovať povedzme asi pol dňa a z toho som sa dozvedel 

veľmi veľa zaujímavých informácii. Nielen o ich školstve, ale aj o tom ako napríklad s tými 

pohostinskými zariadeniami nakladajú v starom meste. Že majú veľmi veľa kompetencií v tom, či 

dávajú licencie podnikom, ktoré sú neprispôsobivé, jednoducho licencie nedajú. Dozvedeli sme sa 

o tom, že väčšinou tie podniky v starom meste sú v rukách starého mesta a prenajímajú tie 

podniky jednotlivým prevádzkovateľom. Čo už my, nie je náš princíp, pretože my už sme 

väčšinou všetko rozpredali. Ale dozvedel som sa veľmi veľa podnetných, zaujímavých vecí, aj zo 

školstva, ale aj z iných oblastí, ktoré nás zaujímali. Čiže to podporujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Vagač. 

Poslanec Ing. Vagač: 

No, čiže zo zásady nie som proti spolupráci, ani stretávania sa, ani výmeny informácií. Ale 

ak, čo tu chýba je to, že ak chceme tu nejakých 350.000 euro prerozdeliť na nejaké efektívne veci, 

tak pýtam sa, že prečo sme takúto vec nedostali do komisií kde by sme my mohli povedať 

a navrhnúť. Však my v tých komisiách vieme čo treba. Že tuto hovoril pán Holčík, mal nejaké 

návrhy. Ďalšie návrhy v ďalších komisiách sa dajú vyprodukovať a z toho sa dá urobiť.. A potom 

tú zmysluplnosť chápeme. Ale tu je proste čosi, čo nevieme. Však ja nechcem odmietnuť 

350.000! Ale toto je proste.. Dali sme 90.000 z tých na tú Európsku úniu na Wi-Fi sieť. Viete a tu 

sú ďalšie peniaze. Koľko pôjde? Zase 90 – 100.000? Ja neviem, proste. A prečo sme mi do 

komisie ako poslanci nedostali, ani tie peniaze sme nemohli rozdeľovať, ani tieto peniaze! Tu sa 

proste zoberie 350.000 a niekto tu produkuje nejaké návrhy. Ale to, že by sa vyprodukovali z tých 

ľudí, ktorí sú tu za niečo zodpovední a vedia v kultúre, v doprave a kde sa to môže, tak to už 

nedostaneme. Len odhlasujte a bude všetko v poriadku. Ďakujem. 
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Starosta: 

Pán poslanec, dovolím si Vás poopraviť a upresniť jednu zásadnú vec. Nemá význam robiť 

nejaký podrobný projekt pokiaľ tie peniaze nemáme schválené. Tu je termín na predkladanie 

ponúk 30. októbra. Pokiaľ to nebudeme, nepredložíme, a vy to nechválite, tak to padá. A nemá 

význam sa tým ďalej zaoberať. Pretože nemáme peniaze na to, aby sme tieto veci vedeli 

financovať z vlastných prostriedkov. Možno budeme hľadať nejaké peniaze na jeden výmenný 

pobyt, neviem, v oblasti, čo ja viem, komisia dopravy alebo sociálna komisia alebo komisia 

školská. Ale tu je samozrejmé. Akonáhle to bude schválené a budeme mať priznané.. Toto je 

naozaj.. Áno, máte pravdu! Je to do istej miery všeobecné, ale to je preto, lebo má teraz význam, 

nehovorím že strácať ale venovať čas a energiu na to, keď sa to nebude realizovať? Môže sa stať, 

že tie peniaze nedostaneme, že nebudeme schválení! Akonáhle by sme boli schválení tak potom, 

samozrejme, sa tie projekty rozpracujú do najmenších detailov, samozrejme aj v spolupráci 

s poslancami! Ale v tejto situácii, naozaj, my len rámcovo žiadame, že chceme, máme záujem, 

deklarujeme záujem posilňovať spoluprácu v rámci tohto programu, tohto projektu a na tieto 

a tieto oblasti. Takže naozaj, ako, môže sa stať, že z toho nič nebude. Sa môže stať, že vy to 

neodsúhlasíte a my to nepodáme. Môže sa stať, že vy to odsúhlasíte, my to podáme a to 

nedostaneme. A bude to bezpredmetné a ideme ďalej. Takže áno, priznávam, ale naozaj zase 

chápte, že toto je tá základná nejaká, to základné zapojenie sa na výzvu, ktorá vlastne je do 

30.októbra a ktorú musíme stihnúť. Takže ak sa to nepodarí, dobre, nič sa nedeje, ideme ďalej. 

Ale bola by to veľká škoda. Lebo ja si myslím, že naozaj ten potenciál je tu veľký.  

Boli tu napríklad Maďarské dni kultúry na Hlavnom námestí. Zhodou okolností 

veľvyslankyňa Maďarska, ktorá je na Slovensku, hovorí po slovensky pretože dlhé roky bola 

v Košiciach riaditeľkou kultúrneho inštitútu maďarského a zhodou okolností na tom otvorení bol 

pozvaný aj starosta Budaváru. Takže spoločne sme vlastne tento festival otvárali. A môžem 

povedať, že za toho jeden a pól roka sme sa už tri krát stretli a vždy to bolo veľmi, veľmi 

inšpiratívne. Pretože naozaj mnohé veci, ktoré však môže potvrdiť aj pán poslanec Holčík, boli 

sme spoločne na stretnutí starostov piatich historických častí Praha – Viedeň – Budapešť – 

Bratislava – Varšava. A naozaj tie problémy, ktoré majú oni, to sú presne tie isté problémy, ktoré 

máme my. A naozaj aj v diskusií o tých otváracích hodinách. Je dobré o tom hovoriť s rôznymi, 

ako to riešia v iných krajinách, v iných mestách hlavných. Pretože rozdiel je v tom, že tam majú 

tie kompetencie a my tie kompetencie nemáme, ako presne povedal pán poslanec Bučko. V tej 

Prahe majú silnejšiu pozíciu, tá samospráva Prahy 1 ako má mestská časť Staré Mesto.  

Alebo pa.., teraz som nechcel zase ani predbehnúť pána Palka, lebo on sa hlásil diskusným 

príspevkom, ale teraz faktické poznámky, takže pán poslanec Vagač. 
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Poslanec Ing. Vagač: 

Beriem Vás za slovo, keď takýto ste dali verejný prísľub, že keď to bude schválené, tak 

potom o tom budeme môcť rozhodovať. Lebo tento princíp nebol pri tej dotácii obrovskej, ktorá 

tu išla na predsedníctvo. Tam sme dostali len ako schválené na jednom papieri, že kde sa to akože 

rozdelilo. Čiže ak to plánujete takto, že Vy potom tie peniaze ako posuniete do tých komisií, kde 

naozaj vieme o tých problémoch čo treba riešiť a ako, ale takáto vec tu nie je ani naznačená. Čiže 

beriem Váš verejný prísľub tak ako hovoríte. Že ak sa to potom schváli, tak potom nech sa to 

posunie ďalej a nech sa tie naozaj zmysluplné projekty potom akože spravia. Aby sa to nerobilo 

týmto spôsobom, že sú to veľmi, veľmi, veľmi všeobecné, nekonkrétne a o rozdelení peňazí tu 

poslanci nemali možnosť v predošlej dotácii vôbec hovoriť. Ďakujem. 

Starosta: 

Tá bola špecifická. Pani poslankyňa Oráčová, faktická poznámka. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Ja som chcela povedať, že tento projekt určite podporím. Chápem Maťove 

argumenty, že dôvodová správa je vágna. Takisto popis plánovaných aktivít je veľmi stručne 

navrhnutý. Ale práve kvôli tomu, čo povedal pán starosta. Že je to len vlastne šanca o získanie 

týchto peňazí čiže nemôžme rozpisovať do podrobností čo by sme chceli urobiť s peniazmi, ktoré 

ešte nemáme. Ja takisto budem veľmi rada ak sa podarí, že nás vyberú do tohto projektu, aby sme 

dostali potom už naozaj na tie dva roky naplánovaný konkrétny rozpis všetkých aktivít. Ja sa 

prihováram za tento projekt hlavne kvôli tomu, že viem v akej obľube majú naši staromestskí 

seniori výmenné zájazdy či do Prahy alebo do iných destinácií. Je to pre nich naozaj veľmi 

poučné.  Viem zo z Pestrých dní, čiže kvôli tomu ja budem určite hlasovať za. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bučko, faktická. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Ďakujem. Už len zase opäť doplním, že tiež zaznamenávam v ostatnom čase takú zvýšenú 

spoluprácu. A veľmi som prekvapený, že povedzme poznám dvoch mladých historikov 

maďarských, ktorí sa veľmi zaujímajú o slovenské dejiny a naučili sa po slovensky. Moja mama 

vedela po maďarsky a žiaľ, nenaučila ma a ani ja som nemal tú ambíciu a teraz to dosť ľutujem, 

mohol som byť viac komunikatívny. Ale opäť opakujem, Miro Domorák mi dosvedčí, že keď sme 

mali stretnutie s kolegami z Prahy, že to bolo veľmi, veľmi prínosné.   

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Gajdoš, faktická. 

Poslanec Ing.arch. Gajdoš: 
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Uhm, ja takisto podporím tento materiál, ale s jednou malou poznámočkou, ktorú si 

nemôžem odpustiť. Je to zase o tej komunikácií. Ja by som poprosil, aby všetky tieto veci sa 

komunikovali naozaj aj cez komisie a tak ďalej a tak ďalej. Je to otvorená diskusia, máme záujem 

všetci o spoločný cieľ čiže toto je taká moja prosba. Ďakujem pekne. 

Starosta: 

Ospravedlňujem sa, bol som v tom, že komisie o tomto materiáli rokovali. S pánom 

prednostom si vlastne prejdeme, že prečo to nebolo a aby sa to už viackrát neopakovalo.  

Ešte na margo toho, pán Vagač, tá dotácia, ktorá išla na predsedníctvo. Tak tam bolo 

dopredu o čo sme žiadali. Ja som si dovolil teda požiadať o tieto veci, ktoré som považoval spolu 

s kolegami za dôležité. A tak, aby to bolo akceptovateľné, aby to bolo obhájiteľné, že to naozaj 

súvisí s nejakým, s tou prípravou na predsedníctvo. To znamená, že išli tam naozaj služby, ktoré 

súviseli s údržbou, ktoré súviseli vlastne s rozšírením toho, skrášlením verejného priestoru a tak to 

bolo schválené. To znamená, že tam už potom nebola možnosť do toho nejako vstupovať. 

A nebola možnosť následne meniť po uznesení vlády. Uznesením vlády bolo schválené, že na čo 

to má ísť.  

Pán poslanec Palko, ospravedlňujem sa, že až teraz diskusný príspevok. Vy ste rešpektovali 

Rokovací poriadok a ste sa nepredbiehali, takže nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Palko: 

Ďakujem pekne. No pán starosta, nachvíľu ste mi pripomenuli scénu zo seriálu „Yes, 

Minister“ kedy Sir Humphrey Appleby tam vlastne odhaľuje, že áno, úradníci najprv zhrabnú 

toľko peňazí koľko môžu a až potom rozmýšľajú na čo konkrétne pôjdu. Viete, projekty 

v súkromnom sektore, tam tí žiadatelia vedia koľko peňazí chcú, ale tiež nevedia dopredu koľko 

tých peňazí dostanú. Či dostanú celú sumu alebo iba 50 %.  

Viete, ako aj kolegovia Holčík a Bučko tunak rozprávajú, že ako je to všetko super nádherné 

jak si vedia podebatovať s “pražákmi“ alebo aj s „radními z Olomouce“. No ale prečo to nie je 

napísané v tom materiáli? Trošku viac konkrétnejšie, prečo tam neni...  

Viete, my na kultúrnej komisií od žiadateľa, ktorý chce ja neviem 500 euro, žiadame oveľa 

prísnejšie podmienky ako to, čo je napísané v tomto materiáli, ktorý je tak vágny a tak fádny, že 

až hanba.  

Čiže ja by som žiadal, aby sa... Takto! V žiadnom prípade nebudem hlasovať za tento 

materiál, ktorý je podľa mňa škandalózny vzhľadom na to ako to funguje pri žiadostiach 

v súkromnom sektore, respektíve aj keď sa žiadajú nejaké financie od ja neviem Vyšehradského 

fondu alebo podobných inštitúcií. Žiadal by som vyčísliť, aspoň percentuálne, koľko z tých 

350.000 potrebujú úradníci na svoje výlety, koľko pôjde na konkrétne akcie dôchodcov 
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a podobne. Zároveň by som žiadal kontrolu efektivity, čo je tiež absolútny štandard, že keď už 

niekto nejaké peniaze dostane, tak potom musí jednoducho urobiť výkaz.  A sú tam sankcie. Sú 

tam sankcie, ktoré tí ľudia potom, áno, môžu reálne dostať.  

Čiže toto mi tu absolútne absentuje a naozaj nevidím jediný dôvod prečo by som tento 

materiál podporil. Zámer je to pekný, zámer by som podporil, ale akonáhle je tam iba nejaká 

celková suma 17.500 euro bez akýchkoľvek podkladov finančných, bližších čísel, tak ďakujem 

neprosím. 

Starosta: 

Pán poslanec Straka, nech sa páči. Faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Straka: 

Ďakujem pekne za slovo. Na rozdiel od pána poslanca Palka, ktorý povedal, že je to pekný 

zámer, tak ja hovorím aj pekná myšlienka, ktorú podporím. Je to vlastne také niečo nové, čo tu 

doteraz nebolo a nehádžme hneď niekomu polená pod nohy. Myslím si, že tento projekt keď sa 

bude realizovať, on sa v skutočnosti už aj realizuje. Spomínal sa trebárs ten Olomouc a myslím 

výstava tu bola nádherná a to, tie kultúrne podujatia, divadlo z Olomouca tu bolo. Čiže to nie je 

len o tom, že nejakí úradníci sa vozia hore-dole. Boli tu spomenutí dôchodcovia. Čiže všetko to 

podľa môjho názoru, hovorím je to môj názor, tak všetko to, čo sa deje – to spoznávanie, 

spolupráca – bez peňazí nejde. A bolo by dobré, keby sme naozaj najprv tie peniaze mali a potom 

až hovorili o tom kam ich na čo použijeme. Verím, že sa nevyhodia tie peniaze. Podporím to. 

Starosta: 

Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Palko, faktická poznámka. 

Poslanec Mgr. Palko: 

Budem síce reagovať sám na seba, ale teda pán Straka, my tu nejdeme hlasovať o myšlienke 

alebo zámere. My tu ideme odhlasovať 17.500 euro. Čiže si to, prosím Vás, nemýľte si to! 

Ďakujem. 

Starosta: 

Pán poslanec! Vy budete schvaľovať peniaze v rozpočte mestskej časti! Toto je len súhlas 

a tie prostriedky ako je uvedené v uznesení, v návrhu uznesenia, sú odhadom! Takže, prosím, 

naozaj nepleťme si pojmy s dojmami. Pán poslanec Bučko. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

To som chcel práve povedať, že my budeme mať možnosť už potom konkrétne tie položky 

schvaľovať keď budú potom už rozpísané. Ak sa nám podarí tento podiel z tých 350.000 akoby 

dostať.  

Starosta: 
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Pán poslanec Vagač. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Som rád, že to hovoríte, že budeme mať možnosť, ale tento materiál o tom nehovoril. Až po 

tejto diskusii sme zistili, že takú možnosť budeme mať a že to dostaneme do komisie a že budeme 

môcť hovoriť o zmysluplných projektoch o ktorých vieme, lebo tam rozdávame 200 – 300 eurové 

dotácie. Ale tu je 17.500. To znamená, že si predstavte, že my dostaneme toto, neprejde tento 

zámer ani cez komisie, my o tom nič nevieme a keď tuto sa rozvinie diskusia o nesúhlase 

prípravou takéhoto nedostatočného materiálu, tak potom dostávame verejne prísľub – dúfam, že je 

– že potom sa spraví nejaké rozdelenie peňazí a budeme mať vôbec nejaký dosah na to. Že to 

nebude presne tak ako hovoril pán Palko, že to bude na výlety a všelijaké cestovné a tak ďalej. Ja 

som naozaj zvedavý koľko % sa na toto uvažuje. Však to je obrovská suma! A teraz, už keby sme 

mali len percentuálne rozdelenie, že čo bude na cestovné, že čo bude na také výstavy, na toto, na 

toto, aby sme mohli sa k niečomu vyjadriť a niečo posúdiť. My tu nevieme posúdiť nič! Čo keď tá 

Wi-Fi sieť zožere 50% z toho projektu? Viete o tom povedať niečo? Ja neviem!  

Starosta: 

Pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči. Diskusný príspevok. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Myslím si, že práve minulé volebné obdobie – práve preto, že sme sa o takýto 

projekt uchádzali a sme ho nedostali – skončila tak, že ja to poviem, družba medzi Prahou 

a Starým Mestom zamrzla na celé 4 roky. Myslím si, že tu je 8.750 euro na jeden rok z nášho 

rozpočtu. Keby sme len výmenu seniorov robili do Budapešti a naspäť tak, ja neviem koľko stojí 

výmena pražských – ešte to nebolo vyčíslené, bude to vyčíslené lebo to je vždy recipročné koľko 

my toľko oni – tak by to bola približne táto suma. A myslím si, že tých kontaktov, komunikácií 

a skúseností aj čo sa týka poslancov aj komisií a prípadne iných vecí, by mohlo byť viacej. Aj 

s Prahou by mohlo byť viac ale je to všetko o peniazoch. Keby takýto projekt bol býval možný 

s Prahou, bolo by to bývalo možno výhodnejšie, ale tam už máme aspoň rozbehnuté tie kontakty. 

Tuná sa tie kontakty musia rozbiehať. Načo to bude... Ja som celkom rada, že zatiaľ to nešlo do 

komisií, lebo by sme sa boli len orientačne k tomu vyjadrili. Lebo keď ten projekt dostaneme, 

teda ten grant dostaneme, tak si myslím, že ho každá komisia sa bude snažiť vybojovať a povedať 

načo tie peniaze by potrebovala. A vtedy myslím to už bude konkrétne a stojí za to, aby sa tým tie 

komisie zaoberali. Nie je to tu napísané, preto je dobré, že to pán Vagač spomenul, ale fakt si 

myslím, že tá suma je dosť slušná na to, aby každá komisia mohla povedať svoj názor, svoje 

priority, nehovoriac o tom, že samozrejme aj úrad. Lebo toto sú partnerské mestá, ktoré z môjho 

hľadiska majú význam. Sú to centrá hlavných miest, ktoré majú podobné problémy ako my. To je 
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jedno či sa to týka školstva, sociálneho, zdravotného, dopravy a podobne. Takže toto by bola 

jedna taká vec, ktorá by sa mohla vďaka tomuto rozbehnúť. Lebo vždy sa o tom len rozprávalo 

a nejaké extra partnerstvo s tou Budapešťou, teda s tým centrom, nie je. Mne je tiež ľúto, práve 

preto je výhoda Praha a preto aj seniori strašne radi chodia do Prahy, že nemajú rečovú bariéru. 

A veľmi, veľmi, veľmi radi spomínajú na staré časy, a tá, pomáha to otupiť tú, ten rozbroj, 

nechcem povedať nenávisť, ktorá bola pri rozdelení. Ale by ste neverili, za tie roky, jak sa 

uvoľňujú vzťahy a akí sú naši aj pražskí šťastní a spokojní a dokazujú si, že patríme spolu. A ja 

síce maďarsky neviem, to by bola rečová bariéra, ale myslím si, že toto by mohlo byť tiež dobré 

pre všetkých.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ja ešte len na doplnenie, že vlastne tento týždeň prišla súhlasná odpoveď 

od starostu Budaváru, ktorý vlastne víta túto našu iniciatívu a je pripravený ísť do toho s nami 

spoločne. To znamená, že je tam záujem aj na druhej strane, nie je to naozaj jednostranné. Inak by 

to nebolo predkladané. Takže to len na vysvetlenie. Pán poslanec Palko, diskusný príspevok, nech 

sa páči. 

Poslanec Mgr. Palko: 

Ďakujem. Pán starosta ešte budem reagovať na Vás. Povedali ste, že si mýlim pojmy 

s dojmami. No ja si vyprosím, aby ste sa vyjadrovali takýmto spôsobom pretože návrh uznesenia 

jasne hovorí, že Miestne zastupiteľstvo súhlasí so spolufinancovaním projektu. Čiže v tomto 

zmysle, v tejto podobe, je to bianco šek ak to prejde. Áno, ak to prejde, tak je to bianco šek na 

17.500 eur mestskej časti.  

Starosta: 

Pán poslanec, prosím, čítajte celé. Návrh uznesenia, kde je napísané, že je to vlastne 

odhadované náklady. Nie je to bianco šek žiadny pretože ako isto viete, už tu sedíte nejaký ten 

deň, tak rozhodujúci je rozpočet mestských častí. Pokiaľ mestská časť v rozpočte takéto 

prostriedky neschváli, tak sa nič realizovať nebude. To je ten nástroj. Toto je súhlas so 

spolufinancovaním. Toto nie je súhlas s tým, že mestská časť vyčleňuje na to takú sumu. To sú 

dve rozdielne veci. Nech sa páči, diskusia.  

Pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky, dovolím si ukončiť diskusiu. Chcete ešte na záver 

niečo povedať?  

Bc. Eva Záhorecová, referát prípravy a koordinácie projektov: 

Asi len toľko, že ako povedal aj pán starosta, ten materiál bol robený v tom zmysle aby sme 

si predstavili možnosti, ktoré sú tu, aby sme mohli včasne reagovať na výzvu a splniť podmienky. 
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Teda deklarovať náš súhlas a následne po schválení všetkých finančných prostriedkov opätovne si 

sadnúť a rozčleniť všetky aktivity. To by bolo asi všetko. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Návrhovej komisii bol doručený návrh na zmenu uznesenia od pána poslanca Kollára. 

Návrh znie: „Polročne vyhodnocovať efektívnosť plnenia projektu v zastupiteľstve.“  

 Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za hlasovalo 9  poslancov, proti boli 2, zdržali sa 7mi, takže žiaľ neprešlo 

to. Je to 50 na 50. Takže chýba jedno percento. Takže návrh neprešiel. Poprosím ďalej návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Tým pádom hlasujeme o materiáli tak, ako ho máme predložený. 

 Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa, dámy a páni. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

Prosím prezentujte sa. A hlasujte.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, za hlasovalo 12 poslancov, proti boli 2, 3 sa zdržali. 

Konštatujem, že návrh bol schválený. Bod č. 16. 

 

16. Návrh na schválenie výšky príspevkov snúbencov a manželov na úhradu nákladov 

za služby spojené s výkonom sobášneho obradu a s výkonom občianskej slávnosti a 

návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto č. 105/2011 z 13.12.2011 a č. 17/2016 z 2.2.2016, ktorými bola 



57 
 

schválená výška príspevkov snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s 

výkonom sobášneho obradu 

 

Starosta: 

Poprosím pani Zapletalovú, vedúcu matriky. Aj bod 17. Návrh na schválenie výšky 

príspevkov snúbencov a manželov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho 

obradu a tak ďalej. Je to dlhý názov. Najdlhší aký sme zatiaľ mali. Takže poprosím, chceme 

úvodné slovo? Alebo bez úvodného slova?  

Skúsime bez úvodného slova,  diskusiu, nech sa páči. Ak má niekto otázku.. Pán poslanec 

Kollár. 

Poslanec Ing. Kollár MHA: 

Ja som mal tú česť by na komisii, ktorá tieto veci prerokovala a chýba mi tam jedna 

možnosť o ktorej sa diskutovalo, ktorú ste aj Vy sama povedali. Že dochádza tu k formálnym 

sobášnym aktom. Ak niekto v Hornej Dolnej alebo na Burundy sa zosobáši a potom príde so 

žiadosťou, že by formálne sa chcel zosobášiť ešte na Slovensku, takže mu je vyhovené. A niektorí 

poslanci hovorili, že majú takéto skúsenosti. Chcem vedieť do akej kolonky tých príspevkov 

alebo poplatkov, takýto formálny sobášny akt je. Ak je to len 200 euro, tak je to veľmi málo. 

Pretože my tam robíme vlastne divadlo týmto ľuďom, ktorí sa tam kvázi že radujú a je to pre nich 

divadlo, lebo oni sú už dávno zosobášení. Minimálne o 100 % naviac. To znamená 400 euro, aby 

takého formálne divadelné sobášne akty sa uskutočňovali.  

Starosta: 

Pardon, pán poslanec Bučko, faktická poznámka. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Ďakujem pekne. Pán Kollár, ja som už naozaj takéto, ako Vy hovoríte, fingované akty robil 

dva alebo tri krát. Nie je to úplne tie motivácie ako Vy hovoríte. Oni sa z rôznych dôvodov, 

povedzme boli to medzinárodné sobáše, sa v cudzine vzali, ale boli len medzi dvoma svedkami 

a chceli to, tak ako sa sobáš patrí, pred verejnou obcou, chcú znovu si obnoviť ako keby tie svoje 

sobášne sľuby. No my to takto urobíme, tento akt, bez nejakej trikolóry, bez nejakých štátnych 

znakov, ale môžeme to urobiť. A keďže sa to naozaj rozmnožuje, ja hovorím, že už som tri krát 

takýto akt robil, tak sa zdá veľmi rozumné, že sa to nejako uzákoní. A tá suma 200 eur je podľa 

mňa adekvátna, primeraná, to by som ja vôbec nezvyšoval. To je akurát fajn.  

Starosta: 

Ďakujem. Pani Zapletalová chce doplniť niečo? 
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Mgr. Zapletalová, vedúca matriky: 

Nie, ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem. Pani Ležovičová, nech sa páči, diskusný príspevok. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Už to aj pán Bučko povedal. Veľmi som rada, že toto prišlo do materiálu a tým 

pádom to aj nejako, uhm, ten obrad.. Viete, čo je zadarmo, sa neváži. To znamená, keď sa 

sobášite normálne, platíte, pokiaľ nie ste občan mestskej časti. A tuná neplatili nič. Čiže myslím 

si, že je to fajn, že nás na to matrika upozornila. Ja sa priznám, ja som také sobáše nemala. 

Nevedela som, že to je. Keby som mala, tak som prvá čo sa hlásim, že niečo s tým treba robiť. 

Myslím si, že 200 euro, na to, že to trvá pol hodinu, s cestou, odchodom – príchodom, je dobrá 

suma a som rada, že matrika na to upozornila. Tak isto upozornila na tie ďalšie dodatočné 

doplatky za tie zlaté a strieborné svadby, ktoré sú nie pre občanov našej mestskej časti. Ja to 

chápem, kedysi sa sobášilo gro v Primaciálnom paláci a je mi jasné, že časť tých ľudí chce mať tú 

slávnosť tu a myslím si, že je správne, že sa vyrúbil ten poplatok. A v tomto prípade je to 

komorná záležitosť, väčšinou, takže tam si myslím, že tých 100 euro stačí. Takže som rada, že 

matrika na tieto dve nové skutočnosti upozornila. Dala to do, ja to poviem VZNka, návrhu a dala 

to všetko pod jednu hlavičku. Dala sobáše za 100, 200, 300 euro plus toto pod jednu hlavičku. To 

nám bolo na komisii vysvetlené a myslím si, že tento materiál treba podporiť. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Straka. Pán poslanec Bučko, faktická.  

Poprosím pána Bučka, faktickú.  

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Prišlo mi na rozum, že v tom bode B a myslím si, že je to štvorka, dole, tak tam je ten 

príspevok, to opätovné potvrdenie manželského sľubu, že či to nedať, že akože ako v Zichyho 

paláci by bol iný poplatok ako mimo Zichyho paláci. To by mohlo byť len v Zichyho paláci, hej? 

Tak to rozumieme? Ak si to oni povedia, že to chcú mať, napríklad ja som bol tento akt vykonával 

pred Carltonom. To bola indicko-slovenská svadba. Čiže či si majú nárok požiadať aj inde alebo 

či to môže byť len v Zichyho paláci.   

Mgr. Zapletalová, vedúca matriky: 

Na území Starého Mesta.  

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

No, či to potom nebudeme diferencovať, že by povedzme Zichyho bol 100 eur a inde 200. 

Alebo naraz? Paušálne? 200? 
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Mgr. Zapletalová, vedúca matriky: 

Uhm. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Dobre. Tak súhlasím. 

Starosta: 

Môžem teda? Nechcem sa do toho starať, je to Vaša kompetencia. Ale ak tu máme, že na 

ostatnom území mestskej časti Staré Mesto snúbenci platia 300.. 

Vicerí: 

(nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

A to sú snúbenci, ktorí sa idú prvý krát zasnúbiť? 

Mgr. Zapletalová, vedúca matriky: 

Áno. 

Starosta: 

A to sú Staromešťania, ak správne chápem. Či nie? 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

(z diaľky, nie je rozumieť) 

Starosta: 

Ale keď mám...keď.. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

(z diaľky, nie je rozumieť) 

Starosta: 

Za 100. 

Mgr. Zapletalová, vedúca matriky: 

Za poplatok. 

Starosta: 

300. No. 

Mgr. Zapletalová, vedúca matriky: 

Podľa toho, kde sa to uskutočňuje. V ktorej časti mestskej časti Staré Mesto. 

Starosta: 

No. Pani poslankyňa Ležovičová, technickú poznámku. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ja som to dala, že táto výnimka platí len pre Zichyho palác, tých 200 euro. V tom momente, 

ak to bude mimo Zichyho paláca, tak pripočítať k tomu tých 200 a 300 euro. Lebo 300 euro je 
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preto, lebo tam musí ísť au.., no nech si to rozmyslia! Nie! Nech to majú v Zichyho paláci! Nech 

to majú v Zichyho paláci! Nech nevymýšľajú! Totižto mimo centra, musí ísť šofér, auto a všetko 

ostatné a posúva sa termín! Už to nie je každú pol hodinu, už je to hodina. Preto sme takto 

rozdelili tie sobáše! Tak keď to chcú, nech to chcú v tom, v tej, v tom Starom Meste v tom 

Zichyho paláci. Ja som to brala tak. Lebo aj tie jubilejné sobáše robíme v Zichyho paláci. 

Nezmyslia si, že v Primaciálnom paláci alebo niekde inde. Ja som to brala len tak, aj na komisii, 

že tých 200 euro platí len pre Zichyho palác. Ja by som prosila keby sa to nejako upravilo! 

Starosta: 

Pán poslanec Kollár, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Kollár MHA: 

Ja som len chcel upozorniť na tú diskrimináciu. Že máme tu ľudí, ktorí sa prvýkrát berú, 

ktorí platia 300 euro a ľudia, ktorí sa berú pred Carltonom formálne zaplatia 200 euro. To je 

diskriminácia voči tým našim snúbencom. Minimálne 300 euro.  

Starosta: 

Pani Zapletalová? 

Mgr. Zapletalová, vedúca matriky: 

Môžem k tomu niečo povedať? Pri týchto formálnych obradoch, tam nie je prítomný ani 

recitátor, nie je tam prítomný technik, ktorý púšťa hudbu, to si vlastne oni sami musia tam 

zabezpečiť. Tam budú prítomní len matrikárka a poslanec.  

Starosta: 

Pán poslanec Bučko, faktická. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Chcem povedať, že aj keď tento obrad je, ako Vy hovoríte už akoby druhý, je neadekvátne 

im dať 200 eur a na to ešte 300 eurový poplatok, aby si to dávali.  Oni to robia, bona fide, v dobrej 

viere, že chcú pred obcou, pred širokou obcou tento svoj celoživotný záväzok ešte akoby 

obnovením tohto sľubu. Ten akt je hodný povšimnutia a hodný uskutočnenia. A nemali by im 

dávať nejaké neprekonateľné prekážky, pretože sú niekde inde okrem Zichyho paláca. Nota bene, 

keď sa už neplatia tie ostatné osoby, ktoré sú povinné pri tom oficiálnom sobáši. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová, faktická poznámka. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. No priznám sa, že na toto nikto na tej komisii neupozornil. A mňa to nenapadlo, 

že to je inde ako mimo Zichyho paláca. Či bude recitátor alebo nebude, v každom prípade, na 

hrad, keď to bude na hrade, musí ísť auto, šofér, náhrady a všetko ostatné. Takže, ja by som 
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potom navrhovala, že k týmto základným 200 euro, tak ako máme v Starom Meste, keď to bude 

mimo Zichyho paláca, nech je stovka a keď to bude niekde, kde sa musí ísť autom, tá druhá zóna 

čo je, tak potom dve stovky. Stále majú možnosť mať túto možnosť v Zichyho paláci za 200 euro. 

Zichyho palác je naša krásna sobášna sála, kde máme gro sobášov. Už keď sa chcú na Honolulu 

sobášiť, tak nech potom nevymýšľajú a nech si pred tou rodinou ten obrad urobia v Zichyho 

paláci. Čo je palác. Jeden z najkrajších sobášnych miest v celej Bratislave. Nám ho závidia inde.   

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Straka, diskusný príspevok. 

Poslanec Ing. Straka: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja teda ďakujem matrike, že takýto materiál pripravila, 

schvaľujem ten materiál. A keďže sobášim, ja by som mal teraz, na rozdiel od pána Bučka, mal 

opačný prípad. A mal som prípad taký, že sa Ukrajinka vydávala za Slováka a bol to riadny sobáš. 

A mali tu nejakých príbuzných, jeden bol svedok. No a potom boli takí nadšení tým obradom, tí 

z Ukrajiny, aký krásny obrad vieme  urobiť na Slovensku a tak. A pri tej príležitosti mi povedali, 

keďže ich bolo málo, takže oni vlastne nie svadbu, ale to o čom vlastne pán Bučko teraz hovoril, 

pred Carltonom, čo sa udial, tak oni také isté niečo bežne robia na tej Ukrajine, v tom Kyjeve. Aj 

oni, že tam pozvú tú rodinu a tak a nemôžu si oni dovoliť, pretože sú cudzinci a zrejme boli takí 

chudobnejší,  nemôžu si dovoliť, aby tí príbuzní a hostia prišli na Slovensko. Čiže keď toto niekto 

urobí, tak ako sa to teda udialo, že boli tu cudzinci, taký symbolický sobáš, to nie je sobáš. Ja to 

tak prirovnávam k niečomu ako zlatá svadba a tak. Tak netrestajme tých ľudí. Netrestajme ich ani 

tak, že to budeme robiť len v tom Zichyho paláci, lebo tí ľudia chcú ukázať napríklad aj to staré 

mesto bratislavské. Oni to chcú ukázať pre tých ostatných, ktorí sem prídu ako hostia. Čiže je to 

taký, je to slávnostný obrad, aj keď to teda nie je ten pravý sobáš. Ja si myslím, že tá suma, ktorá 

je tam navrhnutá je dostatočná. Nechcem to tak povedať, že nech si za tie peniaze, napríklad čo 

pán Kollár navrhuje, tú ďalšiu vyššiu sumu, nech si za to urobia hostinu. Lebo tá hostina môže 

byť aj ako svadobná, to nikto nemôže povedať, že to nebude. Čiže bol by som veľmi rád keby to 

zostalo v tejto podobe a prijali by sme to uznesenie také aké je. Ďakujem veľmi pekne za slovo.   

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani Španková. 

Zástupkyňa straostu Ing. Španková: 

Ďakujem za slovo. Ja dávam  pozmeňujúci návrh. Takisto si  myslím, že bolo by to treba 

zrovnoprávniť. Čiže tých 300 euro by som navrhovala aj pre tých, ktorí majú opätovné potvrdenie 

manželského sľubu. Čiže by som rozdelila ten bod 4 na, ostane všetko rovnaké, a potom by tam 

len bolo, že „bez ohľadu na trvalý pobyt manželov za a) vo výške 200 euro v Zichyho paláci a za 
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b) 300 euro na ostatnom území  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“. A hotovo. A zbytočne to 

nekomplikujme ďalej. Takže dávam takýto písomný návrh. Ďakujem. Áno. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Dohodnite sa vy dve.  

Hej?  

Niekto: 

Vidíte? 

Starosta: 

Bolo Vám to treba? Bolo Vám to treba? 

Mgr. Zapletalová, vedúca matriky: 

Nechcela som spôsobiť problémy, len som chcela prispieť do kasy. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Ale nech to máme nejako, aby sme, aby ste vedeli o čom sa hlasuje. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Tak! Takže končím diskusiu dámy a páni a poprosím ešte Vás na záver. Chcete k tomu ešte 

niečo povedať? 

Mgr. Zapletalová, vedúca matriky: 

Ja som záverom, teda chcela som iba povedať, že určitým spôsobom sme teda preto dali 

takúto sumu, aby to teda bolo také prijateľné aj pre tých snúbencov a trošku peňazí navýšili aj do 

rozpočtu mestskej časti. Takže nechceli sme to hnať do nejakých extrémov, ale keď navrhujete 

zmenu, tak sa prikloníme k tomu. 

Starosta: 

Dobre, takže, ďakujem pekne a poprosím návrhovú komisiu, poďme postupne.  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Čiže teraz prečítam pozmeňujúci návrh poslankyne Halky Ležovičovej, kde navrhuje v bode 

B vlastne zvýšiť každú čiastku o 100 euro, odstavec 4, to znamená, že „potvrdenie sobáša 

neoficiálne v Zichyho paláci bude za 200 euro, v centre podľa tých vymenovaných ulíc bude 300 

euro a mimo centra bude 400 euro“. 
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 Starosta: 

Aha! Dobre. Takže to je prvý návrh, nech sa páči, tak prezentujte sa. Rozumeli sme? 

A hlasujte prosím.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

Prosím pre..,  hlasujte teraz.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

 8 za, proti 1, zdržalo sa 9, takže 44% to je. Takže neprešiel návrh. Ďalší návrh. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Návrh pani poslankyne Špankovej. V bode č. 4 dáva „v bode a) vo výške 200 euro 

v Zichyho paláci; po b) vo výške 300 euro na ostatnom území mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto“. 

 Starosta: 

Áno, 4, v bode 4. Takže nech sa páči, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za návrh... hlasovalo 17 poslancov, jednomyseľne bol 

tento pozmeňujúci návrh schválený. A teraz poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

A teraz hlasujeme o návrhu uznesenia ako o celku so zmeneným uznesením poslankyne 

Špankovej. Ďakujem. 

 Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 18 poslancov, jednomyseľne bol  tento návrh 

schválený. Bod č. 17. 
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17. Návrh na vyňatie dní 23. - 31.12.2017 a sobôt 7.1.2017, 15.4.2017, 6.5.2017, 

17.6.2017, 26.8.2017, 2.9.2017, 16.9.2017, 25.11.2017 z dní, kedy sa vykonávajú 

sobášne obrady 

 

Starosta: 

Návrh na vyňatie dní na budúci rok, kedy sa vykonávajú sobášne obrady. Bez úvodného 

slova, otváram diskusiu. Pani poslankyňa Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Takisto sme tento materiál prebrali. A tento rok tie sviatky neboli vyňaté a robilo 

to dosť veľký problém. Myslím si, že takto je to dobre zdôvodnené, lepšie ako na tej komisii, lebo 

tu je to jednoznačne rozpísané. Napríklad Zichyho palác sa na Vianoce odstavuje, je len 

temperovaný od 22.decembra do 1.januára. Čiže sobášiť v zime aj pre nás a otvárať, 

zabezpečovať služby je úplne zbytočné. Čiže tieto dni ja doporučujem vyňať, keby si niekto 

postavil hlavu, že chce, vždy sa niekto, len je rozdiel či vám hrozí, že budete robiť dve služby, 

dve kompletné služby, lebo sa prihlási viacej ľudí alebo zabezpečujete jednu službu. To je jedno 

či matrikára, poslanca a ostatných. A to je potom problém pri tých predĺžených víkendoch 

a pritom je to problém. Takže ja by som poprosila za podporu tohoto materiálu.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. K bodu č. 17. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Návrhová komisia nebol doručený žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme 

o materiáli tak, ako ho máme predložený. Ďakujem. Áno, ten čo máme ráno. 

 Starosta: 

Nový. Ráno. Dobre? Takže návrh uznesenia z rána. Poprosím, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. Prezentujte sa ešte niektorí.. tak! A hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 17 poslancov, proti nebol nikto, 1 sa zdržal, 

takže návrh bol schválený. Bod č. 18. 
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18. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 

Starosta: 

Návrh na delegovanie zástupcu, ďakujem pekne pani Zapletalová!  Návrh na delegovanie 

zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Ide konkrétne 

o školu Milana Rastislava Šefánika na Grösslingovej 48.  

Poprosím bez úvodného slova. Otváram diskusiu, nech sa páči. Nie, tam je len znova 

prevolenie lebo zo zákona. 

Starosta: 

Takže končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Keďže sme nedostali žiaden pozmeňujúci návrh, hlasujme prosím o materiáli tak, ako ho 

máme predložený.  

 Starosta: 

Ďakujem pekne. Poprosím, prezentujte sa a hlasujte. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 17 poslancov, jednomyseľne bol návrh 

schválený. Bod č. 20. 

 

19. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a 

vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 

Starosta: 

Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zas... 

Viacerí: 

19! 

Starosta: 
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Pardon, 19, prepáčte! 19! Na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o 

spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti. Neviem či treba k tomu nejaké 

úvodné slovo. Je to vlastne procedúra, ktorá sa opakuje každých 6 rokov.. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Takto! 

Niekto: 

Čiže 19 a 20 si prehoď. 

Starosta: 

Áno. V programe a pozvánke je ako bod č.19 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby. 

Omylom organizačného oddelenia, to budeme riešiť potom prísne, tak boli bod 19 a 20 číslovanie 

zmenené. Takže, poprosím vás, Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie 

podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra. Otváram diskusiu, nech sa páči. 

Či niekto má k tej procedúre, ktorá je takto schválená, niečo.. 

Starosta: 

Keď nie je, tak končím diskusiu a nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme 

o materiáli tak, ako ho máme predložený.  

 Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. Nie, v decembri. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za hlasovalo všetkých 18 poslancov, takže návrh bol schválený. Len pre 

upresnenie, voľba nového kontrolóra, miestneho kontrolóra mestskej časti bude v decembri, na 

decembrovom zastupiteľstve. Toto je len vyhlásenie voľby, aby sa mohli prihlásiť občania, ktorí 

ešte nemajú funkciu. Ďakujem pekne. Bod č. 20. 
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20. Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto č. 60/2006 z 27.06.2006 a č. 80/2006 z 19.09.2006 v časti 3., 4. a 5. 

 

Starosta: 

Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti, poprosím konkrétnych, 

ktoré súvisia s predajom budovy na Lazaretskej a Cukrovej. Poprosím pani doktorku Hahnovú 

o úvodné slovo. 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych poplatkov: 

Tak ešte raz, dobrý deň prajem. V roku 2006 Miestne zastupiteľstvo prijalo dve uznesenia, 

č. 60 a č.80, kde bol v uznesení 60 vlastne schválený zámer rekonštrukcie tejto základnej školy na 

Lazaretskej. V tom uznesení 80 bol schválený teda výber investora, prenechanie stavby, tak ako 

v dôvodovej správe máte tie podmienky popísané. Na základe týchto dvoch uznesení vlastne bola 

uzavretá zmluva nájomná so spoločnosťou NOAVISTA, ako teda vybratým investorom, a zmluva 

o spolupráci. Keďže v podstate tento projekt sa nikdy nerealizoval, medzitým vlastne sa zmenilo 

aj vlastníctvo, bola odňatá správa mestskej časti hlavným mestom a prišlo aj k prevodu vlastne 

nehnuteľnosti. Uznesenia v podstate stále zostali v platnosti. Bola tam vlastne naplnená iba jedna 

časť toho uznesenia, čo sa týka uzavretia nájomnej zmluvy. Tak z tohto dôvodu vlastne 

navrhujeme zrušenie týchto uznesení, keďže v podstate celý čas ich berieme v plnení uznesení,  aj 

sa tieto uznesenia sledujú. My sme viac-menej chvíľu čakali kvôli tomu, že bežal tam ešte súdny 

spor medzi spoločnosťou NOAVISTA a mestskou časťou o náhradu škody. NOAVISTA 

postúpila tú pohľadávku  inej spoločnosti, tá vstúpila vlastne do konania a tento spor bol minulý 

rok právoplatne skončený v prospech mestskej časti. Čiže tým pádom navrhujeme aj zrušenie 

týchto uznesení, aby stále nefigurovali v plneniach.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Vlastne snažíme sa tie staré veci z minulosti, ktoré nejakým spôsobom sa 

neplnia alebo nedajú sa splniť, tak jednoducho vyčistiť ten stôl, aby v podstate sa to vyčistilo. Tak 

ako bol aj  ten predaj toho pozemku, ktorý bol žiadaný v roku 2008, tak takisto aj toto, to sú veci 

staré.  

No to je budova, ktorú mesto teraz, pokiaľ viem, predalo. Má ju štát a bude tam Okresný 

súd tam má byť. Okresný súd Bratislava 1.  

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych poplatkov: 

Ako správca majetku, hej! 

Starosta: 

Ako.. 



68 
 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych poplatkov: 

Áno. 

Starosta: 

Nám by sa teraz hodila ako základná škola, žiaľ, už to, už na to nemáme vplyv. 

 Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Hej, Jesenského nezrušili, ten tam sedí ešte tuto. Áno, áno, to bola slovná hračka. Takže, 

otváram.. Takže, nech sa páči diskusia. Má niekto niečo? Hej!  

Takže končím diskusiu a nech sa páči, návrhová komisia, poprosím návrh uznesenia k bodu 

č. 20.  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme o materiáli tak, 

ako ho máme predložený.  

 Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo všetkých prítomných 18 poslancov. Takže 

návrh na zrušenie uznesení bol jednomyseľne schválený. Bod č. 21 je, bol stiahnutý. bod č. 22. 

 

21. Bod č.21 –  stiahnutý 

 

22. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Pravidiel zverejňovania informácií o 

starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v II. 

polroku 2015 

 

Starosta: 
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Bod č. 21 bol stiahnutý. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Pravidiel zverejňovania 

informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti. Poprosím pána.. Áno? Áno? Tak ja 

neviem čo chce diskutovať. Pán kontrolór? Tak poprosím pána kontrolóra o krátke úvodné slovo. 

Hm. 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán starosta, vážený poslanecký zbor. Na začiatku by som 

sa chcel ospravedlniť, že som ten materiál nedal tak ako bol zber, pretože som ho potreboval ešte 

prerokovať na úrovni úradu. Chcel by som konštatovať, že po prijatí pravidiel, o ktorých 

hovoríme a ktorých sa materiál týka, sa určite zlepšila informovanosť, ktorá dovtedy nebola až na 

takejto úrovni. V materiáli som uviezol, uviedol aj genézu vzniku. Teda sú tam spomenuté dve 

zastupiteľstvá, kde sa materiál schvaľoval a jedno zastupiteľstvo, kde bola interpelácia pána 

poslanca Vagača v tejto veci. Zaradil som to preto, aby aj tí, ktorí budú mať záujem, aj tí,  ktorí 

budú musieť tento materiál prečítať, myslené úradníci, ktorých sa to týka, pochopili takzvaného 

ducha týchto pravidiel, o čo autorom týchto pravidiel išlo. V podstate sú dve možnosti ako 

informovať v duchu týchto pravidiel, a to sú Staromestské noviny a webová stránka. Hlavnú 

myšlienku možno charakterizovať tým, že informácie by mali byť poskytované dopredu. Ďakujem 

pekne za slovo. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Vagač. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem. Priznám sa, že aj po roku a pól od nadobudnutia tohto uznesenia môžem len 

súhlasne konštatovať s pánom kontrolórom, že nie je dostatočne napĺňané. Najprv sa zdalo, že to 

je akože, keď sme to schvaľovali vtedy v júni 2015, že to je rýchlo a sú tu nároky na informatikov 

a na web stránku. Ale my sme už rok a pól potom a stále tí občania nemajú dostatočné informácie. 

Nemajú ich dopredu, nemajú ich aktuálne, nie sú transparentné, nie sú spárované. Je to proste 

nepoužiteľné a presne, duch toho uznesenia nie je vôbec napĺňaný. A mne nie je jasné, že prečo. 

Však technicky to problém nie je spraviť. Čo potrebujeme niečo zakrývať alebo? A to už vôbec 

nehovorím, že v tlačených materiáloch ako sú Staromestské noviny to tí ľudia nemajú dopredu, že 

prečo by tí ľudia alebo tuto na „front office“ nemohli dostať nejaký tlačový materiál, že kedy sa 

u nich čistí, kde sa u nich, že dostanú brožúrku. Nemusia sa stále pýtať, majú to v novinách, na 

webovej stránke. Potom si vedia skontrolovať či to tak bolo, nebolo. Ja totižto mám pocit, že čo 

potrebujeme zahmlievať? Nepotrebujeme ich informovať alebo nechceme ich informovať? 

Nerozumiem tomu. Skutočne tomu nerozumiem a som prekvapený, že nie sme schopní to spraviť! 

Kto mi dá nejakú odpoveď na toto? 
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Starosta: 

Som presvedčený, že určite dôležitejšie ako zverejňovať harmonogram upratovania je 

upratovať. To si myslím, že by malo byť zmyslom našej práce.  

Nechcem teraz rozobrať celú tú genézu, od nástupu, od začiatku volebného obdobia ako sa 

vyvíjala údržba verejných priestranstiev. Bola tu zdedená zmluva alebo teda partner, ktorý 

predtým bol nejakým spôsobom súťažený, ktorému bolo predlžovaný jeho zmluvný vzťah, podľa 

všetkého v rozpore so zákonom. A potom vlastne táto spolupráca skončila a mestská časť bola, 

mala veľmi krátky čas na to, aby zabezpečila, lebo končila mu v apríli. A neboli sme jednoducho 

schopní zabezpečiť prípravu verejného obstarávania, ktoré predchádzajúce vedenie zanedbalo 

a neurobilo pre to nič, zabezpečiť takého verejné obstarávanie, a vlastne mestská časť mala 

niekoľko partnerov počas tohto obdobia. Využili sme na to vlani to najtransparentnejšie čo nám 

mohol ponúkať systém verejného obstarávania na Slovensku a to bolo elektronické trhovisko. 

Ukázalo sa to ako absolútne nevhodný nástroj na verejné obstarávanie. My sme síce vysúťažili 

lacné služby, či už išlo o zametanie ulíc, či už išlo o orezávanie stromov a tak ďalej, ale súčasne aj 

nekvalitné služby. Aj preto niektoré tie faktúry neboli uhradené. Tam bol problém, že pokiaľ 

viem, boli zverejnené, ten harmonogram čistenia ulíc bol zverejnený. To ešte zabezpečovala hneď 

po schválení tohto uznesenia, v júni 2015, následne myslím do mesiaca do dvoch vtedy vedúci 

oddelenia pán Denko ma informoval, že je to zabezpečené, že vlastne je ten zoznam ulíc 

zabezpečený. Len potom zase nastal ten problém, že prišli tam noví dodávatelia, lebo sa to opäť 

v tom období menilo a zrejme to nebolo dodržiavané. Nie, že zrejme, určite to nebolo 

dodržiavané. Sústredili sme sa na to, aby sme našli naozaj jedného veľkého dodávateľa , nechcem 

to rozoberať, to sa podarilo celý ten proces ukončiť teraz v auguste 2018. A teraz aj s týmto 

dodávateľom sa pripravuje kompletný plán údržby, či už zimnej ale aj letnej, hej? To čo doteraz 

nikdy nebolo. Ale to je naozaj taký, že po uliciach, presné časy a výmery a všetko. Niečo podobné 

má Magistrát urobené. Viac ako to čo hovoríte Vy, pán poslanec, že nebolo to, určite tu nechce 

nikto nič zahmlievať. To naozaj, poprosím Vás, s takýmito konšpiračnými cestami sa 

nevydávajme. Väčšiu starosť som mal, naozaj, aby tie služby boli urobené. To bola priorita. To, 

že sa aj nepodarila a nebolo to vždy aktuálne, priznám sa, že samozrejme ma to mrzí, ale oveľa 

viac ma mrzí to, že tá kvalita tých služieb nebola taká aká má byť. Myslím, že všetci teraz, aj vy 

aj občania, cítia, že od toho augusta sa tá situácia výrazne zmenila. A vlastne podarilo sa nám 

dohnať resty, ktoré boli spôsobené a či už ide o to odburiňovanie, či už ide o údržbu kríkov 

verejnej zelene, aj o samotné čistenie. Takže verím tomu, že tá cesta, ktorú sme teraz nastúpili 

s novým partnerom, myslím, že to potvrdí aj pani vedúca oddelenia, ktorá tu teraz nie je 

momentálne, tak táto spolupráca naozaj je zatiaľ na dobrej ceste, je to na dobrej ceste. Jednoducho 
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tie nároky stále zvyšujeme a je tam vidieť ten konkrétny výsledok. Takže to je na margo toho, že 

prečo.. Ja chápem toho ducha toho nariadenia, ale pre mňa ako štatutára obce je oveľa dôležitejšie 

aby sa to robilo a nie aby sa o tom písalo. To teraz poviem v úvodzovkách, lebo podstatou je to, 

aby sa tie ulice upratovali. Samozrejme, má to slúžiť na následnú kontrolu aj obyvateľmi, to je 

najlepší kontrolór, ktorého máme, lepší ako naši inšpektori a ktokoľvek z nás. A táto kontrola 

fungovala bez ohľadu na to či tam to bolo zverejnené. Ale myslím, že zverejnené to bolo 

a zrozumiteľne to bolo zverejnené. Takže ja neviem aké boli tie, samozrejme tie predstavy môžu 

byť iné.  

Pani poslankyňa Oráčová, faktická poznámka nech sa páči.  

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ja si dovolím mierne nesúhlasiť s tým, čo si povedal, pán starosta, a to, že dôležitejšie je 

robiť bez toho, aby občania vedeli kedy to majú robiť. Lebo to je ako porovnanie, že neviem 

výplatný termín, ale viem, že mi raz za mesiac tá výplata príde. A celý mesiac na to čakám 

a dúfam, že práve dnes to bude, pretože neviem presne kedy mi to cinkne. Ja si myslím, že 

občania chcú vedieť presné termíny kedy sa bude v ich lokalite čistiť, pretože častokrát sa na nás 

obracajú práve s touto požiadavkou, že chcú vedieť kedy, presne kedy, tam to čistenie, 

odburinenie, orezy budú. Preto pokiaľ viem aj na komisii životného prostredia prijali uznesenie 

o tom, že žiadajú odbor príslušný, aby bolo do konca októbra dané všetkým poslancom presný 

harmonogram s presnými ulicami, kedy, kde sa bude čo robiť. Pretože naozaj, ja si myslím, že 

zbytočne my poslanci zaťažujeme jednotlivo úradníkov keď sa pýtame na to isté, môžem ešte 

poprosiť? Pýtame sa na to isté. Jednoduchšie naozaj bude keď to všetci budeme vedieť a podľa 

toho budeme vedieť tým občanom túto informáciu sprostredkovať.  

Takisto sa chcem opýtať ešte jednu vec ohľadom toho, čo je zverejnené na webe. Napríklad 

kosenie 2016. Apríl, máj dvakrát mesačne. Sú tu vymenované určité priestory a inde teda sa 

nekosí? Lebo pokiaľ viem, okrem týchto priestorov čo sú tu máme ešte aj pozemky, ktoré máme, 

ktoré sú Starého Mesta a tie tú vôbec nie sú vymenované. Tak sa chcem spýtať ako je to s týmito 

priestormi. Ďakujem. 

Starosta: 

Napríklad ktoré pozemky? 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Napríklad pozemky v okolí Úprkovej, tam máme jeden pozemok pred garážami, kde mi 

písali občania, že tento pozemok je nepokosený, sú tam konáre, sa tam už robia kopy a to 

automaticky občanov potom zvádza k tomu, že tam nosia čierne skládky a zbytočne si tam 

vyrábame potom neporiadok. Ale ja som to už hlásila pani Calpašovej.  
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Starosta: 

Pani poslankyňa, chcem upozorňovať, my nemáme zverené pozemky. My máme zverenú 

zeleň. Toto je zeleň, ktorá je zverená mestskej časti. A my v prípade, konkrétne tohto parku, 

máme zverenú zeleň, nemáme zverený pozemok. Neviem či tento pozemok je náš. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Lebo to nie je zeleň! Ale nie je to trávnik. Nie je to zeleň. Je to zrejme pozemok 

nezastavaný, ktorý má nejakú inú funkciu. To znamená, že to nespadá do toho kosenia trávnikov 

ako sú v parkoch, ako sú v záhradách. To sú dve rozdielne činnosti. To znamená, že tento 

pozemok treba vyčistiť, ale nie kosiť. Lebo kosenie je to, že keď tam príde.. To je iný spôsob. 

Samozrejme zistím.  

Ja poprosím pána prednostu, aby zabezpečil prítomnosť pani Calpašovej. A pán poslanec 

Gajdoš, nech sa páči. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Ďakujem pekne. Ja viem, že určité činnosti sa nedajú presne naplánovať, jak sme povedali. 

Aby to nebolo jak v minulosti, že sa budú fakturovať v prípade sucha pravidelné kosenia trávnika 

a tak ďalej, orezy a tak ďalej, hej? Tomu rozumiem.  

Máme tam však veci, ktoré sa dajú presne načasovať a to je čistota a poriadok. Mne trošku 

stále, aj na komisii sme to už rozoberali s pani Calpašovou, stále chýba taká tá sebareflexia 

a komunikácia. Na otázku keď sa rozprávame o negatívnych ohlasoch alebo o určitých spôsobom 

reklamáciách občanov, podnetoch, je nám odpovedané, že jej sťažnosti nechodia. No, ja vám 

poviem jednu vec. Keď ja dám nejakú iniciatívu, ktorá prejde od občanov ku mne, posuniem ju 

ďalej, mne nepríde ani odpoveď na ten mail. Evidujem, neevidujem, a tak ďalej a tak ďalej. Toto 

pre mňa nie je úplne okej komunikácia, pretože keď mám, môžem ešte poprosiť o ďalší? Toto pre 

mňa nie je úplne šťastná.. 

Starosta: 

Poprosím, vo faktickej poznámke nie je možné predlžovať. Poprosím využívajte diskusné 

príspevky. Tie sú trojminútové, lebo tie faktické poznámky, naozaj to je reakcia len na toho 

predrečníka. Poprosím diskusný príspevok pre pána Gajdoša. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Ja by som si len želal teda, trošku zlepšiť tú komunikáciu aj s vedením jednotlivých útvarov, 

aj hovorím za životné prostredie a územný plán. Vzhľadom na to, že v tomto smere sme naozaj 

partneri, ktorí potrebujú spolupracovať. My sme tá prvá zóna, nárazníková, ktorá zastupuje našich 
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občanov a jednoducho tí občania častokrát narážajú na to, že im ľudia buď nezdvihnú telefóny 

alebo nekomunikujú. Preto sa obracajú samozrejme na svojich zástupcov. My si nevymýšľame 

somariny, hlúposti. Sú to už konkrétne podnety a samozrejme že ako rozumní ľudia dokážeme 

filtrovať notorických sťažovateľov, ktorí sa budú sťažovať na zlé počasie. Ide len o to, aby sme 

túto komunikáciu trošku vylepšili a napredovali normálnym smerom. Ja očakávam od pracovníka, 

že zareaguje aspoň na mail s tým, že áno, nie, možno, za mesiac, za týždeň. Lebo keď mi občan 

zavolá za týždeň a spýta sa na to, tak ho budem vedieť na to pripraviť. Že momentálne nie je stav 

a tak ďalej a tak ďalej. Takto mu môžem povedať, že ´Pozrite sa, mailová komunikácia a nikto mi 

na ňu neodpovedal.´ O to mi ide len. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vagač, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Chcel by som zareagovať na Vás, čo ste hovorili, pán starosta. Nezužujme toto 

zverejňovanie len na čistotu. To sú ďalšie a ďalšie informácie. Starostlivosť o zeleň, zimná 

údržba, opravy výtlkov. Ja vám poviem, že my ako poslanci máme problém vydrankať informácie 

na komisii životného prostredia, že kedy budú orezy alebo čo sa plánuje. Ani my, my sme to 

žiadali, aby nám to aspoň dopredu povedali, aby sme vedeli občanom reagovať, že prečo takéto 

veci nie sú na webe. A to ešte nehovorím s tým, že, však ja nehovorím, že tú operáciu že 

zabezpečuje úrad, však fajn! Ale to sa nedotýka tých informatikov, ktorí to vedia naprogramovať. 

A to že sa tam nasypú informácie, však to musí byť všeobecne dané, to nemôže byť závislé len na 

spoločnosti. A to už vôbec nehovorím o tom, že by niekto spároval faktúry, objednávky 

s dodacími listami, že by to tí občania si mohli pozrieť. No tak to už vôbec nefunguje na tej web 

stránke. Čiže ani nie informácie, ani nie kontrola, nie je to tam.  

Starosta: 

Pán poslanec, súhlasím s Vami, že tá web stránka je neprehľadná a pripravujeme jej nejaký 

redizajn, tak aby vlastne tieto veci všetky, o ktorých hovoríte Vy, aby boli dostupnejšie. Ale 

naozaj to chce nie plátanie v tomto systéme ale urobiť to.. Prosím? 

Poslanec Ing. Vagač: 

(nezrozumiteľné) rok a pol! 

Starosta: 

Nie rok a pol, je rok a štvrť. To je jedna vec. Bolo to koncom júna 2015. Ale hovorím, aj 

keď so mnou pani poslankyňa nesúhlasila, ja si myslím, že mňa viac trápi to, že naozaj ten minulý 

rok to nebolo dobré. A hovorím, teraz už som pokojnejší, lebo teraz vidím už ako to naozaj reálne 

funguje. Ten výkon je teraz podstatne, násobne lepší ako bol. Samozrejme, že všetky tie 
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informácie, ktoré majú byť v zmysle pravidiel zverejňovania, zverejnené budú. Pán prednosta to 

má poznačené a budeme to riešiť s oddelením, ktoré má tieto veci na starosti. Pani poslankyňa 

Párnická, diskus... pán poslanec Vagač, faktická. 

 Poslanec Ing. Vagač: 

Bolo to schválené v máji, to znamená je to päť mesiacov, čiže je to skoro rok a pól. 26.5. to 

bolo, áno? Takže... 

Starosta: 

23.6. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Mestské zastupiteľstvo 26.5., ale... 

Starosta: 

Tu je napísané č.68/2015 a 23.6. Pán kontrolór.. 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Napísané je to tak, ako je to napísané. Je to napísané podľa mňa správne.  

Starosta: 

V tej všeobecnej časti máte v správe pána kontrolóra. Nevidím dôvod, aby som 

spochybňoval jeho, jeho.. Ja mu verím! Pani poslankyňa Párnická, nech sa páči. 

Poslankyňa Párnická: 

Dúfa teda, že táto správa kontrolóra vlastne bude určitou takou, teda že umožní určitú 

nápravu vo zverejňovaní do budúcnosti. A myslím, že pomohlo, pomôže hlavne to, že sme 

vysúťažili teda jednu firmu. A že dopredu budeme vedieť, že hlavne teda veci čo sa týkajú čistoty 

a poriadku, že čo sa bude robiť a budeme to môcť zverejňovať. So zeleňou je to trošku horšie, tam 

ide o to, že aké je momentálne vegetačné obdobie, aká je klíma, takže to sú posuny. Ale tým, že to 

bude zverejnené, tak ľudia budú môcť dopredu vedieť a nebudú vypisovať a vyvolávať. A myslím 

si, že je to v prospech všetkých – aj občanov, aj úradníkov.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ja si myslím, že nech ďalej vypisujú, vyvolávajú, pretože táto spätná 

väzba, ktorá je zo strany občanov je dôležitá pre tento úrad a myslím si, že ja pre tú samosprávu. 

Takže ja som rád za každý jeden telefonát, za každý jeden mail pretože nemôžeme byť všade 

a poznať tú situáciu. Ja poznám dôverne situáciu tam v tom území kde sa pohybujem, kde žijem. 

Myslím, že každý z vás. A jednoducho aj preto je dôležité, aby sa na to reagovalo. Ak sa 

nereagovalo, tak to ma naozaj mrzí a toto som... Pani Oráčová, faktická. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 
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(úvod je mimo mikrofón) pán starosta, čo si povedal, že rád dostávaš maily, aby si bol 

informovaný, tak ja si Ti vždy dovolím preposlať do kópie mail čo posielam vedúcej oddelenia 

ohľadom podnetov od občanov. Takže dúfam, že si z toho rád a si veľmi informovaný.  

Starosta: 

Ďakujem, som rád. Ja ho prepošlem prednostovi, pretože on je jej priamy nadriadený a zistí, 

je aj on rád. Ďakujem pekne.  

Takže pokiaľ už nie sú žiadne diskusné príspevky dovolím si ukončiť túto diskusiu 

a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia, nech sa páči.  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme 

o materiáli tak, ako ho máme predložený.  

 Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že zastupiteľstvo jednomyseľne zobralo na vedomie túto 

informáciu, túto správu. Pokračujeme o 13:15 hodine bodom č. 23 a to je Vzdanie sa členstva 

poslancov Remišovej, Nicholsonovej a Borguľu. Ďakujem pekne.  

 

23. Vzdanie sa členstva poslankyne Mgr. art. Veroniky REMIŠOVEJ, M.A. ArtD. v 

Komisii pre nakladanie s majetkom a financie 

 

Starosta: 

24, pardon 23. Je to vlastne žiadosť troch poslancov, ktorý sa vzdávajú členstva 

v komisiách. Pre záznam to poviem. Je to pani Remišová, tá sa vzdáva členstva v Komisii pre 

nakladanie s majetkom, potom pani Remišová, pán, aha! To je to isté. pán Borguľa sa vzdáva v 

Komisii pre nakladanie s majetkom. Pani Nicholsonová sa vzdáva v sociálnej komisii. Aha, takže 

to sú vlastne tri. To sú tri. Dobre?  

Takže táto situácia asi viete, je to samozrejme vec, výsostná vec Miestneho zastupiteľstva 

a poslancov. Mne do toho neprináleží nejako hovoriť. Ale keďže tu vlastne nie je pani 

predsedníčka pre nakladanie s majetkom, tak asi viete, že neboli schopní sa stretnúť pred týmto 
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zastupiteľstvom na viackrát. Nedokázali nájsť taký termín, ktorý by zabezpečil 

uznášaniaschopnosť tejto komisie. Je to problém aj ďalších komisii. Viem, že podobné problémy 

majú sociálna komisia, podobné problémy, školská komisia. Súvisí to s pracovnou vyťaženosťou 

niektorých poslancov, ktorí sú súčasne aj poslancami Národnej rady, najmä. Ale, teda okrem pána 

Borguľu.  

Takže, nie je tu nikto z nich prítomní, ale tak otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Pán kontrolór, nech sa páči. 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Ďakujem pekne. Ja len pre záznam, tiež pre záznam, poslanecký mandát si zachovávajú 

menovaní? Ďakujem. 

Starosta: 

Áno. Je to len vzdanie sa členstva v komisii, v komisiách. Neviem, niekto ďalší z poslancov 

prítomných? Nemáte vy, nikto z vás nie je taký, ktorý sa, nestíha prácu v komisiách alebo? 

Uvidíme. Je to prvý krok k tomu sfunkčneniu tých komisii, uvidíme či to bude fungovať.  

Takže, pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky tak dovolím si ukončiť túto diskusiu 

a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia k tomuto bodu.   

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Nedostali sme ďalšie žiadne pozmeňujúce, teda žiadne pozmeňujúce návrhy 

a preto prečítam záver uznesenia, aby to bolo jasné a zrozumiteľné: „Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie na vedomie 1) vzdanie sa členstva poslankyne Mgr. 

art. Veroniky Remišovej v Komisii pre nakladanie s majetkom a financie; 2) vzdanie sa členstva 

poslanca Ing. Martina Borguľu v Komisii pre nakladanie s majetkom a financie; a po 3) vzdanie 

sa členstva poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej v Komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo 

a rodinu.“  

Áno Štefan? Čo si hovoril? Nie, už nemôžeš nič ovplyvňovať, už musíš hlasovať. Ďakujem! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 
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Starosta: 

Konštatujem, že za hlasovalo 15 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. To 

znamená, že zobrali ste na vedomie vzdanie sa členstva poslankyne Remišovej, poslanca Borguľu 

a poslankyne Ďuriš Nicholsonovej. Končím bod č. 23 a máme tu teraz bod č. 24. 

 

24. Informácia o stave prípravy projektu obnovy verejného priestoru - Šafárikovo 

námestie 

 

Starosta: 

Informácia o stave prípravy projektu obnovy verejného priestoru - Šafárikovo námestie. 

Poprosím pána Gábora o úvodné slovo. Z referátu územného rozvoja a, územného plánu 

a rozvoja. 

Ing. Gábor, referát územného plánu a rozvoja: 

Dobrý deň. Ja vás len v krátkosti, by som vás informoval o tom, jak sme sa dostali až sem 

a ten zvyšok prezentácie nechám na pána Földeaka. V roku 2015, koncom jeho roka, sme spravili 

participačný proces. Zabezpečilo ho združenie PDCS a cieľom bolo vlastne preveriť využitie 

verejných priestorov a  čo by tam vlastne ľudia v tomto priestore chceli robiť. Výsledkom bola 

záverečná správa z tejto participačného procesu, ktorá poslúžila nielen pri tvorbe súčasných 

podmienok nasledujúcej súťaže architektonickej, ale zároveň bola aj samotným podkladom pre tú 

súťaž. Čiže autori ju mali k dispozícii, teda súťažiaci. Následne bola vypísaná architektonicko-

urbanistická súťaž návrhov, ktorá bola overená aj Slovenskou komorou architektov. A výsledkom 

tejto súťaže boli návrhy zvlášť na Fajnorovo nábrežie a Šafárikovo nábrežie. Vzhľadom na to, že 

na Fajnorovom nábreží ešte nemáme zverené pozemky, tak zatiaľ riešime iba Šafárikovo námestie 

a bližšie vám samotný návrh predstaví jeho autor, pán Földeak. Nech sa páči.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Földeak, poďte ďalej. Ak sa môžte.. Pán Földeak v 

spolupráci s pánom Hrbáňom skončili v súťaži na druhom mieste, takže v zmysle tých súťažných 

podmienok keďže vlastne víťaz nemal záujem pokračovať ďalej a uspokojil sa s víťazstvom 

v súťaži, tak vlastne sme pristúpili vlastne k spolupráci s druhým v poradí.  

Upresňuje pán Gábor. 

Ing. Gábor, referát územného plánu a rozvoja: 

Vlastne výsledkom súťaže boli dve samostatné poradia. Prvé až x-té pre Šafarikovo a prvá 

až x-té pre Fajnorovo zvlášť. Pán Földeak vyhral časť súťaže pre Fajnorovo nábrežie a bol druhý 
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na Šafárikovom nábreží. Keďže sme sa s prvými nedohodli na obchodných podmienkach, tak sme 

v zmysle súťaže, oslovili druhého v poradí a tomu dali priestor na dopracovanie jeho návrhu.  

Starosta: 

Takže nech sa páči. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

Ďakujem, ďakujem pekne. Dobrý deň, ja som Hans-Michael Földeak a prezentujem vám 

náš návrh na Šafárikovo nábrežie, námestie, ktorý sme vypracovali v posledných mesiacoch spolu 

s pánom Hrbáňom, ktorý akurát vchádza, a s mestom, so Starým Mestom. Na základe nášho 

súťažného návrhu a teraz už prispôsobený k tým o moc presnejším požiadavkám mesta. Téma 

súťaže bol veľmi zaujímavý areál. Časť nábrežia medzi Osobným prístavom a Euroveou, teda tá 

časť nábrežia, ktorá ešte dnes neni prístupná, neni spravená, časť okolo bývalej vládnej budovy 

a potom Šafárikovo námestie medzi Dobrovičovou ulicou, Dobrovičova ulica tu a Gájovou 

ulicou, tu. Ukážem Vám ten celý obraz, lebo aj pre to riešenie Šafárikovho námestia je dôležitý 

ten spoj k vode a tá perspektíva spoju k Dunaju. Tak.. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

A zatiaľ to bolo relatívne jednoducho.. Že tuná obraz Gájová ulica a tá zadná fasáda toho 

námestia alebo parku a presne tá otázka či sa jedná o park alebo o námestie je v tomto projekte 

jedna kľúčová. A keď sa pozriete na túto leteckú snímku z Fisheyeu, tak vidíte aj ten, tú blízkosť 

Dunaja a ten charakter trochu takej, toho vačku, tej záhrady alebo toho parku medzi tou hranou 

zástavby na Štúrovej ulici a Gájovou ulicou. My sme v našej práci a diskusii so Starým Mestom 

zadefinovali ten priestor nášho zásahu tak, ako ho tuná vidíte. A teda, aj keď tam nie sú všade 

konkrétne akcie plánované, tak predsa ako definícia, pardon, platí pre nás teda táto časť, čo je 

vlastne ten areál okolo Kačacej fontány, vidíme toto ako jeden celok. Ten trojuholník tuná vzadu, 

ktorý je z majetko-právnych dôvodov, nepatrí k tomu. Uhm, takže hovoríme o tomto celku, 

Šafárikov park, nazývame to park a Kačacia fontána. Budete mať tieto vizuály v lepšej kvalite, 

teraz to je ako forma úvodu. Ale čo vidíte je teda jedno riešenie, ktoré sa snaží vytvoriť jeden 

celok z tohto priestoru pozdĺž dvoch os. Jedna Alžbetínska a potom pokračovanie až po 

Dostojevského rad a druhá je táto čiara čo ide tuná pozdĺž vlastne, pozdĺž tej hrany. Medzi dvoma 

čiarami sa vytvorí ten park alebo tento priestor, tento celok. Snažíme sa dať do kontextu tie dva 

vodné prvky, ktoré máme, Kačaciu fontánu a marínu, ten bazén s tou statuou (sochou) čo je teraz 

v strede už parku. Toto sú dva centrálne elementy projektu. A druhý centrálny element sú vlastne 
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jestvujúce stromy, sú tie hlavne tie celtisy, čo sú na tej zadnej strane, ktoré sú krásne a dosť 

jedinečné a ktoré tvoria takú chrbticu tomu areálu.  

Prvý náš návrh, ktorý už možno poznáte alebo prvý element je teda predĺženie tejto aleje 

alebo tohto stromoradia až po Dostojevského rad a tým vytvorenie takého segmentu aleje tam, 

kde sa tie dve stromoradia prekrývajú za Dobrovičovou ulicou. Aké stromy to budú, to o tom sme 

už diskutovali, tam sú rôzne možnosti, možno tiež celtisy, možno niečo iné čo pýta. Takto celtis. 

No ľutujem to teraz bohužiaľ s tou kvalitou, to teraz nevidíme.  

Ale jedná sa, téma je osvetlenie toho parku a osvetlenie tej aleje, ktoré chceme zrealizovať 

kompletne nepriamym spôsobom, teda že svietidlá sú na stromoch a osvetľujú tú aleju takým 

spôsobom, že tie svietidlá samé nevidíme.  

Povrchy. To je dnešný stav Šafárikovho námestia a vidíte teda ten podiel asfaltových plôch 

k zelene, ktorý je aj v celku, teda keď rátame len tento štvorec, teda len ten areál tuná, tak je to 

skoro pol na pol. Je to skoro polovica asfalt a polovica zeleň a to je vlastne to, čo by sme ako 

začiatok chceli radikálne zmeniť. A spraviť z toho jeden súvisiaci trávnik ale takým spôsobom, že 

zachováme tie stopy, ktoré sú tam dnes takým spôsobom, že spravíme taký trávnik, štrkový 

trávnik na tých nových plochách, že to je ako veľmi, veľmi, my dáme preč vlastne len tú prvú 

vrstvu asfaltu a na tom sa už zasadí tráva a kvetiny, ktoré sa aj kosia v inom rytme ako ten 

normálny klasický trávnik. A v týchto zónach sa potom vytvoria aj tie nové chodníky. Tie dve 

hlavné čiary, ktoré máme ostanú ako centrálne chodníky, teda sa vytvoria ako centrálne chodníky 

s mlátovým povrchom. A tu vidíte trochu tie povrchy, s ktorými chceme pracovať. Je to klasický 

trávnik, sú to tie štrkové trávniky, ktoré sa kosia len raz alebo dvakrát do roka, a sú to mlátové, 

štrkové a asfaltové plochy.  

Ďalšia téma sú chodníky. Vidíte tuná, že naším projektom dosiahneme relatívne dobrú 

dĺžku, máme tuná 300 metrov od Dostojevského radu až po Gájovú ulicu. A snažíme sa dostať tak 

súvisiace chodníky a spoje do toho areálu, nielen pozdĺž, ale aj naprieč. Aj keď to tuná trošku 

slabo vidíte. Je to ten chodník na západnej strane, ktorý viac-menej už dnes existuje a ktorý 

navrhujeme predĺžiť až po Kačaciu fontánu, čo znamená malá zmena v tej kompozícii tejto časti 

parku a predĺženie až po Dostojevského rad. A druhý je ten, nie je to západný, ale východný 

chodník čo je vlastne tá aleja, mlátový povrch, veľmi široký chodník okolo 8 – 9 metrov, ktorý 

potom a tuná potom vidíte ten výklenok čo navrhujeme na konci Alžbetínskej ulici, dovolí taký 

priamy prechod do, smerom na Grösslingovú ulicu. Priečne chodníky sa orientujú v tých zónach 

kde máme ten štrkový trávnik. Vidíte tuná sme nasimulovali ten rozdiel medzi tým klasickým 

trávnikom, tým trávnikom, ktorý tam už je dnes a tým štrkovým trávnikom a v tých plochách sa 

stavia tie priečne chodníky, ktoré tuná vidíte. A predstavujeme si to tak, že sa tam stane istá forma 
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reliéfu tých podláh mlátu, trávniku, klasického trávniku a potom tých vyšších plôch toho vyššieho 

rastu na tom štrkovom trávniku. Ďalšie prepojenie smerom k Jakubovému námestiu, 

k Fajnorovému nábrežiu a smerom na Grösslingovú ulicu.  

V tom celom je dôležitý bod Dobrovičova ulica, ktorá sa spraví neprejazdná. Teda ona už je 

vlastne dnes neprejazdná a tá časť, keď ste si to možno všimli, tá časť, ktorá je prejazdná je 

vlastne to bývalé autobusové otočište, ktoré sme už tuná zahrnuli do parku. Povrch Dobrovičovej 

ulice máme v dvoch variantách. Máme jednu variantu, kde by sa stal na istej úrovni, kompletne na 

istej úrovni ako park a tiež s nejakým mäkším povrchom a jednoduchšia varianta, že to ostane ako 

asfaltová plocha, ktorá sa ale na tých centrálnych miestach, hlavne teda tam kde sú tie prechody 

pre pešiakov spraví bezbariérová.  

A toto miesto je ako centrálne na tie kultúrne aktivity, tie organizovanejšie kultúrne aktivity 

ako sú náhodou trhy, tu napríklad z Berlína, trhy, ktoré sa postavia za pol dňa a zase aj 

odmontujú. To je táto simulácia, kde vlastne tento trh môže byť ako koniec alebo začiatok jednej 

väčšej pešej zóny, ktorá ide smerom k Jakubovému námestiu. Sú to dočasné kultúrne aktivity kde 

sa aj používa dočasná architektúra ako scény alebo tribúny alebo aj tie stĺpy, ktoré ste videli už 

v tom prechádzajúcom obraze na osvetlenie. A vlastne to, čo navrhujeme v našom projekte je, že 

podlaha ulice je už pripravená, aj komunikáciou aj základmi na to, aby sa tieto prvky dali rýchlo 

a ľahko montovať a demontovať.  

Na tom cípe pri Štúrovej ulici navrhujeme mlátovú plochu, ktorá sa dá na dočasné športové 

aktivity použiť a to je tá zóna, ktorá je rezervovaná na projekt Camery Obscury, takže tam veľa 

nezainvestujeme do toho, do tej prípravy keďže sa to má dosť rýchlo zmeniť. A ešte, no a, tak to 

aj kino pod nebom sa tam dá, jasne, tiež spraviť.  

Iné prvky sú, je detské ihrisko, ktoré je v zadnej časti, vlastne tam kde je i dnes. 

Navrhujeme ho trošku zhĺbiť, že bude pol metra nižší, ako tak trošku taká amfiteátrálna situácia 

a vybavený s novými prvkami, ale ináč spravený takým spôsobom aby sa neoddelil od parku.  

A tá možnosť ešte na tie voľnočasné aktivity spraviť pozdĺž tej aleje dočasné výstavy pod 

nebom ako tento príklad z Paríža ukazuje, tak to je tiež ešte jeden element.  

Máme jeden centrálny stavebný element, jeden pavillion, ktorý je, ktorý navrhujeme pri 

maríne a ktorý vlastne spolu s marínou vytvorí taký centrálny priestor, takú formu terasy. Tento 

pavillion chce byť veľmi ľahký a veľmi vzdušný a v každom prípade nemá byť bariérou medzi 

nejakou prednou a zadnou časťou parku. Preto ho navrhujeme tak a sme sa dohodli tak, že to bude 

sezónový pavillion na leto, takže nebude potrebovať veľkú izoláciu. Je to stavba, ktorá má 

základné vybavenie sanitárne a čo sa týka nábytku a môže byť použitý na pravidelné aktivity vo 

forme kaviarne alebo zasadania, ako aj na špeciálne aktivity, na výstavy alebo na večere. Kde ten 
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spoj medzi, ako čo sa týka architektúry a ten vzťah medzi vnútrom a vonkajškom je spravený tak, 

že ten prechod je no skoro neviditeľný. To dosiahneme teda ľahkou fasádou, ľahkými a malým 

rozdielom medzi vnútornými a vonkajšími materiálmi. Tuná vidíte pozíciu pavillionu a jeho 

vzťah k maríne a aj k tým chodníkom, ktoré prídu, ktoré prichádzajú z tejto strany a zozadu. 

A vidíte aj vzťah k budove, k navrhovanej budove Camery Obcury, ktorá je plánovaná na tomto 

úseku a ktorú sme v rámci našej štúdii zadefinovali tak, aby tie pravidlá architektúry a hmôt sa 

dali zapísať do stavebného, do stavebného, alebo nie, jak sa hovorí? Ne, ne do katastra. 

Niekto: 

Územného plánu. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

Územného plánu. Tak. Ďakujem. A sme ju zadefinovali tak, že to má byť jedna veľmi úzka 

budova. Čo sa týka svojej hĺbky, tuná je navrhovaná zo 7 metrov, ktorá môže mať ale podzemie, 

ktoré ide ďalej. Ide to až po ten chodník, tuná to vidíte, vidíte to až po tento chodník. No a sme to 

navrhli takým spôsobom, že to má teda jedno prízemie, ktoré je veľmi priepustné, to už teda 

v tom územnom pláne nebude napísané, ale to by sme radi tak videli. A tuná vidíte vlastne ten, tú 

fasádu zo Štúrovej ulici, kde ten vzťah k parku je veľmi dôležitý a by sa mal zachovať. To sú 

skrátka všetky elementy nášho návrhu a ďakujem vám za Vašu pozornosť. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Takže otváram diskusiu. Faktická poznámka pán Bučko? 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Ďakujem pekne za veľmi pekný, zaujímavý návrh... 

Starosta: 

Poprosím svetlo! 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Chcem sa len spýtať, že tie chodníky, ktoré máte tam, skôr mne sa na tom páči to, že tam je 

ten asfalt odbúraný, že tam je vlastne priepustnosť do pôdy, po čom sa volá. Ale tie chodníky. Ja 

mám takú že učňovku záhradnícku za sebou a keď sme sa tam, keď sme sa pokúšali navrhovať 

nejaké parky, ktoré mali takú kombináciu francúzsko-anglickej štruktúry tak nás učili, že nechajte 

tam ľudí prirodzene prechádzať a potom kde sa tie chodníky nejakým spôsobom prirodzene 

spravia, tak tam ich potom sa snažiť namodelovať. Či sa tak nejako s tým, už som si všimol, že 

taká logika tam je v podstate.   

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

No tak to je presne ten špagát, ktorý sa snažíme spraviť medzi tým, že zadefinujeme vlastne 

ten štrkový trávnik ako to je všetko to, po čom sa dá chodiť. Na druhej strane, teda a tam by sa tie 
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chodníky mali voľne teda vyvíjať ale na druhej strane ale tie požiadavky bezbariérnosti 

a komfortu čiste kvality povrchu, takže budeme sa z toho snažiť taký kompromis kde teda tým 

ľuďom už trošku naznačíme, že kadiaľ nech idú. Ale že ten, vlastne ten rozdiel medzi tým 

štrukovým povrchom, tam kde sa nešlape a tam kde sa šlape, sa vyvíja v čase. Tam to narastie 

a tam kde sa šlape, to nenarastie. Toto je veľmi technická otázka a na tom budeme ešte pracovať 

v našich detailových štúdiách. 

Starosta: 

Ďakujem. Pán poslanec Vagač, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem. Šafárikovmu námestiu alebo tomuto parku sa venujem niekoľko rokov. Ako 

viete, tak predošlé vedenie úradu chcelo tento park, chceli vyrúbať a urobiť tam garáže. Preto 

mám niekoľko poznámok k tomu návrhu.  

V prvom rade, poprosil by som fotky, ktoré som spravil. Veľmi na prekvapuje, asi štyri 

fotky, že vo Vašom návrhu chcete vyťať tieto borovice, za tým tie tisy a za tým tie borovice? 

Lebo vo Vašom návrhu tá pôvodná zeleň, ktorá tam už je desaťročia, tam nie je. Ale hovorili ste, 

že chcete zanechávať stopy tohto asfaltu a ten pôvodný po tej Kačacej, po tej kazačku a to chcete 

len jednu povrchovú vrstvu asfaltu dať preč? Čo si myslím, že nie je šťastný nápad. Čiže toto je 

otázka, že prečo vo Vašom návrhu táto pôvodná zeleň tam nie je. Však môžete prekliknúť viac, sú 

tam štyri fotky. Vidíte po ľavej strane, po pravej strane, to sú vzácne tisy, borovice krásne a tak 

ďalej. Čiže toto, s týmto nesúhlasím. Tuto vidíte po ľavej strane aj za tou marínou a vpravo je ten 

ďalší strom. Potom toto je z iného, z inej, vidíte tu vzrastlú zeleň tam. 

 Ďalšia vec. Vy tam hovoríte o tých komunikačných osiach, tak divím sa, že ste si trúfli 

narušiť tú historickú komunikačnú os pri Kačacej fontáne. Toto Vám dúfam neprejde cez Krajský 

pamiatkový úrad. Lebo ten pôvodný, pôvodne chodníky sú lemované potom aj takou historickou 

železnou, železným oplotením Kačacej fontáne. Nechápem prečo by sme mali kvôli tomu meniť 

pôvodnú historickú Kačaciu fontánu. Dúfam, že to neprejde. Lebo ten chodník tam je a on ide do 

rohu námestia Kačacej fontány.  

Ďalšia vec čo som prekvapený, že vôbec sa ten Váš návrh nedotýka toho historického 

pamätníka, nejaký tam vojenský pamätník kde tam bývajú nejaké, vojaci sa tam raz za rok 

stretajú, kladú tam vence. Toto neviem, to ste vôbec neriešili.  

Ďalšia vec je s tou zeleňou. Priznám sa, že bývam v tej časti a viem, že práve takáto zeleň je 

potrebná. Práve táto kosiaca tráva. Kľudne sa choďte pozrieť aj do Medickej záhrady alebo do 

Grasalkovičovej záhrady. To je zeleň, ktorú využívajú ľudia. Tú zeleň, ktorú Vy tam chcete dať, 

na nejakom mlate, nejakú nekosenú zeleň, tá sa potom nedá používať. Čiže tiež som zásadne proti 
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tomu, aby sa zmenilo z asfaltu na nepoužiteľnú zeleň alebo opačne, aby sa uberali plochy zelene 

tejto kosiacej sa, ktorá.. Som ta to ale, aby asfalt a ďalšie tie betónové povrchy odtiaľ zmizli.  

Potom som prekvapený, že za tou marínou chcete stavať pavilón v tejto zeleni, presne ako je 

to tam vidno. Ta marína s tou zeleňou je dostatočne pekná v tom parku a akýkoľvek pavilón tam 

bude pôsobiť rušivo. A už sme tam mali všelijaké pavilóny také dočasné za éry starostky Rosovej 

a nebolo to úplne najšťastnejšie. A potom tam boli kontajnery a kadečo. Čiže s týmto by som 

skutočne, tá kompozícia tohto je dostatočná na to aby sa tam staval nejaký pavilón, ale to hovorím 

ako názor.  

A samozrejme je tiež otázka, že či pamiatkari dovolia vybudovanie novej stromovej aleje 

popri historickej námestí tej Kačacej fontány, čiže toho Šafárikovho námestia. Čiže urobiť tam 

ako paralelnú alej v tej časti pred budovou SNS, to neviem. To si nemyslím, že to.. či to.. tam 

chcú potiahnuť tie ďalšie dve aleje. A samozrejme aj tá pochodzia alej, čo tam ste hovorili, že 

nejakých 8  metrov má vzniknúť. Tak neviem si to tam celkom predstaviť. Že či sa bude uberať 

z tých parkovacích miest alebo z tej zelene čo tam je alebo, lebo tam je taký malý plôtik už teraz 

urobený. Čiže tých, ešte sa pozriem či mám nejakú.. Dobre, toto je všetko zatiaľ. Ďakujem. 

Starosta: 

Hm. Chcete reagovať? Nech sa páči. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

No ďakujem. Tak žiadne stromy zatiaľ som nehovoril, že vyrúbeme, á, prepáčte, á, je 

pravda, že teda o tých ostatných stromoch sme sa ešte moc nevyjadrili a určite nejaké opravy bude 

treba. Budú to, ale to myslím skôr na tú, na nižšie zelene ako kríky tam kde boli tie kontajnere za 

bývalým Kazačkom, tam sú isté kríky, to sú vlastne tie veci, ktoré by sme odstránili. To či, 

v základe neodstránime žiadne stromy a keby bolo z nejakých priestorových alebo perspektívnych 

dôvodov treba, tak to by sa riešilo v každom individuálnom prípade.  

Druhý bod. Žiadnu dnes existujúcu zeleň nezmeníme, ale ostane trávnikom. Čo sa týka 

štrkových povrchov, tak cestujte do Viedne, do Berlína, do Paríža, kam chcete, všade sú príklady 

na to, ako sa výborne dajú využiť tieto priestory. Aj na sedenie, aj na aktivity.  

Tretie, všetko čo sa týka pamiatkarov, teda Kačacia fontána. Je nám úplne jasné, že to je 

senzibilná téma a to je jeden celok a ten.. V každom prípade čo nechceme spraviť je spraviť 

nejaké zjednotenie týchto dvoch prvkov, ako toho Šafárikovho parku a tej Kačacej fontány. Ale to 

čo chceme spraviť a, pretože si myslíme, že je to naozaj aj jedna výhoda pre tento priestor, je 

spojenie jedných chodníkom, ktorý spája tieto dve jednotky bez toho, že by stratili svoje veľmi 

rozdielne charaktery. Takže ten plôtik a takéto veci, to by som vôbec nechcel meniť, ale ten spoj, 

to si myslím, že je dôležité spraviť.  
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Čo sa týka tej aleje pri, pri, medzi tými secesnými budovami a Kačacou fontánou, tou novou 

alejou, tak podľa nás to teda ten celok Kačacej fontány neruší, naopak to dovolí spraviť. Vlastne 

dovolí to integrovať ten priestor Kačacej fontány, ktorý podľa nás a našej analýzy nesie niečo 

dosť izolované v tom, tam kde to dnes je, sa nám zdá naozaj ako zlepšenie situácie.  

A ako koniec, všetko čo navrhujeme je v diskusii a vo výmene s pamiatkarmi a určite 

nesúhlasíme vždy so sebou, ale je tam diskusia a z našej strany určite ten stupeň kompromisnosti, 

aby sme našli riešenie.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Holčík. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Pán Vagač. Faktická. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Chcem sa spýtať. Tá alej pred Kačacou fontánou kde bude? V chodníku alebo kde? Lebo 

tam.. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

Áno. 

Poslanec Ing. Vagač: 

V chodníku. Čiže ten chodník, on je dosť inak úzky, tak.. 

Starosta: 

Lebo cesta je tam široká. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Čiže bude sa zužovať cesta? Ja sa pýtam, lebo tam je cyklo, cyklotrasa, potom je tam cesta, 

parkovanie a chodník, takže.. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

To je tá bývalá cesta, kde prichádzali autobusy.. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ja viem, ktorá je to cesta, samozrejme. Čiže pýtam sa, že kde sa budú sadiť tie stromy. 

V tom chodníku? 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

(odpovedá mimo mikrofónu) vlastne parkovanie bude viacej do ulice a do tej parkovania 

bude chodník plus kolonáda. 

Poslanec Ing. Vagač: 
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Jasné. Druhá vec, ako chcete riešiť tú zmenu cestičky pri Kačacej fontáne bez toho, že by 

ste rozrušili tú, ten plôtik železný. Však Vy to posúvate z rohu... 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

(odpovedá mimo mikrofónu)  

Poslanec Ing. Vagač: 

Tak ale to rozrušujete historickú Kačaciu fontánu! To si uvedomujete?  A toto Vám krajskí 

pamiatkari dovolili? 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

(odpovedá mimo mikrofónu)  

Starosta: 

Pán poslanec Holčík faktická alebo počkáš na diskusný príspevok? Faktická. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Poviem túto faktickú, lebo to sa týka... Treba si uvedomiť, že celý tento projekt vôbec 

nerešpektuje historický urbanizmus a že to, čo je dnes, stále sa hovorí o Kačacej fontáne, to nie je 

len fontána. Fontána je symetricky zasadená do parku z deväťdesiatich rokov 19.storočia, ktorý 

má svoje isté zásady. Sú to diagonálne chodníky a je to centrálna oválna časť a celé toto je 

vložené do trojuholníkového pôdorysu. To nie je náhoda! To je jediný, takto riešený park na 

území mesta Bratislavy, historicky z 19.storočia! Robil to mestský inžinier Sendlein a tam si 

nedovolím rušiť ani nejaké oplotenie a vôbec už nie pridávať ďalší chodník okrem tých 

diagonálnych. To je jeden projekt, ktorý sa nesmie podľa pamiatkových zásad porušiť! To je 

niečo, čo ja si nemôžem dovoliť na Rembrantov obraz namaľovať niekomu na hlavu niečo, čo 

tam predtým nebolo. Lebo ten obraz je chránený a toto námestie je ako celok chránené!  

Starosta: 

Ďakujem. Pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok. Prosím. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Ja sa chcem spýtať.  

Odkedy používam kočík s mojím vnúčaťom, zistila som, že v Medickej záhrade chodníky 

so štrkom sú absolútne neschodné. Takže mám problém a preto sa chcem spýtať čo štrkový 

chodník znamená tu. Či je to ten klasický štrkový chodník s ktorým, naozaj s kočíkmi a berme to 

aj s invalidnými vozíkmi, sú nespojazdniteľné. To je jedna otázka.  

Tá, ten altánok, ktorý ste povedali, bude skladný – neskladný. Tam ste povedali, že nejaká 

káva, občerstvenie.. Lebo to vieme aj v tej Medickej záhrade, že potrebujeme tam nejakú tú kávu 

a nejaké to posedenie. Jak si to predstavujete lebo tam to vyzeralo pomaly len strecha a nič viacej, 

to občerstvenie, ktoré by tam malo byť.  
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Po tretie, ja som tam nikde nevidela záchody. Ako to si neviem predstaviť, takéto veľké 

plochy, kde tam bude aj detské ihrisko, aby to bolo bez záchodov.  

A ešte som sa chcela spýtať, to detské ihrisko bude bezbariérové. Som, dúfam, že je to tak 

šikmo dané do tej zemi a otázka je, tam ani jeden strom!? To tam bude prežiť slnko.  

Čiže ako toto sú moje otázky. Štrkový chodník, kaviareň – občerstvenie, záchody a ako 

bude zatienené to detské ihrisko. 

Starosta: 

Nech sa páči. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

(hovorí mimo mikrofón) Tak štrkový chodník. Ja chodím behať do Medickej záhrady, tam 

už mám problémy.. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

(mimo mikrofón) No to je hrôza! 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

(mimo mikrofón) takže, ale to nie je mlat. Toto je štrk, to je úplne voľný štrk.. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Uhm, čiže štrkovému to hovoríte ináč! 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

(mimo mikrofón) Hej. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Dobre. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

(mimo mikrofón) Toľko akurát k tej podstate. Druhá vec, ja veľmi ľutujem, lebo myslím, že 

niečo tam zlé dopadlo v tej komunikácii, mojej prezentácii, lebo ja žiaden strom nechcem 

vyrúbať. A myslím, že v tých kompletných podkladoch aj tie jestvujúce stromy tam normálne 

boli..  

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Pri tom ihrisku budú aj stromy. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

(mimo mikrofón) Áno. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Dobre. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

(mimo mikrofón) Takže.. 
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Niekto: 

Však tam aj sú! 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

No len či tam budú, lebo to tam vyzeralo prázdne. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

(mimo mikrofón) Áno. Tam sú nejaké borovice smerom k tomu parkovisku, ktoré robia 

takú bariéru, kde by som teda chcel o tom debatiť či (nezrorumiteľné) dať von, ale ináč ja tam 

žiadne stromy nechcem vyrúbať. To je aj na otázky pána vedľa. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Kaviareň.. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

(mimo mikrofón) Kaviareň. No jasné, to by bolo krásne, ale kaviareň ako ja navrhujem 

jeden pavillion, ktorý má dosť miesta aj základnú vybavenosť aj na toalety. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

No! To som chcela počuť! 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

(mimo mikrofón) Aj na kuchyňu a všetko. Ale potom už treba ale toho prevádzkara, ktorý 

sa o to.. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ale keď ste povedali, že to bude skladať sa na zimu preč.. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

(mimo mikrofón) Nie, nie! Ale sezónová. To bude sezónová vec, že to bude použité v lete... 

Starosta: 

Od jari do jesene. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

(mimo mikrofón) Hej. (ďalej nie je rozumieť) 

Viacerí: 

(živá diskusia) 

Starosta: 

Diskusný príspevok pán poslanec Holčík. Nech sa páči. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne. Ja som už predoslal v tom, že tento projekt nerešpektuje vôbec historický 

urbanizmus a vôbec už nie pamiatkové hodnoty územia. Jedno si treba uvedomiť, že miesto, ktoré 

dnes stále z nedorozumenia sa hovorí, že Šafárikovo námestie vôbec nie je Šafárikovo námestie. 
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Je to územie medzi Dobrovičovou ulicou a Alžbetínskou ulicou, ktoré od Šafárikovho námestia je 

oddelené Dobrovičovou ulicou. Dobrovičova ulica námestím neprechádza, ale ho ohraničuje. To 

je zásadný rozdiel.  

Druhá vec je, že je to posledná rana po 2.svetovej vojne v centre mesta, pretože je to miesto 

vybombardovaného rokového paláca. Ten palác, keď už sa nemá postaviť nijaká stavba na jeho 

mieste, tak aspoň jeho pôdorys, jeho miesto by tam malo byť vyznačené. A ten palác je práve to, 

čo bolo tým deliacim prvkom medzi touto plochou teraz takzvaného parku a toho, čo je skutočný 

park z 19.storočia. Je mi teda, ja si myslím, že to bola chyba zadania, že tam to bolo napísané bez 

zdôraznenia tejto významnej, toho významného faktu.  

Ďalšia vec, čo ma veľmi prekvapila, že nielen že sa tam neguje ten park, ktorý je 

z 19.storočia a ktorý je naozaj nezrušiteľný a nemeniteľný. Tam keby pamiatkari súhlasili s tým, 

že preraziť ďalší chodník, zrušiť nejaký chodník, zúžiť to zábradlie, na ktoré dokonca táto 

mestská časť pred pár rokmi keď bol pán Čiernik starosta, dala veľkú sumu peňazí, aby sa 

obnovilo to železné oplotenie. Čiže je kvázi náš majetok to oplotenie, ktoré sa vtedy nemuselo, ale 

urobilo sa to.  

A potom mám tu také, taký jeden problém. Stále sa tu hovorí o akejsi áleji. Len to čo aj pán 

kolega Vagač napa.., nie napadol ale tiež mu nebolo jasné, že pred tými stavbami, ktoré sú podľa 

toho, čo tu pán architekt povedal, secesné, no jedna je secesná a dve sú neogotické, tak medzi 

nimi a fontánou postaviť ďalšie stromy je úplný nezmysel. Už teraz tie čo sú tam by mali byť 

orezané alebo zrezané do určitej výšky aby nezakrývali tú architektúru. Okrem toho álej nie je 

jeden rad stromov. Álej je vždy na svete dvojradie! Sú to dva paralelné rady stromov a tu stále 

vzniká jeden rad stromov. To už v Bratislave máme, chválabohu, lebo na Hviezdoslavovom 

námestí keď robili podzemné garáže, tak zo skutočnej áleje jednu polovičku zbúrali a druhú tam 

nechali. Sú to tie platany, ktoré sú pred severnými fasádami Hviezdoslavovho námestia. To 

prosím nie je alej. Ja mám teraz bradu, ale keď sa zajtra na polovičku tváre oholím, tak budem 

vyzerať presne ako táto alej, ktorá má len jeden rad stromov. To je blbosť. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

Môžem? 

Starosta: 

Nech sa páči. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 
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(mimo mikrofón) Ďakujem za poučenie. Ja tu nehovorím o aleje, ale hovorím tomu 

o fragmente aleje a to je tam kde sa prerývajú dve stromoradia, ktoré vytvoria časť aleje. 

Nespravili sme z toho alej, lebo ide to doprava na Gajovu ulicu kde žiaden (nezrozumiteľné) neni. 

Ja nemyslím, že  Vás budem tuná presvedčiť, ale len chcem korigovať to čo nie je pravda na tom, 

čo ste povedali. (nezrozumiteľné) chodníky, ale meníme pozíciu jedného chodníku. Druhá vec je, 

že nedáme preč plôtiky, ale presadíme ich. Preložíme ich. A toto, a je to pravda o tej geometrickej 

konfigurácii, ja toto som si vedomý, ale chcem len upozorniť na to, čo sa stalo okolo v posledných 

rokoch a ktoré (nezrozumiteľné) z tohto celku spravili tento izolovaný celok, ktorým je dnes. 

Jednak električková zastávka, ktorá vlastne, tam je teraz jednu veľmi hrubú bariéru zo strany 

Štúrovej ulici, takže vlastne z tejto strany neprejdete (nezrozumiteľné) aj Dobrovičovu ulicu 

a z druhej, na druhej strane tá situácia na južnom špici, kde sa teraz nasadilo, kde je tá situácia 

s tými koľajnicami pozemnými, a to s pár stromov.. 

Niekto: 

Alebo kríkov. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

A, táto, vlastne táto fragmentovanosť tejto situácie, my by sme tomu chceli, my by sme 

tomu chceli dať tento, tuto, ako proti tejto fragmentovanosti vlastne by sme chceli tieto dve čiary, 

ktoré spájajú vo väčšej perspektíve nábrežie, nábrežie so zadnou časťou toho parku. A posledný 

bod, že len čo sa týka súťaže, ako bola vypísaná. Tak jasne tam bolo stanovené, že mestská časť, 

vypisovateľ žiada, že sa nejakou formou zobere ohľad na tú bývalú stavbu Landererovho palácu. 

My sme sa, my sme pracovali a hľadali či formou pavilionu sa táto brána dala spraviť, ale vždy 

nám to vlastne (nezrozumiteľné) len tieto a naša pozícia je jasná. Že chceme spojiť ten priestor na 

tomto mieste, aj poza mňa, podľa máp, dobre, majú sa tu (nezrozumiteľné) tieto chodníky (zvyšok 

vety nezrozumiteľný). A to, že či sa v nejakej forme ten pôdorys na tom areáli ešte nakreslí, to 

bola ešte na našom poslednom stretnutí téma a ešte nie je doriešená. 

Starosta: 

Faktická poznámka pán Holčík. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Áno. Len by som chcel upozorniť, že nie je celkom pravda, že tou zástavkou električiek by 

bolo ovplyvnené to pôvodné urbanistické riešenie, lebo na mieste kde je dnes Štúrova ulica medzi 

rokom 1890 a 1960 bola tá hlavná ulica, ktorou sa chodilo na jediný most cez Dunaj, teda bola to 

najfrekventovanejšia ulica v centre mesta. Okrem toto ten jej južný výbežok kde sú teraz tie 

nepoužívané podzemné záchody, tam bol aj predtým, ale ten nebol zahrnutý do toho areálu 

Sendleinovho riešenia s tými diagonálnymi chodníkmi. A tie diagonálne chodníky, ktoré sa krížia 
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práve na mieste tej fontány sú základným znakom toho parku z 19.storočia. Čiže nemožno 

preložiť len tak zábradlie a urobiť tam iných chodník, ktorý nebude v týchto dvoch diagonálach. 

To je úplne iné riešenie. To nie je zachovanie ani rekonštruovanie pôvodného parku, myšlienky 

z 19.storočia. Opakujem, je jediný park tohto typu, ktorý sa zachoval v Bratislave. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová, diskusný príspevok.  

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ja sa chcem opýtať v tom poslednom obrázku vo Vašej vizualizácii, tam som videla nejakú 

budovu.  

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

To je pavillion. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

To je ten pavilón, to je ten čo bude od jari do jesene a potom.. 

Viacerí: 

Pri fontáne, pri fontáne. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Čiže to nebude vykurované. 

Starosta: 

Toto.. Nie.. tam je, tam je totižto ten problém, že jednak územný plán a jednak aj pamiatkari 

s tým majú ako so stavbou problém. Ako problém. Takže je tu návrh takého nejakého riešenia 

v tom tvare tej osmičky, ak som to správne pochopil, lebo bolo takéto stretnutie, prezentácia aj 

pred pamiatkarmi, pred zástupcami magistrátu aj pred členmi komisie, ktorí prišli, životného 

prostredia. Á, vy vlastne, nosným by mali byť nejaké sociálne zariadenia a z toho vlastne idú tie 

dva, také tie dve krídla nejaké, ktoré budú v prípade slnka ako tieň pre slnkom, pred dažďom, ale 

naozaj sezónne. Aby to proste nebolo celoročne. Lebo obávam sa, že celoročne by to ani nebolo, 

nefungovalo, hej? V tom prostredí. Lebo potom naozaj celoročne, keby to malo byť v zime, tak 

vyslovene by to bola len krčma. Hej? Lebo priestor okolo by sa nedal využívať kým v lete 

a v letných mesiacoch je to vlastne support, podpora pre ten park, ten verejný priestor.  

Pán poslanec Holčík, faktická. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Áno. Ja mám už len jednu poznámku, ktorá sa priamo netýka tohto projektu. Týka sa tej 

Camery Obscury. Keď nás vtedy presviedčali, že treba ten pozemok predať a umožniť tam niečo 

postaviť tak sa ukazoval iný kúsok pozemku ako bol na tomto projekte. Okrem toho, vtedy sa 

hovorilo, že to bude budova nízka. Dnes na tomto čo bolo naznačené, je veľmi vysoká a prekrýva 
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práve fasádu toho vedľajšieho domu, bývalého hotela Koch, ktorá bola práve s ohľadom na túto 

budovu bývalých Lendererových kasární obrátená smerom na juh a preto bola aj 

architektonizovaná. To je tá nárožná budova, kde sú teraz policajti. Ona má smerom do 

Šafárikovho námestia trojosové priečelie, ktoré naschvál bolo tak a nikdy sa nepredpokladalo, že 

ho niekto prekryje nejakou inou stavbou.   

Starosta: 

A Landererove kasárne mali ako to krídlo? To západné.. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Donesiem ukázať... Tam nebolo! 

Starosta: 

Nebolo? 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Lebo to základné bolo ako keby pokračovanie fasád Štúrovej ulici, ale vtedy ešte keď ho 

stavali Štúrova ulica neexistovala. Štúrova ulica je až z 19.storočia. A tá Landererova kasáreň 

mala trošku iné, preto tam vznikol taký trojuholník. Ale Landererova kasáreň mala fasádu 

rovnobežnú s Dobrovičovou ulicou 

Starosta: 

Dobrovičovou 

Poslanec PhDr. Holčík: 

 ..a tento dom je ustúpený. O ktorom hovorím. A má len tri okná na tej, tri osi, tri okenné osi 

na tej fasáde smerom na juh.  

Starosta: 

Ako Camera Obscura je projekt niekoho úplne iného, to mestská časť s tým nič nemá. Tu 

len bola požiadavka zo strany Magistrátu, zo strany vlastne Camery Obscury, aby sa tento priestor 

neriešil, aby ostal nejakým spôsobom vyčlenený. Tu je ten návrh dočasný, kým sa tam niečo 

nepostaví. Urobiť tam to ihrisko, urobiť niečo, nejaký priestor. To je zase riziko, že keď si človek 

na niečo, ľudia zvyknú, tak potom je to už nebezpečné potom už meniť.  

Pán poslanec Boháč, nech sa páči. 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 

Ja len vlastne k tomu, že to nebolo tak vidieť, v tom návrhu, ale tam je odskok medzi tou 

budovou čo má pán poslanec Holčík na mysli, čiže tam je asi 6 metrový odskok. Čiže vlastne tam 

sa uznáva tá fasáda aj keď Landererov palác to mal ináč. Lebo on bol úplne tak došikma vyosený. 

To krídlo teda, čiže vieme presne o čo ide. Ale myslím, že architekt s tým, keby to dopadlo aspoň 

tak ako oni proste navrhujú, že snažia sa smerom ku Kačacej fontáne zúžiť ten objekt a len 
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v prvých dvoch podlažiach mať, tak by sme boli šťastní, aby to takto dopadlo. My sme mali 

debatu, že by bolo výborné, keby sa toto podarilo dať aj do aktualizácie územného plánu zóny, 

aby tam proste nevznikol nejaký balvan na konci proste toho otočiska. Ale to som nechcel 

povedať. V zásade, možno aj to čo hovoril pán poslanec Holčík, že možno treba vychádzať aj 

z toho, že keďže Krajský pamiatkový úrad a štátna správa sa nerozlúčila s myšlienkou, že raz tam 

bude Landererov palác, tak jak bol, tak stále musíme vychádzať z toho, a to mysleli aj tvorcovia 

zadania, že toto je dočasná vec v zmysle 10 – 15 rokov a participovať... No, viem, že aj ruské 

vojská tu boli dlhšie, jasné. Ale zatiaľ. A vlastne to celá filozofia je v tom, že participácia 

povedala a to nie je tiež písmo sväté, že vlastne sa majú prepojiť tie veci, snažiť sa prepojiť tie 

dva parky a tak ďalej. To znamená, že ten návrh taký aký je, myslím, že veľmi citlivo sa snaží 

o prepájanie. Je pravdou, že to čo, keďže s bavíme o Kačacej fontáne, má diagonálne veci, môžem 

sa mýliť Štefan, ale asi to bude tým, že na konci je Landererov palác, ktorý uzatváral to, ten 

vnútro-blok alebo robil prednú stranu teda Šafárikovho námestia. A tým pádom bolo logické, že 

diagonálne boli vlastne tie kríženia lebo zberali vlastne pešie pohyby tých, týchto, vlastne ľudia 

jak chodili. Ale v tej časti Landererov palác uzatváral blok, ktorý my dneska nazývame, že je 

park, Šafarikov park. To bol vlastne živelne vytvorený park rozličnými zásahmi, ktoré dodnes tam 

teda sú ukázané, asfalty, neasfakty, kazačky a podobné veci. Čiže tým chcem povedať toľko, že 

ak vychádzame z tejto premisy, že máme snahu urobiť niečo kontinuálne a koncepčné, tak by som 

povedal, že malo by sa, ale mimo legislatívu, legislatívu treba rešpektovať. Tým myslím aj KPÚ 

a podobne. To už je na nich aby to odsúhlasili, ale pokiaľ bude možnosť tak sa mi práve páči, že 

tie veci tvoria tak, aby vytvárali celok. To znamená, že aby prepojili tieto parky. Aby to ťahali 

pomaličky ku umeleckej besede a tak ďalej. A to sa dá len nejakými prvkami, nedá sa to červenou 

čiarou alebo čím naznačiť. Čiže aj keď to neni alej, ale je to lineárny pás nejakých stromov, 

môžem? Už som končil. Dobre takže, ale poprosím ešte jeden (príspevok). Čiže, v podstate, 

možno to nebude alej a nechcem povedať, že pamiatkari to odsúhlasia, pokiaľ neodsúhlasia tak to 

tam jednoducho nebude lebo je to legislatívny proces a musia sa rešpektovať tieto veci. No ale 

ešte raz hovorím, že ten stav aký bol s Kačacou fontánou, tak reagoval na Landererov palác. Keď 

teraz hovoríme o tom, že Landererov palác určitú dobu, participácia a všetko ostatné nepotvrdilo, 

ani súťaž, to znamená, že by sme mali dať priestor tým tvorcom, aby sa snažili urobiť ten koncept 

tak, aby bol jedno jednoznačný. To znamená nejaký čitateľný. A myslím, že všetko čo tu 

navrhoval nie sú nezvratné zmeny. To znamená, že aj to je to vyosenie toho; si viem predstaviť, 

že ak opomenieme legislatívnu rovinu, že sa to nemôže pretože sa to nemôže, tak si to ako fyzicky 

viem predstaviť, že ten plot sa podá ďalej a prepojí sa to. Tam dochádzalo k jednej veľmi 

dôležitej veci, prepojenia tých parkov. To bolo jediné prepojenie tou lineárnym prvkom tých 
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stromov a potom touto pešou promenádou. Čiže všetky tieto odvážnosti sú dávané len v duchu 

toho, že toto je koncept B. Toto nemá s konceptom A nič keď hovoríme Landererov palác. Lebo 

koncept A Landererov palác je čistý jak víno. To znamená ukončí nám to námestie, ten park sedí 

krásne má diagonály, všetko v poriadku a uzatvára vlastne tú vec. Ale akonáhle sa hovorilo, že sa 

nejde teraz do Landererovho paláca a bola tá objednávka v tom, že sa to malo sceliť a tak ďalej, 

tak si myslím, že tieto nástroje, ktoré architekt používa sú veľmi jemné, nie sú nejaké brutálne, ale 

samozrejme aj na tom, aby si to iste aj obhájil celé. Takže to je za mňa si všetko. 

Starosta: 

Ďakujem, faktická pán poslanec Bučko. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Áno, vo faktickej som chcel povedať presne to, čo pán inžinier Boháč. Mne sa páčia veľmi 

tie dve línie, ktoré to rámcujú, prechádzajú. Páči sa mi to stromoradie, keď nehovoríme o aleji. 

Páči sa mi tá priepustnosť a páčia sa mi tie logické chodníky, ktoré to križujú. Rovnako tá 

možnosť v tom ako, tú občiansku vybavenosť urobiť v rámci tých trhov na to jednom pevnom, 

akoby kvázi základe. Čoraz viac si ctím tú peknú ušľachtilú líniu, ktorú tu vlastne dáva z jedenej 

i druhej strany. Takže, páči sa mi to. 

Starosta: 

Pán poslanec Boháč, faktická. Pardon, Gajdoš, ospravedlňujem sa, prepáčte! 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Ďakujem. My v podstate sme jednu z pripomienok mali na pána architekta, to vieme 

a predpokladám, že tiež sa s tým nejako, s touto informáciou, ešte bude pracovať v ďalších 

finalizáciách. Tá pripomienka bola nejakým spôsobom náznakovo pripomenúť tú históriu toho 

námestia, že ten palác tam stál, takže predpokladám, že ten spôsob sa ešte nájde aby bol 

optimálny v tomto smere. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán kontrolór chce diskutovať. 

Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór: 

Ďakujem za slovo. Dúfam, že ste si všimli, že dôsledne dodržiavam rokovací poriadok  

a tým pádom som sa dostal až teraz k slovu. Mám tri otázky. Prvá otázka je, čo bude s tým 

vojnovým pomníčkom na ktorý sa pýtal aj pán Vagač. Môžete mi odpovedať hneď. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

(mimo mikrofón) pomníček tam zostane a myslím, že keď sa (nezrozumiteľné) tak on bude 

mať svoj (nezrozumiteľné).. 

Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór: 
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Hej, ďakujem. Druhá otázka je ako riešite vjazd áut polície, ktoré parkuje zozadu.. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

(mimo mikrofón) Zo Štúrovej. 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Zo Štúrovej, ďakujem. Tretia a posledná otázka, či máte skúsenosti praktické s formou 

povrchu mlat. Lebo my máme takú skúsenosť a to je skúsenosť z Medickej záhrady. 

Starosta: 

To nie je mlat. 

Viacerí: 

To nie je mlat. 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Viem čo hovorím. Máme s tým skúsenosť. Ďakujem. Všetko. Ok. 

Starosta: 

Ďakujem. Poprosím pána poslanca Holčíka keby mohol využiť diskusný príspevok lebo už 

nemôže dostať faktickú poznámku. Tak to zruš prosím Ťa. Pán poslanec Palko, chcete reagovať 

na pána kontrolóra? 

Poslanec Mgr. Palko: 

Je ma počuť? Á, ďakujem. Na pána kontrolóra. Tuším, že ten nešťastný pseudo mlat, 

respektíve to čo je tam namiesto mlatu, v Medickej záhrade, sme riešili prvej dopravnej komisii 

ešte s pani Kratochvílovou. Tam proste zhotoviteľ nedal mlat. Čiže tam nemôžme hovoriť 

o mlate. Ďakujem. 

Starosta: 

Pán poslanec Vagač, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Uhm, ďakujem. Chcem sa vyjadriť ešte raz k tomu pavilónu. Myslím si, že pavilón dať do 

stredu parku, tam k tej fontáne, je veľmi nešťastné riešenie. Práve to prepojenie medzi dvoma 

parkmi, čiže Šafko a Kačacia fontána, tam zostane predsa spevnená plocha. Tam ste aj navrhovali 

nejaké trhy a tak ďalej. Prečo tam by nemohol byť ten dočasný pavilón? Prečo rušiť tú zeleň, 

ktorú ste tam videli okolo tej maríny. Keď sa raz postaví pavilón, tak tam bude aj záchody, aj 

voda, aj ľudia a proste to tam bude stáť a bude to rušiť, ako v strede parku v zeleni pavilón. 

Všimnite si, že aj v Medickej je to na kraji. Prestavte si, že v Medickej tam kde je tá fontána, tá 

labuť, že tam by dal za to niekto nejaký pavilón. Čiže podľa mňa úplne zlé riešenie. A máme tam 

spevnenú plochu medzi dvoma parkami, to je jedna vec.  
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Druhá vec je to rušenie tej  historickej Kačacej fontány toho parčíku, ktoré je skutočne 

akože riešenie premyslené centrálne. Skutočne bude prvý, ktorý bude napádať, ak by to Krajský 

pamiatkový úrad toto dovolil, tak budem prvý, ktorý urobí petíciu proti tomu. Lebo nemáme toľko 

historických parkov, aby to hocijako hocikto kedy menil a posúval nejaké železné oplotenie lebo 

práve chce tam mať nejakú takú zaoblenú os, čo sa mi zdá, že je skôr fikcia ako realita.  

No a posledná vec, ktorú chcem povedať, že pýtam sa kde je verejnosť. Že verejnosť sa 

k tomuto, týmto veciam, kedy môže vyjadriť. Poviem aj kritiku. Keď my ako členovia Komisie 

pre životné prostredie a územný plán, my sme to mali už po, a len tak akože nám to prišiel pán 

Boháč odprezentovať. Keď sa robí takéto nejaké sedenie, tak je to o 14-tej. Ja som aj písal, že 

o 14-tej to nie je pre bežných poslancov, ktorí pracujú, pre verejnosť, ktorá pracuje, to je proste. 

Zase je to asi kuloárne, kdesi sa ktosi stretá a robí. A keď požiadam, aby sa to presunulo na 16-tu, 

aby tam mohli dôjsť buď pracujúci poslanci a sa včas vyjadrovať, tak nemáme. Takže preto až 

teraz a pýtam sa naozaj aký je postup, kedy sa k tomu bude môcť verejnosť vyjadriť, kedy budú 

zapracované veci aj od verejnosti a predstavené verejnosti. Čiže takto ako je to predstavené to 

verejnosť nemôže prijať. Lebo tí ľudia čo tam bývajú v okolí, tak budem prvý, ktorý bude proti 

takémuto riešeniu. Ďakujem. 

Starosta: 

Pán poslanec Gajdoš, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Na margo toho prerokovania. Tak v podstate Maťo to už potom tak akože neskôr povedal, 

bolo pre Komisiu územného plánu a životného prostredia spravená prezentácia. Ja zase chápem, 

že niektorí poslanci sú zamestnaní, je to strašne ťažké zosúladiť. Ja z vlastnej skúsenosti viem 

s komisiou zasa, že veľa ľudom nevyhovuje zasa poobedňajšie kvôli tomu, že majú rodiny, 

krúžky, a tak ďalej a tak ďalej. No zas môžem ako svedok povedať, že bol som pri tom 

prerokovávaní. My sme dali všeobecne nejaké podmienky, väčšina z nich bola zapracovaná 

a väčšina podľa mňa je to ešte stále v nejakom drobnom vývoji, sa určite ešte zapracuje, ako je tá 

zeleň, a tak ďalej a tak ďalej. Zasa viem, že k tomu boli prizvaní aj pamiatkari a tak ďalej, čiže 

všetky zložky tak ako tam mali byť prítomné tam boli prítomné a predpokladám, že do toho ešte 

budú zasahovať.  

Starosta: 

Ja len na upresnenie. Zas Vy hovoríte, že nemôžte v pracovnom čase, ale zase napríklad 

pamiatkari alebo pracovníci Magistrátu zas povedia, že len v pracovnom čase. Takže to je večný 

problém, ako prepáčte, že jednoducho...  

Poslanec Ing. Vagač: 
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(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Ja hovorím o pamiatkaroch a hovorím o pracovníkoch Magistrátu! 

Poslanec Ing. Vagač: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Dobre, realita je takáto. Nemôžte nikoho tam dovliecť za golier, že tam budeš sedieť. No. 

Tak keď niekoho pozvete a poviete mu že vtedy a vtedy .. 

Poslanec Ing. Vagač: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Dobre. Pani poslankyňa Párnická, nech sa páči. 

Poslankyňa Párnická: 

Tak ja dúfam teda, že tak ako ste povedali, že teda zmizne tam čo najmenej zelene, 

súčasnej, ktorá je tam, že skôr sa teda ošetrí alebo teda že ju tam zakomponujete. Ale čo teda by 

som povedala, že ma zaujalo v úvodzovkách je to osvetlenie na stromoch. To bude predsa 

celoročná záležitosť. V zime to bude osvetľovať, teda tie stromy vlastne väčšinu dňa a v lete tiež 

vlastne celú noc. Tam je predsa fauna, tam sú ja neviem vtáky, je to živý organizmus ten strom, to 

sa mi zdá trošku, no ako takému trošku nazelenanému človeku sa mi to nezdá vhodné.  

Starosta: 

Aby vtákom nesvietilo svetlo do obývačky, tak som to pochopil. Nech sa páči, pán Földeak. 

Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže: 

Tak len takto k tomu. To je, uhm, že, ako chápem Váš podnet. A ten obraz, ktorý máme 

a ktorý chceme zrealizovať je ten, že v tej aleje vlastne nie sú alebo pozdĺž tých stromoch, uhm, 

sú neni iné prvky ako stromy. A aby tam neboli stožiare a alebo lampy zeme alebo hore a chceme 

ich spraviť tak, aby sme ich nevideli. A vlastne aby tá celá, ten chodník mal takú atmosféru veľmi 

zvláštnu, lebo tie stromy sú krásne a vlastne chceme spraviť takú inscenáciu tých stromov. 

A jasné, že to chceme spraviť takým spôsobom, že aby to nikoho, ani nikoho kto sa nevie 

sťažovať, nerušilo. A nevieme presne či sú to nejaké laná čo sú tam šponované, či to je priamo na 

stromoch, ale je to v každom prípade niečo teda,  to čo chceme dosiahnuť je tá neviditeľnosť. A to 

myslím, že sa nám podarí to nájsť nejakým spôsobom, že teda to nebude škodiť. Takto. Hej. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Faktická poznámka pán poslanec Osuský. 

Poslanec MUDr. Osuský CSc.: 
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Ja len toľko, že samozrejme, že v Bratislave ešte isto ostanú stromy, kde nebudeme vtákom 

svietiť do obývačky. A musím povedať, že samozrejme v meste je to už tak, že my ani jeleňom 

ani diviakom nevytvárame optimálne podmienky na Šafárikovom námestí, nehovoriac o Orliakovi 

morskom alebo dropoch. To znamená, že samozrejme treba si povedať, že mesto je mesto. Mesto 

je pre ľudí. Vtáky sú tam fajn a vtáky budú mať veľmi veľa stromov široko ďaleko takých, ktoré 

nebudú osvetlené a nebudú im svietiť do obývačky. Ak im bude príliš vadiť svietenie do 

obývačky, budú si musieť hniezdenie presunúť „o dům vedle“.  

Starosta: 

Ďakujem. Pani poslankyňa Oráčová, faktická poznámka. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ja by som chcela zareagovať na kolegyňu Soňu a povedať, že úplne chápem to čo hovorí. 

Pretože čítam všade naozaj alarmujúce články o tom ako nám vymierajú vtáky, napríklad vrabec 

sa stal Vtákom roku 2014, pretože ho zostalo ledva 10 % . A tiež si treba prečítať štatistiky koľko 

múch a komárov tieto vtáky za sezónu zožerú. Takže by som sa nespoliehala na to, nech si vtáky 

presunú svoje hniezdiská inam, pretože potom budeme zbytočne vyplakávať, ako povedal pán 

poslanec Osuský, pretože potom budeme zase vyplakávať, že máme komáre, máme muchy 

a budeme žiadať mestskú časť, aby nám popráškovala ulice, aby sme tieto komáre nemali. Takže 

naozaj myslím si, že vtáky si máme vážiť a podľa toho sa aj my im trošku prispôsobovať. 

Nežijeme na tejto planéte sami. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Boháč, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 

Ja si myslím, že tak či tak v rámci osvetlenia parku tam budú musieť byť nejaké elementy, 

lebo nie všade sú stromy a nejakú hladinu vysvietenia tam budeme potrebovať. Povedzme okolo 

tej Alžbetínskej si viem predstaviť, že tam budú nejaké lampy, ktoré vedia aj dosvietiť tú 

kolonádu. A tu skôr by bola taká iluminácia nejaká, zatraktívnenie a tak ďalej, ale v rámci tej 

západnej strany pri tých policajtoch a tak ďalej, tak tam zrejme niečo bude musieť byť. Takže to 

sú ale veci, ktoré si autori doriešia, proste on to povedal jednu z vecí, skôr tak ekologicky ladenú, 

že nechcú tam iné prvky dávať ako naturálne, by som povedal, hej? A pokiaľ to bude také, že 

bude v rozpore, tak zrejme si to budú musieť nejak vymyslieť ináč alebo doladiť alebo proste tak, 

aby to nebolo škodlivé.  

A čo sa týka toho odsúhlasenia čo Matej Vagač hovorí, tak neviem, tých stretnutí už bolo 

zopár, takže ostali nejaké konfliktné body a teraz je otázka aby to s tou štátnou správou prejednali. 

No a ja neviem, že či po tej participácii a všetkom sa vrátime ešte do bodu nula, že začneme to 
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znovu nejak celé toto odschvaľovávať alebo čo. Lebo aj oproti tomu návrhu, ktorý vyhral, tak toto 

sa posunulo výrazne do minimalistických zásahov a do takých skôr v prospech parku všetkého, 

takže. Neviem, že by sme mali dávať ešte nejaké zbytočné bariéry, no. Alebo tak. Ďakujem. 

 Starosta: 

Určite prezentácia bude. To znamená, že bude táto prezentácia zverejnená na web stránke 

Starého Mesta. Budú sa môcť, pokiaľ bude možné, prezentácia bude aj v Staromestských 

novinách. To znamená, že samozrejme, že bude predstavený tento návrh s tým, že nič nie je 

definitívne. To znamená, že pokiaľ sa to nespraví, tak vždy je možné nejakým spôsobom do toho 

vstúpiť, pripomienkovať. Každá pripomienka, ktorá posúva alebo zvyšuje kvalitu je vítaná. Takže 

naozaj je to po prvý krát čo v Bratislave, čo si pamätám za posledné roky, sa verejné priestranstvo 

riešilo verejnou súťažou. Medzinárodnou. Vlastne aj víťaz je zo zahraničia. A jednoducho myslím 

si, že pokiaľ voláme po tom, aby boli verejné priestranstvá spravované alebo riešené na základe 

verejnej súťaže, tak potom asi by sme mali tie súťaže aj rešpektovať. Takže toto vlastne bol 

výsledok tej medzinárodnej súťaže. 

 Samozrejme, čo mňa, môžem za seba povedať, veľmi ma tam prekvapil, to si človek 

neuvedomí a vidí to len takto na tom pláne, ten veľký, ten pomer asfaltov a zelene, ktorý je 

v súčasnosti. Že polovica toho celého priestoru je asfalt! To je niečo hrozné, čo si vlastne 

neuvedomujeme, že to je proste plocha, ktorá.. Je toho príliš veľa. Takže z tohto pohľadu ja 

považujem za veľmi dobré to riešenie, aby, to tu bolo povedané, odstrániť tie asfalty. Nielen 

asfalty, ale aj betón samozrejme. Pod tým asfaltom je betón. Takže vlastne tam pôjde až na tú 

základnú vrstvu a z tej má vyrastať tie trávy lúčne či čo to má byť všetko. Je to, je to, možno na to 

nie sme zvyknutí. Jednoducho v zahraničí takéto veci fungujú a jednoducho skúsme, skúsme sa 

trošku nechať inšpirovať. Preto ja som veľmi rád, že ten trik prináša vlastne aj pán Földeak, taký 

pohľad zo zahraničia. Skúsený a proste inak na to pozerá možno ako to vidíme my laici. 

A hovorím, prezentácia určite bude, to znamená všetci budú mať možnosť sa s tým oboznámiť 

a samozrejme, každý bude môcť povedať svoj názor. Určite áno. A pripomienku. 

Pani poslankyňa Párnická, faktická poznámka. 

Poslankyňa Párnická: 

Ešte okrem toho osvetlenia som chcela upozorniť na to uchytenie tých svietidiel, lebo 

napríklad na Hviezdoslavovom námestí mávame tiež také výstavy fotiek  a tak, že sme radi keď to 

tam nie je ja neviem 2 týždne alebo viac ako dva týždne. Lebo máme pocit, že to tým, nielen pocit 

ale vidno, že to tým stromom vadí. A takto by to bolo vlastne to osvetlenie uchytené celoročne. 

Takže ja by som teda bola veľmi rada keby ste vymysleli niečo aby sa to nemuselo dávať na tie 
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stromy. Ja viem, že z Vášho hľadiska, vidíte to ako taký elegantný prvok, hej? A môže to byť aj 

zaujímavé, ale voči tým stromom sa mi to veľmi nepozdáva. 

Starosta: 

Pán poslanec Vagač, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Chcel by som reagovať na pána Boháča, na tú participáciu. Tak len si to spomeňme, že 

konečne boli jedny verejné priestory robené participáciou, ale to sa ľudia vyjadrovali ako čo chcú 

mať na tom námestí v tom parku, čo chcú mať. To znamená, že sa nevyjadrovali ku konkrétnemu 

návrhu, ale to bol začiatok procesu. Teraz sa pýtam, kedy sa môžu v strede toho procesu vyjadriť. 

To je ako, to je čo za otázka, že dokedy sa ich budeme pýtať?! No však to je predsa park pre nich! 

Pre ľudí. Pre verejnosť. Tak hádam im dáme možnosť sa aj vyjadriť k tomu. To znamená, že za 

to, že na začiatku procesu hovorili, potom už nemôžu hovoriť?  

A druhá vec, to som už vtedy hovoril keď bola súťaž verejná, tak do tej komisie, ktorá 

robila víťazné, tie návrhy posudzovala, ani raz nebola verejnosť pripustená. Ani jeden človek tam 

nebol. Tam boli dosadení proste architekti a koniec! Veď nejaký človek z mesta a ani jeden 

zástupca občanov tam nebol! A posledná vec. Ja som predsa prvý, ktorý je za zeleň, to znamená, 

že ja všetky plochy, ktoré sú tam zelené, é, či asfaltové a betónové by som chcel mať zelené. 

Takže, čiže som prvý za to, aby sa ten asfalt a betón dal preč. Ďakujem. 

Starosta: 

Prosím pána Gábora na vysvetlenie. 

Ing. Gábor, referát územného plánu a rozvoja: 

Pri zasadnutí tej komisii, pri zasadaní komisie pri vyhodnocovaní súťažných návrhov 

nesmie byť nikto nepovolený, nesmie nikto nepovolený vstúpiť. Čiže žiadna verejnosť, ani 

v princípe pani upratovačka.  

 Poslanec Ing. Vagač: 

(z diaľky, mimo mikrofón) Ale to som nehovoril! Kto (nezrozumiteľné) komisiu. Však 

niekto zostavil komisiu..  

Ing. Gábor, referát územného plánu a rozvoja: 

Áno. 

Poslanec Ing. Vagač: 

(z diaľky) ..tak bol člen komisie verejnosť. Však o tom hovorím! Nepleťme tam 

upratovačku, o čom hovorím.. 

Ing. Anton Gábor, referát územného plánu a rozvoja: 

Vy ste mysleli, že nebola verejnosť pustená do ...  
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Poslanec Ing. Vagač: 

(z diaľky) Nie, nie, nie! Člen komisie nebol.. 

Ing. Anton Gábor, referát územného plánu a rozvoja: 

Aha! 

Poslanec Ing. Vagač: 

(z diaľky) (nezrozumiteľné) štyria – piati architekti a koniec! 

Ing. Anton Gábor, referát územného plánu a rozvoja: 

No boli tam vlastne aj pán Gajdoš, čo je vlastne nielen architekt, ale.. 

Starosta: 

Zástupca verejnosti! 

Ing. Gábor, referát územného plánu a rozvoja: 

Poslanec.. 

Starosta: 

Aj pán Boháč. Zástupca verejnosti. Boli zvolení.. 

Ing. Gábor, referát územného plánu a rozvoja: 

Pán Bútora (ďalej nezrozumiteľné) 

Viacerí: 

(diskusia, nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Pán poslanec Gajdoš, faktická. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Ja by som sa chcel ešte vrátiť k tým zeleným plochám. No jak sme hovorili, že štatisticky je 

to veľmi úbohý stav, ešte stále by som chcel pripomenúť to, že my nielen rušíme tie spevnené 

plochy skoro celoplošne, ale my ešte ten park expandujeme na úkor Dobrovičovej ulice, čo je 

pomerne výrazný posun. Možno že škoda, že to tam nie je tak úplne exaktne naznačené, ale ten 

park sa rozširuje pomerne výrazným smerom, smerom ku Kačacej fontáne. Čiže, čiže myslím si, 

že tento projekt nazývať nejak, posúvať ho do hranice, že chceme rúbať a tak ďalej a tak ďalej, 

určite nie. Je to podľa mňa naozaj, že „very friendly“ projekt. 

Starosta: 

Ďakujem. Pán poslanec Osuský, faktická, nech sa páči. 

Poslanec MUDr. Osuský MHA: 

Ja som nerád, že mi prichodí dávať takéto bonmoty, ale fakt musím povedať, že je síce 

pravda, že program činohry Národného divadla je určený verejnosti, ale zato ešte 

v dramaturgickej rade verejnosť nezasadá. To znamená dramaturg určuje čo sa bude hrať 
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a verejnosť na to buď ide alebo nejde. To znamená, ak sa verejnosť rozhodla mať tam park 

v nejakej podobe, tak potom sú na rade, keďže samozrejme ide o dojem, ktorý to zanecháva 

hádam ľudia, ktorí sú profesionálne školení. Takže tak by som si dovolil brániť architektov v tej 

komisii a dramaturgov v dramaturgickej inštitúcii Národného divadla.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová, faktická. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ja som to osobne pochopila tak, Maťo Vagač, že predpokladám, že Ty by si chcel, aby boli 

oslovení všetci poslanci ako volení zástupcovia občanov či nemajú záujem byť v takejto komisii. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Ja len, na začiatku bolo spomenuté aj Fajnorovo nábrežie. A ako bolo to ako 

spoločná súťaž, bolo to spomenuté. A to sa zas na to sa nepracuje ďalej alebo? Dobre, toto 

(nezrozumiteľné) a (nezrozumiteľné) čo bude ďalej s tým Fajnorovým nábrežím. To je len otázka. 

Starosta: 

To môžem vysvetliť. Toto je vlastne problém ten, že nemáme tam my žiadny právny vzťah 

k tým pozemkom. Nájomná zmluva, ktorá to mala mestská časť, to detské ihrisko, tá sa vlastne 

skončila už. A za polroka malo Ministerstvo dopravy, má tretieho ministra. Takže ja teraz 

3.novemba sa mám stretnúť s ministrom dopravy a keďže on je akcionárom Verejných prístavov, 

čo je vlastne štátna akciová spoločnosť, ktorá vlastní tieto pozemky. Je tam, máme podpísanú 

s Verejnými prístavmi dohodu o spolupráci, kde hovoríme o tom, že budeme spolu nejakým 

spôsobom koordinovať svoje aktivity v tomto území, ktoré nás nejako spája a budeme 

spolupracovať. Takže, len oni potrebujú od akcionára  ten povel, že či teda môžu s nami uzavrieť 

nájomnú zmluvu na tento priestor. Ide o priestor od parkoviska po Euroveu, respektíve po ten, po 

most SNP vrátane priestoru pod mostom SNP a od protipovodňového múra vlastne po tú 

promenádu. Tento priestor je vo vlastníctve štátu. Má to Verejné prístavy a my máme záujem 

tento priestor získať do našej správy. Len musíme urobiť všetky kroky na to, aby, momentálne je 

v dezolátnom stave, je to proste naozaj bez pána a jednoducho, myslím, že je v záujme určite 

mestskej časti Staré Mesto aj keď to nie je náš pozemok, ale aj štátu, ktorý tam je vlastníkom, aby 

sa to čo najskôr dalo do nejakého poriadku. Akonáhle my budeme mať nájomnú zmluvu, tak sme 

pripravení pokračovať ďalej v príprave projektu na revitalizáciu tohto územia. Je to špecifické 
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územie, pretože je v záplavovom, je to záplavové územie, to znamená tam nie je možná nejaká 

architektúra, nejaké stavby. To znamená, že naozaj, aj dohoda bola predbežná s Verejnými 

prístavmi, že nebude to priestor, ktorý by bol nejako obmedzujúci do budúcnosti. To znamená, že 

naozaj, ide tam len opäť o nejaké mlátové povrchy, o nejaké stromy, nejaké hracie prvky a tak 

ďalej. To znamená, aby ten priestor aby hlavne prepojil Euroveu so Starým Mestom. Aby, lebo 

tam jednoducho to končí a vyzerá to naozaj nedôstojne.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Áno. Ďakujem pekne. Ešte niekto má nejaké otázky? Pripomienky? Ďakujem teda veľmi 

pekne, ďakujem pánovi Földeakovi, ďakujem pánovi Gáborovi. A poprosím tuto táto prezentácia 

by mala v nejakej podobe byť zverejnená na web stránke. S tým, že samozrejme ďalej sa bude, 

bude prezentovaná verejnosti a tie pripomienky, ktoré tam boli budeme samozrejme zohľadňovať. 

Nedostali sme sa k viacerým detailom ako je napríklad to, že je tu, hovorili sme potom o potrebe, 

že bolo by vhodné, aby v tom území niekde bol riešený výbeh pre psov, aby nedochádzalo ku 

konfliktom. To znamená, že aby sa psíčkarom jasne povedalo, že tu máte priestor a ostatné 

nechajte deťom a ďalším. Nebolo hovorené o tom, že okrem detského ihriska by bolo vhodné, aby 

tam bol nejaký priestor kde môžu byť aj nejaké „senior friendly“ cvičiace zariadenia, povedzme 

ako je pred, v Eurovei, že proste je tam možné nielen deti ale aj starší si môžu zacvičiť a môžu 

nejakú aktivitu. To je presne ten, je tam viacero takýchto vecí, ktoré ešte vyplynuli z toho procesu 

participácie a ktoré si myslím, že aj tie trendy, ktoré sú dnes v súčasnosti na využívanie verejných 

priestranstiev, aby sa uplatňovali alebo uplatnili aj v tomto priestore.  

Pán poslanec Vagač, ešte faktická poznámka.  

Poslanec Ing. Vagač: 

Chcel by som zareagovať na ten výber pre psov. Neviem o tom. Pamätáte si, dlho sme tu 

riešili Poľnú ulicu kde pod obytnými oknami urobíte výbeh pre psov, tak to máme zarobené na 

ďalší problém! Ja sa pýtam, že prečo na tomto, v tomto parku má byť výbeh pre psov? To aj 

v Medickej je výbeh pre psov? Alebo prečo práve tam? Však to je, výbeh pre psov to je hluk, 

smrad, štekanie, proste prečo v tomto parku? Však tu nikdy nič také nebolo! 

Starosta: 

Pán Vagač, asi viete, že jednoducho pokiaľ nevyčleníte ohradený, bezpečný priestor pre 

psov, kde môžete naozaj nasmerovať všetkých psíčkarov z okolia, tak tí psíčkari s tými psami 

budú chodiť všade.   

Viacerí: 
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(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Vagač: 

(mimo mikrofón) Ale prečo práve do tohto parku? 

Starosta: 

A kým príde ten pes z tohto, z Gájovej kým príde na Fajnorku, čo si myslíte, že on to 

vydrží? No! Môžem Vás ubezpečiť, že teraz sme otvárali park Belopotockého. Jeho súčasťou, 

keďže je tam zákaz vstupu so psom, tak sme iniciatívne oslovili vedenie Slovenského rozhlasu a  

televízie RTVS a sme si premerali pozemok od RTVS, kde je vybudovaný nový výbeh pre psov. 

Môžu potvrdiť obyvatelia z okolia, tam sme práve ten konflikt vyriešili vopred. Lebo keby sme 

tam neboli ten výbeh pre psov spravili, tak vám garantujem, že nie všetci samozrejme, ale časť 

tých psíčkarov by chodila do toho parku. A to už by bol len konflikt! To čo sa stalo na 

Šafarikovom, alebo respektíve v tomto parku v minulosti, tak jednoducho predchádzajúce vedenie 

umiestnilo detské hracie prvky na miesto, kam boli zvyknutí chodiť psíčkari. Samozrejme, 3 roky 

tam bol konflikt. Ten konflikt pretrváva. Jednoducho keď sú nejaké zvyky, keď sa naučíte proste 

chodiť so psom niekam, tak jednoducho, a tam potom dáte detské ihrisko, pochopiteľne, že máte 

pocit, že vám ten priestor zobrali. Ja si myslím, že takto to riešia aj vo Viedni, takto to riešia 

v Paríži, jednoducho treba pre tie psi vyhradiť, aby neobťažovali ostatných. To znamená, že 

bezpečný, ohradený výbeh kde jednoducho budú môcť byť, aby, je to o argument viac, aby 

nechodili na detské ihrisko. Aby nechodili tam, kde sú mamičky s deťmi, kde sú seniori a tak 

ďalej. Tým, že nebudú sa budovať výbehy pre psov, tak problém sa nevyrieši. Naopak. Budú 

chodiť s tými psami všade.  

Pani poslankyňa Satinská, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ja mám faktickú poznámku na Vás, pán starosta. Nemám psa, ale podporujem teda na 

prvom mieste deti, na druhom mieste seniorov a na treťom mieste psi. Ale tak si myslím naozaj, 

že ten pes z Gájovej ulice musí vydržať po Fajnorovo námestie. Prepáčte, ale toto je jedna zóna, 

ktorú riešime, ako keby jeden L-kový priestor a to Fajnorovo nábrežie keďže je v tom 

záplavovom území, tak je úplne ideálne tam vymedziť teda ten priestor pre tých psov.  

Starosta: 

Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová M.A. ArtD.: 

Ja som chcela povedať, že už tak dlhšie upozorňujem na problém psi, napríklad aj na 

Jakubovom námestí. Že ja mám pocit, že to neni to, že my ich nejak vyčleňujeme tých psov 

a psíčkarov, ale skôr už mám pocit, že psi a psíčkari trochu vytláčajú nás. Že oni sú úplne všade! 
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Jakubovo námestie? Však to je, tam je časť vyhradená deťom, sú tam preliezky, deti tam chodia, 

hrajú sa v piesku a pomaly človek nemá kam stúpiť, lebo by stúpil...viete do čoho! No tak to už 

pokladám za problém. 

Starosta: 

Riešením je to, čo som povedal. Že proste ako je to riešené. Toto je priestor, ktorý bude 

jasne označený: dámy a páni so psami choďte sem! A inde nemáte čo robiť. To je riešenie.  

Pán poslanec Gajdoš, nech sa páči. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

K tejto téme. Ja som výrazný zástanca toho, aby sa tieto priestory odčleňovali. Je problém aj 

v našom obvode s týmto istým systémom. Predpokladám, že keď nebudú také centralizované, jak 

to bolo kedysi na Poľnej a tak ďalej a tak ďalej, práveže keď ich bude takto roztrúsených väčšie 

množstvo po meste, kde príde naozaj pár psíčkarov v jeden moment. Možno že nebudú tam 

nejaké prvky agility, že to budú vyhľadávať naozaj hromadne a že to bude vyslovene len 

venčiaca, suchá venčiaca plocha, nazvem to asi takýmto spôsobom, tak to tento problém v meste 

vyrieši. Občania sa budú k sebe slušnejšie správať. To sú verzus rodiny s detičkami a psíčkari 

napríklad, detské ihrisko verzus pes a tak ďalej a tak ďalej. Čiže upraví to aj medziľudské vzťahy, 

vyjasní to, vymedzí to absolútne jasné pravidlá a dá sa to zorganizovať aj na Jakubovom námestí 

čo sme sa bavili. Tam na začiatku už sú na to plochy, že sa nemusí ani zeleň zabrať. Čiže myslím 

si, že vždy sa nájde taký nejaký kompromis, aby to nebolo rovno pod oknami občanov, aj v tomto 

prípade sa to dá spraviť. Aby to nebolo takého obrovského rozsahu, že nám to zoberie polku 

parku... 

Starosta: 

To nie. To nie. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

 ..a že tam pôjdu naozaj psíčkari z celého mesta. Čiže myslím si, že ten kompromis sa vždy 

v nejakom prípade dá nájsť. 

Starosta: 

Vlani bolo také stretnutie, dosť emotívne, na Poľnej ulici, kde som vlastne pozval všetkých, 

ktorí, účastníkov konfliktu. To znamená obyvateľov, ktorí mali psov, obyvateľov, ktorí nemali 

psov. Boli tam z poslancov pán poslanec Kollár, ten bol vlastne toho svedkom. A tam sme vlastne 

tento problém riešili trošku emotívne, ale potom sme dospeli k záveru, že naozaj aj z ich pohľadu 

je dobré, aby sa nekoncentrovali psi na jednom mieste z celého mesta, ale naozaj aby bolo čo 

najviac menších takýchto priestranstiev. To nemusia byť veľké, naozaj, to stačí byť malé, kde ten 

pes si môže voľne pobehať a nejakým spôsobom urobiť potrebu. A tým pádom keď nie je tá 
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koncentrácia psov, tak nie je ani hluk, nie je proste všetky tie negatíva, ktoré proste sú spájané 

s tým veľkým priestorom. 

Pani poslankyňa Párnická, faktická poznámka.  

Poslankyňa Párnická: 

Nechcem to predlžovať, ale chcem akože teda nový zážitok, že teda som veľmi rada, že teda 

ten náš park sa otváral aj s tým psím výbehom, lebo teraz tam chodí, teda prevažujú deti, 3 až 5, 

ktoré normálne robia kotrmelce, plazia sa po tej tráve, úplne sú vo vytržení, takže neviem si 

predstaviť ako by fungovali keď po nočných venčeniach ako psov, že ako by sa ráno hrali na tej 

tráve. Takže ľudia si možno po čase zvyknú. Teda veľmi dúfam. 

Starosta: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Vagač, diskusný príspevok. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Tak pýtam sa, že prečo potom sme to v návrhu nemali kde, lebo ja viem, že pozdĺž celého 

parku sú obytné, obytná štvrť aj v teda tom L-ku, čiže Gájová aj Alžbetínska, čiže tam si neviem 

predstaviť z tých dvoch strán a z tej tretej strany je Camera Obscura a parkovisko. Čiže to som 

naozaj zvedavý kde by ste takú vec dali a... 

Starosta: 

Z Alžbetínskej tam nie je všade obytná zóna. Tam je aj Akadémia vied. 

Poslanec Ing. Vagač: 

No, však áno tam. Ale to je pod oknami Gájovej. A pýtam sa, že prečo by nemohli ísť na 

Fajnorovo? Však to je skutočne prejsť jednu križovatku na Šafku! Jednu križovatku, aby sa tam 

dostali k nábrežiu a tam nebudú naozaj nikoho rušiť. 

Starosta: 

Ale to nebude nič veľké! To nebude akože cvičisko! To bude naozaj len malý priestor 

a argument, pretože sem choďte so psíkom a nechoďte medzi preliezky, medzi deti. Ako... 

Poslanec Ing. Vagač: 

Keď sme mali dneska prezentáciu, tak to tam malo byť, aby sme si to vedeli... 

Starosta: 

Áno, táto pripomienka padla na tom stretnutí minulý týždeň v pondelok. Tam bola 

vznesená, ešte nebola nejakým spôsobom zakomponovaná.. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Priznám sa že, toto iste v rámci participácie občania nechceli a budú mať s tým vážny 

problém ľudia z Alžbetínskej a Sienkiewiczovej. 

Starosta: 
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Obyvatelia, ktorí nemajú psov áno, ale obyvatelia, ktorí majú psov a platia dane za tých 

psov, tak tí asi áno. 

Poslanec Ing. Vagač: 

No však áno. Zarábame si na konflikt. Dobre! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. 

Poslanec MUDr. Osuský MHA: 

(z diaľky) Pri každom rozhodnutí. 

Starosta: 

Tak! Ďakujem pekne. Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu či tu máme 

nejaké návrhy uznesenia.   

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Našej komisii nebol doručený žiaden pozmeňujúci návrh, preto hlasujeme o uznesení tak, 

ako to máme predložené.  

Niekto: 

Čiže berieme na vedomie?  

Starosta: 

Beriete na vedomie. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Beriete na vedomie. Áno. 

Starosta: 

Takže, nech sa páči prosím. Dámy a páni, prezentujte sa. A vyjadrite sa hlasovaním. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že 15 poslancov zobralo na vedomie, 1 poslanec nezobral. 

Bod č. 25.  

 

25. Informácia – Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta 2016 

 

Starosta: 
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Informácia – Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta. Materiál myslím, že dosť 

obsažný. Verím, že ste si ho preštudovali, takže skúsime teda bez úvodného slova. Bez úvodného 

slova. Aj keď pani vedúca je pripravená, samozrejme, odpovedať na vaše všetečné otázky. Takže 

otváram diskusiu. 

Mgr. Ľubica Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Príjemné popoludnie aspoň prajem zatiaľ. 

Starosta: 

Nech sa páči, diskusia. Máte? 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

(z diaľky sa dožaduje, aby bod bol stručne uvedený) 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Tak ja budem sa snažiť byť stručná. V prvom rade by som ale ešte chcela.. Viem, dostala sa 

mi informácia, že pán starosta už blahoželal pani riaditeľke Kopáčikovej k oceneniu Senior 

friendly, ale ja by som si dovolila zagratulovať tiež ešte, zablahoželať jej ako kolegyňa. Naozaj 

toto ocenenie je veľkou cťou pre Staré Mesto a bol to prvý ročník Senior friendly a ja si myslím, 

že naozaj si to Staromestská knižnica zaslúžila. A takisto by som chcela zaďakovať, teda naozaj 

som tu dostala kopec informácii v predchádzajúcom bode, jednak z histórie Bratislavy a tak isto aj 

z ekológie, ale už idem k veci, k Staromestskému kultúrnemu letu. 

Staromestské kultúrne leto je jedno z nosných podujatí. V podstate realizovalo sa na 

viacerých miestach tak ako aj po minulé roky: Hviezdoslavovo námestie, nádvorie Zichyho 

paláca, Medická záhrada. Okrem toho, tento rok aj v uliciach Starého Mesta.  

Čo sa týka nádvoria, tam boli tie pravidelné divadlá a potom koncerty vo štvrtok, kde sa 

striedali so Staromestskými salónmi. Na salóne sme predstavili Laiferovú, Marcelu Laiferovú a, 

a..   

Starosta: 

Milana Lasicu. 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Milana Lasicu! Čo sa týka Medickej záhrady, tam vlastne tie aktivity sú viac menej, boli 

určené pre deti a pre ich mamičky. To znamená divadielka pre deti a cvičenie pre ženy. Okrem 

toho sme obohatili tento program aj workshopmi a spievaním pod holým nebom s Ankou 

Repkovou.   

Na Hviezdoslavovom námestí sme zmenili tak trošku dramaturgiu a to z toho dôvodu, že 

v minulosti tam boli len koncerty. Kde teda, keď som si to odpozorovala minulý rok keď som 

nastúpila, tak naozaj sa tam prišla pozrieť tá istá skupina ľudí. Som mala naozaj pocit, že tá istá 
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skupina seniorov. Tak sme sa snažili zmeniť dramaturgiu s tým, že sme tam nejakým spôsobom 

obohatili o divadlá a takisto aj o školy tanca na námestí.   

Čo sa týka ďalších aktivít v uliciach Starého Mesta, vlastne boli tam ešte maľovanie 

v plenérii, vlastne maľovali sa uličky starej Bratislavy.  

Ďalej bol spustený projekt Staromestská fiesta, kde na troch stanovištiach sa v podstate 

tancovalo v rámci ulíc Starého Mesta každý druhý piatok a sobotu.  

Okrem toho sme v podstate spustili nový projekt Tretí vek na námestí, ktorý bol určený 

viac-menej prezentácii nezriaďovaných organizácii, ktoré pracujú so seniormi a pre seniorov. 

Vlastne to bol teraz čo sme mali cez víkend, Senior friendly víkend. Bolo to nejaká taká, veľmi 

podobné podujatie ako sme zorganizovali na námestí, Tretí vek.  

Okrem toho, chcela by som ešte povedať, že teda ku záveru toho Staromestského kultúrneho 

leta sme mali projekt Cestovanie časom. Bol to veľmi náročný projekt a dvojdňový 

projekt. Staromestské kultúrne leto sme ukončili  Posádkovým dňom. To znamená kultúry, bola to 

prehliadka dychových posádkových hudieb a čestných stráží. A samozrejme, ešte som chcela 

Ministerstvo vnútra.  

A samozrejme, ešte som chcela povedať Kultúrne centrum Gaštanová, tak ako každý rok aj 

tento rok organizovali tábory pre deti. A boli zorganizované aj jazzové lode. Na budúci rok by 

som chcela aby to malo aspoň nejaký prívlastok staromestský. Že by to bolo nielen Jazzová loď 

s Petrom Lipom, ale Staromestská jazzová loď s Petrom Lipom. To je všetko zatiaľ. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec.. Otváram diskusiu.  

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

(mimo mikrofón) Ešte pani riaditeľku Kopáčikovú. 

Starosta: 

Pani riaditeľka Kopáčiková, poďte aj Vy ešte povedať, pochváliť sa. Kto sa nepochváli sám, 

tak toho nepochvália. Lebo Staromestská knižnica tiež má, vlastne sa zúčastňovala kultúrneho 

leta. Nech sa páči. 

PhDr. Judta Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice: 

Ja som vám vďačná za slovo. Aby to nezaniklo medzi všetkými tými podujatiami, ktoré 

oddelenie kultúry organizovalo, naša Letná čitáreň v Medickej záhrade je služba verejnosti. 

Otvorení sme 2,5 mesiaca. Tohto roku mal záštitu, prevzal pán starosta. 2,5 mesiaca fungujeme 7  

dní v týždni, denne od 10tej do 18 tej. Cez víkendy nám slúžia dobrovoľníci. Radi by sme mali aj 

dlhšie otvorené, lebo však je pekne, už trebárs od začiatku júna, ale všetko je to otázka financií. 

Priemerná denná návštevnosť v letnej čitárni je 44.5 návštevníka. Mali sme, zaznamenali sme 
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5.500 čitateľov, to je o 1.250 viac ako minulý rok a takmer 11.200 výpožičiek. To je tiež 

o nejakých 1.500 viac ako minulý rok. Traja externí pracovníci, altánok poznáte všetci drevený, 

per partes vybudovaný z grantov a dotácií. 52 študijných miest, Wi-Fi pripojenie zdarma, 

príjemné usmievavé moje kolegyne. Ale problémy, samozrejme, lebo k tomu teraz aj idem, však 

nie je každý deň nedeľa. Tie povrchy sme tu skloňovali. Chodníky v Medickej záhrade. Jedna 

katastrofa! Tam keď robíme podujatia, tam sa nedá existovať; okrem toho je tam špina. Máme na 

to, aby sme 2,5 mesiaca fungovali, potrebujeme určité zázemie pre tie naše pracovníčky, ktoré tie 

služby zabezpečujú. Máme dočasný, doslova minimálny priestor na medziposchodí v budove 

verejných toaliet. Sme vďační aj zaňho, lebo ani to by nemuselo byť. Apelujem, prosím na vás, 

keď budete schvaľovať rozpočet na rok 2017, myslite na to, že to sa netýka len Staromestskej 

knižnice a zázemia, ktoré služby letnej čitárne, ale detto pre oddelenie kultúry, ktoré, tam sa cvičí, 

tam si nemajú kam odkladať karimatky. Teraz som sa veľmi bránila, ale neubránila. Oslovila ma 

staromestská akciová spoločnosť, ktorá v Medickej záhrade spustila dočasnú strážnu službu, 

nejaká testovacia dočasná prevádzka. Oni nemali kam tých SBS-károv uložiť, tak som im dala 

podpísať papier, pánovi riaditeľovi, že mi to po mesiaci vrátia. Lebo ja mám strašnú obavu z toho, 

že keď tam raz tých SBS-károv pustím, tak sa tam nedostaneme jednoducho! Odhliadnuc od toho, 

že je to na medziposchodí! Pán starosta slúžil jeden víkend. Tie moje kolegyne sú ženy, musia 

vláčiť tie časopisy po schodoch dolu, my naozaj fungujeme, naozaj na to, v akých podmienkach 

fungujeme, robíme zázraky! Tak nás prosím chváľte!   

Starosta: 

Ďakujem pekne. Asi viete, už sa projektuje riešenie, ktoré by malo vyriešiť tento problém 

v Medickej záhrade. Aj v návrhu rozpočtu na budúci rok počítame a bude tam úvaha, je tam 

návrh, aby sa vyčlenili prostriedky na vybudovanie, rozšírenie toho priestoru okolo tých toaliet, 

ktoré by mohlo byť zázemím nielen pre Staromestskú knižnicu a vlastne pre všetky naše aktivity, 

ktoré máme v Starom Meste. To znamená, vrátane údržby tohto parku, tejto záhrady a aj tých 

aktivít. Takže určite ďakujem veľmi pekne a som rád, že ste to povedali aj pred poslancami 

a poslankyňami. Ďakujem.  

Otváram diskusiu. Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová M.A. ArtD.: 

Ja som sa len chcela poďakovať pani riaditeľke za veľmi obetavú prácu, ktorú robia jej 

zamestnanci v knižniciach a viem, napríklad tá knižnica, ktorú mám najbližšie že na 

Karadžičovej, tak tá organizuje množstvo krásnych podujatí pre deti, výstavy, .. Že ako môžeme 

byť hrdí na to, že máme takúto sieť staromestských knižníc u nás v mestskej časti. Ďakujem. 

Starosta: 
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Ďakujem veľmi pekne. 

PhDr. Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice: 

My ďakujeme za pochvalu. Prepáčte pán starosta, ale som sa práve dozvedela, že ten dom 

na Karadžičovej, kde sídli naša pobočka, nedávno sa tam robila rekonštrukcia, zatepľovanie, 

kompletná rekonštrukcia, tak mi hlásila vedúca pobočky, že stena je z ulice dočmáraná, 

v dezolátnom stave! 

Poslanec MUDr. Osuský CSc.: 

(z diaľky) Tá nová? 

PhDr. Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice: 

Áno, tá nová! 

Poslanec MUDr. Osuský CSc.: 

(z diaľky) No neprešiel mi dneska zákon o.. 

Starosta: 

Nie? 

Poslanec MUDr. Osuský CSc.: 

(z diaľky) Ministerstvo povedalo, že je to veľmi cenné, že som to navrhol a že oni to urobia 

vo väčšom balíku úprav a dostal som tenisový prísľub, že do polroka! Napadá má starý citát: 

„Strane věřte, soudruzi!“ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Straka, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Straka: 

Ďakujem pekne za slovo. Pani riaditeľka, blahoželáme samozrejme, chválime a obdivujeme 

Vás. 

PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice: 

Ďakujeme pekne. 

Starosta: 

Ďakujeme pekne! Pani poslankyňa Ležovičová. 

PhDr. Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice: 

Áno, áno, my budujeme dobré meno Starého Mesta! Prosím uvedomte si to! 

Starosta: 

Áno, my to vieme! 

PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice: 

 Všetci ako tu sedíte a neskromná budem. Myslím si, že si to ocenenie Senior friendly 

zaslúžime naozaj za dlhodobú prácu so seniormi. Naozaj, naozaj, varíme z vody! Ale varíme, ten 
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guláš, ktorý varíme je mimoriadne chutný a myslím si, že si to obyvatelia aj uvedomujú. A my by 

sme mali dostať nielen ocenenie Senior friendly, ale aj Junior friendly!  

Starosta: 

Baby friendly! Ja som to, práve som to chcel povedať! Že Staromestská knižnica je aj baby 

friendly, pretože možno viete – neviete, ale nám sa darí spoločne rozširovať členskú základňu 

a každý nový Staromešťan, ktorý sa narodí sa zároveň stáva členom Staromestskej knižnice. 

Takže po tomto roku keď to vyhodnotíme tak budeme mať asi o nejakých možno 400 aj viac? 

Viacerí: 

To nie. Nie. Kristián mal krátky príspevok diskusný .. 

Starosta: 

Ste skončili ste!?! (smiech) Ste povedali a tam to skončilo! 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Straka: 

No a 18  sekúnd prešlo! Ale dobre, pani riaditeľka, aspoň sme si takto krásne... 

PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice: 

Prepáčte prosím! 

Poslanec Ing. Straka: 

Ale nevadí! Ja každému... 

PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice: 

Ale starosta skákal do reči. 

Poslanec Ing. Straka: 

Každému teraz toľko zoberiem z toho príspevku. Idem už teda hovoriť keď mám to slovo. 

Ja si pokladám teda za svoju povinnosť takisto nielen poďakovať Vám ale aj ako poslanec, člen 

kultúrnej komisie, aj ako Staromešťan, ktorý hlavne mám blízko či už do Zichyho paláca alebo na 

Hviezdoslavovo námestie, si pokladám za svoju povinnosť, aby som sa k tomuto kultúrnemu letu, 

dlhoročnému vyjadril. Ja som sa zúčastnil naozaj mnohých kultúrnych podujatí, už mi aj mikrofón 

ide, a bol som nadšený. Vypočul som si aj množstvo takých úvah alebo hodnotení od ľudí, ktorí 

vedľa mňa sedeli. Čo bolo teda taká pekná poznámka mi tam niekto rozprával, medzi sebou si 

teda rozprávali také skupinky, že tento rok to nebolo to isté ako vždycky predtým to bývalo, ale že 

to bolo také pestrejšie.  Naozaj to bolo pestrejšie. Už od začiatku. Páčilo sa mi to otvorenie, ten 

otvárací deň, kde to bolo také by som povedal všetko možné vrátane šachového turnaja. Pretože 

tam hrávam pravidelne šachy, tak tomu šachu dávam prednosť. A bolo to naozaj veľmi pekné, ten 

šachový turnaj, aj keď je pravda, že väčšinou tam chodia mimo-Staromešťania. Ale aj na tie 
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kultúrne podujatia, väčšina tých ľudí sú mimo-Staromešťania, takže to nemôžeme tak nejako brať, 

že my robíme len pre Staromešťanov. Takisto sa mi páčilo, hneď poviem aj ten záver kultúrneho 

leta. Veľmi sa mi páčil v tom, že ten galaprogram, ktorý bol večer, bol skutočne veľkolepý 

a nikdy nebolo to Hviezdoslavovo námestie tak zaplnené ako počas toho dňa. Páčili sa mi také 

veci, ktoré síce boli pravidelné vlani aj predtým, taká Staromestská letná tančiareň, Tretí vek pre 

seniorov a už viem, že by som sa aj o Cestovaní časom, čo bola taká novinka tento rok, bolo to 

tiež veľmi pekné a pestré a hlavne to, čo som bol rád, by som poprosil aj ďalší príspevok..  

Poslanec Ing. Vagač: 

(z diaľky) My si to prečítame! 

Poslanec Ing. Straka: 

No tak ich chválim, všetkých ľudí, ktorí sa na tom zúčastnili, či zvukári to boli, či tí čo 

nosili stoličky alebo kto to zostavil. Pani vedúca kultúrnej komisie, protestujeme aj my.. 

Starosta: 

Nie, nie! Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová. Diskusný príspevok, krátky. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ja som vás všetkých kolegov poprosila, len preto aby ste si to vypočuli, lebo toto zhrnutie.. 

Prosila som ich, aby boli struční. Pán Straka to povedal trikrát dlhšie. Naozaj, ja chcem 

poďakovať celému kultúrnemu letu, ktoré za málo peňazí robilo veľa muziky. Všetkým tým 

ľuďom, dobrovoľníkom a všetkým ostatným. Takisto v knižnici, lebo robiť v tých podmienkach 

v ktorých robia, a keď si to tu nevypočujete tak o tom neviete! Lebo sa stavím, že trištvrte ľudí si 

to neprečítalo. A chcem poprosiť, aby tým že to išlo na mikrofón, aby naozaj to zázemie v tej 

Medickej záhrade a tie chodníky sa vyriešili v prospech aj obyvateľov, aj tých ľudí, ktorí sú tam. 

Ešte raz veľmi pekne ďakujem a ďakujem, že ste si vypočuli aj zhrnutie kultúrneho leta. 

A ďakujem.  

Starosta: 

Ďakujem pekne a tým si dovolím ukončiť diskusiu, ak dovolíte a prosím návrh uznesenia. 

Ďakujem dámy.  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Komisii nebol doručený žiaden pozmeňujúci návrh, tak hlasujeme o materiáli tak, ako sme 

ho mali predložený. Čiže berieme na vedomie informáciu – Vyhodnotenie Staromestského 

kultúrneho leta 2016.  

Starosta: 

Ďakujem, prosím prezentujte sa.  

/Prezentovanie/ 
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Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovali všetci prítomní poslanci v počte 16 a zobrali 

ste na vedomie túto informáciu všetci.  Bod č. 26.  

 

26. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby 

zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 

 

Starosta: 

Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia 

sociálnych služieb na Dobšinského ulici. Neviem či k tomu treba hovoriť. Je tam vlastne bez 

úvodného, je tam vysvetlené aké kroky sa urobili.  

Nech sa páči, otváram diskusiu. Končím diskusiu a poprosím.. Pani poslankyňa Ležovičová, 

pardon, ospravedlňujem sa. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Viem, že na mňa ste sa minule hnevali keď som poprosila, že prosím každý krát tento 

materiál, ale to je to čo sme, čo som chcela. Dostali sme informácie a moja otázka bude kedy bude 

ten materiál? Do budúceho zastupiteľstva? 

Starosta: 

Tak, budeme informovať na kaž... 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Tu je napísané, bude predložený Miestnemu zastupiteľstvu. 

Starosta: 

Jáj! Pán prednosta. 

JUDr. Peter Jesenský, prednosta: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Niekto: 

Na mikrofón! 

JUDr. Jesenský, prednosta: 

(úvod nie je rozumieť) pôjde na zastupiteľstvo návrh tejto dohody. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. 
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JUDr. Peter Jesenský, prednosta: 

Na schválenie.  

Starosta: 

Tak. Ďakujem pekne, takže končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie na 

vedomie informáciu o krokoch vykonaných vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru 

výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ulici.  

Starosta: 

Ďakujem, prosím prezentujte sa.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovali všetci prítomní poslanci v počte 17, to 

znamená, že zobrali ste všetci na vedomie túto informáciu.  Bod č. 27.  

 

27. Informácia o hospodárení spoločnosti Staromestská a.s. 

 

Starosta: 

Informácia o hospodárení spoločnosti Staromestská a.s. Bez diskusie dovolím si a nech sa 

páči, otvár... pardon, bez úvodného slova a nech sa páči, diskusiu otváram. Ospravedlňujem sa. 

Nech sa páči. 

Takže končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie ne vedomie informáciu o 

hospodárení spoločnosti Staromestská a.s. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím prezentujte sa.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  
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/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 13 poslancov, zdržali sa 4.  Túto informáciu 

miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Bod č. 28.  

 

28. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca 

 

Starosta: 

Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca. Dovolím si tiež 

bez úvodného slova. Len doplním jednu informáciu a to je aktualizovať renovácia okien 

a reštaurovanie okenných častí bolo ukončené. Kontrola, ktorá trvala 4 mesiace a dnes som 

podpisoval zmluvu na okná. To znamená neviem či zajtra alebo kedy, akonáhle bude platná 

zmluva zverejnená, tak sa odovzdáva vlastne dodávateľovi a idú sa vlastne robiť všetky okná. 

Repasácia, renovácia okien.  

Budú robiť aj v zime. Tam sú dvojité okná, to znamená, že oni vždy to jedno môžu zobrať, 

to vnútorné a.. 

Takže otváram diskusiu, nech sa páči. Pani poslankyňa Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ja sa len chcem spýtať, pani Vašaryová, opakovane som teda v televízií videla síce ten istý 

program, ale začína sa vyjadrovať, že majú o tom záujem ako keby nejakí súkromníci a že verí, že 

sa to ustráži. Neľúbilo sa mi to jej vyjadrenie do televízie. Pani Vašaryovej. Takže nehrozí nič 

takéto, ako keby, nerozumela som tomu celkom..  

Starosta: 

Priznám sa, že ja som sa stretol s takýmto názorom od pána z Divadla bez domova, keď tu 

bol predseda nórskeho parlamentu, kde on tiež vyjadril takéto..A proste bol som dosť prekvapený, 

pretože neviem či v minulosti plánovali niečo s tým robiť v tomto duchu ale ja som deklaroval 

jasne aj predsedovi nórskeho parlamentu aj nórskej veľvyslankyni, že mestská časť Staré Mesto 

do toho investovala aj vlastné peniaze a jednoducho my chceme tento priestor využívať tak, ako 

to bolo deklarované. To znamená, že ak niekto takýmto spôsobom podsúva verejnosti nejaké 

špekulácie o tom, že nebodaj sa tu niečo chystá, tak naozaj nie je tam dobrý úmysel. Je to 

špekulácia, možno až konšpirácia. Pán poslanec Bučko, faktická poznámka, nech sa páči. 

 Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 
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Veľmi krátko. Ja som bol skôr svedkom toho, že tam mali záujem ďalšie, dá sa povedať, 

občianske združenia participovať a skôr tie boli odmietané, že už tam nie je dosť priestoru na to 

aby tam mohli pracovať. Ale túto konšpiráciu počujem tiež prvý krát, že by tam niekto mal ísť. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Remišová. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová M.A. ArtD.: 

Hej, ja si myslím, že, teda aspoň ako som videla, že je ten Pistoriho spravovaný, že to 

každému aj nám mestskej časti aj vlastne aj pani Vášaryovej ide o to, aby ten priestor bol 

využívaný čo najefektívnejšie, čo najviac, aby to naozaj kultúrne žilo. A je naším takým 

spoločným záujmom, aby sa z toho podarilo spraviť také pekné komunitné centrum.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová, faktická. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Lebo bolo počuť áno toho riaditeľa toho divadla, pani Vášaryovú a Teba som 

v tom nevidela. Takže bola by som rada keby aj Tvoj názor bol, lebo to sa opakuje opakovane tá 

relácia a... 

Starosta: 

To ja neviem ovplyvniť! 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

No, ja len hovorím. Ale v tomto nie, v tomto bloku. 

Starosta: 

Ale to bolo v TA3. V TA3 som, ale toto je Televízia Bratislava. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Televízia Bratislava. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Takže, okná sa robia. A kotolňa sa robí. Takže kotolňa sa teraz robí. Žiaľ, 

celý ten proces verejného obstarávania nám to tak natiahol, že vlastne nám oprava kotolne vpadla 

akurát do už vykurovacieho obdobia. Ale urobia všetko preto, aby tá kotolňa bola čo najskôr. To 

znamená, teraz tam sú trošku severské podmienky, ale keďže to je financované z nórskych 

grantov tak myslím, že je to také symbolické. Halka. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Nemôžte zabezpečiť, že keď sa vyjadrujú to je jedno či pani Vášaryová alebo tí ostatní čo sa 

tam cítia ako doma, aby teda dali vyjadrenia aj Teba, lebo neľúbilo sa mi to.  

Starosta: 
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To sa žiaľ nedá zabezpečiť. To je proste... 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Halka. Jasné. Ďakujem pekne. Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie ne vedomie informáciu o 

krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo všetkých prítomných poslancov, 17 v počte 

a zobrali ste na vedomie túto informáciu. Bod č. 29.  

 

29. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava 

 

Starosta: 

Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 

mestskej časti. Informácia je v materiáli. Bez úvodného slova, otváram diskusiu.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Nedostali sme žiaden pozmeňujúci návrh, preto hlasujeme tak ako je uvedené 

v materiáli čiže berieme na vedomie. Ďakujem.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  
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/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo všetkých 17 poslancov, ktorí sú prítomní 

v sále. A túto informáciu ste zobrali na vedomie. Bod č. 30.  

 

30. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na 

Poštovej ulici v Bratislave 

 

Starosta: 

Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“. Tu si dovolím 

poopraviť vlastne návrh uznesenia. By sme ho zmenili. Pretože sa podarilo so spoločnosťou 

Bratislavský Náš markt respektíve s naším partnerom v tejto spoločnosti dohodnúť na 

podmienkach odpredaja podielu. Poprosím o upresnenie pani doktorku Hahnovú, nech sa páči. 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Tak dobré popoludnie prajem, ešte raz. My v podstate každý mesiac predkladáme na 

zastupiteľstvo informáciu o tom, ako tento projekt prebieha. Na uplynulom zastupiteľstve 

v septembri bolo deklarované, že sa v auguste konalo teda stretnutie so zástupcami spoločnosti, 

ktorí v podstate v nadväznosti na to, že projekt teda neberie nejaký zdarný koniec deklarovali 2 

alternatívy. Jedna, že by predali, že by kúpili podiel mestskej časti za symbolickú cenu 1 euro 

alebo že by sa teda spoločnosť zlikvidovala. My sme v podstate riešili tým pádom tie rokovania sa 

uberali tým, že by sa predal podiel mestskej časti s tým, že mali sme pôvodne v pláne dať tento 

podiel oceniť znaleckým posudkom. Oslovili sme asi 4 spoločnosti, každá v podstate sa nám 

vyjadrila. Cena znaleckého posudku bola od 600 do 1.500 euro. Čiže ja som v podstate na 

Miestnej rade minulý týždeň upozorňovala, že jednoducho tie náklady, tým, že spoločnosť je 

v podstate v strate, tie náklady mestskej časti by boli úplne čistá strata bez ohľadu na to za čo by 

sme ten podiel predávali. Čiže bola by možná alternatíva, že by sa predložil návrh na 

zastupiteľstvo ako predaj obchodného podielu ako takzvaný prípad hodný osobitného zreteľa, čo 

by bolo plne v súlade so zásadami a plne v súlade so zákonom o majetku obci. Miestna rada 

v podstate kvázi toto zobrala na vedomie, s tým, že bolo povedané, že budeme teda ešte rokovať 

so zástupcami spoločnosti. A aby sme zistili teda aký je ich definitívny postoj, čo sa týka 

odkúpenia podielu. Toto rokovanie sa uskutočnilo včera. Na základe kvázi vysvetlenia aj teda 

postupu mestskej časti, rešpektovanie zákona o majetku obci a spôsobe akým sa schvaľujú teda 

prevody obchodných podielov v tých spoločnostiach kde má mestská časť podiel, bola im situácia 

vysvetlená a dnes v podstate dopoludnia dali stanovisko. Že v poriadku, teda akceptujú vlastne, že 
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by odkúpili tento podiel za 1.000 euro, čo bol v podstate náš peňažný vklad. Na základe tohto 

vlastne ja som pánovi starostovi pripravila trošku úpravu toho znenia uznesenia, pretože tam 

hovoríme o tom znaleckom posudku. S tým, že na decembrové zastupiteľstvo by sme už pripravili 

konkrétny návrh, ktorý by ste schvaľovali, už predaj toho obchodného podielu.  

Starosta: 

Nevieme to teraz schváliť.  

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Nedá sa lebo, aj toto mi napadlo, len ten prípad hodný osobitného zreteľa musí byť 15  dní 

pred zastupiteľstvom.. 

Starosta: 

Vyvesený. 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

...vyvesený. 

Starosta: 

Jasné, rozumieme. 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Čiže bolo by to ideálne, ale nejde to.  

Starosta: 

Dobre. Takže je tu návrh uznesenia, na základe uznesenia č. 88/2014 Miestneho 

zastupiteľstva zo dňa 24.6.2014 informáciu, že projekt „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave 

sa nebude realizovať a na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti bude 

predložený návrh na predaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto spoločnosti 

Bratislavský Náš markt, s.r.o. To znamená, že už sa nebude robiť znalecký posudok a tak ďalej, 

ale proste sa, bude to predané.   

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Nie. 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Nie.  

Starosta: 

Nie. Ďakujem pekne za úvodné slovo a poprosím, nech sa páči, faktická poznámka pani 

Remišová.  
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Poslankyňa Mgr. art. Remišová M.A. ArtD.: 

A ja som sa len chcela spýtať, že tejto možnosti ste dali prednosť pred likvidáciou asi preto, 

že tá likvidácia by bola drahšia, hej? Že 3.000 eur? 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

(mimo mikrofón) Jasné. Hej, hej. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová M.A. ArtD.: 

Takže toto bola pre mestskú časť výhodnejšia a máme nejaké, že čo oni s tým ďalej plánujú 

robiť? Či to nám môže byť v zásade jedno? 

Starosta: 

Budú mat eseročku. Môžu si ju nazvať ako chcú a môžu s ňou robiť čo chcú.  

Poslankyňa Mgr. art. Remišová M.A. ArtD.: 

Okej. 

Starosta: 

Ako.. Nie, nie, už to nemá žiadny vzťah k tomu priestoru. Všetko? 

Takže dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím návrhovú komisiu teraz o návrh uznesenia 

k bodu č.30. Ďakujem pekne pani doktorka. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Prečítam toto uznesenie celé: „ Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie na základe uznesenia č. 88/2014 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto zo dňa 24.6.2014 informáciu, že projekt „Náš markt“ na Poštovej ulici 

v Bratislave sa nebude realizovať a na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto bude predložený návrh na predaj obchodného podielu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o.“ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za bolo všetkých 17 prítomných poslancov, takže zobrali 

ste na vedomie túto informáciu. Bod č. 31. 
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31. Rôzne  

 

Starosta: 

Rôzne. V bode rôzne nikto neavizoval žiadny bod, takže bez úvodného slova. Otváram 

diskusiu. Končím diskus.., takže predsa! Nech sa páči. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Veľmi krátko. Som si spomenul, že vždy keď prídem k nejakému občasníku Staromestské 

noviny tak to nájdem vždy buď na úrade alebo niekde. A uvedomujem si, že my to k nám na 

Koroničovu ulicu kde bývam, a myslím, že ani v širokom–ďalekom okolí nedostávame. Je to 

možné nejako distribuovať alebo?  

Starosta: 

Robí to Slovenská pošta a poštári. Ja teraz mám sa niekedy stretnúť buď so zástupkyňou 

vedúcej pošty, Hlavnej pošty, takže budem, ja som už o tom s vedúcou hovoril, o týchto 

problémoch. Ona mi prisľúbila, že teda bude hovoriť s poštármi. Teraz opäť budem hovoriť so 

zástupcami pošty. A čo tlačíme na nich, aby teda robili to za čo ich platíme zodpovedne 

a poriadne, pretože toto je jediný komunikačný kanál, ktorý nám mestská časť voči všetkým 

takýto možno trochu archaický ale technicky vlastne stále funkčný, takže my potrebujeme aby to 

fungovalo. Takže... 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

No, a, áno. Áno, nie ste asi, nie ste asi, závisí to vždy od toho poštára. Oni teraz, oni teraz 

zase idú optimalizovať pošty a sieť pôšt a obávam sa, že to vždy vyjde na úkor kvality. To 

znamená, že čo ja si pamätám, ja som s poštou spolupracoval v tejto službe niekoľko, možno aj 15 

rokov a tá kvalita išla rapídne dole po tom ako tí poštári odišli a tí spoľahliví, čo boli dlhoroční a 

išli robiť do Rakúska poštárov a roznášať letáky, tam to majú za podstatne viac peňazí. A dnes má 

Slovenská pošta v Bratislave problém nájsť ľudí, ktorí boli by.. Sú domy alebo sú poštári, neviem 

ak ich poznáte osobne, tak jednoducho ide o tom s tým poštárom, požiadať ho aby to nosil. On to 

má, on to dostane ráno v robote alebo kedy a on to má rozniesť. Niektorí to robia zodpovedne, 

niektorí to robia nezodpovedne, ako je to ako vo všetkom, takže. 

Pán poslanec Holčík, faktická poznámka. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne. Neviem či teda k Tebe nosí tá istá poštárka ako k nám ale ja ju ľutujem, 

lebo tá žena v lete, v zime, v najhoršom počasí, musí s tou károu chodiť. Tá kára je strašne ťažká. 
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Čiže ja sa jej nečudujem a skutočne ja už od nej tie noviny ani nepýtam, ja si ich idem potom 

zobrať na poštu alebo do redakcie. Lebo viem, že by som ju vlastne ešte, by som jej spôsobil 

ďalšiu prácu. Ona za to, chudera, naozaj nemôže.  

Starosta: 

Pani Ležovičová, nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

(úvod mimo mikrofón) obyčajné tiež? Ja chcem prvý raz povedať, že noviny prišli. Takže 

som veľmi rada. Otázka je, že kedy prišli. V prvom rade neskoro. Čiže tam, je to dôležité pre 

občanov lebo je tam, sú tam termíny pre sociálne, kultúru a pre kopu iných informácii. Čiže 

naozaj treba, aby tie noviny chodili na začiatku mesiaca čím skôr. A zároveň vďaka tomu, že 

komunikujem s kultúrou aj so sociálnym nemôžme posunúť, prosím vás, vydávanie novín 

k prvému? Lebo všetky informácie, programy, sociálne aj kultúrne, všetko je k prvému! Čiže 

skúsiť sa dohodnúť s naším, teda (nezrozumiteľné) novinovým, aby teda tie noviny boli tak, aby 

boli čo najskôr k tomu prvému. Potom je zle aj na sociálnom aj na kultúre, že kým sa dostanú 

niektorí k novinám, lístky alebo čo, je vypredané. Takže zmeniť dátum vytláčania novín 

a poprosiť teda tú poštu, že teda aby to roznášali nie na konci mesiaca, teda čím skôr. Lebo sú tam 

termínované veci, ktoré sú dôležité. To je jedna vec čo sa týka novín.  

A chcem poďakovať pánovi starostovi, nám prišla informácia, že budeme mať konečne, 

Staré Mesto, Staromestské hody. Konečne. Každá „ďúra“ v tejto Bratislave tu má hody aj 

vinobrania, aj vinobrania a hody a neviem čo a my nič! Takže som veľmi rada, že budeme mať 

klasické Martinské, Svätomartinské hody a chcem sa poďakovať, že táto akcia je.  

A takisto sa mi páči a myslím, že sa dopracuje ten Rybárske popoludnie, čo bolo teraz cez 

víkend. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Samozrejme, všetci sú pozvaní 11.novembra na Svätého Martina. 

V spolupráci s farnosťou a s arcidiecézou pripravujeme také trojhodinové podujatie. Budú to 

Staromestské Svätomartinské hody. Bude to na Panskej ulici a na Rudnayovom námestí, to 

znamená v blízkosti katedrály, ktorá je vlastne zasvätená patrónovi tohto mesta. Takže z tohto 

dôvodu sú to Martinské a samozrejme všetci sú pozvaní.  

Starosta: 

Jedenásteho. Vernisáž je desiateho ale otvorenie tých hodov bude jedenásteho, v piatok. 

Nebude to niečo zase veľké, dostali ste samozrejme pozvánky, boli ste všetci pozvaní aj teraz vás 

pozývam opakovane. Opäť to bude len, uvidíme, lebo nám sa to trošku bije, že vlastne vzápätí 

potom niekoľko dní začínajú Vianočné trhy, ale napriek tomu, 18.teho začínajú Vianočné trhy, 
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takže prakticky o týždeň. Ale tuto nejakú identitu k mestu, k jeho patrónom asi treba pestovať 

najmä v mladých. Takže robíme to v spolupráci, bude tam aj lampiónový sprievod v spolupráci so 

združením Erko a vlastne tak integrujeme všetky tie aktivity, ktoré súviseli nejako so Svätým 

Martinom. V spolupráci s Bibiánou, v spolupráci s Gašparkovom, takže samozrejme ste všetci 

srdečne pozvaní.  

Ale už neskoro, už končíme diskusiu už.. Á, tak ešte predsa len stihla! 

Poslankyňa Párnická: 

Ste povedali, že začínajú 18-teho Vianočné trhy. Staromestské? 

Starosta: 

Áno. 

Poslankyňa Párnická: 

Ale, že nevieme tú koncepciu, že nemali sme to na komisii, že ako to bude vyzerať alebo či 

sa mení tá koncepcia oproti minulému roku alebo bude to to isté. 

Starosta: 

Tá koncepcia sa nemení, tá vlastne ostáva. To znamená, že vlastne opäť to rozširujeme na 

Hviezdoslavove námestie viac. Klzisko bude až za, na tom priestore tej tančiarne, za hudobným 

pavilónom, v tom priestore. A v priestore medzi Strakovou a Hviezdoslavovým tam budú 

sústredené aktivity pre deti. To pripravuje vlastne, urobia to Technické služby v spolupráci aj 

s kultúrnym oddelením. Tam bude taká zóna kde budú môcť, lebo Vianočné trhy sú aj vo veľkej 

miere o tom, to čo máme my výhodu, že vlastne ten promenádny charakter je aj pre rodiny 

s deťmi. To znamená, že aby tam boli aj aktivity pre deti. Takže opäť to bude o kus posunuté 

a vlastne napĺňame tú koncepciu, ktorá tu bola nejakým spôsobom prezentovaná ešte vlani, na jar, 

urobiť tie Vianočné trhy na celom námestí. To znamená, že na celej tej promenáde, potiahnuť to 

možno až na, perspektívne raz až na Rybné námestie.   

Poslankyňa Párnická: 

Jedine, že či nám to nemôžete poslať, že aby sme to „obrblali“. 

Starosta: 

No, nebudú teraz, nebudú dva stromy s časťou klziska, ale iba jeden strom. To je pozitívna 

správa z pohľadu ochrany, hej? Ochrany zelene. Ale, môžeme, samozrejme, môžeme. Hej. Dobre. 

Takže končím diskusiu v bode Rôzne bez uznesenia a bod č. 32.  

 

32. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto 
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Starosta: 

Informácia o vybavení poslancov... 

Niekto: 

Interpelácií. 

Starosta: 

vybavení interpelácií poslancov. Áno. Takže. O vybavení. Nech sa páči, bez nejakých 

úvodných slov, otváram diskusiu.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vybavení poslancov 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Starosta: 

A čo povedala? 

Niekto:  

( nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Takže o vybavení interpelácií poslancov.. 

Starosta: 

Tak. Takže nech sa páči, prezentujte sa prosím.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Takže 

konštatujem, že ste zobrali informáciu na vedomie. No a teraz bod č. 33. 

 

33. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto 

 

Starosta: 

Interpelácie poslancov alebo voľná zábava.  

Niekto:  

( nie je rozumieť zo záznamu) 
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Starosta: 

Prosím? 

Niekto:  

( nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Ďakujeme mu. 

Viacerí:  

( diskusia, nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Takže dovolím si vám poďakovať všetkým, ktorí ste vydržali do tejto doby. Sa chcem 

poďakovať predtým a týmto si dovolím ukončiť 18., pardon, 21. zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Ďakujem pekne. 

Opäť, ako býva zvykom vlastne po zastupiteľstve, dovoľujem si tých, ktorí majú záujem 

pozvať na krátke stretnutie do Zichyho paláca na neformálne... 

 

 

 

 

 

 


	21. MZ 25.10.2016a
	21. MZ 25.10.2016
	Predsedajúci Mgr. Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:
	Vážené pani poslankyne a poslanci, vítam vás na 21. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Dovoľte, aby som privítal pani riaditeľku Staromestskej knižnice, pani doktorku Juditu Kopáčikovú.
	Dovolím si na úvod prezradiť, že v piatok 21. októbra prevzala pani riaditeľka na slávnostnom stretnutí v Zichyho paláci ocenenie „Senior friendly“ pre Staromestskú knižnicu. Knižnica získala ocenenie v celoslovenskej súťaži v kategórií Kultúrne a vzd...
	Svoju neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnili pani poslankyňa Martina Uličná, pani Marta Černá zo zdravotných dôvodov a pani Lucia Ďuriš Nicholsonová z časti, pardon, z celého rokovania.
	Vychádzajúc z dnešnej prezenčnej listiny konštatujem, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
	Z programu rokovania sťahujem bod č. 1.
	Ďalej pán poslanec Martin Borguľa oznámil písomne, že sa vzdáva členstva v Komisii pre nakladanie s majetkom a financie. Pani poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová oznámila písomne, že sa vzdáva členstva v Komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodi...
	Má niekto z poslancov k predloženému programu doplňujúce návrhy? Nech sa páči. Pán poslanec, pardon, prihlásil sa pán kontrolór. Nech sa páči.
	Miestny kontrolór Ing. Oliver Paradeiser:
	Ďakujem pekne. Sťahujem z rokovania bod č. 21 Správa o výsledku kontroly dodržiavania opatrenia č. 8. Bude predložené na najbližšom zastupiteľstve. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže bod č. 21. Ďalej nech sa páči, pán poslanec Bučko.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Ďakujem pekne, dobré ráno všetkým. Môžem sa spýtať prečo sťahujeme bod č.1? Prečo sťahujete bod č.1? Ja som bol zvedavý na tú informáciu!
	Starosta:
	Tá informácia bola predložená poslancom, pokiaľ niektorý z poslancov chce, aby ten bod bol prerokovaný, môže to navrhnúť. Ja to však za seba sťahujem pretože, uhm, nemyslím si, že je dobré, á, o tejto téme diskutovať ďalej pokiaľ nemáme pripravený nov...
	Pán poslanec Kollár, faktická poznámka nech sa páči.
	Poslanec Ing. Kollár MHA:
	Ja len takú doplňujúcu.. Viete, tu sa tak v kuloároch rozpráva, že niekto s niekým rokoval. Ja si myslím, aj nezávislí poslanci by mohli dostávať priebežne nejaké informácie. Mali by sme tu nejaký korektný režim nastoliť. A tiež ma to veľmi zaujíma, č...
	Starosta:
	Áno.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Žiaľ, to je problém trošku toho, že fungujú tu nejaké poslanecké kluby, Vy ste asi, pokiaľ viem, asi jediný poslanec, ktorý je nezaradený to znamená, že nie je v žiadnom poslaneckom klube, uhm..
	Poslanec Ing. Kollár MHA:
	A kedy sa predloží ten návrh? Alebo kto ho bude predkladať? Nie?
	Starosta:
	Mal by byť predložený na decembrové najneskôr januárové zasadnutie, zastupiteľstvo, podľa toho ako bude pripravený. Malo by ísť o dva návrhy, malo by ísť o dva návrhy VZNka. Jeden návrh VZNka, ktorý bude hovoriť len o pravidlách predaja, času predaja ...
	Pán poslanec Vagač, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Ja len toľko, že ja som v klube a tiež o tom neviem. Takže nie si jediný, ktorý o tom nevie a tiež ma to prekvapuje, že sa sťahuje. A neviem o tom ani ja a sme klub regulérny, nerozpadajúci sa a neviem o tom. Takže... Ďakujem!
	Poslanec Ing. Vagač:
	Informácie tu nejdú a poslanci nevedia a potom keď sa hlasuje, tak potom sú tí blbci, ktorí hlasujú. Ďakujem!
	Starosta:
	Opakujem, že ak niekto má nejaké ďalšie návrhy na doplnenie programu, tak nech sa páči.
	Pán poslanec Holčík.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem pekne. Chcem upozorniť, že predkladateľ má právo akúkoľvek, akýkoľvek materiál, ktorý predložil, aj stiahnuť. A nemusí nikomu vysvetľovať prečo!
	Starosta:
	Pán poslanec Vagač, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Pán Holčík, máte úplne správnu reakciu! Ale ja sa pýtam, že keď sme zastupiteľstvo, ktoré tu má niečo riešiť a niečo hlasovať, tak nie, že má právo, ale snáď aj povinnosť nás informovať, aby sme boli v obraze, že čo sa deje, ako môžeme k tomu prispieť...
	Starosta:
	To som nepovedal!
	Poslanec Ing. Vagač:
	To ste povedali! Že..
	Starosta:
	Nepovedal som, že je to jeho problém!
	Poslanec Ing. Vagač:
	Je to jeho problém!
	Starosta:
	To som nepovedal!
	Poslanec Ing. Vagač:
	Dobre. Ďakujem!
	Starosta:
	Pán poslanec Bučko, nech sa páči.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Skôr sa prikláňam k tomu, že ako má pán starosta právo predložiť tento návrh, tak my máme zas právo pýtať sa, že prečo. No.
	Starosta:
	Aj Vy máte právo predkladať návrhy na rokovanie programu zastupiteľstva.
	Starosta:
	Takže pokiaľ nie sú ďalšie návrhy na doplnenie programu, tak dávam hlasovať o programe dnešného rokovania. Nech sa páči. Prosím, prezentujte sa.
	Starosta:
	Skúste vytiahnuť a zastrčiť. Hm. Vieme pánovi poslancovi Vagačovi vymeniť hlasovacie zariadenie? Môžeme zariadenie pani Uličnej, tá sa ospravedlnila, takže poprosím pán Špuler.
	Starosta:
	Už to funguje, takže poprosím nech sa páči, prezentujte sa prosím.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za bolo 16 poslancov, 2 sa zdržali, takže program bol schválený.
	Členom predsedníctva je zástupkyňa starostu pani Španková.
	Do návrhovej komisie odporúčam určiť poslancov, pána poslanca Straku, pani poslankyňu Oráčovú a pána poslanca Muránskeho. Pokiaľ s tým súhlasíte.. A za overovateľov zápisnice odporúčam pani poslankyňu Satinskú a pána poslanca Zieglera. Ďakujem pekne. ...
	Prezentujte sa najskôr.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem, konštatujem, že návrhová komisia aj overovatelia zápisnice boli schválení. Za hlasovalo 16 poslancov.
	Dovoľujem si pripomenúť, že obed bude o 12:00 hodine a podľa rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva bude o 16:00 hodine zaradený bod Vystúpenie občanov v dĺžke trvania maximálne 30 minút.
	Prosím poslancov, aby sa do doplnenia uznesenia alebo návrhu na ich zmenu zapájali písomnou formou. Poprosím členov návrhovej komisie, aby zaujali miesto. A teraz vážení prítomní pristúpime k prerokovaniu jednotlivých bodov.
	1. Bod č.1 – stiahnutý
	2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
	Starosta:
	Bod č.2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda. O úvodné slovo poprosím pána prednostu Jesenského.
	Starosta:
	Bude to. Trojka je v programe. Tá je v programe.
	JUDr. Jesenský, prednosta:
	Dobrý deň, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľujem si vám predložiť návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda. Tento bol spracovaný vzhľadom na povinnosť a zárove...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Dostál, nech sa páči.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Ďakujem. Ja by som chcel privítať tento návrh. Myslím si, že je dobré, že mestská časť bude mať prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia upravené podrobnosti o organizácii referenda. Tie základné náležitosti sú samozrejme upravené v zákone, ale ...
	Druhá otázka, ktorá zrejme odradzuje od širšieho využívania tohto inštitútu je požiadavka 50 % účasti v samotnom referende čo je tiež asi ťažko naplniteľné, možno s výnimkou nejakých otázok, ktoré by boli predmetom veľmi intenzívneho záujmu obyvateľov...
	K samotnému textu všeobecne záväzného nariadenia by som mal jednu pripomienku respektíve pozmeňujúci návrh. Týka sa paragrafu 3 Vyhlásenie miestneho referenda. Je tam odsek 5, ktorý hovorí o tom, že petíciu a petičné hárky overia v lehote najneskôr 45...
	Nie je mi jasné, prečo sa zvolil takýto kľúč, ja by som za štandardné považoval, aby tých poslancov, ktorí overia petíciu určilo zastupiteľstvo. Čiže navrhujem nové znenie odseku 5. Petíciu a petičné hárky overia v lehote najneskôr 45 dní odo dňa doru...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ja možno len na vysvetlenie. Voliči rozhodli, ktorí z poslancov majú najväčšiu dôveru a tí, preto je tu ten návrh, aby to boli poslanci, ktorí získali najviac hlasov vo voľbách. To znamená tam je priamy mandát, priamy mandát od voličov,...
	Pán poslanec Bučko, faktická poznámka na pána Dostála, nech sa páči.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Ďakujem pekne. Chcem v podstate podporiť tie výhrady, najmä tie prvé dve pripomienky pána poslanca Dostála o tom kvóre respektíve množstve percentuálnych hlasov tých, ktorí žiadajú petične o vyhlásenie referenda. A rovnako tiež sa prihováram za chápan...
	Starosta:
	Samozrejme, je to na vôli zastupiteľstva to znamená, že tam ide o záväznosť toho referenda respektíve ja si myslím, že pokiaľ by to bolo 49% referenda, tak nikto z poslancov ani starosta nebude ignorovať názor týchto, výsledku takéhoto referenda. Len ...
	Pán poslanec Palko, faktická poznámka.
	Poslanec Mgr. Palko:
	Ďakujem. Myslím si, že návrh nerieši, že či sa budú poslanci určovať podľa percentuálneho zisku alebo naozaj iba podľa počtu hlasov. Myslím si, že je to trošku nefér voči poslancom, ktorí boli zvolení v obvodoch s menším počtom obyvateľov. Čiže tiež s...
	Starosta:
	Volebné obvody sú nastavené tak, aby v každom volebnom obvode bol rovnaký počet obyvateľov, približne, takže volebný...
	Pán poslanec Osuský, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec MUDr. Osuský CSc.:
	Ďakujem pekne. Ja sa čestne priznávam, že mám ako-tak zástanca zastupiteľskej demokracie isté výhrady voči referendu ako takému a má sa používať v tých prípadoch, kde, ktoré vyžaduje zákon. To hovorím o veľkom referende. Ale chcem povedať jedno. Ak ho...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, faktická poznámka na predchádzajúce faktické.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Ja som podobne ako poslanec Peter Osuský tiež zástancom zastupiteľskej nepriamej demokracie. Myslím si však, že toto nie je ani tak vec priamej demokracie ako vec participácie obyvateľov a využívanie týchto foriem na miestnej úrovni samosprávy sa mi z...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky, tak končím diskusiu. Poprosím pána prednostu ako navrhovateľa o nejaké záverečné slovo, zhrnutie alebo?
	JUDr. Peter Jesenský, prednosta:
	Uhm, tak myslím že už bol daný pozmeňujúci návrh.
	Starosta:
	Dobre, takže nie. Takže nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Návrhová komisia dostala jeden pozmeňujúci návrh od pána poslanca Dostála. V paragrafu 3 sa odsek 5 nahrádza novým znením: „Petíciu a petičné hárky overia v lehote najneskôr 45 dní odo dňa doručenia petície starosta mestskej časti a aspoň tra...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Takže pozmeňujúci návrh pána Dostála, prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za sú 11, proti nebol nikto, 7 sa zdržali. Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh bol schválený. Ďalej návrhová komisia, nech sa páči.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Teraz môžeme hlasovať o návrhu VZN tak ako celku, s upraveným paragrafom 3 odsek 5.
	Starosta:
	Takže, prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A  hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Za hlasovalo 16 poslancov, 2 sa zdržali, návrh nariadenia bol schválený. Poďme k bodu č.3.
	3. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 2876/88 a 2876/89 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
	Starosta:
	Návrh na predaj pozemkov na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa. Poprosím pani Malinovú z majetkového oddelenia o úvodné slovo. Nech sa páči.
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Ďakujem. Dobrý deň, vážení poslanci, poslankyne. Predkladáme návrh na predaj pozemkov parcela č. 2876/88 a 2876/89 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitným zreteľom je v tomto prípade to, že predmetné pozemky sú pre m...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, otváram diskusiu.
	Ďakujem, končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Keďže návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, hlasujeme o materiáli tak, ako ste ho dostali predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A  hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za hlasovalo 18 poslancov, jednomyseľne schválené ako prípad hodný osobitného zreteľa. Poďme k bodu č.4.
	4. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Špitálska č. 18 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
	Starosta:
	Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18 ako prípad hodný osobitného zreteľa. Poprosím pani Malinovú o úvodné slovo.
	Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Ďakujem. Predkladáme materiál Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. Žiadateľom v tomto prípade je spoločnosť Rýchločistiareň a práčovňa u Dvoch levov, s.r.o., ktorá využíva tento...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, otváram diskusiu, nech sa páči.
	Končím diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy, preto hlasujeme o materiáli tak, ako ste ho máte predložený.
	Starosta:
	To znamená návrh uznesenia ten druhý, ktorý vám bol predložený. Nie ten, ktorý bol v materiáli, ale ten s tými konkrétnymi, s tými cenami. Takže nech sa páči, prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A  hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo všetkých 18 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, takže návrh bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa. Bod č.5.
	5. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k predaju časti potrubia teplovodného prívodu do bytového domu Karadžičova 49,51,53,55
	Starosta:
	Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti k predaju časti potrubia teplovodného prívodu do bytového domu Karadžičova 49,51,53 a 55. Opäť poprosím pani Malinovú o úvodné slovo, nech sa páči.
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Ďakujem veľmi pekne. Predkladáme materiál Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k predaju časti potrubia teplovodného prívodu do bytového domu Karadžičova 49,51,53,55 Bratislava. Materiál sa predkladá na zákla...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Dostál.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Uhm, chcel by som podporiť tento materiál. Vnímam ho v kontexte širšej diskusie, ktorú sme viedli pri predlžovaní zmlúv so spoločnosťou TERMMING. Myslím si, že tam, kde je to možné, kde sú na to technické podmienky a obyvatelia prejavia záujem riešiť ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, faktická poznámka na pána Dostála.
	Poslanec Ing. Kollár MHA:
	Ja by som sa len chcel pripojiť k vystúpeniu pána Dostála a pripomenúť, že toto je jedna z ciest a možno ďalšie cesty budeme predkladať o chvíľu na zastupiteľstvo a to je ďalší pilotný projekt Karadžičova – Justičná – Chorvátska a tak ďalej. V súčasno...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, ďalšie diskusné príspevky? Pokiaľ nie sú, dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Nedostali sme žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujeme o materiáli tak, ako ste ho máte predložený.
	Starosta:
	Nech sa páči, prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A  hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Konštatujem, že návrh bol jednomyseľne schválený. Za hlasovalo 18 poslancov, nikto sa nezdržal a nikto nebol proti. Bod č.6.
	6. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (oblasť odpadového hospodárstva)
	Starosta:
	Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta v oblasti odpadového hospodárstva. Poprosím o úvodné slovo pani doktorku Calpašovú, vedúcu oddelenia dopravy, životného prostredia,...
	RNDr. Anna Calpašová, vedúca oddelenia dopravy, životného prostredia, verejného poriadku a správnych konaní:
	Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. 1. Januára 2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch čím sa zmenila teda rozšírila zodpovednosť, čím voči, pardon, čím oproti platnému zákonu č. 223/2001.. Dobre. Ešte raz?
	Dobrý deň, počuli ste? 1.januára 2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch, čím sa zmenili niektoré samosprávne úlohy a zároveň sa posilnila prenesený výkon štátnej správy o odpadovom hospodárstve. Cieľom navrhovaného Štatútu, dodatku Štatútu, b...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže otváram diskusiu, nech sa páči.
	Pokiaľ nie sú žiadne ďalšie diskusné príspevky, tak dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Nebol nám doručený žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujeme o materiáli tak, ako ste ho máte predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa, prosím.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	Prezentujte sa prosím. Pán Kollár.  Hlasujte, nech sa páči.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za hlasovalo 14 poslancov, 3 sa zdržali, konštatujem, že návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva bol prijatý. Bod č.7.
	7. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku č...... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (rozpočtové určenie príjmov hlavného mesta a mestských častí)
	Starosta:
	Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva k dodatku, ďakujem pekne pani Calpašová, k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta v oblasti rozpočtové určenie príjmov hlavného mesta a mestských častí. Poprosím o úvodné slovo pána Šutaru, povereného riadením ...
	Ing. Štefan Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci. Predkladáme na dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh stanoviska k dodatku Štatútu, ktorý sa týka rozpočtového určenia príjmov hlavného mesta a mestských častí.
	Dňa 3.10.2016 bol doručený list od primátora mesta na vyjadrenie stanoviska mestskej časti k tomuto dodatku Štatútu. Stanovisko mestskej časti musí byť doručené do 2 mesiacov. Ak nie je doručené žiadne stanovisko, tak sa prihliada, že súhlasíme s prel...
	V predmetnej zmene tohto Štatútu sa vlastne len dopĺňajú v článkoch 87 a 89 nové príjmy pre rozpočet mestskej časti a Bratislavy. Je to, sú to výnosy z úhrady trov konania o priestupkoch prejednávaných buď mestskou časťou alebo hlavným mestom.
	Druhá časť tejto zmeny je v článku 91, kde sa mení vlastne prerozdelenie alebo výpočet solidarity mestských častí, ktorý bol, ako vám bol neskôr distribuovaný pôvodný Štatút, v ktorom je to vlastne, bolo to určené 3 % hranicou celkových podielových da...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ja len pripomeniem, že vlastne tento návrh na zmenu prerozdelenia solidarity schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta ešte v decembri minulého roka a zaviazalo primátora, aby okamžite spustil vlastne ten proces zmeny Štatútu. Žia...
	Mestská časť alebo teda z vás poslancov, momentálne ktorí tu sedíte sú dvaja poslanci, ktorí sú aj členmi Mestského zastupiteľstva. Tu je na mieste aj otázka či vôbec mestská časť Staré Mesto má nejakú solidaritu ešte s niekým mať, pretože s ňou nemá ...
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	400.000
	Starosta:
	400.000 euro, ktoré idú malým mestským častiam, ktoré v prepočte na jedného obyvateľa dostávajú okolo 200 euro na hlavu, kým my dostávame...okolo...menej podstatne.
	Ing. Štefan Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	Môžem to prepočítať..
	Starosta:
	Menej ako stovka je to, určite. Takže, tento systém je nastavený trochu nešťastne. Teraz po zvýšení Dane z nehnuteľnosti, potom ako vzrástla aj výber podielových daní, tak je predpoklad, že aj malé mestské časti budú mať viac peňazí ako mali doteraz, ...
	Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec, teraz neviem.. asi faktické poznámky na mňa. Takže pán poslanec Gajdoš, nech sa páči.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Ja absolútne súhlasím v tomto bode s pánom starostom a chcel by som len týmto pádom apelovať nielen našich staromestských poslancov, ktorí sú v podstate v Mestskom zastupiteľstve, v každom prípade na všetkých poslancov v Mestskom zastupiteľstve, aby t...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Ďakujem, pán starosta. Ja Ťa chcem len opraviť a doplniť fakticky, lebo to čo si hovoril nie je správne ani pravdivé, žiaľ. Á, vykopávaš otvorené dvere, lebo ja sám, a Ty to dobre vieš, na Mestskej rade pravidelne atakujem primátora, aby sa solidarita...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Len problém je v tom, že jeho to netrápi tento problém, lebo z jeho peňazí to nejde. Mestské zastupiteľstvo totižto svojím rozhodnutím, Štatútom, rozhodlo o tom, že z našich rozpočtov, miestnych, pôjde pôvodne 3 %, teraz 1.950.000, pôjd...
	Áno, pán poslanec, máš pravdu, že ja som tam veľa krát otváral túto otázku, len pán primátor, pre neho je názor starostov aj názor, no, aj názor poslancov... Apelujem na poslancov, aby proste poslanci boli v tomto aktívni. Lebo poslanci môžu predložiť...
	Ja si myslím, že solidarita by sa mala skončiť a naozaj každá mestská časť nech si prispôsobí svoju samosprávu tým príjmom, ktoré má! Jednoducho nie je mysliteľné, aby my sme mali problém opraviť nejakú cestu a malé mestské časti si stavajú kultúrne d...
	Takže, áno ja viem, že pán poslanec na Mestskej rade vystupuje týmto spôsobom, ale dôležité je aby aj na Mestskom zastupiteľstve takýto pozmeňujúci návrh sa nejaký objavil a aby, aby.. Samozrejme ja urobím tiež všetko preto, aby získal podporu. Myslím...
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	2009
	Starosta:
	Takže 400.000 ročne keď to je, tak to sú už naozaj veľmi pekné peniaze.. keď platíme, my takto prichádzame. Pán poslanec Vagač, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Keď som Vás počúval, tak ste hovorili, že to považujete až za protizákonné, alebo teda ste to povedali, to prerozdeľovanie týmto spôsobom. Tak potom navrhujem, že teda dajme túto vec riešiť právnikom a skúsme naozaj to buď napadnúť súdne alebo teda da...
	Starosta:
	Jasné.
	Poslanec Ing. Vagač:
	A podajme to! Myslím si, že všetci tu, ktorí sme, máme o to záujem za to zabojovať. Ak primátor je ignorant, to my vieme všetci, no tak to riešme my. Dajme sa, vložme sa do toho my. Ďakujem.
	Starosta:
	Ja netvrdím, že je to protizákonné, je to môj laický názor. Nie som právnik, ale vychádza mi z toho, že naozaj o prostriedkoch mestskej časti fakticky rozhoduje niekto iný a nie zastupiteľstvo mestskej časti. To znamená, že skôr ako tie peniaze prídu ...
	Pán poslanec Kollár, faktická, uhm, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Kollár MHA:
	Ďakujem. Ja sa vrátim k tomu predchádzajúcemu rokovaniu, ktoré sme mali k tomu Štatútu. Tam som sa jasne vyslovil, že nejde o solidaritu, ale ide o diskrimináciu častí a hlavne Starého Mesta, aj Petržalky aj ďalších častí. Chcem povedať, že táto solid...
	Starosta:
	Pán poslanec Osuský, faktická poznámka na pána Kollára.
	Poslanec MUDr. Osuský CSc.:
	Samozrejme problém v tom, pán poslanec, je, že toto čo vy pozmeňujete, je návrh primátora respektíve návrh mesta. A toto grémium nemôže pozmeňovať návrhy iných inštitúcií vo svojej podstate. To znamená, my tu stojíme pred rozhodnutím „yes or no“ k tom...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. My máme myslím schválené.. pani Pavlínka tu nie je? My sme schvaľovali už nejaké uznesenie...
	Niekto:
	Áno, podporili sme to.
	Starosta:
	Jasné. Áno, my sme vlastne 8.12. schválili uznesenie, alebo vy ste, pardon, vy ste schválili uznesenie, v ktorom nesúhlasíte so systémom solidarity pre malé mestské časti, tie 3 %. To sa vlastne teraz plní, tie 3 % sa rušia. Odporúčate starostovi roko...
	Pán poslanec Kollár, faktická poznámka nech sa páči.
	Poslanec Ing. Kollár MHA:
	Dávam do pľacu ten svoj názor, aby sme to nejak legislatívne upravili. Aby sme vyjadrili ten svoj názor, že nie. V prípade nech potom mestská, mesto Bratislava je solidárne, ale nie mestské časti.
	Starosta:
	Ďakujem pekne..
	Poslanec Ing. Kollár MHA:
	Si myslím, že ako odporúčanie to môže byť.
	Starosta:
	.Pán poslanec Gajdoš.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Ja som za doplnenie, poprípade ak teda to súhlasu za doplnenie s tým, že teda žiadame zrušenie. Vo všeobecnosti, solidarity.
	Starosta:
	Pán poslanec Borguľa, diskusný príspevok.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Ja svoj diskusný príspevok začnem len krátkou otázkou, lebo ja si myslím, že sa nevenujeme úplne téme. Tuto je téma o tom, že vy žiadate, mestské časti, starostovia, žiadate v podstate po slovensky povedané to, aby developerský poplatok sa delil v pom...
	Starosta:
	Teraz hovoríme o solidarite!
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Dobre! Tá druhá zmena sa dá, ešte tu bude druhý bod..
	Starosta:
	Áno!
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Druhá zmena sa (nie je ďalej rozumieť). Ospravedlňujem sa!
	Starosta:
	Áno! Áno! Áno!
	Starosta:
	Teraz pán poslanec Vagač chce reagovať faktickou na koho?
	Poslanec Ing. Vagač (z diaľky):
	Na pána Gajdoša.
	Starosta:
	No on mal faktickú, takže na faktickú by sa nemalo reagovať faktickou, hovorte nech sa páči.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Že, že predtým ako by prešiel Tvoj návrh, tak navrhujem, aby ste naozaj si dali spraviť tú právnu analýzu. Chcete to tak aby sme to dali do, Vás zaviazali alebo...
	Starosta:
	Nemusíte ma zaväzovať, ja to dám spraviť! Pani doktorka Haanová to má poznačené, že sa na to pozrie, že ako to je.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Čo môžeme pre to spraviť právne, zrušiť takúto solidaritu a čo pre to môžeme spraviť. Že či to vôbec ide a čo je na tom nezákonné a poďme do toho! Ak nechcete zaviazať, tak nedám návrh, ale tak si to osvojte a dajte to vypracovať. Ďakujem.
	Starosta:
	Určite áno. Poprosím pani doktorku, má to poznačené. Pán poslanec Holčík, faktická poznámka.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem. Ja som sa už predtým hlásil, lebo ja by som len chcel upozorniť, že je to napísané, „písomné stanovisko musí obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenia sa neprihliada“. Čiže v tomto bode môžem povedať len áno alebo nie....
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Osuský, diskusný príspevok.
	Poslanec MUDr. Osuský CSc.:
	Ja len potvrdzujem to, čo povedal Štefan Holčík, ja už som to nakoniec povedal, toto je pozícia „yes or no“. Budem hlasovať proti a uznajme, priatelia, že nie je našou úlohou teraz začať radiť, že či sa má mesto zrieknuť 1.950.000 alebo sa má zrušiť s...
	Starosta:
	Pán poslanec Dostál, faktická na pána Osuského.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	No, ak to dobre čítam tak ten návrh je návrh na zmenu Štatútu, ktorým sa zníži a obmedzí solidarita..
	Starosta:
	Áno.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Čiže ak ho odmietneme, tak my tým síce môžeme myslieť, že chceme tú solidaritu úplne zrušiť, ale skutočne odmietneme návrh a budeme hlasovať proti návrhu, ktorý súčasnú mieru solidarity znižuje a obmedzuje. A teda z pohľadu našej mestskej časti ten st...
	A pokiaľ ide o tú tému, že je to protizákonné, však dajme si spraviť právnu analýzu. Ja si nemyslím, že je to protizákonné, tak ako nie všetky zlé zákony sú hneď nutne protiústavné. Ja súhlasím s tým, že tým mesto zasahuje do, do, v podstate kompetenc...
	Starosta:
	Ja chcem potvrdiť, tento rok, pre vašu informáciu, išlo alebo ide na solidaritu asi 2.300.000 euro. To znamená, že znižuje sa. Lebo boli to 3 %. To znamená, že ako rástli výnosy, tak to rástlo. Až na 2.300.000. Toto je, už toto je istý sek. Hej? Nasta...
	Pán poslanec Gajdoš, faktická.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Pán starosta na vás. Čiže aby to bolo úplne, úplne jasné, lebo niekto chce vyjadrovať negatívny postoj k tomuto a tým vyjadriť nespokojnosť. Čiže pre nás je, pre nás, mestskú časť, je určite výhodnejšie schváliť momentálny stav..
	Starosta:
	Návrh.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	..tým, že to podporíme, teda pardon návrh, tým že to podporíme a v podstate tými rokovaniami ďalšími sa budeme snažiť vynegociovať lepšie podmienky.
	Starosta:
	Presne tak! Pán poslanec Bučko, faktická poznámka.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Áno, Staré Mesto by sa malo stať objektom solidarity, čiže my by sme mali dostávať.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, diskusný ešte?
	Poslanec Ing. Kollár MHA:
	Takže, pod ťarchou takzvaných argumentov, o ktorých ste hovorili, sťahujem svoj návrh. Nie preto, že by som ho považoval za nesprávny, ale preto, aby sa dostal na správny stôl a preto vystúpim v rámci  hodine otázok na zastupiteľstve mesta a budem svo...
	Starosta:
	Ja ďakujem pán poslanec. Dovolím si tým ukončiť diskusiu. Pán Šutara, nič? Na záver? Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. K bodu č.7.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Keďže pán poslanec Kollár stiahol svoj pozmeňujúci návrh, tak konštatujem, že návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy a môžme hlasovať o materiáli tak, ako ho máme predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím prezentujte sa, dámy a páni.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 18 poslancov a 1 sa zdržal, takže návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva bol schválený. Bod č.8.
	8. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2016 z ... 2016 o miestnom poplatku za rozvoj
	Starosta:
	Návrh stanoviska miestneho poplatku, pardon, miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o miestnom poplatku za rozvoj. Poprosím pána Šutaru, to je bod, o ktorom hovoril pán poslanec Borguľa pre...
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	Ďakujem za slovo. V predmetnom stanovisku, ktoré predkladáme na rokovanie dnešného zastupiteľstva je vlastne vyjadrenie nesúhlasného stanoviska mestskej časti k predkladanému návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavným mestom Slovenskej republiky, B...
	K danému návrhu všeobecne záväzného nariadenia môžem povedať, že tento poplatok by sa mohol vyberať na území mesta alebo mestských častí od 1.11. kedy prišiel do platnosti tento zákon 57..47.. 447/2015 o tomto miestnom poplatku. Akonáhle mestská časť ...
	Starosta:
	Dopravy
	Ing.Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	.. tento zákon, Ministerstvo výstavby, vlastne uvažuje nad tým, že by odložilo účinnosť tohto zákona o rok. Ale to zatiaľ som nezachytil túto informáciu, len také mediálne šumy.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Tento návrh uznesenia, ako povedal pán Šutara, vychádza vlastne z jednotného stanoviska, postoja 17 starostov mestských častí, kde dokázal pán primátor zjednotiť zástupcov alebo štatutárov jednotlivých, všetkých mestských častí, ktorí i...
	Pretože mestská časť má k dispozícii, má stavebný úrad, ktorý má tieto informácie. Avšak tie informácie, ktoré sú podkladom pre vyrúbenie poplatku za rozvoj sa nenachádzajú, ako sa Magistrát mylne domnieva, v kolaudačnom rozhodnutí alebo pardon, v sta...
	Ďalší argument. Naozaj v zmysle zákona je jasne stanovené na aké kapitálové výdavky môže tento výnos z poplatku za rozvoj ísť. 70 až 80 % tých činností, ktoré tam sú, sú v kompetencii mestských častí. Či už ide o materské školy, školské zariadenia, zá...
	Na to sú ale názory rôzne, pán poslanec Borguľa sa hlási do diskusie, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Áno, samozrejme, že sa hlásim a ja sa vyjadrím aj k jednému tomu, že nesúhlasíš s VZNkom aj k tomu, že súhlasíš so zmenou Štatútu a začnem tou zmenou Štatútu. A to je, Rado, prepáč, ale Ty si tu hlúpo naletel ostatným starostom. A ja to vysvetlím, že ...
	Staré Mesto je stabilizované územie, vo veľkej miere stabilizované územie. My momentálne sa stavia Zuckermandel, stavia sa Blumentál, stavia sa Bezručova, to sú územia, ktoré už majú vydané územné povolenia čiže tieto už nikdy daniť nebudeme môcť. Nik...
	Prekvapený som, že nesúhlasíš s VZNkom, lebo rovnako s ním nesúhlasím. To VZNko je tak katastrofálne napísané, tak katastrofálne napísané, že je právne nevymožiteľné. Alebo je vymožiteľné, ale je veľmi ľahko obíditeľné, že nakoniec ani nikto tie penia...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Dovolím si povedať, že nedostaneme z toho balíka nič. Nedostaneme nič! Máme skúsenosť s pánom primátorom. Nechcem chodiť ďaleko do histórie. Tento rok príprava predsedníctva. Myslíte, že pán primátor sa spýtal čo mestská časť potrebuje ...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ale pokiaľ sú takéto vzťahy aké sú, tak jednoducho to nie je normálne, aby mestské časti alebo starosta dostal odpoveď od primátora po roku, ale keď súkromný žiadateľ žiada o predaj pozemku, tak má za mesiac odpoveď. Toto je v poriadku? Myslím si, že ...
	Pán poslanec Kollár, faktická poznámka nech sa páči, na pána poslanca Borguľu.
	Poslanec Ing. Kollár MHA:
	Áno, na pána poslanca Borguľu. Martin, ďakujem za vyčerpávajúcu logickú, ekonomickú a zdravým rozumom fundamentálnu vystúpenie v tomto smere. Tak postavme si veci tak, my tu niečo možná teraz vyberieme, ale z toho veľkého budgetu určite minimálne dost...
	Starosta:
	Pán poslanec Boháč, nech sa páči, faktická na pána Borguľu.
	Poslanec Ing. arch. Boháč:
	Áno, tak to čo povedal Martin Borguľa má svoje rácio. Vychádza to žiaľbohu z negatívnych skúseností, ktoré zase na druhej strane máme my a riadime sa tým ´radšej vrabec v ruke ako holub na streche´. Ale to čo povedal, veľmi briefly, tak to sedí. Druhá...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Ziegler.
	Poslanec Ing. Ziegler:
	Uhm, viac menej to čo povedali moji predrečníci, naozaj pán Borguľa to čo si povedal má hlavu – pätu, má to logiku.  Ale ono to naozaj naráža na to, čo povedal pán starosta. My to dobre vidíme práve pri tej solidarite. Že to, čo ste povedali by bola a...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Holčík.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem pekne. Ja som z tohto celého čo sme tu teraz počuli mal taký dojem, že keby sa.. vzhľadom na to, že ten materiál sa volá Návrh stanoviska k tomu nariadeniu mestskému, že by úplne stačilo, keby sme hlasovali o tom prvom bode A ´nesúhlasí s návr...
	Starosta:
	Chápem...
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Lebo ten bod A...
	Starosta:
	Chápem, chápem pán poslanec kam smeruješ. Priznám sa, že v tomto je tam dohoda na jednotnom postupe starostov a nerád by som bol ten, kto by túto dohodu porušil, aby potom na mňa poukazovali, že ´pozrite sa, on je ten, ktorý to, ktorý nedodržal slovo´...
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Môžem to teda dopovedať?
	Starosta:
	Môžeš. Nech sa páči. Poprosím nový, nová faktická.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Že ja by som navrhoval o každom bode A, B, C hlasovať zvlášť.
	Starosta:
	Ako pozmeňujúci návrh. Ale to musíš, myslím, dať nie faktickej, ale v príspevku. Ale v príspevku to musíš povedať. Pán poslanec Boruguľa. Faktická.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Pán starosta, je strašne krátkozraké, že na základe vzťahu s terajším primátorom, ktorý bude možno ešte trvať 2 roky a viac nie, nastavujete vzťah na niekoľko možno desaťročí rovnako ako solidaritu. A to je podľa mňa veľká hlúposť.
	Čo sa týka primátora samotného. Dobre, dostal peniaze na euro predsedníctvo. Ja si nemyslím, že on bol ten, ktorý o tom rozhodoval kam tie peniaze pôjdu, ale on bol ten, ktorému bolo nadiktované. Ale aj keď to tak nebolo, tak on tie peniaze použil vo ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Chcem len upozorniť, že vlastne delíme ešte kozu, ktorá behá niekde po lúke pretože..
	Niekto:
	Ty si dal návrh!
	Starosta:
	No, pretože nevieme ako vôbec dopadne. Však aj sú iniciatívy, sú myslím, že podania na Ústavný súd, sú iniciatívy v parlamente na zmenu zákona, takže..
	Pán poslanec Osuský, faktická poznámka
	Poslanec MUDr. Osuský CSc.:
	Ja len podčiarkujem to, čo zaznelo. Že presne vzaté, je reč o vrabcovi v hrsti alebo holubovi na streche. Rácio ten návrh kolegu Borguľu nepochybne má a ja chápem, pán starosta, že máte psycho-traumu zo súžitia s primátorom; na druhej strane pri tých ...
	Starosta:
	Teraz ste to presne pomenovali, pretože v Mestskom zastupiteľstve pri súčasnom systéme volebnom a prerozdelenie mandátov budú mať vždy väčšinu tie mestské časti, ktoré budú z toho profitovať. A neviem prečo by boli, že sa zrieknu v prospech Starého Me...
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Uhm, bolo tu avizované, že možno ešte dôjde k odloženiu účinnosti zákona. Ja toto nepredpokladám, teda nemám informácie z ministerstva, ale v parlamente už prešiel prvým čítaním poslanecký návrh, ktorý sa mení ten zákon o poplatku za miestny rozvoj. A...
	Druhá vec, ktorú chcem povedať je, že v celej tejto debate mi trochu chýbajú nejaké jasné čísla, na základe ktorých mesto tvrdí, že ono chce, mestské časti tvrdia, že oni chcú. A ja viem, že asi sa to nedá úplne presne odhadnúť aké náklady tam sú, ale...
	Súhlasím s tým čo tu zaznelo pokiaľ ide o to, aby sme toto sa snažili dať do súvisu so solidaritou. Že ak sa posilnia právomoci mestských častí respektíve tie mestské časti, ktoré získavajú zo solidarity výrazne získajú na tomto poplatku, tak by sa to...
	Či je to rozhodnutie na dlhé roky, tým by som si tiež nebol taký istý, pretože je to rozhodnutie ako každé iné a tiež ho možno zmeniť.
	A zmysel zákona je ale taký, aby sa samosprávam pokryli náklady, ktoré súvisia s novou výstavbou. A z toho mne logicky vyplýva, že väčšina tých nákladov, poprosím o druhý príspevok, väčšina nákladov, ktoré súvisia s výstavbou vzniká priamo v tej lokal...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa, diskusný príspevok tretí.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Ja dávam návrh, aby sme o bodoch A, B, C hlasovali oddelene.
	Starosta:
	Pán poslanec Holčík.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem pekne. Ja som toto vlastne predtým navrhol, tak..
	Starosta:
	Ty si to avizoval, on Ťa predbehol, ukradol Ti Tvoj návrh.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	...dávam na papieri, je to spolu s Borguľom.
	Starosta:
	Dobre. Ďakujem pekne. Pán poslanec Vagač.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Aby som dlho neopakoval to, čo už tu bolo povedané. Ja teda skutočne súhlasím skôr s pánom Borguľom práve preto, že naša mestská časť, síce áno, ´lepší vrabec v hrsti´, ale zdá sa mi to veľmi krátkozraké. A myslím si, že, za druhé, pán Nesrovnal tam n...
	Starosta:
	Ja len chcem upozorniť, pán poslanec, jedna poznámka k tomu, že Vajnory niekoľko rokov žiadajú, aby bola električka predĺžená až do Vajnor. Keby to bolo na nich, tak vás ubezpečujem, že tá električka je už postavená.
	Niekto:
	Nemá peniaze!
	Starosta:
	No, nemá peniaze, no! Ale mesto peniaze možno má, ale nerobí to. Takže to len na margo toho čo ste povedali, že o tej električke. Ale v zákone je presne špecifikované, že na aké, na čo konkrétne môže ísť. To znamená, že nemôže ísť na hocičo, tie penia...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Pán poslanec Boháč, faktická poznámka na pána Vagača.
	Poslanec Ing. arch. Boháč:
	Ja si myslím, že tie peniaze prioritne by mali ísť naozaj, tak sú myslené, lebo aj tá výška je skôr na dobudovanie potrebných dopravných najbližších vzťahov, križovatiek, prípadne nejakých jasiel, škôlky a tak ďalej. Pokiaľ by to tam bolo, ktoré súkro...
	Starosta:
	Tuto chcem upozorniť, že áno, ďakujem pekne pán poslanec, to je presne o tom, že tento poplatok za rozvoj má nahradiť vlastne vynútené, vyvolané investície...
	Niekto:
	Starosta:
	No to v zákone nie je napísané, ale v podstate všetci vieme ako ten zákon vznikal a že riešil vlastne problematiku niektorých obcí, ktoré takýmto spôsobom chceli prostredníctvom darov a tak ďalej riešiť vyvolané investície, ktoré súvisia s výstavbou. ...
	Viacerí:
	Starosta:
	Lebo vyvolaná investícia nikde v zákone nie je napísaná. Pán poslanec Ziegler, faktická, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Ziegler:
	Malá poznámka, že ono sa to nazýva poplatok za rozvoj, ale ja si myslím, že hlavne v tých obytných štvrtiach bude to prenášané v tej cenotvorbe na tých ľudí čo si tie nehnuteľnosti budú kupovať. To znamená, môžeme to nazvať nejakou novou daňou, ktorú ...
	Starosta:
	Pán poslanec, aj vyvolané investície zaplatia tí obyvatelia. To znamená, že ten každý náklad, ktorý má investor, či sa to volá vyvolaná investícia alebo sa to volá poplatok za rozvoj, platí v konečnom dôsledku ten zákazník. Pán poslanec Bútora, poprosím.
	Poslanec Bc. Bútora:
	Ja som len k tým vyvolaným investíciám. Že súhlasím s tým čo si hovoril, len v tom zákone to nie je toto vôbec ošetrené, takže momentálne hrozí to, že vlastne aj po zavedení tohto poplatku, ešte zároveň samosprávy budú uplatňovať aj naďalej tie vyvola...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ďalšie diskusné príspevky? Pokiaľ nie sú, dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Ďakujem pekne. Návrhová komisia dostala jeden pozmeňovací návrh od pána poslanca Holčíka, ktorý navrhuje: „Navrhujem hlasovať o jednotlivých bodoch uznesenia A, B a C o každom zvlášť.“
	Viacerí:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Písomne od Holčíka!
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Tak! To nejde o to, že kto to skôr povie...
	Starosta:
	Poprosím, páni poslanci, hláste sa, nevykrikujme!
	Takže nech sa páči..
	Viacerí:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	O svojom návrhu môžeš dať, ale nie o druhom návrhu.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Poďme, nech sa páči. Hlasujete o návrhu na samostatné hlasovanie. Takže rozumeli sme?
	Prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 16 poslancov, 2 sa zdržali. Takže nech sa páči, hlasujte teraz o, nech sa páči, návrhová komisia. Najskôr bod A.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Budeme hlasovať o bode A.
	Starosta:
	Takže nech sa páči, prosím, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že jednomyseľne ste schválili bod A to znamená, že Miestne zastupiteľstvo nesúhlasí s návrhom všeobecne záväzného nariadenia. Ďalej poprosím, za hlasovalo 17 poslancov. Návrhová komisia nech sa páči.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Budeme hlasovať o bode B tak, ako je to uvedené v materiáli.
	Starosta:
	Takže prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za hlasovali 4, proti boli 6ti,  8mi sa zdržali. Takže návrh, bod B nebol schválený. A bod C tým pádom nemá zmysel, je to irelevantné, pretože bod B nebol schválený. Takže o bode C myslím, že už nemá význam hlasovať. Takže ďakujem pekne...
	9. Správa o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2015
	Starosta:
	Správa o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu, a pardon, účasťou mestskej časti za rok 2015, hej? Nech sa páči, otváram disk.., pardon, úvodné slovo pán Šutara.
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	Takže len v skratke. V predloženej správe sme zosumarizovali hospodárenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti za rok 2015. Väčšina týchto spoločností je buď v útlme alebo tesne pred konkurzom, prípadne likvidáciou týchto spoločn...
	Konkrétne spoločnosť REVITAL nevykazovala v roku 2015 žiadnu činnosť. Táto spoločnosť je v likvidácii. Mestská časť je vlastne likvidátorom tejto spoločnosti. Momentálne prebiehajú všetky právne úkony na to, aby táto spoločnosť bola zlikvidovaná a vym...
	Hospodárenie spoločnosti MESFEND, s.r.o.. Táto spoločnosť tiež nevykazovala v roku 2015 žiadnu činnosť a od 3.9.2003 je v konkurze.
	Spoločnosť Staromestská, a.s. tá naopak zažila v poslednom období svoj rozvoj. Rozšíril sa predmet jej činnosti, zvýšil sa objem jej tržieb, nákladov aj výnosov. Taktiež v roku 2015 mala 14 zamestnancov a v tomto roku rozhodol jediný akcionár o rozdel...
	K spoločnosti TV CENTRUM,s.r.o.. Táto spoločnosť tiež nevykazovala v roku 2015 žiadnu činnosť. Na rokovanie tohto zastupiteľstva ide materiál na zrušenie tejto spoločnosti.
	Spoločnosť Náš Markt, s.r.o., tá v posledných dvoch rokoch, odkedy bola zriadená na vybudovanie Nášho Marktu na Poštovej ulici nevykazovala tiež tú činnosť, na ktorú bola zriadená a mestská časť tiež pripravila na rokovanie tohto zastupiteľstva materi...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán Holčík, nech sa páči.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem pekne. Ja sa chcem len opýtať či je naozaj pravda, že spoločnosť MESFEND je od 9.3.2003 v konkurze. To nemá byť 2013?
	Ing. Štefan Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	Áno, od 2003.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem.
	Starosta:
	Pán poslanec Gajdoš.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Ja by som chcel, ja by som sa chcel vyjadriť ako člen dozornej rady k spoločnosti Naš Markt. My by sme si mali, asi ako mestská časť respektíve poslanci a vo všeobecnosti, povedať čo s touto spoločnosťou chceme robiť. Čiže či bude iba ležať ľadom či t...
	Starosta:
	Už bolo schválené, na minulom zastupiteľstve bol schválený..
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Dobre, pardon!
	Starosta:
	Už sme sa dohodli aj s druhým spoločníkom na ukončení spolupráce s tým, že teraz rokujeme s ním o odpredaji nášho podielu. Nech sa páči ďalej.
	Končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia k bodu č.9.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh a tak budeme hlasovať o pôvodnom návrhu ako je to uvedené v predloženom materiáli.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, prezentujte sa. Ak je vás dosť.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím. Prezentujte sa najskôr všetci.. Ešte pán poslanec Kollár, ten tu nie je... Takže nech sa páči hlasujte!
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Za 16, jednomyseľne za. Konštatujem, že správu ste zobrali na vedomie, dámy a páni. Bod č. 10.
	10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - sociálna oblasť
	Starosta:
	Myslím, že bez nejakého úvodného slova môžme. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej. Otváram diskusiu.
	Končím diskusiu a nech sa páči prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať o pôvodnom návrhu ako je tu uvedené v materiáli.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem. Konštatujem, že za hlasovali všetci prítomní poslanci. To znamená 16 za. Návrh bol schválený, dotácie v sociálnej oblasti. Bod č. 11.
	11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - oblasť školstva
	Starosta:
	Opäť bez úvodného slova, otváram diskusiu. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti školstva. Nech sa páči diskusia.
	Nikto sa nehlási, ďakujem pekne. Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať tak, ako je to uvedené v pôvodnom materiáli.
	Starosta:
	Prosím, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem. Konštatujem, že za hlasovalo všetkých 16 prítomných poslancov a návrh dotácii v oblasti školstva bol schválený. Bod č. 12.
	12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - oblasť kultúry
	Starosta:
	Návrh na dotácie v oblasti kultúry. Bez úvodného slova poprosím. Diskusiu otváram, nech sa páči.
	Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh. Budeme hlasovať o tom ako je materiál uvedený, pôvodný.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Už je vás 17 a všetci za. Takže konštatujem, že návrh bol jednomyseľne schválený. Za hlasovalo všetkých 17 prítomných poslancov. Bod č. 13.
	13. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2016/2017
	Starosta:
	Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2016/2017. Poprosím pani doktorku Calpašovú, vedúcu oddelenia o úvodné slovo.
	RNDr. Calpašová, vedúca oddelenia dopravy, životného prostredia, verejného poriadku a správnych konaní:
	Dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni. Bol vám predložený návrh plánu zimnej služby na sezónu 2016/2017, ktorý zadefinoval časové obdobie, spôsob zabezpečenia zimnej údržby a personálne zabezpečenie zimnej údržby. Zimnú údržbu, zimná údržba bude realizo...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči.
	Tak končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia k bodu č.13.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať o materiáli tak, ako je to uvedené v materiáli.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Konštatujem, že za hlasovalo všetkých 17 prítomných poslancov. A to znamená, že návrh plánu zimnej služby bol schválený. Ďakujem pekne pani Calpašová. Bod č. 14.
	14. Návrh na podanie návrhu na zrušenie obchodnej spoločnosti TV CENTRUM, s.r.o.
	Starosta:
	Návrh na podanie návrhu, návrh na podanie návrhu? Na zrušenie obchodnej spoločnosti TV CENTRUM, s. r. o. Poprosím o úvodné slovo pani doktorku Hahnovú, vedúcu oddelenia právneho a správnych činností.
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Dobrý deň prajem, vážený pán starosta, vážené plénum. Tak ako spomínal kolega v predchádzajúcom materiáli o hospodárení spoločností, jedná sa o jednu zo spoločností, kde má mestská časť 20 % podiel a ktorá v podstate nevykazuje žiadnu činnosť. V roku ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči.
	Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať o pôvodnom návrhu ako je to uvedené v materiáli.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že návrh bol schválený keď za hlasovalo 17 prítomných poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.  Bod č. 15.
	15. Návrh súhlasu so spolufinancovaním projektu „Interreg Slovakia - Hungary 2014-2020: Posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov a osôb“
	Starosta:
	Návrh súhlasu so spolufinancovaním projektu „Interreg Slovakia - Hungary 2014-2020: Posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov a osôb“. Ako iste viete, mestská časť Staré Mesto má partnerskú mestskú časť Budavár, čo je vlastne centrálna mest...
	Bc. Eva Záhorecová, referát prípravy a koordinácie projektov:
	Dobrý deň prajem. Návrh súhlasu k danej aktivite vyplýva z požiadaviek, ktoré sú potrebné na splnenie projektu a jeho žiadosti o spolufinancovanie, kde naša spolupráca maximálna pre tento projekt je 17.500 eur na 2 roky. V rámci tejto aktivity by sme ...
	Starosta:
	Všetko? Na úvod, dobre.
	Bc. Záhorecová, referát prípravy a koordinácie projektov:
	Na úvod.
	Starosta:
	Dobre, tak nech sa páči diskusia. Pán Ziegler, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Ziegler:
	Ja by som sa chcel spýtať, teda keby sme to mohli trošku rozviesť, hej? Lebo 350.000 eur, hej, je pomerne veľká kopa peňazí a teraz čo to konkrétne mestskej časti prinesie. Pretože aj ten materiál je veľmi tak napísaný, že až tak sa z toho nedá vyčíta...
	Bc. Eva Záhorecová, referát prípravy a koordinácie projektov:
	Tak v oblasti vlastne spolupráce na tej inštitucionálnej úrovni, samozrejme, že očakávame priaznivý efekt aj pre obyvateľov vzhľadom k tomu, že výmenou skúseností a riešením jednotlivých spoločenských problémov, ktoré by sme mohli mať spoločné, by sme...
	Starosta:
	Pán poslanec Vagač.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Ďakujem za slovo. Priznám sa, že takto spracovaný materiál proste nemôžem podporiť. Toto je vyslovene nekonkrétne. Tu vlastne my nič vlastne nevieme a podporujem otázku pána Zieglera. Aj Vaša odpoveď.. Prepáčte, ale Vy poviete, že je to najviac na to,...
	Starosta:
	Pán poslanec, prosím Vás...
	Poslanec Ing. Vagač:
	Ja Vás tiež poprosím, pán starosta!
	Starosta:
	Je to posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov a osôb.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Skúste byť konkrétnejší, lebo ak tento odsek, tento odsek nehovorí o ničom! Skutočne, začnite byť konkrétnejší za čo to je, tieto peniaze.
	Starosta:
	Je to posilnenie..
	Poslanec Ing. Vagač:
	Za toto sa nedá hlasovať. Lebo to odhlasujeme veľmi nekonkrétne, nič jasne nehovoriace a už vôbec nehovorím o návratnosti alebo nejakej efektivite vynaložených prostriedkov. Skutočne neviem na čo to je.
	Starosta:
	Keby ste si pozorne ten materiál prečítali...
	Poslanec Ing. Vagač:
	Ja som si ho prečítal..
	Starosta:
	Môžem hovoriť? Pardon!
	Poslanec Ing. Vagač:
	...a počúval som predkladateľa veľmi pozorne. A nevidím tam nič také konkrétne, ktoré by som povedal, že ´Aha! Tak tuto sme vynaložili peniaze na to, že toto sa zlepší´. Tuto nejaký, pani hovorila o nejakom portále, o nejakých kultúrnom webe.. Však t...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Tak ako mestská časť Staré Mesto rozvíja spoluprácu s mestskou časťou Praha 1, ktorá je našou partnerskou časťou, tak máme záujem spolupracovať aj s ostatnými partnerskými mestskými časťami.
	Tu sa naskytla príležitosť, že bola vyhlásená výzva na posilnenie cezhraničnej spolupráce slovenských a maďarských obcí. Doteraz mestská časť sa takýchto projektov nezúčastňovala. Sú to vlastne prostriedky, ktoré idú z Európskeho fondu regionálneho ro...
	Tak ako sa nám osvedčila spolupráca s Prahou 1, ako sme ju naštartovali. To znamená, že z vlastných prostriedkov organizujeme napríklad sme obnovili výmenné pobyty našich seniorov. Ďalej tá spolupráca pokračuje na úrovni stretávania sa pracovníkov mie...
	V tomto prípade je tu príležitosť aby sme takéto niečo nefinancovali z vlastných prostriedkov, ale využili na to prostriedky, ktoré ponúka Európsky fond regionálneho rozvoja. To znamená tie veci, ktoré my robíme napríklad s Prahou. Robíme to preto, le...
	Napríklad mesto Olomouc s nami nadviazalo spoluprácu a všetko to financovalo práve z toho Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Oni sem chodili na pobyty, na návštevy, si tu organizovali výstavy výmenné napríklad, a tak ďalej. A to všetko oni financo...
	Staré Mesto doteraz, neviem či boli takéto výzvy v minulosti alebo či proste neboli nastavené tak, aby sa ich mohlo zúčastňovať. Teraz sa môžeme zúčastňovať týchto výziev a môžeme sa uchádzať o tieto prostriedky. To znamená, že to je jedna dôležitá ve...
	Z toho vlastne pramení ten návrh aby sme zdôrazňovali to, že v tomto prípade alebo s touto mestskou časťou máme naozaj, naozaj spoločnú históriu. Takže je to nastavené tak, aby mestská časť v rámci toho mohla okrem iného, aj v rámci tejto prezentácie ...
	Neviem, že aká je Vaša predstava, že ako by to malo fungovať, ale je to, vychádzame z toho na čo je ten program určený. Na toto je on určený. Na posilnenie cezhraničnej spolupráce, verejných orgánov a osôb. Takže toto sa snažíme napĺňať.
	Pán poslanec Muránsky, nech sa páči, diskusný, á, faktická poznámka.
	Poslanec Muránsky:
	Ja súhlasím s kolegom Vagačom, že teda ten materiál je naozaj vypracovaný dosť nezrozumiteľne a celkovo nie je dobre. No napriek tomu si myslím, teda po vysvetlení, ktoré som dostal, aj som to namietal už na Miestnej rade, že teda takýto materiál je m...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem pekne. Myslím, že by bolo nerozumné odmietnuť sumu 330.000, ktorú mi ponúkajú za to, aby som ušetril 17.500. O tom, že aké by boli možné výdavky, ktoré by z týchto peňazí boli, môžem rovno povedať, že v kultúrnej oblasti napríklad sa dá urobiť...
	Ďalšia vec je, že napríklad koncerty. My sme zažili v Budapešti jeden veľmi dobrý, moderný koncert, hoci ja nie som nejak zástanca moderného umenia, ktorý by sa dal preniesť do Bratislavy a zase bratislavskí hudobníci by mohli vystupovať v Budapešti. ...
	A čo sa týka tej spolupráce aj úradov. Zistili sme, že v Budapešti, a nielen tam, majú tie isté problémy, ako napríklad s tými krčmami, ktorých sa nedá zastaviť. Spolupráca by iste v tomto veľmi pomohla. Že tie peniaze nie sú vyhodené, oni sú len zálo...
	Starosta:
	Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Pán poslanec Boháč, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. arch. Boháč:
	Uhm, viem čo chýbalo Maťovi Vagačovi. Chcel nejakú konkretizáciu. Len niekedy v týchto projektoch proste sa ide tak „vabank“, aj keď môžeš mi oponovať, že to sa nemôže lebo spravujeme nejaké verejné peniaze. Ale keby som teda chcel byť presný, tak je ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár.
	Poslanec Ing. Kollár MHA:
	Ja si myslím, že nikto neodcudzuje to, že by sa mala zintenzívniť spolupráca a to cezhraničná, medzi Slovenskom a Maďarskom. Len veľmi dobre Maťo Vagač povedal, že chýba tu nie transparentnosť, ale predovšetkým cielené úlohy. A preto by som odporučil ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Satinská.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	Ďakujem za slovo. Ja mám také iba dve jednoduché otázky. Pán starosta a pani vicestarostka, viete po maďarsky?
	Starosta:
	Pani poslankyňa, neviem po maďarsky, ale hovorím so starostom Budaváru po anglicky. Dohovoríme sa bez problémov.
	Zástupkyňa straostu Ing. Španková:
	Tak je to, po anglicky.
	Starosta:
	Pán poslanec Bučko, faktická poznámka.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Ďakujem pekne. Tiež ako súhlasím s tým, že to mohlo byť nejako konkrétnejšie urobené, ale projekt ako taký podporím. Možno že aj z toho dôvodu, že sme mali nedávno skúsenosť práve so stretnutím s maďar..., teda s pražskými kolegami, ktorí tu boli cez ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Vagač.
	Poslanec Ing. Vagač:
	No, čiže zo zásady nie som proti spolupráci, ani stretávania sa, ani výmeny informácií. Ale ak, čo tu chýba je to, že ak chceme tu nejakých 350.000 euro prerozdeliť na nejaké efektívne veci, tak pýtam sa, že prečo sme takúto vec nedostali do komisií k...
	Starosta:
	Pán poslanec, dovolím si Vás poopraviť a upresniť jednu zásadnú vec. Nemá význam robiť nejaký podrobný projekt pokiaľ tie peniaze nemáme schválené. Tu je termín na predkladanie ponúk 30. októbra. Pokiaľ to nebudeme, nepredložíme, a vy to nechválite, t...
	Boli tu napríklad Maďarské dni kultúry na Hlavnom námestí. Zhodou okolností veľvyslankyňa Maďarska, ktorá je na Slovensku, hovorí po slovensky pretože dlhé roky bola v Košiciach riaditeľkou kultúrneho inštitútu maďarského a zhodou okolností na tom otv...
	Alebo pa.., teraz som nechcel zase ani predbehnúť pána Palka, lebo on sa hlásil diskusným príspevkom, ale teraz faktické poznámky, takže pán poslanec Vagač.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Beriem Vás za slovo, keď takýto ste dali verejný prísľub, že keď to bude schválené, tak potom o tom budeme môcť rozhodovať. Lebo tento princíp nebol pri tej dotácii obrovskej, ktorá tu išla na predsedníctvo. Tam sme dostali len ako schválené na jednom...
	Starosta:
	Tá bola špecifická. Pani poslankyňa Oráčová, faktická poznámka.
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Ja som chcela povedať, že tento projekt určite podporím. Chápem Maťove argumenty, že dôvodová správa je vágna. Takisto popis plánovaných aktivít je veľmi stručne navrhnutý. Ale práve kvôli tomu, čo povedal pán starosta. Že je to len vlastne š...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Bučko, faktická.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Ďakujem. Už len zase opäť doplním, že tiež zaznamenávam v ostatnom čase takú zvýšenú spoluprácu. A veľmi som prekvapený, že povedzme poznám dvoch mladých historikov maďarských, ktorí sa veľmi zaujímajú o slovenské dejiny a naučili sa po slovensky. Moj...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Gajdoš, faktická.
	Poslanec Ing.arch. Gajdoš:
	Uhm, ja takisto podporím tento materiál, ale s jednou malou poznámočkou, ktorú si nemôžem odpustiť. Je to zase o tej komunikácií. Ja by som poprosil, aby všetky tieto veci sa komunikovali naozaj aj cez komisie a tak ďalej a tak ďalej. Je to otvorená d...
	Starosta:
	Ospravedlňujem sa, bol som v tom, že komisie o tomto materiáli rokovali. S pánom prednostom si vlastne prejdeme, že prečo to nebolo a aby sa to už viackrát neopakovalo.
	Ešte na margo toho, pán Vagač, tá dotácia, ktorá išla na predsedníctvo. Tak tam bolo dopredu o čo sme žiadali. Ja som si dovolil teda požiadať o tieto veci, ktoré som považoval spolu s kolegami za dôležité. A tak, aby to bolo akceptovateľné, aby to bo...
	Pán poslanec Palko, ospravedlňujem sa, že až teraz diskusný príspevok. Vy ste rešpektovali Rokovací poriadok a ste sa nepredbiehali, takže nech sa páči.
	Poslanec Mgr. Palko:
	Ďakujem pekne. No pán starosta, nachvíľu ste mi pripomenuli scénu zo seriálu „Yes, Minister“ kedy Sir Humphrey Appleby tam vlastne odhaľuje, že áno, úradníci najprv zhrabnú toľko peňazí koľko môžu a až potom rozmýšľajú na čo konkrétne pôjdu. Viete, pr...
	Viete, ako aj kolegovia Holčík a Bučko tunak rozprávajú, že ako je to všetko super nádherné jak si vedia podebatovať s “pražákmi“ alebo aj s „radními z Olomouce“. No ale prečo to nie je napísané v tom materiáli? Trošku viac konkrétnejšie, prečo tam ne...
	Viete, my na kultúrnej komisií od žiadateľa, ktorý chce ja neviem 500 euro, žiadame oveľa prísnejšie podmienky ako to, čo je napísané v tomto materiáli, ktorý je tak vágny a tak fádny, že až hanba.
	Čiže ja by som žiadal, aby sa... Takto! V žiadnom prípade nebudem hlasovať za tento materiál, ktorý je podľa mňa škandalózny vzhľadom na to ako to funguje pri žiadostiach v súkromnom sektore, respektíve aj keď sa žiadajú nejaké financie od ja neviem V...
	Čiže toto mi tu absolútne absentuje a naozaj nevidím jediný dôvod prečo by som tento materiál podporil. Zámer je to pekný, zámer by som podporil, ale akonáhle je tam iba nejaká celková suma 17.500 euro bez akýchkoľvek podkladov finančných, bližších čí...
	Starosta:
	Pán poslanec Straka, nech sa páči. Faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Straka:
	Ďakujem pekne za slovo. Na rozdiel od pána poslanca Palka, ktorý povedal, že je to pekný zámer, tak ja hovorím aj pekná myšlienka, ktorú podporím. Je to vlastne také niečo nové, čo tu doteraz nebolo a nehádžme hneď niekomu polená pod nohy. Myslím si, ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Palko, faktická poznámka.
	Poslanec Mgr. Palko:
	Budem síce reagovať sám na seba, ale teda pán Straka, my tu nejdeme hlasovať o myšlienke alebo zámere. My tu ideme odhlasovať 17.500 euro. Čiže si to, prosím Vás, nemýľte si to! Ďakujem.
	Starosta:
	Pán poslanec! Vy budete schvaľovať peniaze v rozpočte mestskej časti! Toto je len súhlas a tie prostriedky ako je uvedené v uznesení, v návrhu uznesenia, sú odhadom! Takže, prosím, naozaj nepleťme si pojmy s dojmami. Pán poslanec Bučko.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	To som chcel práve povedať, že my budeme mať možnosť už potom konkrétne tie položky schvaľovať keď budú potom už rozpísané. Ak sa nám podarí tento podiel z tých 350.000 akoby dostať.
	Starosta:
	Pán poslanec Vagač.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Som rád, že to hovoríte, že budeme mať možnosť, ale tento materiál o tom nehovoril. Až po tejto diskusii sme zistili, že takú možnosť budeme mať a že to dostaneme do komisie a že budeme môcť hovoriť o zmysluplných projektoch o ktorých vieme, lebo tam ...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči. Diskusný príspevok.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. Myslím si, že práve minulé volebné obdobie – práve preto, že sme sa o takýto projekt uchádzali a sme ho nedostali – skončila tak, že ja to poviem, družba medzi Prahou a Starým Mestom zamrzla na celé 4 roky. Myslím si, že tu je 8.750 euro na j...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ja ešte len na doplnenie, že vlastne tento týždeň prišla súhlasná odpoveď od starostu Budaváru, ktorý vlastne víta túto našu iniciatívu a je pripravený ísť do toho s nami spoločne. To znamená, že je tam záujem aj na druhej strane, nie j...
	Poslanec Mgr. Palko:
	Ďakujem. Pán starosta ešte budem reagovať na Vás. Povedali ste, že si mýlim pojmy s dojmami. No ja si vyprosím, aby ste sa vyjadrovali takýmto spôsobom pretože návrh uznesenia jasne hovorí, že Miestne zastupiteľstvo súhlasí so spolufinancovaním projek...
	Starosta:
	Pán poslanec, prosím, čítajte celé. Návrh uznesenia, kde je napísané, že je to vlastne odhadované náklady. Nie je to bianco šek žiadny pretože ako isto viete, už tu sedíte nejaký ten deň, tak rozhodujúci je rozpočet mestských častí. Pokiaľ mestská čas...
	Pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky, dovolím si ukončiť diskusiu. Chcete ešte na záver niečo povedať?
	Bc. Eva Záhorecová, referát prípravy a koordinácie projektov:
	Asi len toľko, že ako povedal aj pán starosta, ten materiál bol robený v tom zmysle aby sme si predstavili možnosti, ktoré sú tu, aby sme mohli včasne reagovať na výzvu a splniť podmienky. Teda deklarovať náš súhlas a následne po schválení všetkých fi...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Návrhovej komisii bol doručený návrh na zmenu uznesenia od pána poslanca Kollára. Návrh znie: „Polročne vyhodnocovať efektívnosť plnenia projektu v zastupiteľstve.“
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za hlasovalo 9  poslancov, proti boli 2, zdržali sa 7mi, takže žiaľ neprešlo to. Je to 50 na 50. Takže chýba jedno percento. Takže návrh neprešiel. Poprosím ďalej návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Tým pádom hlasujeme o materiáli tak, ako ho máme predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa, dámy a páni.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	Prosím prezentujte sa. A hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, za hlasovalo 12 poslancov, proti boli 2, 3 sa zdržali. Konštatujem, že návrh bol schválený. Bod č. 16.
	16. Návrh na schválenie výšky príspevkov snúbencov a manželov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu a s výkonom občianskej slávnosti a návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ...
	Starosta:
	Poprosím pani Zapletalovú, vedúcu matriky. Aj bod 17. Návrh na schválenie výšky príspevkov snúbencov a manželov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu a tak ďalej. Je to dlhý názov. Najdlhší aký sme zatiaľ mali. Takže poprosím...
	Skúsime bez úvodného slova,  diskusiu, nech sa páči. Ak má niekto otázku.. Pán poslanec Kollár.
	Poslanec Ing. Kollár MHA:
	Ja som mal tú česť by na komisii, ktorá tieto veci prerokovala a chýba mi tam jedna možnosť o ktorej sa diskutovalo, ktorú ste aj Vy sama povedali. Že dochádza tu k formálnym sobášnym aktom. Ak niekto v Hornej Dolnej alebo na Burundy sa zosobáši a pot...
	Starosta:
	Pardon, pán poslanec Bučko, faktická poznámka.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Ďakujem pekne. Pán Kollár, ja som už naozaj takéto, ako Vy hovoríte, fingované akty robil dva alebo tri krát. Nie je to úplne tie motivácie ako Vy hovoríte. Oni sa z rôznych dôvodov, povedzme boli to medzinárodné sobáše, sa v cudzine vzali, ale boli l...
	Starosta:
	Ďakujem. Pani Zapletalová chce doplniť niečo?
	Mgr. Zapletalová, vedúca matriky:
	Nie, ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem. Pani Ležovičová, nech sa páči, diskusný príspevok.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. Už to aj pán Bučko povedal. Veľmi som rada, že toto prišlo do materiálu a tým pádom to aj nejako, uhm, ten obrad.. Viete, čo je zadarmo, sa neváži. To znamená, keď sa sobášite normálne, platíte, pokiaľ nie ste občan mestskej časti. A tuná nep...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Straka. Pán poslanec Bučko, faktická.
	Poprosím pána Bučka, faktickú.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Prišlo mi na rozum, že v tom bode B a myslím si, že je to štvorka, dole, tak tam je ten príspevok, to opätovné potvrdenie manželského sľubu, že či to nedať, že akože ako v Zichyho paláci by bol iný poplatok ako mimo Zichyho paláci. To by mohlo byť len...
	Mgr. Zapletalová, vedúca matriky:
	Na území Starého Mesta.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	No, či to potom nebudeme diferencovať, že by povedzme Zichyho bol 100 eur a inde 200. Alebo naraz? Paušálne? 200?
	Mgr. Zapletalová, vedúca matriky:
	Uhm.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Dobre. Tak súhlasím.
	Starosta:
	Môžem teda? Nechcem sa do toho starať, je to Vaša kompetencia. Ale ak tu máme, že na ostatnom území mestskej časti Staré Mesto snúbenci platia 300..
	Vicerí:
	(nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	A to sú snúbenci, ktorí sa idú prvý krát zasnúbiť?
	Mgr. Zapletalová, vedúca matriky:
	Áno.
	Starosta:
	A to sú Staromešťania, ak správne chápem. Či nie?
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	(z diaľky, nie je rozumieť)
	Starosta:
	Ale keď mám...keď..
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	(z diaľky, nie je rozumieť)
	Starosta:
	Za 100.
	Mgr. Zapletalová, vedúca matriky:
	Za poplatok.
	Starosta:
	300. No.
	Mgr. Zapletalová, vedúca matriky:
	Podľa toho, kde sa to uskutočňuje. V ktorej časti mestskej časti Staré Mesto.
	Starosta:
	No. Pani poslankyňa Ležovičová, technickú poznámku.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ja som to dala, že táto výnimka platí len pre Zichyho palác, tých 200 euro. V tom momente, ak to bude mimo Zichyho paláca, tak pripočítať k tomu tých 200 a 300 euro. Lebo 300 euro je preto, lebo tam musí ísť au.., no nech si to rozmyslia! Nie! Nech to...
	Starosta:
	Pán poslanec Kollár, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Kollár MHA:
	Ja som len chcel upozorniť na tú diskrimináciu. Že máme tu ľudí, ktorí sa prvýkrát berú, ktorí platia 300 euro a ľudia, ktorí sa berú pred Carltonom formálne zaplatia 200 euro. To je diskriminácia voči tým našim snúbencom. Minimálne 300 euro.
	Starosta:
	Pani Zapletalová?
	Mgr. Zapletalová, vedúca matriky:
	Môžem k tomu niečo povedať? Pri týchto formálnych obradoch, tam nie je prítomný ani recitátor, nie je tam prítomný technik, ktorý púšťa hudbu, to si vlastne oni sami musia tam zabezpečiť. Tam budú prítomní len matrikárka a poslanec.
	Starosta:
	Pán poslanec Bučko, faktická.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Chcem povedať, že aj keď tento obrad je, ako Vy hovoríte už akoby druhý, je neadekvátne im dať 200 eur a na to ešte 300 eurový poplatok, aby si to dávali.  Oni to robia, bona fide, v dobrej viere, že chcú pred obcou, pred širokou obcou tento svoj celo...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová, faktická poznámka.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. No priznám sa, že na toto nikto na tej komisii neupozornil. A mňa to nenapadlo, že to je inde ako mimo Zichyho paláca. Či bude recitátor alebo nebude, v každom prípade, na hrad, keď to bude na hrade, musí ísť auto, šofér, náhrady a všetko ost...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Straka, diskusný príspevok.
	Poslanec Ing. Straka:
	Ďakujem pekne za slovo. Ja teda ďakujem matrike, že takýto materiál pripravila, schvaľujem ten materiál. A keďže sobášim, ja by som mal teraz, na rozdiel od pána Bučka, mal opačný prípad. A mal som prípad taký, že sa Ukrajinka vydávala za Slováka a bo...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani Španková.
	Zástupkyňa straostu Ing. Španková:
	Ďakujem za slovo. Ja dávam  pozmeňujúci návrh. Takisto si  myslím, že bolo by to treba zrovnoprávniť. Čiže tých 300 euro by som navrhovala aj pre tých, ktorí majú opätovné potvrdenie manželského sľubu. Čiže by som rozdelila ten bod 4 na, ostane všetko...
	Viacerí:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Dohodnite sa vy dve.
	Hej?
	Niekto:
	Vidíte?
	Starosta:
	Bolo Vám to treba? Bolo Vám to treba?
	Mgr. Zapletalová, vedúca matriky:
	Nechcela som spôsobiť problémy, len som chcela prispieť do kasy.
	Viacerí:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ale nech to máme nejako, aby sme, aby ste vedeli o čom sa hlasuje.
	Viacerí:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Tak! Takže končím diskusiu dámy a páni a poprosím ešte Vás na záver. Chcete k tomu ešte niečo povedať?
	Mgr. Zapletalová, vedúca matriky:
	Ja som záverom, teda chcela som iba povedať, že určitým spôsobom sme teda preto dali takúto sumu, aby to teda bolo také prijateľné aj pre tých snúbencov a trošku peňazí navýšili aj do rozpočtu mestskej časti. Takže nechceli sme to hnať do nejakých ext...
	Starosta:
	Dobre, takže, ďakujem pekne a poprosím návrhovú komisiu, poďme postupne.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Čiže teraz prečítam pozmeňujúci návrh poslankyne Halky Ležovičovej, kde navrhuje v bode B vlastne zvýšiť každú čiastku o 100 euro, odstavec 4, to znamená, že „potvrdenie sobáša neoficiálne v Zichyho paláci bude za 200 euro, v centre podľa tých vymenov...
	Starosta:
	Aha! Dobre. Takže to je prvý návrh, nech sa páči, tak prezentujte sa. Rozumeli sme? A hlasujte prosím.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	Prosím pre..,  hlasujte teraz.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	8 za, proti 1, zdržalo sa 9, takže 44% to je. Takže neprešiel návrh. Ďalší návrh.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Návrh pani poslankyne Špankovej. V bode č. 4 dáva „v bode a) vo výške 200 euro v Zichyho paláci; po b) vo výške 300 euro na ostatnom území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“.
	Starosta:
	Áno, 4, v bode 4. Takže nech sa páči, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za návrh... hlasovalo 17 poslancov, jednomyseľne bol tento pozmeňujúci návrh schválený. A teraz poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	A teraz hlasujeme o návrhu uznesenia ako o celku so zmeneným uznesením poslankyne Špankovej. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 18 poslancov, jednomyseľne bol  tento návrh schválený. Bod č. 17.
	17. Návrh na vyňatie dní 23. - 31.12.2017 a sobôt 7.1.2017, 15.4.2017, 6.5.2017, 17.6.2017, 26.8.2017, 2.9.2017, 16.9.2017, 25.11.2017 z dní, kedy sa vykonávajú sobášne obrady
	Starosta:
	Návrh na vyňatie dní na budúci rok, kedy sa vykonávajú sobášne obrady. Bez úvodného slova, otváram diskusiu. Pani poslankyňa Ležovičová.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. Takisto sme tento materiál prebrali. A tento rok tie sviatky neboli vyňaté a robilo to dosť veľký problém. Myslím si, že takto je to dobre zdôvodnené, lepšie ako na tej komisii, lebo tu je to jednoznačne rozpísané. Napríklad Zichyho palác sa ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. K bodu č. 17.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Návrhová komisia nebol doručený žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme o materiáli tak, ako ho máme predložený. Ďakujem. Áno, ten čo máme ráno.
	Starosta:
	Nový. Ráno. Dobre? Takže návrh uznesenia z rána. Poprosím, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím. Prezentujte sa ešte niektorí.. tak! A hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 17 poslancov, proti nebol nikto, 1 sa zdržal, takže návrh bol schválený. Bod č. 18.
	18. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
	Starosta:
	Návrh na delegovanie zástupcu, ďakujem pekne pani Zapletalová!  Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Ide konkrétne o školu Milana Rastislava Šefánika na Grösslingovej 48.
	Poprosím bez úvodného slova. Otváram diskusiu, nech sa páči. Nie, tam je len znova prevolenie lebo zo zákona.
	Starosta:
	Takže končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Keďže sme nedostali žiaden pozmeňujúci návrh, hlasujme prosím o materiáli tak, ako ho máme predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Poprosím, prezentujte sa a hlasujte.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 17 poslancov, jednomyseľne bol návrh schválený. Bod č. 20.
	19. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
	Starosta:
	Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zas...
	Viacerí:
	19!
	Starosta:
	Pardon, 19, prepáčte! 19! Na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti. Neviem či treba k tomu nejaké úvodné slovo. Je to vlastne procedúra, ktorá sa opakuje každých 6 rokov..
	Viacerí:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Takto!
	Niekto:
	Čiže 19 a 20 si prehoď.
	Starosta:
	Áno. V programe a pozvánke je ako bod č.19 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby. Omylom organizačného oddelenia, to budeme riešiť potom prísne, tak boli bod 19 a 20 číslovanie zmenené. Takže, poprosím vás, Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a usta...
	Starosta:
	Keď nie je, tak končím diskusiu a nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme o materiáli tak, ako ho máme predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím. Nie, v decembri.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za hlasovalo všetkých 18 poslancov, takže návrh bol schválený. Len pre upresnenie, voľba nového kontrolóra, miestneho kontrolóra mestskej časti bude v decembri, na decembrovom zastupiteľstve. Toto je len vyhlásenie voľby, aby sa mohli p...
	20. Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 60/2006 z 27.06.2006 a č. 80/2006 z 19.09.2006 v časti 3., 4. a 5.
	Starosta:
	Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti, poprosím konkrétnych, ktoré súvisia s predajom budovy na Lazaretskej a Cukrovej. Poprosím pani doktorku Hahnovú o úvodné slovo.
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych poplatkov:
	Tak ešte raz, dobrý deň prajem. V roku 2006 Miestne zastupiteľstvo prijalo dve uznesenia, č. 60 a č.80, kde bol v uznesení 60 vlastne schválený zámer rekonštrukcie tejto základnej školy na Lazaretskej. V tom uznesení 80 bol schválený teda výber invest...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Vlastne snažíme sa tie staré veci z minulosti, ktoré nejakým spôsobom sa neplnia alebo nedajú sa splniť, tak jednoducho vyčistiť ten stôl, aby v podstate sa to vyčistilo. Tak ako bol aj  ten predaj toho pozemku, ktorý bol žiadaný v roku...
	No to je budova, ktorú mesto teraz, pokiaľ viem, predalo. Má ju štát a bude tam Okresný súd tam má byť. Okresný súd Bratislava 1.
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych poplatkov:
	Ako správca majetku, hej!
	Starosta:
	Ako..
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych poplatkov:
	Áno.
	Starosta:
	Nám by sa teraz hodila ako základná škola, žiaľ, už to, už na to nemáme vplyv.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Hej, Jesenského nezrušili, ten tam sedí ešte tuto. Áno, áno, to bola slovná hračka. Takže, otváram.. Takže, nech sa páči diskusia. Má niekto niečo? Hej!
	Takže končím diskusiu a nech sa páči, návrhová komisia, poprosím návrh uznesenia k bodu č. 20.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme o materiáli tak, ako ho máme predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo všetkých prítomných 18 poslancov. Takže návrh na zrušenie uznesení bol jednomyseľne schválený. Bod č. 21 je, bol stiahnutý. bod č. 22.
	21. Bod č.21 –  stiahnutý
	22. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v II. polroku 2015
	Starosta:
	Bod č. 21 bol stiahnutý. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti. Poprosím pána.. Áno? Áno? Tak ja neviem čo chce diskutovať. Pán kontrolór? Tak poprosím pána kon...
	Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
	Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán starosta, vážený poslanecký zbor. Na začiatku by som sa chcel ospravedlniť, že som ten materiál nedal tak ako bol zber, pretože som ho potreboval ešte prerokovať na úrovni úradu. Chcel by som konštatovať, že po prija...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Vagač.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Ďakujem. Priznám sa, že aj po roku a pól od nadobudnutia tohto uznesenia môžem len súhlasne konštatovať s pánom kontrolórom, že nie je dostatočne napĺňané. Najprv sa zdalo, že to je akože, keď sme to schvaľovali vtedy v júni 2015, že to je rýchlo a sú...
	Starosta:
	Som presvedčený, že určite dôležitejšie ako zverejňovať harmonogram upratovania je upratovať. To si myslím, že by malo byť zmyslom našej práce.
	Nechcem teraz rozobrať celú tú genézu, od nástupu, od začiatku volebného obdobia ako sa vyvíjala údržba verejných priestranstiev. Bola tu zdedená zmluva alebo teda partner, ktorý predtým bol nejakým spôsobom súťažený, ktorému bolo predlžovaný jeho zml...
	Pani poslankyňa Oráčová, faktická poznámka nech sa páči.
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ja si dovolím mierne nesúhlasiť s tým, čo si povedal, pán starosta, a to, že dôležitejšie je robiť bez toho, aby občania vedeli kedy to majú robiť. Lebo to je ako porovnanie, že neviem výplatný termín, ale viem, že mi raz za mesiac tá výplata príde. A...
	Takisto sa chcem opýtať ešte jednu vec ohľadom toho, čo je zverejnené na webe. Napríklad kosenie 2016. Apríl, máj dvakrát mesačne. Sú tu vymenované určité priestory a inde teda sa nekosí? Lebo pokiaľ viem, okrem týchto priestorov čo sú tu máme ešte aj...
	Starosta:
	Napríklad ktoré pozemky?
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Napríklad pozemky v okolí Úprkovej, tam máme jeden pozemok pred garážami, kde mi písali občania, že tento pozemok je nepokosený, sú tam konáre, sa tam už robia kopy a to automaticky občanov potom zvádza k tomu, že tam nosia čierne skládky a zbytočne s...
	Starosta:
	Pani poslankyňa, chcem upozorňovať, my nemáme zverené pozemky. My máme zverenú zeleň. Toto je zeleň, ktorá je zverená mestskej časti. A my v prípade, konkrétne tohto parku, máme zverenú zeleň, nemáme zverený pozemok. Neviem či tento pozemok je náš.
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Lebo to nie je zeleň! Ale nie je to trávnik. Nie je to zeleň. Je to zrejme pozemok nezastavaný, ktorý má nejakú inú funkciu. To znamená, že to nespadá do toho kosenia trávnikov ako sú v parkoch, ako sú v záhradách. To sú dve rozdielne činnosti. To zna...
	Ja poprosím pána prednostu, aby zabezpečil prítomnosť pani Calpašovej. A pán poslanec Gajdoš, nech sa páči.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Ďakujem pekne. Ja viem, že určité činnosti sa nedajú presne naplánovať, jak sme povedali. Aby to nebolo jak v minulosti, že sa budú fakturovať v prípade sucha pravidelné kosenia trávnika a tak ďalej, orezy a tak ďalej, hej? Tomu rozumiem.
	Máme tam však veci, ktoré sa dajú presne načasovať a to je čistota a poriadok. Mne trošku stále, aj na komisii sme to už rozoberali s pani Calpašovou, stále chýba taká tá sebareflexia a komunikácia. Na otázku keď sa rozprávame o negatívnych ohlasoch a...
	Starosta:
	Poprosím, vo faktickej poznámke nie je možné predlžovať. Poprosím využívajte diskusné príspevky. Tie sú trojminútové, lebo tie faktické poznámky, naozaj to je reakcia len na toho predrečníka. Poprosím diskusný príspevok pre pána Gajdoša.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Ja by som si len želal teda, trošku zlepšiť tú komunikáciu aj s vedením jednotlivých útvarov, aj hovorím za životné prostredie a územný plán. Vzhľadom na to, že v tomto smere sme naozaj partneri, ktorí potrebujú spolupracovať. My sme tá prvá zóna, nár...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Vagač, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Chcel by som zareagovať na Vás, čo ste hovorili, pán starosta. Nezužujme toto zverejňovanie len na čistotu. To sú ďalšie a ďalšie informácie. Starostlivosť o zeleň, zimná údržba, opravy výtlkov. Ja vám poviem, že my ako poslanci máme problém vydrankať...
	Starosta:
	Pán poslanec, súhlasím s Vami, že tá web stránka je neprehľadná a pripravujeme jej nejaký redizajn, tak aby vlastne tieto veci všetky, o ktorých hovoríte Vy, aby boli dostupnejšie. Ale naozaj to chce nie plátanie v tomto systéme ale urobiť to.. Prosím?
	Poslanec Ing. Vagač:
	(nezrozumiteľné) rok a pol!
	Starosta:
	Nie rok a pol, je rok a štvrť. To je jedna vec. Bolo to koncom júna 2015. Ale hovorím, aj keď so mnou pani poslankyňa nesúhlasila, ja si myslím, že mňa viac trápi to, že naozaj ten minulý rok to nebolo dobré. A hovorím, teraz už som pokojnejší, lebo t...
	Poslanec Ing. Vagač:
	Bolo to schválené v máji, to znamená je to päť mesiacov, čiže je to skoro rok a pól. 26.5. to bolo, áno? Takže...
	Starosta:
	23.6.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Mestské zastupiteľstvo 26.5., ale...
	Starosta:
	Tu je napísané č.68/2015 a 23.6. Pán kontrolór..
	Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
	Napísané je to tak, ako je to napísané. Je to napísané podľa mňa správne.
	Starosta:
	V tej všeobecnej časti máte v správe pána kontrolóra. Nevidím dôvod, aby som spochybňoval jeho, jeho.. Ja mu verím! Pani poslankyňa Párnická, nech sa páči.
	Poslankyňa Párnická:
	Dúfa teda, že táto správa kontrolóra vlastne bude určitou takou, teda že umožní určitú nápravu vo zverejňovaní do budúcnosti. A myslím, že pomohlo, pomôže hlavne to, že sme vysúťažili teda jednu firmu. A že dopredu budeme vedieť, že hlavne teda veci č...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ja si myslím, že nech ďalej vypisujú, vyvolávajú, pretože táto spätná väzba, ktorá je zo strany občanov je dôležitá pre tento úrad a myslím si, že ja pre tú samosprávu. Takže ja som rád za každý jeden telefonát, za každý jeden mail pret...
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	(úvod je mimo mikrofón) pán starosta, čo si povedal, že rád dostávaš maily, aby si bol informovaný, tak ja si Ti vždy dovolím preposlať do kópie mail čo posielam vedúcej oddelenia ohľadom podnetov od občanov. Takže dúfam, že si z toho rád a si veľmi i...
	Starosta:
	Ďakujem, som rád. Ja ho prepošlem prednostovi, pretože on je jej priamy nadriadený a zistí, je aj on rád. Ďakujem pekne.
	Takže pokiaľ už nie sú žiadne diskusné príspevky dovolím si ukončiť túto diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia, nech sa páči.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme o materiáli tak, ako ho máme predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že zastupiteľstvo jednomyseľne zobralo na vedomie túto informáciu, túto správu. Pokračujeme o 13:15 hodine bodom č. 23 a to je Vzdanie sa členstva poslancov Remišovej, Nicholsonovej a Borguľu. Ďakujem pekne.
	23. Vzdanie sa členstva poslankyne Mgr. art. Veroniky REMIŠOVEJ, M.A. ArtD. v Komisii pre nakladanie s majetkom a financie
	Starosta:
	24, pardon 23. Je to vlastne žiadosť troch poslancov, ktorý sa vzdávajú členstva v komisiách. Pre záznam to poviem. Je to pani Remišová, tá sa vzdáva členstva v Komisii pre nakladanie s majetkom, potom pani Remišová, pán, aha! To je to isté. pán Borgu...
	Takže táto situácia asi viete, je to samozrejme vec, výsostná vec Miestneho zastupiteľstva a poslancov. Mne do toho neprináleží nejako hovoriť. Ale keďže tu vlastne nie je pani predsedníčka pre nakladanie s majetkom, tak asi viete, že neboli schopní s...
	Takže, nie je tu nikto z nich prítomní, ale tak otváram diskusiu k tomuto bodu.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Pán kontrolór, nech sa páči.
	Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
	Ďakujem pekne. Ja len pre záznam, tiež pre záznam, poslanecký mandát si zachovávajú menovaní? Ďakujem.
	Starosta:
	Áno. Je to len vzdanie sa členstva v komisii, v komisiách. Neviem, niekto ďalší z poslancov prítomných? Nemáte vy, nikto z vás nie je taký, ktorý sa, nestíha prácu v komisiách alebo? Uvidíme. Je to prvý krok k tomu sfunkčneniu tých komisii, uvidíme či...
	Takže, pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky tak dovolím si ukončiť túto diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia k tomuto bodu.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Nedostali sme ďalšie žiadne pozmeňujúce, teda žiadne pozmeňujúce návrhy a preto prečítam záver uznesenia, aby to bolo jasné a zrozumiteľné: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie na vedomie 1) vzdanie sa členstva ...
	Áno Štefan? Čo si hovoril? Nie, už nemôžeš nič ovplyvňovať, už musíš hlasovať. Ďakujem!
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Konštatujem, že za hlasovalo 15 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. To znamená, že zobrali ste na vedomie vzdanie sa členstva poslankyne Remišovej, poslanca Borguľu a poslankyne Ďuriš Nicholsonovej. Končím bod č. 23 a máme tu teraz bod č....
	24. Informácia o stave prípravy projektu obnovy verejného priestoru - Šafárikovo námestie
	Starosta:
	Informácia o stave prípravy projektu obnovy verejného priestoru - Šafárikovo námestie. Poprosím pána Gábora o úvodné slovo. Z referátu územného rozvoja a, územného plánu a rozvoja.
	Ing. Gábor, referát územného plánu a rozvoja:
	Dobrý deň. Ja vás len v krátkosti, by som vás informoval o tom, jak sme sa dostali až sem a ten zvyšok prezentácie nechám na pána Földeaka. V roku 2015, koncom jeho roka, sme spravili participačný proces. Zabezpečilo ho združenie PDCS a cieľom bolo vl...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Földeak, poďte ďalej. Ak sa môžte.. Pán Földeak v spolupráci s pánom Hrbáňom skončili v súťaži na druhom mieste, takže v zmysle tých súťažných podmienok keďže vlastne víťaz nemal záujem pokračovať ďalej a uspokojil sa s...
	Upresňuje pán Gábor.
	Ing. Gábor, referát územného plánu a rozvoja:
	Vlastne výsledkom súťaže boli dve samostatné poradia. Prvé až x-té pre Šafarikovo a prvá až x-té pre Fajnorovo zvlášť. Pán Földeak vyhral časť súťaže pre Fajnorovo nábrežie a bol druhý na Šafárikovom nábreží. Keďže sme sa s prvými nedohodli na obchodn...
	Starosta:
	Takže nech sa páči.
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	Ďakujem, ďakujem pekne. Dobrý deň, ja som Hans-Michael Földeak a prezentujem vám náš návrh na Šafárikovo nábrežie, námestie, ktorý sme vypracovali v posledných mesiacoch spolu s pánom Hrbáňom, ktorý akurát vchádza, a s mestom, so Starým Mestom. Na zák...
	Viacerí:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	A zatiaľ to bolo relatívne jednoducho.. Že tuná obraz Gájová ulica a tá zadná fasáda toho námestia alebo parku a presne tá otázka či sa jedná o park alebo o námestie je v tomto projekte jedna kľúčová. A keď sa pozriete na túto leteckú snímku z Fisheye...
	Prvý náš návrh, ktorý už možno poznáte alebo prvý element je teda predĺženie tejto aleje alebo tohto stromoradia až po Dostojevského rad a tým vytvorenie takého segmentu aleje tam, kde sa tie dve stromoradia prekrývajú za Dobrovičovou ulicou. Aké stro...
	Ale jedná sa, téma je osvetlenie toho parku a osvetlenie tej aleje, ktoré chceme zrealizovať kompletne nepriamym spôsobom, teda že svietidlá sú na stromoch a osvetľujú tú aleju takým spôsobom, že tie svietidlá samé nevidíme.
	Povrchy. To je dnešný stav Šafárikovho námestia a vidíte teda ten podiel asfaltových plôch k zelene, ktorý je aj v celku, teda keď rátame len tento štvorec, teda len ten areál tuná, tak je to skoro pol na pol. Je to skoro polovica asfalt a polovica ze...
	Ďalšia téma sú chodníky. Vidíte tuná, že naším projektom dosiahneme relatívne dobrú dĺžku, máme tuná 300 metrov od Dostojevského radu až po Gájovú ulicu. A snažíme sa dostať tak súvisiace chodníky a spoje do toho areálu, nielen pozdĺž, ale aj naprieč....
	V tom celom je dôležitý bod Dobrovičova ulica, ktorá sa spraví neprejazdná. Teda ona už je vlastne dnes neprejazdná a tá časť, keď ste si to možno všimli, tá časť, ktorá je prejazdná je vlastne to bývalé autobusové otočište, ktoré sme už tuná zahrnuli...
	A toto miesto je ako centrálne na tie kultúrne aktivity, tie organizovanejšie kultúrne aktivity ako sú náhodou trhy, tu napríklad z Berlína, trhy, ktoré sa postavia za pol dňa a zase aj odmontujú. To je táto simulácia, kde vlastne tento trh môže byť a...
	Na tom cípe pri Štúrovej ulici navrhujeme mlátovú plochu, ktorá sa dá na dočasné športové aktivity použiť a to je tá zóna, ktorá je rezervovaná na projekt Camery Obscury, takže tam veľa nezainvestujeme do toho, do tej prípravy keďže sa to má dosť rých...
	Iné prvky sú, je detské ihrisko, ktoré je v zadnej časti, vlastne tam kde je i dnes. Navrhujeme ho trošku zhĺbiť, že bude pol metra nižší, ako tak trošku taká amfiteátrálna situácia a vybavený s novými prvkami, ale ináč spravený takým spôsobom aby sa ...
	A tá možnosť ešte na tie voľnočasné aktivity spraviť pozdĺž tej aleje dočasné výstavy pod nebom ako tento príklad z Paríža ukazuje, tak to je tiež ešte jeden element.
	Máme jeden centrálny stavebný element, jeden pavillion, ktorý je, ktorý navrhujeme pri maríne a ktorý vlastne spolu s marínou vytvorí taký centrálny priestor, takú formu terasy. Tento pavillion chce byť veľmi ľahký a veľmi vzdušný a v každom prípade n...
	Niekto:
	Územného plánu.
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	Územného plánu. Tak. Ďakujem. A sme ju zadefinovali tak, že to má byť jedna veľmi úzka budova. Čo sa týka svojej hĺbky, tuná je navrhovaná zo 7 metrov, ktorá môže mať ale podzemie, ktoré ide ďalej. Ide to až po ten chodník, tuná to vidíte, vidíte to a...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Takže otváram diskusiu. Faktická poznámka pán Bučko?
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Ďakujem pekne za veľmi pekný, zaujímavý návrh...
	Starosta:
	Poprosím svetlo!
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Chcem sa len spýtať, že tie chodníky, ktoré máte tam, skôr mne sa na tom páči to, že tam je ten asfalt odbúraný, že tam je vlastne priepustnosť do pôdy, po čom sa volá. Ale tie chodníky. Ja mám takú že učňovku záhradnícku za sebou a keď sme sa tam, ke...
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	No tak to je presne ten špagát, ktorý sa snažíme spraviť medzi tým, že zadefinujeme vlastne ten štrkový trávnik ako to je všetko to, po čom sa dá chodiť. Na druhej strane, teda a tam by sa tie chodníky mali voľne teda vyvíjať ale na druhej strane ale ...
	Starosta:
	Ďakujem. Pán poslanec Vagač, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Ďakujem. Šafárikovmu námestiu alebo tomuto parku sa venujem niekoľko rokov. Ako viete, tak predošlé vedenie úradu chcelo tento park, chceli vyrúbať a urobiť tam garáže. Preto mám niekoľko poznámok k tomu návrhu.
	V prvom rade, poprosil by som fotky, ktoré som spravil. Veľmi na prekvapuje, asi štyri fotky, že vo Vašom návrhu chcete vyťať tieto borovice, za tým tie tisy a za tým tie borovice? Lebo vo Vašom návrhu tá pôvodná zeleň, ktorá tam už je desaťročia, tam...
	Ďalšia vec. Vy tam hovoríte o tých komunikačných osiach, tak divím sa, že ste si trúfli narušiť tú historickú komunikačnú os pri Kačacej fontáne. Toto Vám dúfam neprejde cez Krajský pamiatkový úrad. Lebo ten pôvodný, pôvodne chodníky sú lemované poto...
	Ďalšia vec čo som prekvapený, že vôbec sa ten Váš návrh nedotýka toho historického pamätníka, nejaký tam vojenský pamätník kde tam bývajú nejaké, vojaci sa tam raz za rok stretajú, kladú tam vence. Toto neviem, to ste vôbec neriešili.
	Ďalšia vec je s tou zeleňou. Priznám sa, že bývam v tej časti a viem, že práve takáto zeleň je potrebná. Práve táto kosiaca tráva. Kľudne sa choďte pozrieť aj do Medickej záhrady alebo do Grasalkovičovej záhrady. To je zeleň, ktorú využívajú ľudia. Tú...
	Potom som prekvapený, že za tou marínou chcete stavať pavilón v tejto zeleni, presne ako je to tam vidno. Ta marína s tou zeleňou je dostatočne pekná v tom parku a akýkoľvek pavilón tam bude pôsobiť rušivo. A už sme tam mali všelijaké pavilóny také do...
	A samozrejme je tiež otázka, že či pamiatkari dovolia vybudovanie novej stromovej aleje popri historickej námestí tej Kačacej fontány, čiže toho Šafárikovho námestia. Čiže urobiť tam ako paralelnú alej v tej časti pred budovou SNS, to neviem. To si ne...
	Starosta:
	Hm. Chcete reagovať? Nech sa páči.
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	No ďakujem. Tak žiadne stromy zatiaľ som nehovoril, že vyrúbeme, á, prepáčte, á, je pravda, že teda o tých ostatných stromoch sme sa ešte moc nevyjadrili a určite nejaké opravy bude treba. Budú to, ale to myslím skôr na tú, na nižšie zelene ako kríky ...
	Druhý bod. Žiadnu dnes existujúcu zeleň nezmeníme, ale ostane trávnikom. Čo sa týka štrkových povrchov, tak cestujte do Viedne, do Berlína, do Paríža, kam chcete, všade sú príklady na to, ako sa výborne dajú využiť tieto priestory. Aj na sedenie, aj n...
	Tretie, všetko čo sa týka pamiatkarov, teda Kačacia fontána. Je nám úplne jasné, že to je senzibilná téma a to je jeden celok a ten.. V každom prípade čo nechceme spraviť je spraviť nejaké zjednotenie týchto dvoch prvkov, ako toho Šafárikovho parku a ...
	Čo sa týka tej aleje pri, pri, medzi tými secesnými budovami a Kačacou fontánou, tou novou alejou, tak podľa nás to teda ten celok Kačacej fontány neruší, naopak to dovolí spraviť. Vlastne dovolí to integrovať ten priestor Kačacej fontány, ktorý podľa...
	A ako koniec, všetko čo navrhujeme je v diskusii a vo výmene s pamiatkarmi a určite nesúhlasíme vždy so sebou, ale je tam diskusia a z našej strany určite ten stupeň kompromisnosti, aby sme našli riešenie.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Holčík.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Pán Vagač. Faktická.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Chcem sa spýtať. Tá alej pred Kačacou fontánou kde bude? V chodníku alebo kde? Lebo tam..
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	Áno.
	Poslanec Ing. Vagač:
	V chodníku. Čiže ten chodník, on je dosť inak úzky, tak..
	Starosta:
	Lebo cesta je tam široká.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Čiže bude sa zužovať cesta? Ja sa pýtam, lebo tam je cyklo, cyklotrasa, potom je tam cesta, parkovanie a chodník, takže..
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	To je tá bývalá cesta, kde prichádzali autobusy..
	Poslanec Ing. Vagač:
	Ja viem, ktorá je to cesta, samozrejme. Čiže pýtam sa, že kde sa budú sadiť tie stromy. V tom chodníku?
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(odpovedá mimo mikrofónu) vlastne parkovanie bude viacej do ulice a do tej parkovania bude chodník plus kolonáda.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Jasné. Druhá vec, ako chcete riešiť tú zmenu cestičky pri Kačacej fontáne bez toho, že by ste rozrušili tú, ten plôtik železný. Však Vy to posúvate z rohu...
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(odpovedá mimo mikrofónu)
	Poslanec Ing. Vagač:
	Tak ale to rozrušujete historickú Kačaciu fontánu! To si uvedomujete?  A toto Vám krajskí pamiatkari dovolili?
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(odpovedá mimo mikrofónu)
	Starosta:
	Pán poslanec Holčík faktická alebo počkáš na diskusný príspevok? Faktická.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Poviem túto faktickú, lebo to sa týka... Treba si uvedomiť, že celý tento projekt vôbec nerešpektuje historický urbanizmus a že to, čo je dnes, stále sa hovorí o Kačacej fontáne, to nie je len fontána. Fontána je symetricky zasadená do parku z deväťde...
	Starosta:
	Ďakujem. Pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok. Prosím.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. Ja sa chcem spýtať.
	Odkedy používam kočík s mojím vnúčaťom, zistila som, že v Medickej záhrade chodníky so štrkom sú absolútne neschodné. Takže mám problém a preto sa chcem spýtať čo štrkový chodník znamená tu. Či je to ten klasický štrkový chodník s ktorým, naozaj s koč...
	Tá, ten altánok, ktorý ste povedali, bude skladný – neskladný. Tam ste povedali, že nejaká káva, občerstvenie.. Lebo to vieme aj v tej Medickej záhrade, že potrebujeme tam nejakú tú kávu a nejaké to posedenie. Jak si to predstavujete lebo tam to vyzer...
	Po tretie, ja som tam nikde nevidela záchody. Ako to si neviem predstaviť, takéto veľké plochy, kde tam bude aj detské ihrisko, aby to bolo bez záchodov.
	A ešte som sa chcela spýtať, to detské ihrisko bude bezbariérové. Som, dúfam, že je to tak šikmo dané do tej zemi a otázka je, tam ani jeden strom!? To tam bude prežiť slnko.
	Čiže ako toto sú moje otázky. Štrkový chodník, kaviareň – občerstvenie, záchody a ako bude zatienené to detské ihrisko.
	Starosta:
	Nech sa páči.
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(hovorí mimo mikrofón) Tak štrkový chodník. Ja chodím behať do Medickej záhrady, tam už mám problémy..
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	(mimo mikrofón) No to je hrôza!
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(mimo mikrofón) takže, ale to nie je mlat. Toto je štrk, to je úplne voľný štrk..
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Uhm, čiže štrkovému to hovoríte ináč!
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(mimo mikrofón) Hej.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Dobre.
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(mimo mikrofón) Toľko akurát k tej podstate. Druhá vec, ja veľmi ľutujem, lebo myslím, že niečo tam zlé dopadlo v tej komunikácii, mojej prezentácii, lebo ja žiaden strom nechcem vyrúbať. A myslím, že v tých kompletných podkladoch aj tie jestvujúce st...
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Pri tom ihrisku budú aj stromy.
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(mimo mikrofón) Áno.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Dobre.
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(mimo mikrofón) Takže..
	Niekto:
	Však tam aj sú!
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	No len či tam budú, lebo to tam vyzeralo prázdne.
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(mimo mikrofón) Áno. Tam sú nejaké borovice smerom k tomu parkovisku, ktoré robia takú bariéru, kde by som teda chcel o tom debatiť či (nezrorumiteľné) dať von, ale ináč ja tam žiadne stromy nechcem vyrúbať. To je aj na otázky pána vedľa.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Kaviareň..
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(mimo mikrofón) Kaviareň. No jasné, to by bolo krásne, ale kaviareň ako ja navrhujem jeden pavillion, ktorý má dosť miesta aj základnú vybavenosť aj na toalety.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	No! To som chcela počuť!
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(mimo mikrofón) Aj na kuchyňu a všetko. Ale potom už treba ale toho prevádzkara, ktorý sa o to..
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ale keď ste povedali, že to bude skladať sa na zimu preč..
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(mimo mikrofón) Nie, nie! Ale sezónová. To bude sezónová vec, že to bude použité v lete...
	Starosta:
	Od jari do jesene.
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(mimo mikrofón) Hej. (ďalej nie je rozumieť)
	Viacerí:
	(živá diskusia)
	Starosta:
	Diskusný príspevok pán poslanec Holčík. Nech sa páči.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem pekne. Ja som už predoslal v tom, že tento projekt nerešpektuje vôbec historický urbanizmus a vôbec už nie pamiatkové hodnoty územia. Jedno si treba uvedomiť, že miesto, ktoré dnes stále z nedorozumenia sa hovorí, že Šafárikovo námestie vôbec ...
	Druhá vec je, že je to posledná rana po 2.svetovej vojne v centre mesta, pretože je to miesto vybombardovaného rokového paláca. Ten palác, keď už sa nemá postaviť nijaká stavba na jeho mieste, tak aspoň jeho pôdorys, jeho miesto by tam malo byť vyznač...
	Ďalšia vec, čo ma veľmi prekvapila, že nielen že sa tam neguje ten park, ktorý je z 19.storočia a ktorý je naozaj nezrušiteľný a nemeniteľný. Tam keby pamiatkari súhlasili s tým, že preraziť ďalší chodník, zrušiť nejaký chodník, zúžiť to zábradlie, na...
	A potom mám tu také, taký jeden problém. Stále sa tu hovorí o akejsi áleji. Len to čo aj pán kolega Vagač napa.., nie napadol ale tiež mu nebolo jasné, že pred tými stavbami, ktoré sú podľa toho, čo tu pán architekt povedal, secesné, no jedna je seces...
	Starosta:
	Ďakujem.
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	Môžem?
	Starosta:
	Nech sa páči.
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(mimo mikrofón) Ďakujem za poučenie. Ja tu nehovorím o aleje, ale hovorím tomu o fragmente aleje a to je tam kde sa prerývajú dve stromoradia, ktoré vytvoria časť aleje. Nespravili sme z toho alej, lebo ide to doprava na Gajovu ulicu kde žiaden (nezro...
	Niekto:
	Alebo kríkov.
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	A, táto, vlastne táto fragmentovanosť tejto situácie, my by sme tomu chceli, my by sme tomu chceli dať tento, tuto, ako proti tejto fragmentovanosti vlastne by sme chceli tieto dve čiary, ktoré spájajú vo väčšej perspektíve nábrežie, nábrežie so zadno...
	Starosta:
	Faktická poznámka pán Holčík.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Áno. Len by som chcel upozorniť, že nie je celkom pravda, že tou zástavkou električiek by bolo ovplyvnené to pôvodné urbanistické riešenie, lebo na mieste kde je dnes Štúrova ulica medzi rokom 1890 a 1960 bola tá hlavná ulica, ktorou sa chodilo na jed...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová, diskusný príspevok.
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ja sa chcem opýtať v tom poslednom obrázku vo Vašej vizualizácii, tam som videla nejakú budovu.
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	To je pavillion.
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	To je ten pavilón, to je ten čo bude od jari do jesene a potom..
	Viacerí:
	Pri fontáne, pri fontáne.
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Čiže to nebude vykurované.
	Starosta:
	Toto.. Nie.. tam je, tam je totižto ten problém, že jednak územný plán a jednak aj pamiatkari s tým majú ako so stavbou problém. Ako problém. Takže je tu návrh takého nejakého riešenia v tom tvare tej osmičky, ak som to správne pochopil, lebo bolo tak...
	Pán poslanec Holčík, faktická.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Áno. Ja mám už len jednu poznámku, ktorá sa priamo netýka tohto projektu. Týka sa tej Camery Obscury. Keď nás vtedy presviedčali, že treba ten pozemok predať a umožniť tam niečo postaviť tak sa ukazoval iný kúsok pozemku ako bol na tomto projekte. Okr...
	Starosta:
	A Landererove kasárne mali ako to krídlo? To západné..
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Donesiem ukázať... Tam nebolo!
	Starosta:
	Nebolo?
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Lebo to základné bolo ako keby pokračovanie fasád Štúrovej ulici, ale vtedy ešte keď ho stavali Štúrova ulica neexistovala. Štúrova ulica je až z 19.storočia. A tá Landererova kasáreň mala trošku iné, preto tam vznikol taký trojuholník. Ale Landererov...
	Starosta:
	Dobrovičovou
	Poslanec PhDr. Holčík:
	..a tento dom je ustúpený. O ktorom hovorím. A má len tri okná na tej, tri osi, tri okenné osi na tej fasáde smerom na juh.
	Starosta:
	Ako Camera Obscura je projekt niekoho úplne iného, to mestská časť s tým nič nemá. Tu len bola požiadavka zo strany Magistrátu, zo strany vlastne Camery Obscury, aby sa tento priestor neriešil, aby ostal nejakým spôsobom vyčlenený. Tu je ten návrh doč...
	Pán poslanec Boháč, nech sa páči.
	Poslanec Ing. arch. Boháč:
	Ja len vlastne k tomu, že to nebolo tak vidieť, v tom návrhu, ale tam je odskok medzi tou budovou čo má pán poslanec Holčík na mysli, čiže tam je asi 6 metrový odskok. Čiže vlastne tam sa uznáva tá fasáda aj keď Landererov palác to mal ináč. Lebo on b...
	Starosta:
	Ďakujem, faktická pán poslanec Bučko.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Áno, vo faktickej som chcel povedať presne to, čo pán inžinier Boháč. Mne sa páčia veľmi tie dve línie, ktoré to rámcujú, prechádzajú. Páči sa mi to stromoradie, keď nehovoríme o aleji. Páči sa mi tá priepustnosť a páčia sa mi tie logické chodníky, kt...
	Starosta:
	Pán poslanec Boháč, faktická. Pardon, Gajdoš, ospravedlňujem sa, prepáčte!
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Ďakujem. My v podstate sme jednu z pripomienok mali na pána architekta, to vieme a predpokladám, že tiež sa s tým nejako, s touto informáciou, ešte bude pracovať v ďalších finalizáciách. Tá pripomienka bola nejakým spôsobom náznakovo pripomenúť tú his...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán kontrolór chce diskutovať.
	Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór:
	Ďakujem za slovo. Dúfam, že ste si všimli, že dôsledne dodržiavam rokovací poriadok  a tým pádom som sa dostal až teraz k slovu. Mám tri otázky. Prvá otázka je, čo bude s tým vojnovým pomníčkom na ktorý sa pýtal aj pán Vagač. Môžete mi odpovedať hneď.
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(mimo mikrofón) pomníček tam zostane a myslím, že keď sa (nezrozumiteľné) tak on bude mať svoj (nezrozumiteľné)..
	Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór:
	Hej, ďakujem. Druhá otázka je ako riešite vjazd áut polície, ktoré parkuje zozadu..
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	(mimo mikrofón) Zo Štúrovej.
	Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
	Zo Štúrovej, ďakujem. Tretia a posledná otázka, či máte skúsenosti praktické s formou povrchu mlat. Lebo my máme takú skúsenosť a to je skúsenosť z Medickej záhrady.
	Starosta:
	To nie je mlat.
	Viacerí:
	To nie je mlat.
	Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
	Viem čo hovorím. Máme s tým skúsenosť. Ďakujem. Všetko. Ok.
	Starosta:
	Ďakujem. Poprosím pána poslanca Holčíka keby mohol využiť diskusný príspevok lebo už nemôže dostať faktickú poznámku. Tak to zruš prosím Ťa. Pán poslanec Palko, chcete reagovať na pána kontrolóra?
	Poslanec Mgr. Palko:
	Je ma počuť? Á, ďakujem. Na pána kontrolóra. Tuším, že ten nešťastný pseudo mlat, respektíve to čo je tam namiesto mlatu, v Medickej záhrade, sme riešili prvej dopravnej komisii ešte s pani Kratochvílovou. Tam proste zhotoviteľ nedal mlat. Čiže tam ne...
	Starosta:
	Pán poslanec Vagač, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Uhm, ďakujem. Chcem sa vyjadriť ešte raz k tomu pavilónu. Myslím si, že pavilón dať do stredu parku, tam k tej fontáne, je veľmi nešťastné riešenie. Práve to prepojenie medzi dvoma parkmi, čiže Šafko a Kačacia fontána, tam zostane predsa spevnená ploc...
	Druhá vec je to rušenie tej  historickej Kačacej fontány toho parčíku, ktoré je skutočne akože riešenie premyslené centrálne. Skutočne bude prvý, ktorý bude napádať, ak by to Krajský pamiatkový úrad toto dovolil, tak budem prvý, ktorý urobí petíciu pr...
	No a posledná vec, ktorú chcem povedať, že pýtam sa kde je verejnosť. Že verejnosť sa k tomuto, týmto veciam, kedy môže vyjadriť. Poviem aj kritiku. Keď my ako členovia Komisie pre životné prostredie a územný plán, my sme to mali už po, a len tak akož...
	Starosta:
	Pán poslanec Gajdoš, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Na margo toho prerokovania. Tak v podstate Maťo to už potom tak akože neskôr povedal, bolo pre Komisiu územného plánu a životného prostredia spravená prezentácia. Ja zase chápem, že niektorí poslanci sú zamestnaní, je to strašne ťažké zosúladiť. Ja z ...
	Starosta:
	Ja len na upresnenie. Zas Vy hovoríte, že nemôžte v pracovnom čase, ale zase napríklad pamiatkari alebo pracovníci Magistrátu zas povedia, že len v pracovnom čase. Takže to je večný problém, ako prepáčte, že jednoducho...
	Poslanec Ing. Vagač:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ja hovorím o pamiatkaroch a hovorím o pracovníkoch Magistrátu!
	Poslanec Ing. Vagač:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Dobre, realita je takáto. Nemôžte nikoho tam dovliecť za golier, že tam budeš sedieť. No. Tak keď niekoho pozvete a poviete mu že vtedy a vtedy ..
	Poslanec Ing. Vagač:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Dobre. Pani poslankyňa Párnická, nech sa páči.
	Poslankyňa Párnická:
	Tak ja dúfam teda, že tak ako ste povedali, že teda zmizne tam čo najmenej zelene, súčasnej, ktorá je tam, že skôr sa teda ošetrí alebo teda že ju tam zakomponujete. Ale čo teda by som povedala, že ma zaujalo v úvodzovkách je to osvetlenie na stromoch...
	Starosta:
	Aby vtákom nesvietilo svetlo do obývačky, tak som to pochopil. Nech sa páči, pán Földeak.
	Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, víťaz súťaže:
	Tak len takto k tomu. To je, uhm, že, ako chápem Váš podnet. A ten obraz, ktorý máme a ktorý chceme zrealizovať je ten, že v tej aleje vlastne nie sú alebo pozdĺž tých stromoch, uhm, sú neni iné prvky ako stromy. A aby tam neboli stožiare a alebo lamp...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Faktická poznámka pán poslanec Osuský.
	Poslanec MUDr. Osuský CSc.:
	Ja len toľko, že samozrejme, že v Bratislave ešte isto ostanú stromy, kde nebudeme vtákom svietiť do obývačky. A musím povedať, že samozrejme v meste je to už tak, že my ani jeleňom ani diviakom nevytvárame optimálne podmienky na Šafárikovom námestí, ...
	Starosta:
	Ďakujem. Pani poslankyňa Oráčová, faktická poznámka.
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ja by som chcela zareagovať na kolegyňu Soňu a povedať, že úplne chápem to čo hovorí. Pretože čítam všade naozaj alarmujúce články o tom ako nám vymierajú vtáky, napríklad vrabec sa stal Vtákom roku 2014, pretože ho zostalo ledva 10 % . A tiež si treb...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Boháč, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. arch. Boháč:
	Ja si myslím, že tak či tak v rámci osvetlenia parku tam budú musieť byť nejaké elementy, lebo nie všade sú stromy a nejakú hladinu vysvietenia tam budeme potrebovať. Povedzme okolo tej Alžbetínskej si viem predstaviť, že tam budú nejaké lampy, ktoré ...
	A čo sa týka toho odsúhlasenia čo Matej Vagač hovorí, tak neviem, tých stretnutí už bolo zopár, takže ostali nejaké konfliktné body a teraz je otázka aby to s tou štátnou správou prejednali. No a ja neviem, že či po tej participácii a všetkom sa vráti...
	Starosta:
	Určite prezentácia bude. To znamená, že bude táto prezentácia zverejnená na web stránke Starého Mesta. Budú sa môcť, pokiaľ bude možné, prezentácia bude aj v Staromestských novinách. To znamená, že samozrejme, že bude predstavený tento návrh s tým, že...
	Samozrejme, čo mňa, môžem za seba povedať, veľmi ma tam prekvapil, to si človek neuvedomí a vidí to len takto na tom pláne, ten veľký, ten pomer asfaltov a zelene, ktorý je v súčasnosti. Že polovica toho celého priestoru je asfalt! To je niečo hrozné...
	Pani poslankyňa Párnická, faktická poznámka.
	Poslankyňa Párnická:
	Ešte okrem toho osvetlenia som chcela upozorniť na to uchytenie tých svietidiel, lebo napríklad na Hviezdoslavovom námestí mávame tiež také výstavy fotiek  a tak, že sme radi keď to tam nie je ja neviem 2 týždne alebo viac ako dva týždne. Lebo máme po...
	Starosta:
	Pán poslanec Vagač, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Chcel by som reagovať na pána Boháča, na tú participáciu. Tak len si to spomeňme, že konečne boli jedny verejné priestory robené participáciou, ale to sa ľudia vyjadrovali ako čo chcú mať na tom námestí v tom parku, čo chcú mať. To znamená, že sa nevy...
	A druhá vec, to som už vtedy hovoril keď bola súťaž verejná, tak do tej komisie, ktorá robila víťazné, tie návrhy posudzovala, ani raz nebola verejnosť pripustená. Ani jeden človek tam nebol. Tam boli dosadení proste architekti a koniec! Veď nejaký čl...
	Starosta:
	Prosím pána Gábora na vysvetlenie.
	Ing. Gábor, referát územného plánu a rozvoja:
	Pri zasadnutí tej komisii, pri zasadaní komisie pri vyhodnocovaní súťažných návrhov nesmie byť nikto nepovolený, nesmie nikto nepovolený vstúpiť. Čiže žiadna verejnosť, ani v princípe pani upratovačka.
	Poslanec Ing. Vagač:
	(z diaľky, mimo mikrofón) Ale to som nehovoril! Kto (nezrozumiteľné) komisiu. Však niekto zostavil komisiu..
	Ing. Gábor, referát územného plánu a rozvoja:
	Áno.
	Poslanec Ing. Vagač:
	(z diaľky) ..tak bol člen komisie verejnosť. Však o tom hovorím! Nepleťme tam upratovačku, o čom hovorím..
	Ing. Anton Gábor, referát územného plánu a rozvoja:
	Vy ste mysleli, že nebola verejnosť pustená do ...
	Poslanec Ing. Vagač:
	(z diaľky) Nie, nie, nie! Člen komisie nebol..
	Ing. Anton Gábor, referát územného plánu a rozvoja:
	Aha!
	Poslanec Ing. Vagač:
	(z diaľky) (nezrozumiteľné) štyria – piati architekti a koniec!
	Ing. Anton Gábor, referát územného plánu a rozvoja:
	No boli tam vlastne aj pán Gajdoš, čo je vlastne nielen architekt, ale..
	Starosta:
	Zástupca verejnosti!
	Ing. Gábor, referát územného plánu a rozvoja:
	Poslanec..
	Starosta:
	Aj pán Boháč. Zástupca verejnosti. Boli zvolení..
	Ing. Gábor, referát územného plánu a rozvoja:
	Pán Bútora (ďalej nezrozumiteľné)
	Viacerí:
	(diskusia, nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Pán poslanec Gajdoš, faktická.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Ja by som sa chcel ešte vrátiť k tým zeleným plochám. No jak sme hovorili, že štatisticky je to veľmi úbohý stav, ešte stále by som chcel pripomenúť to, že my nielen rušíme tie spevnené plochy skoro celoplošne, ale my ešte ten park expandujeme na úkor...
	Starosta:
	Ďakujem. Pán poslanec Osuský, faktická, nech sa páči.
	Poslanec MUDr. Osuský MHA:
	Ja som nerád, že mi prichodí dávať takéto bonmoty, ale fakt musím povedať, že je síce pravda, že program činohry Národného divadla je určený verejnosti, ale zato ešte v dramaturgickej rade verejnosť nezasadá. To znamená dramaturg určuje čo sa bude hra...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová, faktická.
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ja som to osobne pochopila tak, Maťo Vagač, že predpokladám, že Ty by si chcel, aby boli oslovení všetci poslanci ako volení zástupcovia občanov či nemajú záujem byť v takejto komisii. Viacerí:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. Ja len, na začiatku bolo spomenuté aj Fajnorovo nábrežie. A ako bolo to ako spoločná súťaž, bolo to spomenuté. A to sa zas na to sa nepracuje ďalej alebo? Dobre, toto (nezrozumiteľné) a (nezrozumiteľné) čo bude ďalej s tým Fajnorovým nábrežím...
	Starosta:
	To môžem vysvetliť. Toto je vlastne problém ten, že nemáme tam my žiadny právny vzťah k tým pozemkom. Nájomná zmluva, ktorá to mala mestská časť, to detské ihrisko, tá sa vlastne skončila už. A za polroka malo Ministerstvo dopravy, má tretieho ministr...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Áno. Ďakujem pekne. Ešte niekto má nejaké otázky? Pripomienky? Ďakujem teda veľmi pekne, ďakujem pánovi Földeakovi, ďakujem pánovi Gáborovi. A poprosím tuto táto prezentácia by mala v nejakej podobe byť zverejnená na web stránke. S tým, že samozrejme ...
	Pán poslanec Vagač, ešte faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Chcel by som zareagovať na ten výber pre psov. Neviem o tom. Pamätáte si, dlho sme tu riešili Poľnú ulicu kde pod obytnými oknami urobíte výbeh pre psov, tak to máme zarobené na ďalší problém! Ja sa pýtam, že prečo na tomto, v tomto parku má byť výbeh...
	Starosta:
	Pán Vagač, asi viete, že jednoducho pokiaľ nevyčleníte ohradený, bezpečný priestor pre psov, kde môžete naozaj nasmerovať všetkých psíčkarov z okolia, tak tí psíčkari s tými psami budú chodiť všade.
	Viacerí:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Ing. Vagač:
	(mimo mikrofón) Ale prečo práve do tohto parku?
	Starosta:
	A kým príde ten pes z tohto, z Gájovej kým príde na Fajnorku, čo si myslíte, že on to vydrží? No! Môžem Vás ubezpečiť, že teraz sme otvárali park Belopotockého. Jeho súčasťou, keďže je tam zákaz vstupu so psom, tak sme iniciatívne oslovili vedenie Slo...
	Pani poslankyňa Satinská, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	Ja mám faktickú poznámku na Vás, pán starosta. Nemám psa, ale podporujem teda na prvom mieste deti, na druhom mieste seniorov a na treťom mieste psi. Ale tak si myslím naozaj, že ten pes z Gájovej ulice musí vydržať po Fajnorovo námestie. Prepáčte, al...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová M.A. ArtD.:
	Ja som chcela povedať, že už tak dlhšie upozorňujem na problém psi, napríklad aj na Jakubovom námestí. Že ja mám pocit, že to neni to, že my ich nejak vyčleňujeme tých psov a psíčkarov, ale skôr už mám pocit, že psi a psíčkari trochu vytláčajú nás. Že...
	Starosta:
	Riešením je to, čo som povedal. Že proste ako je to riešené. Toto je priestor, ktorý bude jasne označený: dámy a páni so psami choďte sem! A inde nemáte čo robiť. To je riešenie.
	Pán poslanec Gajdoš, nech sa páči.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	K tejto téme. Ja som výrazný zástanca toho, aby sa tieto priestory odčleňovali. Je problém aj v našom obvode s týmto istým systémom. Predpokladám, že keď nebudú také centralizované, jak to bolo kedysi na Poľnej a tak ďalej a tak ďalej, práveže keď ich...
	Starosta:
	To nie. To nie.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	..a že tam pôjdu naozaj psíčkari z celého mesta. Čiže myslím si, že ten kompromis sa vždy v nejakom prípade dá nájsť.
	Starosta:
	Vlani bolo také stretnutie, dosť emotívne, na Poľnej ulici, kde som vlastne pozval všetkých, ktorí, účastníkov konfliktu. To znamená obyvateľov, ktorí mali psov, obyvateľov, ktorí nemali psov. Boli tam z poslancov pán poslanec Kollár, ten bol vlastne ...
	Pani poslankyňa Párnická, faktická poznámka.
	Poslankyňa Párnická:
	Nechcem to predlžovať, ale chcem akože teda nový zážitok, že teda som veľmi rada, že teda ten náš park sa otváral aj s tým psím výbehom, lebo teraz tam chodí, teda prevažujú deti, 3 až 5, ktoré normálne robia kotrmelce, plazia sa po tej tráve, úplne s...
	Starosta:
	Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Vagač, diskusný príspevok.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Tak pýtam sa, že prečo potom sme to v návrhu nemali kde, lebo ja viem, že pozdĺž celého parku sú obytné, obytná štvrť aj v teda tom L-ku, čiže Gájová aj Alžbetínska, čiže tam si neviem predstaviť z tých dvoch strán a z tej tretej strany je Camera Obsc...
	Starosta:
	Z Alžbetínskej tam nie je všade obytná zóna. Tam je aj Akadémia vied.
	Poslanec Ing. Vagač:
	No, však áno tam. Ale to je pod oknami Gájovej. A pýtam sa, že prečo by nemohli ísť na Fajnorovo? Však to je skutočne prejsť jednu križovatku na Šafku! Jednu križovatku, aby sa tam dostali k nábrežiu a tam nebudú naozaj nikoho rušiť.
	Starosta:
	Ale to nebude nič veľké! To nebude akože cvičisko! To bude naozaj len malý priestor a argument, pretože sem choďte so psíkom a nechoďte medzi preliezky, medzi deti. Ako...
	Poslanec Ing. Vagač:
	Keď sme mali dneska prezentáciu, tak to tam malo byť, aby sme si to vedeli...
	Starosta:
	Áno, táto pripomienka padla na tom stretnutí minulý týždeň v pondelok. Tam bola vznesená, ešte nebola nejakým spôsobom zakomponovaná..
	Poslanec Ing. Vagač:
	Priznám sa že, toto iste v rámci participácie občania nechceli a budú mať s tým vážny problém ľudia z Alžbetínskej a Sienkiewiczovej.
	Starosta:
	Obyvatelia, ktorí nemajú psov áno, ale obyvatelia, ktorí majú psov a platia dane za tých psov, tak tí asi áno.
	Poslanec Ing. Vagač:
	No však áno. Zarábame si na konflikt. Dobre!
	Starosta:
	Ďakujem pekne.
	Poslanec MUDr. Osuský MHA:
	(z diaľky) Pri každom rozhodnutí.
	Starosta:
	Tak! Ďakujem pekne. Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu či tu máme nejaké návrhy uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Našej komisii nebol doručený žiaden pozmeňujúci návrh, preto hlasujeme o uznesení tak, ako to máme predložené.
	Niekto:
	Čiže berieme na vedomie?
	Starosta:
	Beriete na vedomie.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Beriete na vedomie. Áno.
	Starosta:
	Takže, nech sa páči prosím. Dámy a páni, prezentujte sa. A vyjadrite sa hlasovaním.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že 15 poslancov zobralo na vedomie, 1 poslanec nezobral. Bod č. 25.
	25. Informácia – Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta 2016
	Starosta:
	Informácia – Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta. Materiál myslím, že dosť obsažný. Verím, že ste si ho preštudovali, takže skúsime teda bez úvodného slova. Bez úvodného slova. Aj keď pani vedúca je pripravená, samozrejme, odpovedať na vaše vš...
	Mgr. Ľubica Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
	Príjemné popoludnie aspoň prajem zatiaľ.
	Starosta:
	Nech sa páči, diskusia. Máte?
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	(z diaľky sa dožaduje, aby bod bol stručne uvedený)
	Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
	Tak ja budem sa snažiť byť stručná. V prvom rade by som ale ešte chcela.. Viem, dostala sa mi informácia, že pán starosta už blahoželal pani riaditeľke Kopáčikovej k oceneniu Senior friendly, ale ja by som si dovolila zagratulovať tiež ešte, zablahože...
	Staromestské kultúrne leto je jedno z nosných podujatí. V podstate realizovalo sa na viacerých miestach tak ako aj po minulé roky: Hviezdoslavovo námestie, nádvorie Zichyho paláca, Medická záhrada. Okrem toho, tento rok aj v uliciach Starého Mesta.
	Čo sa týka nádvoria, tam boli tie pravidelné divadlá a potom koncerty vo štvrtok, kde sa striedali so Staromestskými salónmi. Na salóne sme predstavili Laiferovú, Marcelu Laiferovú a, a..
	Starosta:
	Milana Lasicu.
	Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
	Milana Lasicu! Čo sa týka Medickej záhrady, tam vlastne tie aktivity sú viac menej, boli určené pre deti a pre ich mamičky. To znamená divadielka pre deti a cvičenie pre ženy. Okrem toho sme obohatili tento program aj workshopmi a spievaním pod holým ...
	Na Hviezdoslavovom námestí sme zmenili tak trošku dramaturgiu a to z toho dôvodu, že v minulosti tam boli len koncerty. Kde teda, keď som si to odpozorovala minulý rok keď som nastúpila, tak naozaj sa tam prišla pozrieť tá istá skupina ľudí. Som mala ...
	Čo sa týka ďalších aktivít v uliciach Starého Mesta, vlastne boli tam ešte maľovanie v plenérii, vlastne maľovali sa uličky starej Bratislavy.
	Ďalej bol spustený projekt Staromestská fiesta, kde na troch stanovištiach sa v podstate tancovalo v rámci ulíc Starého Mesta každý druhý piatok a sobotu.
	Okrem toho sme v podstate spustili nový projekt Tretí vek na námestí, ktorý bol určený viac-menej prezentácii nezriaďovaných organizácii, ktoré pracujú so seniormi a pre seniorov. Vlastne to bol teraz čo sme mali cez víkend, Senior friendly víkend. Bo...
	Okrem toho, chcela by som ešte povedať, že teda ku záveru toho Staromestského kultúrneho leta sme mali projekt Cestovanie časom. Bol to veľmi náročný projekt a dvojdňový projekt. Staromestské kultúrne leto sme ukončili  Posádkovým dňom. To znamená kul...
	A samozrejme, ešte som chcela povedať Kultúrne centrum Gaštanová, tak ako každý rok aj tento rok organizovali tábory pre deti. A boli zorganizované aj jazzové lode. Na budúci rok by som chcela aby to malo aspoň nejaký prívlastok staromestský. Že by to...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec.. Otváram diskusiu.
	Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
	(mimo mikrofón) Ešte pani riaditeľku Kopáčikovú.
	Starosta:
	Pani riaditeľka Kopáčiková, poďte aj Vy ešte povedať, pochváliť sa. Kto sa nepochváli sám, tak toho nepochvália. Lebo Staromestská knižnica tiež má, vlastne sa zúčastňovala kultúrneho leta. Nech sa páči.
	PhDr. Judta Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice:
	Ja som vám vďačná za slovo. Aby to nezaniklo medzi všetkými tými podujatiami, ktoré oddelenie kultúry organizovalo, naša Letná čitáreň v Medickej záhrade je služba verejnosti. Otvorení sme 2,5 mesiaca. Tohto roku mal záštitu, prevzal pán starosta. 2,5...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Asi viete, už sa projektuje riešenie, ktoré by malo vyriešiť tento problém v Medickej záhrade. Aj v návrhu rozpočtu na budúci rok počítame a bude tam úvaha, je tam návrh, aby sa vyčlenili prostriedky na vybudovanie, rozšírenie toho prie...
	Otváram diskusiu. Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová M.A. ArtD.:
	Ja som sa len chcela poďakovať pani riaditeľke za veľmi obetavú prácu, ktorú robia jej zamestnanci v knižniciach a viem, napríklad tá knižnica, ktorú mám najbližšie že na Karadžičovej, tak tá organizuje množstvo krásnych podujatí pre deti, výstavy, .....
	Starosta:
	Ďakujem veľmi pekne.
	PhDr. Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice:
	My ďakujeme za pochvalu. Prepáčte pán starosta, ale som sa práve dozvedela, že ten dom na Karadžičovej, kde sídli naša pobočka, nedávno sa tam robila rekonštrukcia, zatepľovanie, kompletná rekonštrukcia, tak mi hlásila vedúca pobočky, že stena je z ul...
	Poslanec MUDr. Osuský CSc.:
	(z diaľky) Tá nová?
	PhDr. Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice:
	Áno, tá nová!
	Poslanec MUDr. Osuský CSc.:
	(z diaľky) No neprešiel mi dneska zákon o..
	Starosta:
	Nie?
	Poslanec MUDr. Osuský CSc.:
	(z diaľky) Ministerstvo povedalo, že je to veľmi cenné, že som to navrhol a že oni to urobia vo väčšom balíku úprav a dostal som tenisový prísľub, že do polroka! Napadá má starý citát: „Strane věřte, soudruzi!“
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Straka, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Straka:
	Ďakujem pekne za slovo. Pani riaditeľka, blahoželáme samozrejme, chválime a obdivujeme Vás.
	PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice:
	Ďakujeme pekne.
	Starosta:
	Ďakujeme pekne! Pani poslankyňa Ležovičová.
	PhDr. Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice:
	Áno, áno, my budujeme dobré meno Starého Mesta! Prosím uvedomte si to!
	Starosta:
	Áno, my to vieme!
	PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice:
	Všetci ako tu sedíte a neskromná budem. Myslím si, že si to ocenenie Senior friendly zaslúžime naozaj za dlhodobú prácu so seniormi. Naozaj, naozaj, varíme z vody! Ale varíme, ten guláš, ktorý varíme je mimoriadne chutný a myslím si, že si to obyvate...
	Starosta:
	Baby friendly! Ja som to, práve som to chcel povedať! Že Staromestská knižnica je aj baby friendly, pretože možno viete – neviete, ale nám sa darí spoločne rozširovať členskú základňu a každý nový Staromešťan, ktorý sa narodí sa zároveň stáva členom S...
	Viacerí:
	To nie. Nie. Kristián mal krátky príspevok diskusný ..
	Starosta:
	Ste skončili ste!?! (smiech) Ste povedali a tam to skončilo!
	Viacerí:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Ing. Straka:
	No a 18  sekúnd prešlo! Ale dobre, pani riaditeľka, aspoň sme si takto krásne...
	PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice:
	Prepáčte prosím!
	Poslanec Ing. Straka:
	Ale nevadí! Ja každému...
	PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice:
	Ale starosta skákal do reči.
	Poslanec Ing. Straka:
	Každému teraz toľko zoberiem z toho príspevku. Idem už teda hovoriť keď mám to slovo. Ja si pokladám teda za svoju povinnosť takisto nielen poďakovať Vám ale aj ako poslanec, člen kultúrnej komisie, aj ako Staromešťan, ktorý hlavne mám blízko či už do...
	Poslanec Ing. Vagač:
	(z diaľky) My si to prečítame!
	Poslanec Ing. Straka:
	No tak ich chválim, všetkých ľudí, ktorí sa na tom zúčastnili, či zvukári to boli, či tí čo nosili stoličky alebo kto to zostavil. Pani vedúca kultúrnej komisie, protestujeme aj my..
	Starosta:
	Nie, nie! Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová. Diskusný príspevok, krátky.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ja som vás všetkých kolegov poprosila, len preto aby ste si to vypočuli, lebo toto zhrnutie.. Prosila som ich, aby boli struční. Pán Straka to povedal trikrát dlhšie. Naozaj, ja chcem poďakovať celému kultúrnemu letu, ktoré za málo peňazí robilo veľa ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne a tým si dovolím ukončiť diskusiu, ak dovolíte a prosím návrh uznesenia. Ďakujem dámy.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Komisii nebol doručený žiaden pozmeňujúci návrh, tak hlasujeme o materiáli tak, ako sme ho mali predložený. Čiže berieme na vedomie informáciu – Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta 2016.
	Starosta:
	Ďakujem, prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovali všetci prítomní poslanci v počte 16 a zobrali ste na vedomie túto informáciu všetci.  Bod č. 26.
	26. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
	Starosta:
	Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ulici. Neviem či k tomu treba hovoriť. Je tam vlastne bez úvodného, je tam vysvetlené aké kroky sa urobili.
	Nech sa páči, otváram diskusiu. Končím diskusiu a poprosím.. Pani poslankyňa Ležovičová, pardon, ospravedlňujem sa.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Viem, že na mňa ste sa minule hnevali keď som poprosila, že prosím každý krát tento materiál, ale to je to čo sme, čo som chcela. Dostali sme informácie a moja otázka bude kedy bude ten materiál? Do budúceho zastupiteľstva?
	Starosta:
	Tak, budeme informovať na kaž...
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Tu je napísané, bude predložený Miestnemu zastupiteľstvu.
	Starosta:
	Jáj! Pán prednosta.
	JUDr. Peter Jesenský, prednosta:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Niekto:
	Na mikrofón!
	JUDr. Jesenský, prednosta:
	(úvod nie je rozumieť) pôjde na zastupiteľstvo návrh tejto dohody.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem.
	JUDr. Peter Jesenský, prednosta:
	Na schválenie.
	Starosta:
	Tak. Ďakujem pekne, takže končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie na vedomie informáciu o krokoch vykonaných vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ulici.
	Starosta:
	Ďakujem, prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovali všetci prítomní poslanci v počte 17, to znamená, že zobrali ste všetci na vedomie túto informáciu.  Bod č. 27.
	27. Informácia o hospodárení spoločnosti Staromestská a.s.
	Starosta:
	Informácia o hospodárení spoločnosti Staromestská a.s. Bez diskusie dovolím si a nech sa páči, otvár... pardon, bez úvodného slova a nech sa páči, diskusiu otváram. Ospravedlňujem sa. Nech sa páči.
	Takže končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie ne vedomie informáciu o hospodárení spoločnosti Staromestská a.s.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 13 poslancov, zdržali sa 4.  Túto informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Bod č. 28.
	28. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
	Starosta:
	Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca. Dovolím si tiež bez úvodného slova. Len doplním jednu informáciu a to je aktualizovať renovácia okien a reštaurovanie okenných častí bolo ukončené. Kontrola, ktorá trvala 4 mesia...
	Budú robiť aj v zime. Tam sú dvojité okná, to znamená, že oni vždy to jedno môžu zobrať, to vnútorné a..
	Takže otváram diskusiu, nech sa páči. Pani poslankyňa Ležovičová.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ja sa len chcem spýtať, pani Vašaryová, opakovane som teda v televízií videla síce ten istý program, ale začína sa vyjadrovať, že majú o tom záujem ako keby nejakí súkromníci a že verí, že sa to ustráži. Neľúbilo sa mi to jej vyjadrenie do televízie. ...
	Starosta:
	Priznám sa, že ja som sa stretol s takýmto názorom od pána z Divadla bez domova, keď tu bol predseda nórskeho parlamentu, kde on tiež vyjadril takéto..A proste bol som dosť prekvapený, pretože neviem či v minulosti plánovali niečo s tým robiť v tomto ...
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Veľmi krátko. Ja som bol skôr svedkom toho, že tam mali záujem ďalšie, dá sa povedať, občianske združenia participovať a skôr tie boli odmietané, že už tam nie je dosť priestoru na to aby tam mohli pracovať. Ale túto konšpiráciu počujem tiež prvý krát...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Remišová.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová M.A. ArtD.:
	Hej, ja si myslím, že, teda aspoň ako som videla, že je ten Pistoriho spravovaný, že to každému aj nám mestskej časti aj vlastne aj pani Vášaryovej ide o to, aby ten priestor bol využívaný čo najefektívnejšie, čo najviac, aby to naozaj kultúrne žilo. ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová, faktická.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. Lebo bolo počuť áno toho riaditeľa toho divadla, pani Vášaryovú a Teba som v tom nevidela. Takže bola by som rada keby aj Tvoj názor bol, lebo to sa opakuje opakovane tá relácia a...
	Starosta:
	To ja neviem ovplyvniť!
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	No, ja len hovorím. Ale v tomto nie, v tomto bloku.
	Starosta:
	Ale to bolo v TA3. V TA3 som, ale toto je Televízia Bratislava.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Televízia Bratislava. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Takže, okná sa robia. A kotolňa sa robí. Takže kotolňa sa teraz robí. Žiaľ, celý ten proces verejného obstarávania nám to tak natiahol, že vlastne nám oprava kotolne vpadla akurát do už vykurovacieho obdobia. Ale urobia všetko preto, ab...
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Nemôžte zabezpečiť, že keď sa vyjadrujú to je jedno či pani Vášaryová alebo tí ostatní čo sa tam cítia ako doma, aby teda dali vyjadrenia aj Teba, lebo neľúbilo sa mi to.
	Starosta:
	To sa žiaľ nedá zabezpečiť. To je proste...
	Viacerí:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Halka. Jasné. Ďakujem pekne. Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie ne vedomie informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo všetkých prítomných poslancov, 17 v počte a zobrali ste na vedomie túto informáciu. Bod č. 29.
	29. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
	Starosta:
	Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti. Informácia je v materiáli. Bez úvodného slova, otváram diskusiu.
	Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Nedostali sme žiaden pozmeňujúci návrh, preto hlasujeme tak ako je uvedené v materiáli čiže berieme na vedomie. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo všetkých 17 poslancov, ktorí sú prítomní v sále. A túto informáciu ste zobrali na vedomie. Bod č. 30.
	30. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave
	Starosta:
	Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“. Tu si dovolím poopraviť vlastne návrh uznesenia. By sme ho zmenili. Pretože sa podarilo so spoločnosťou Bratislavský Náš markt respektíve s naším partnerom v tejto spoločnosti dohod...
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Tak dobré popoludnie prajem, ešte raz. My v podstate každý mesiac predkladáme na zastupiteľstvo informáciu o tom, ako tento projekt prebieha. Na uplynulom zastupiteľstve v septembri bolo deklarované, že sa v auguste konalo teda stretnutie so zástupcam...
	Starosta:
	Nevieme to teraz schváliť.
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Nedá sa lebo, aj toto mi napadlo, len ten prípad hodný osobitného zreteľa musí byť 15  dní pred zastupiteľstvom..
	Starosta:
	Vyvesený.
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	...vyvesený.
	Starosta:
	Jasné, rozumieme.
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Čiže bolo by to ideálne, ale nejde to.
	Starosta:
	Dobre. Takže je tu návrh uznesenia, na základe uznesenia č. 88/2014 Miestneho zastupiteľstva zo dňa 24.6.2014 informáciu, že projekt „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave sa nebude realizovať a na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva me...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Nie.
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Nie.
	Starosta:
	Nie. Ďakujem pekne za úvodné slovo a poprosím, nech sa páči, faktická poznámka pani Remišová.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová M.A. ArtD.:
	A ja som sa len chcela spýtať, že tejto možnosti ste dali prednosť pred likvidáciou asi preto, že tá likvidácia by bola drahšia, hej? Že 3.000 eur?
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	(mimo mikrofón) Jasné. Hej, hej.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová M.A. ArtD.:
	Takže toto bola pre mestskú časť výhodnejšia a máme nejaké, že čo oni s tým ďalej plánujú robiť? Či to nám môže byť v zásade jedno?
	Starosta:
	Budú mat eseročku. Môžu si ju nazvať ako chcú a môžu s ňou robiť čo chcú.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová M.A. ArtD.:
	Okej.
	Starosta:
	Ako.. Nie, nie, už to nemá žiadny vzťah k tomu priestoru. Všetko?
	Takže dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím návrhovú komisiu teraz o návrh uznesenia k bodu č.30. Ďakujem pekne pani doktorka.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Prečítam toto uznesenie celé: „ Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie na vedomie na základe uznesenia č. 88/2014 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 24.6.2014 informáciu, že projekt „Náš m...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za bolo všetkých 17 prítomných poslancov, takže zobrali ste na vedomie túto informáciu. Bod č. 31.
	31. Rôzne
	Starosta:
	Rôzne. V bode rôzne nikto neavizoval žiadny bod, takže bez úvodného slova. Otváram diskusiu. Končím diskus.., takže predsa! Nech sa páči.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Veľmi krátko. Som si spomenul, že vždy keď prídem k nejakému občasníku Staromestské noviny tak to nájdem vždy buď na úrade alebo niekde. A uvedomujem si, že my to k nám na Koroničovu ulicu kde bývam, a myslím, že ani v širokom–ďalekom okolí nedostávam...
	Starosta:
	Robí to Slovenská pošta a poštári. Ja teraz mám sa niekedy stretnúť buď so zástupkyňou vedúcej pošty, Hlavnej pošty, takže budem, ja som už o tom s vedúcou hovoril, o týchto problémoch. Ona mi prisľúbila, že teda bude hovoriť s poštármi. Teraz opäť bu...
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	No, a, áno. Áno, nie ste asi, nie ste asi, závisí to vždy od toho poštára. Oni teraz, oni teraz zase idú optimalizovať pošty a sieť pôšt a obávam sa, že to vždy vyjde na úkor kvality. To znamená, že čo ja si pamätám, ja som s poštou spolupracoval v te...
	Pán poslanec Holčík, faktická poznámka.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem pekne. Neviem či teda k Tebe nosí tá istá poštárka ako k nám ale ja ju ľutujem, lebo tá žena v lete, v zime, v najhoršom počasí, musí s tou károu chodiť. Tá kára je strašne ťažká. Čiže ja sa jej nečudujem a skutočne ja už od nej tie noviny ani...
	Starosta:
	Pani Ležovičová, nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	(úvod mimo mikrofón) obyčajné tiež? Ja chcem prvý raz povedať, že noviny prišli. Takže som veľmi rada. Otázka je, že kedy prišli. V prvom rade neskoro. Čiže tam, je to dôležité pre občanov lebo je tam, sú tam termíny pre sociálne, kultúru a pre kopu i...
	A chcem poďakovať pánovi starostovi, nám prišla informácia, že budeme mať konečne, Staré Mesto, Staromestské hody. Konečne. Každá „ďúra“ v tejto Bratislave tu má hody aj vinobrania, aj vinobrania a hody a neviem čo a my nič! Takže som veľmi rada, že b...
	A takisto sa mi páči a myslím, že sa dopracuje ten Rybárske popoludnie, čo bolo teraz cez víkend. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Samozrejme, všetci sú pozvaní 11.novembra na Svätého Martina. V spolupráci s farnosťou a s arcidiecézou pripravujeme také trojhodinové podujatie. Budú to Staromestské Svätomartinské hody. Bude to na Panskej ulici a na Rudnayovom námestí...
	Starosta:
	Jedenásteho. Vernisáž je desiateho ale otvorenie tých hodov bude jedenásteho, v piatok. Nebude to niečo zase veľké, dostali ste samozrejme pozvánky, boli ste všetci pozvaní aj teraz vás pozývam opakovane. Opäť to bude len, uvidíme, lebo nám sa to troš...
	Ale už neskoro, už končíme diskusiu už.. Á, tak ešte predsa len stihla!
	Poslankyňa Párnická:
	Ste povedali, že začínajú 18-teho Vianočné trhy. Staromestské?
	Starosta:
	Áno.
	Poslankyňa Párnická:
	Ale, že nevieme tú koncepciu, že nemali sme to na komisii, že ako to bude vyzerať alebo či sa mení tá koncepcia oproti minulému roku alebo bude to to isté.
	Starosta:
	Tá koncepcia sa nemení, tá vlastne ostáva. To znamená, že vlastne opäť to rozširujeme na Hviezdoslavove námestie viac. Klzisko bude až za, na tom priestore tej tančiarne, za hudobným pavilónom, v tom priestore. A v priestore medzi Strakovou a Hviezdos...
	Poslankyňa Párnická:
	Jedine, že či nám to nemôžete poslať, že aby sme to „obrblali“.
	Starosta:
	No, nebudú teraz, nebudú dva stromy s časťou klziska, ale iba jeden strom. To je pozitívna správa z pohľadu ochrany, hej? Ochrany zelene. Ale, môžeme, samozrejme, môžeme. Hej. Dobre.
	Takže končím diskusiu v bode Rôzne bez uznesenia a bod č. 32.
	32. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
	Starosta:
	Informácia o vybavení poslancov...
	Niekto:
	Interpelácií.
	Starosta:
	vybavení interpelácií poslancov. Áno. Takže. O vybavení. Nech sa páči, bez nejakých úvodných slov, otváram diskusiu.
	Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vybavení poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
	Starosta:
	A čo povedala?
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Takže o vybavení interpelácií poslancov..
	Starosta:
	Tak. Takže nech sa páči, prezentujte sa prosím.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Takže konštatujem, že ste zobrali informáciu na vedomie. No a teraz bod č. 33.
	33. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
	Starosta:
	Interpelácie poslancov alebo voľná zábava.
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Prosím?
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ďakujeme mu.
	Viacerí:
	( diskusia, nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Takže dovolím si vám poďakovať všetkým, ktorí ste vydržali do tejto doby. Sa chcem poďakovať predtým a týmto si dovolím ukončiť 18., pardon, 21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Ďakujem pekne.
	Opäť, ako býva zvykom vlastne po zastupiteľstve, dovoľujem si tých, ktorí majú záujem pozvať na krátke stretnutie do Zichyho paláca na neformálne...


