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

Vážené pani poslankyne a poslanci, vítam vás na 19. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva. 

Podľa prezenčnej listiny aj podľa pohľadu do Staromestskej siene konštatujem, že sme už 

uznášaniaschopní. Takže chcem sa poďakovať tým, ktorí prišli načas. Viem, že teraz sú tie, tá 

doprava v Bratislave trochu, v Starom meste, komplikovanejšia, takže samozrejme verím, že ďalší 

prídu neskôr.  

Dovoľte mi, aby som na dnešnom rokovaní privítal pána veliteľa Okresnej stanice Mestskej 

polície Bratislava–Staré Mesto pána Jitku, pani riaditeľku Staromestskej knižnice, pani 

Kopáčikovú a pána riaditeľa Seniorcentra, pána Alexa. Svoju neúčasť na dnešnom rokovaní 

ospravedlnil pán poslanec Peter Tatár, ostatní nie, takže konštatujem, že zasadnutie je 

uznášaniaschopné.  

Do programu rokovania miestneho zastupiteľstva, uhm, dopĺňam bod č. 2A Návrh 

stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k nájmu pozemkov na 

Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici.  

Bod č. 2B Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva k vráteniu správy novovytvoreného 

pozemku parcela číslo a tak ďalej do priamej správy hlavného mesta na Šafárikovom námestí.  

Sťahujem z rokovania bod č.17 a pán prednosta ma požiadal o stiahnutie bodov č.7 a č.8.  

Body č. 2A a 2B máte, mali by ste mať vo svojich materiáloch. Takže nech sa páči, má 

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

Pán poslanec Dostál, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Dostál:  

Ďakujem. Nemám doplňujúci návrh, len by som teda bol rád, keby sme v rámci Rôzneho 

dali nejakú informáciu o vývoji komunikácie s BAT-kou. Dostali sme ako poslanci tú žiadosť aj 

odpoveď, tak a uskutočnilo sa aj nejaké stretnutie, tak aj zo strany mestskej časti, teda aj ja 

môžem poinformovať alebo teda kolega pán poslanec Kollár, ktorý sa tiež na týchto stretnutiach 

zúčastnil. 

Starosta: 

Samozrejme, ako v bode Rôzne môžeme o tom hovoriť. Ďalej nech sa páči? Má niekto..? 

Takže pokiaľ nie, tak dávam hlasovať o programe dnešného rokovania. Nech sa páči, prosím 

hlasujte. Pardon, prezentujte sa najskôr. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A potom hlasujte. (šum v miestnosti) A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 
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Starosta: 

Ďakujem pekne. Uhm! Konštatujem, že za hlasovalo 15 poslancov, proti nebol nikto, nikto 

sa nezdržal. Takže pristúpme teraz k formálnym záležitostiam. Členmi predsedníctva sú 

zástupcovia starostu, pani, pán poslanec a pani Španková. Do návrhovej komisie odporúčam určiť 

poslancov pána Straku, pani Oráčovú a ... pán Muránsky? Ďakujem pekne. Takže za overovateľov 

zápisnice odporúčam pána Gajdoša a pána Vagača. Overovateľov zápisnice. Ďakujem pekne. 

Takže, dávam hlasovať o tomto návrhu to znamená, že návrhová komisia v zložení pán Straka, 

pani Oráčová a pán Muránsky a overovatelia zápisnice pán Gajdoš a pán Vagač. Nech sa páči, 

prosím prezentujte sa.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

Hm. A hlasujte prosím. 

/hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 19 poslancov, všetci boli za, takže ... 

návrhová komisia a overovatelia... pán Špuler... návrhová komisia a overovatelia boli schválení.  

Dovolím si pripomenúť, že obed bude o 12.00 hodine a podľa rokovacieho poriadku 

Miestneho zastupiteľstva účinného od 15.novembra 2015 bude o 16.00 hodine zaradený bod 

Vystúpenie občanov v dĺžke trvania maximálne 30 minút.  

Poprosím členov návrhovej komisie, aby zaujali miesto po pravej strane predsedníctva. 

Poprosím poslancov, aby vlastne to doplnenie uznesenia alebo návrhu na ich zmenu sa zapájali aj 

písomnou formou, samozrejme aj ústne ale aj písomnou formou.  

A teraz pristúpime k prerokovaniu jednotlivých bodov.  

 

1. Návrh všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 

č..../2016 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie služieb 

v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 

 

Starosta:  

Bod č. 1 Návrh všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 

o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 

v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. Poslancom 

bolo doručené elektronicky. Vyhodnotenie pripomienkového konania a návrh VZN so 
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zapracovanými pripomienkami myslím, že by ste mali mať tiež. Takže o úvodné slovo poprosím 

pána Alexa, riaditeľa Seniorcentra Staré Mesto, nech sa páči. 

Pán Alex, riaditeľ Seniorcentra SM:  

Dobrý deň, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Predložený návrh VZN reflektuje teda 

najmä skutočný stav, aké sociálne služby mestská časť poskytuje prostredníctvom Seniorcentra 

Staré Mesto. Vypadli paragrafy a časti, ktoré riešili druh sociálnej služby Špecializované 

zariadenie, keďže na Podjavorinskej poskytujeme plne kapacitu na zariadenie pre seniorov. Ďalej 

sme upravili v prílohe Poskytovanie opatrovateľskej služby, keďže ju poskytujeme iba v pracovné 

dni od 7:00 do 15:00, teda nie sviatky, víkendy a noc. Doplnili sme do cenníka aj rozvoz stravy do 

domácnosti, keďže je to úkol, ktorý v rámci opatrovateľskej služby poskytujeme osobitne. 

A v úvode VZN sme spolu s právnym oddelením miestneho úradu korigovali aj niektoré znenia 

alebo odvolávky na paragrafy alebo odseky, ktoré boli vhodnejšie. To by bolo za mňa všetko. 

V podstate. 

Starosta:  

Ďakujem pekne pán riaditeľ. Otváram diskusiu k bodu č. 1, nech sa páči dámy a páni... Kto 

sa hlási? Nehlási sa nikto. Takže konštatujem, že diskusiu končím. Na záver diskusie nechcete 

ešte nejaké..? Nie. Nie. Takže končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia 

k bodu č.1. Nech sa páči. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:  

Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňovací návrh. Budeme hlasovať o pôvodnom 

návrhu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto schvaľuje všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. .../2016 o výške úhrad, spôsobe 

určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Staré Mesto s účinnosťou od 1.augusta 2016. 

Starosta:  

Ďakujem pekne, takže dávam hlasovať. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta:  

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta:  

Ďakujem pekne. Konštatujem, že... Konštatujem, že za hlasovalo 19 poslancov, všetci boli 

za, takže návrh všeobecne záväzného nariadenia bol schválený.  
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2. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

 

Starosta: 

Bod č.2 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Staré Mesto k návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o používaní pyrotechnických výrobkov na území 

hlavného mesta. Poprosím o úvodné slovo pána vedúceho oddelenia dopravy, životného 

prostredia, verejného poriadku a správnych konaní, pána Denka. 

Ing. Denko, vedúci oddelenia dopravy, životného prostredia, verejného poriadku a správnych 

konaní: 

Ďakujem. Dámy a páni, primátor hlavného mesta požiadal písomne listom doručeným 

9.júna 2016 starostu mestskej časti o vyjadrenie stanoviska k navrhovanému všeobecne 

záväznému nariadeniu mesta Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky. K tomuto sme pripravili materiál ako stanovisko s tým, že 

toto VZN-ko vychádza zo zákona č.58/2014 a novely zákona č.331/2015 a stanovuje alebo 

obmedzuje a zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území 

obce alebo v jej mestských častiach. Pre vysvetlenie, kategórie F2, F3 a P1 sú kategórie zábavnej 

pyrotechniky, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu zvuku, hluku, pardon, 

hluku a je možné ju používať v exteriérových priestoroch. A potom ešte hladina, kategória T1 - 

pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo. 

Je tu potom ešte kategória F4, ktorá nie je priamo v tom všeobecnom nariadení kategorizovaná, 

ale je to kategória, ktorá je, to sú ohňostroje jednoducho povedané, ktoré prestavujú vysoké 

nebezpečenstvo a môžu ju používať len odborne spôsobilé osoby, ktoré majú licenciu od 

Centrálneho banského úradu. V princípe, všeobecne záväzné nariadenie mesta vo svojom 

paragrafe 2 hovorí o tom, čo je základ z toho celého, že používanie pyrotechnických výrobkov 

kategórie F2, F3 a P1 na území hlavného mesta je z dôvodu ochrany verejného poriadku zakázané 

s výnimkou 31.decembra od 22:00 hodiny do 1.januára do 02:00 hodiny rannej. Stanovisko je, 

stanovisko mesta alebo teda, pardon, Starého Mesta je, že Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

súhlasí s návrhom VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta. 

Ďakujem pekne. 

Starosta: 
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Ďakujem pekne, otváram diskusiu, nech sa páči. Takže keď sa nikto nehlási, dov... pani 

Černá. 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

Ja by som bola za, aby sa to vôbec nepovolilo, lebo to očividne nikto nie je schopný 

ustrážiť! Kalvária je teoreticky rezidenčná štvrť a tam sa plieskajú delobuchy! A hocikedy! To 

keď má voľaktorý z papalášov à la pán Kollár alebo niekto, tak narodeniny alebo niečo, tak to 

tam...čo?  (hlasy a smiech v pléne) 

Starosta: 

Pán Kollár, poprosím, teraz hovorí pani poslankyňa Černá, takže prihláste sa do diskusie 

riadne! 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

No, bez srandy hovorím, že kedykoľvek má, a tam tých papalášov chvalabohu je na okolí 

dosť, a keď majú narodeniny alebo meniny, tak delobuchy a od nevidím do nevidím. A psy sa 

zbláznia a chodia k nám, do nášho dvora, jak do zberného.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

A my ich rozvážame. 

Starosta: 

Toto vlastne, tieto veľké ohňostroje, tie povoľuje Banský úrad, tie nie sú vlastne v 

 kompetencii hlavného mesta, takže tam je trošku iná situácia. V podstate VZN-ko zakazuje 

používanie pyrotechniky v meste počas celého roka. Takže ak na... 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

(z diaľky) Ale nikto to nechodí kontrolovať! 

Starosta: 

Je to vec mestskej polície a mesta. Je to mestské VZN-ko. Takže náš návrh na uznesenie je 

len ten, že vlastne odporúčame schváliť a bude to samozrejme vec mestských poslancov a teda aj 

Vás ako mestskej poslankyne. Tam sa k tomu budete na, môcť ešte vyjadriť. Priamo. Ďakujem 

pekne, končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. K bodu č.2. 

Návrhová komisia, pani poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Keďže návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy, hlasujme prosím 

o uznesení tak, ako bolo predložené. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, takže prosím prezentujte sa. 
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/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem. Za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Konštatujem, že 

návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva k VZN-ku o používaní pyrotechnických výrobkov bol 

schválený. Poďme k bodu 2A. 

 

2A. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 

k nájmu pozemkov parc. č. 21377/11, 21378/20, 21378/4, 21378/21, 21378/33, 21375/9, 

21375/7 na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici. 

 

Starosta:  

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k nájmu 

pozemkov na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici. O úvodné slovo poprosím pani 

Malinovú v zastúpení, teda, pre.., oddelenia majetkového. Ja len v stručnosti uvediem, že ide 

o nájom pozemkov, ktoré bezprostredne susedia s Veľvyslanectvom Spojených štátov 

amerických. Mestská časť–Staré Mesto je podľa súčasného stavu správcom komunikácií na týchto 

pozemkoch. V minulosti bol názor mestskej časti respektíve poslancov Miestneho zastupiteľstva 

opomenutý, poslanci sa k tomu nevyjadrovali. Ja sa domnievam, že v zmysle článku 8 Štatútu 

hlavného mesta ide o vec celomestského charakteru a to znamená, že majú sa právo a povinnosť 

k tomu vyjadriť aj poslanci zvolení v Starom Meste, to znamená staromestskí poslanci. Asi viete, 

poprosím o úvod, teda, pani Malinovú. Nech sa páči. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového: 

Vážení poslanci, vážené poslankyne. Predkladáme návrh na zaujatie stanoviska Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k nájmu pozemkov na Hviezdoslavovom 

námestí a Paulínyho ulici. Pán primátor sa obrátil na pána starostu  listom zo dňa 23. mája 2016 

o stanovisko k predĺženiu nájmu pozemkov o celkovej výmere 1 318 m2. Nakoľko ide o materiál 

celomestského charakteru, ktorý sa dotýka záujmov mestskej časti, predkladáme tento materiál na 

zaujatie stanoviska Miestneho zastupiteľstva. Návrh pána primátora je predĺžiť nájom pozemkov 

o 5 rokov, to znamená do 15.8.2021 s päťročnou opciou, to znamená do 15.8.2026 za 

nezmenených podmienok. To znamená, že cena nájmu by bola 0,03 centy za celé obdobie nájmu  

a za celý predmet nájmu. Mestská časť alebo respektíve my navrhujeme, aby Miestne 
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zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto odporučila predĺženiu nájmu pozemkov na 

Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici o celkovej výmere 1 318 m2, ale za podmienok, že 

doba nájmu bude 1 rok a výška nájomného bude 1 euro/ meter štvorcový/deň. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ja by som len upresnil, vlastne tento návrh vychádza z uznesenia Mestskej 

rady, kde na návrh pána starostu Lamača bol predložený alebo schválený tento návrh. To znamená 

doba nájmu na 1 rok a stanoviť výšku nájmu na 1 euro za meter štvorcový a deň. Je to z toho 

dôvodu, že v súčasnosti je to 3 centy za celé obdobie, čo aj podľa členov Mestskej rady nebolo 

adekvátne. A práve možno tá výška nájmu by mohla byť motivujúca k tomu, aby naši priatelia 

z veľvyslanectva dodržali ten prísľub, ktorý dali a našli vhodnejšie miesto pre umiestnenie svojho 

veľvyslanectva. Posledný nájom bol schvaľovaný pred dvoma rokmi s tým, že vlastne ako bolo 

povedané na záver, majú preukázať vlastnícky vzťah k pozemku novému alebo vlastnícky vzťah 

k novej budove. Ani jedno žiaľ v súčasnosti Veľvyslanectvo Spojených štátov nepreukázalo.  

Otváram diskusiu, nech sa páči, pán poslanec Borguľa. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

V prvom rade dobré ráno všetkým. Bez vnášania nejakých veľkých emócií by som chcel 

povedať pár slov k tomuto materiálu. Uhm. Ja osobne teda vychádzam z toho, teda nič nemám 

proti Američanom v prvom rade by som chcel povedať. Vôbec mi nevadí, že americká ambasáda 

je na Hviezdoslavovom námestí. Je tam americká, čínska, kubánska, je mi to úplne sedem, že aká. 

Pokiaľ sa starajú o tie nehnuteľnosti ako zodpovedný vlastník a nešpatia to námestie, je mi to 

naozaj vrele jedno kto tam je. Zároveň vychádzam z faktu, že plot, ktorý z Paulíniho ulici je od 

budovy vzdialený možno meter možno dva, na Hviezdoslavovom námestí je ten plot vzdialený 

možno 3.5 – 4 metre. Neni žiadnym, žiadnou bezpečnostnou prekážkou pre nejakého 

potencionálneho teroristu alebo niekoho. Jednoducho keď raz niekto chce na tú ambasádu 

zaútočiť, tak ten plot mu určite v tom útoku nezabráni. V minulosti bolo podpísané bez súhlasu, 

aspoň takú informáciu mám, bez súhlasu staromestského zastupiteľstva a starostu Starého 

Mesta, dlhodobá nájomná zmluva pre americkú ambasádu, ktorá vypršala približne pred dvoma 

rokmi. V tej dobe prišiel americký veľvyslanec pán Sedgewick a požiadal Mestské zastupiteľstvo 

predĺženie, ak sa nemýlim, o 18 mesiacov s tým, že do doby 18 mesiacov alebo po tých 

osemnástich mesiacoch príde s konkrétnym presným riešením ako ten plot z toho námestia 

zmizne. Či už to budú nejaké iné bezpečnostné opatrenia, ktoré americká ambasáda na 

Hviezdoslavovom námestí urobí, ktoré nebudú obmedzovať turistov, obyvateľov Bratislavy 

a Starého Mesta alebo to bude sťahovanie americkej ambasády. My sme nikto americkú 

ambasádu nevyháňali a nevyháňame z Hviezdoslavovho námestia. On s týmto riešením po 18 
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mesiacoch mal prísť. Toto je napísané aj v zmluve, ktorá bola podpísaná medzi mestom 

a americkou ambasádou. Ústne ešte pán Sedgewick dal 2 prísľuby, 3 prísľuby, pardon. Prvý 

prísľub bol, že vizuálne zmení existujúci plot a urobí z neho plot nejakým spôsobom kultúrnejší; 

aj keď ja si neviem predstaviť akým spôsobom vie byť plot na tomto námestí kultúrnejší. 

Prisľúbil, že prestanú parkovať autá v tom priestore na plotom a prisľúbil, že zazelenajú ten plot, 

zazelenajú ten priestor. No s plotom sa neudialo vôbec nič, je stále taký istý ako je. Autá parkujú 

stále. Nie v takom množstve ako parkovali, ale parkujú stále. Vždy keď tam idete, 3 – 4 autá 

vždycky tam stoja; to si môžete ísť overiť kľudne dneska cez obednú prestávku, určite tam stáť 

budú. A čo sa týka zazelenania, tak ja som písal asi 5 listov na americkú ambasádu, že nech s tým 

niečo urobia a  tak asi po roku sa rozhýbali a dali tam pár kochlíkov. Ja žiaľ musím konštatovať 

a veľmi na to mrzí, že jedna diplomatická misia na Slovensku nedodržala svoje slovo a ne.., 

jednoducho sľuby, ktoré dala (pípanie) ostali nenaplnené. Poprosím ešte druhý príspevok. A, uhm, 

preto ja žiadam, prosím, vyzývam všetkých poslancov, či už miestnych, mestských, aby sme 

nepredĺžili nájomnú zmluvu americkej ambasáde na tento pozemok. Nevyzývam preto, aby sme 

urobili Američanom zle alebo ich vyháňali odtiaľ, mne je to naozaj úplne jedno kto tam je. 

Vyzývam preto, že je to najkrajšie promenádne námestie v Bratislave a ten plot nám to, nám ho 

jednoducho špatí. Keby ten plot mal aký taký zmysel, že je nejakým bezpečnostným prvkom 

ochrany, tak ja nepoviem. Asi je taká situácia vo svete, asi ten plot tam musí byť. Lenže ten plot 

nie je žiadnym bezpečnostným prvkom. Ten plot je proste preto, lebo niekto si to zmyslel a ja 

osobne si myslím, že nemá žiadny význam. Reálne si myslím, že keď teraz americkej ambasáde 

nepredĺžime nájom toho pozemku, tak sa zbavíme plotu, ktorý tam je. Ja som presvedčený o tom, 

že americká ambasáda spolu s Ministerstvom vnútra a možno Tajnou službou alebo niekým nájdu 

riešenie ako inak chrániť americkú ambasádu. Možno tam bude zvýšený počet policajtov, možno 

tam bude zvýšený počet agentov, ale máme šancu zbaviť sa tohto plotu a ja som presvedčený, že 

nikomu tým neublížime. Naopak, polepšíme Staromešťanom, Bratislavčanom, turistom, 

jednoducho najkrajšie bratislavské promenádne námestie bude vyzerať tak ako vyzerať má. Preto 

vyzývam a prosím všetkých, aby sme neodporúčali prenájom tohto pozemku, lebo zas ostane len 

pri márnych sľuboch a výsledok bude taký, že ten plot tam bude ďalej a roky. My teraz máme 

jedinečnú šancu sa toho plotu zbaviť a preto vás prosím nepodporiť materiál, ktorý odporúča 

predĺženie nájmu! Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ja len upozorním, že tento materiál odporúča predĺžiť nájom len o rok. To 

znamená, že nie je to totožný návrh s tým, ktorý predkladá hlavné mesto. V prípade, že bude 

schválený iný, iné uznesenie staromestského zastupiteľstva aké navrhuje hlavné mesto, v takom 
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prípade je na Mestskom zastupiteľstve potrebná trojpätinová väčšina poslancov. Pokiaľ by bolo 

súhlasné stanovisko s návrhom, ktorý predkladal pán primátor, tak by stačilo, myslím, že 

nadpolovičná väčšina. To je jedna vec. Druhá vec, žiaľ, staromestskí poslanci nerozhodujú 

o prenájme, o tom rozhodujú mestskí. Tu ide len o vyjadrenie sa k tomu návrhu.  

Pani poslankyňa Oráčová, faktická poznámka na pána poslanca Borguľu. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Ja chcem povedať, že absolútne súhlasím s mojím kolegom Martinom Borguľom 

čo sa týka toho plotu, pretože ani v okolitých metropolách ako je Praha, Viedeň, Budapešť, 

americké ambasády nemajú ploty. Čiže myslím si, že tento plot naozaj nepredstavuje nejakú 

zábranu proti uskutočneniu teroristickému činu a myslím, že aj Bratislava si zaslúži pekné 

námestie bez takéhoto plota. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Remišová, faktická na pána Borguľu. 

Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD.: 

Ďakujem. Okrem toho, že teda o prenájme nerozhodujú staromestskí poslanci tak si myslím, 

že také spôsoby ako takéto priam vypaľovacie spôsoby, že nepredĺžime im nájom, aby sme sa 

zbavili toho plota, sú absolútne neprijateľné. Ak sa chceme zbaviť toho plota, nič nebráni pánu 

starostovi ísť za pánom veľvyslancom, rokovať s ním, ísť za ním nie jeden krát, možno dva, tri, 

štyri, päť a snažiť sa niečo s tým plotom urobiť. Ale povedať, že my vám nepredĺžime nájom 

a myslíme si, že toto je spôsob ako ten plot zmizne, ja si myslím, že to je voči partnerom 

absolútne neprijateľné. Ďakujem. 

Starosta: 

Pani poslankyňa, ja som nenavrhoval nepredĺžiť nájom.  

Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD.: 

(odpovedá z diaľky) Ja ho.., však ja reagujem na pána Borguľu. 

Starosta: 

No lebo hovorili ste, že starosta, že má ísť.. Ja neviem.. ako.. dobre. 

Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD.: 

Ja hovorím, že.. Vy ste ma nepočúvali, pán starosta. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Nicholsonová, nech sa páči. 

Poslankyňa Nicholsonová: 

Ja absolútne súhlasím s pani poslankyňou Remišovou a teda v tom zmysle chcem reagovať 

aj na pána poslanca Borguľu, že mne sa teda tiež vôbec nepáči ten spôsob; aj to akým predniesol 
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ten svoj príspevok a navrhuje, akým spôsobom by sme to mali riešiť. Ja si naopak myslím, že je 

úplne bežné, teda, aj napríklad v Londýne alebo v iných metropolách, že tie strategické ambasády 

proste sú oplotené a častokrát ide o oveľa väčšie ploty ako ten, ktorý je na Hviezdoslavovom 

námestí. A tiež si myslím, že ak to riešiť, tak možno zvoliť iný spôsob. Možno fakt komunikáciu 

s americkou ambasádou a jej predstaviteľmi. Ďakujem. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Černá, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

Po prvé, desať rokov sa s tým rokuje, s ambasádou. Oni majú rezidenciu blízko môjho bytu. 

Uisťujem vás, že tú si vedia šperkovať, na toto sa oni viete čo! Nechcem to povedať, lebo to pôjde 

na záznam. Ale nedosiahneme u nich nič ani, obávam sa, tým čo hovorí Martin; jedine ak by tam 

niekoho napadlo, že by museli zacvakať asi pol milióna za to, že tam ostávajú. Oni si nič 

nehľadajú! Boli by sprostí keby hľadali! Kde v centre mesta, prosím vás, majú takéto perfektné 

miesto?! A ináč ten, myslím si, že ten plot je tam úplne zbytočný. Hlavné zábrany sú tie 

protitankové stĺpy. A tie sú zábranou! No len ten plotík, no ten je akurát tak pre bicyklistov, no 

ale.. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Najprv chcem reagovať na faktické, ktoré boli na môj príspevok.  

A drahé kolegyne, ja vás chcem poprosiť, aby ste si nemýlili výkon poslanc..., výkon 

mandátu miestneho poslanca s výkonom mandátu poslanca Národnej rady. Ja chápem, že 

v Národnej rade hájite národné záujmy, ale tuto, v tomto, v tejto miestnosti, pri týchto prútoch 

hájime záujmy Staromešťanov a nie americkej ambasády ani teda nejaké priateľské vzťahy 

Slovenska s Amerikou.  

A ja v podstate sčasti súhlasím s tým, čo ste na mňa reagovali, že len.. Úplne by som možno 

súhlasil keby to bolo celé inak. Keby to bolo tak, že americká ambasáda nemala doteraz šancu 

nájsť nejaké riešenie, niečo urobiť. Lenže americká ambasáda ma, 15 rokov vedela, že za 15 

rokov končí tá zmluva! A nič neurobila! Po 15 rokoch dostala ešte šancu, že dobre, 2 roky a keď 

za 2 roky prídete s návrhom riešenia, tak my vám to znova predĺžime a už teda budeme vedieť to 

riešenie. A oni neurobili vôbec nič! Zhola nič! Oni jednoducho teraz prišli s nejakým papierom, 

že teda hľadáme ďalej. To je jednoducho neprijateľné, sme zavádzaní! A keď tuto sedíme, tak 

hájme tu záujmy Staromešťanov. A v záujme Staromešťanov je, aby mali pekné promenádne 

námestie. 
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Starosta: 

Poprosím dodržiavajme.. pani poslankyňa.. Poprosím dodržiavajme tie limity časové. Pán 

poslanec Osuský, nech sa páči. Diskusný príspevok. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Ďakujem pekne pán starosta. No, ako tradične na tejto téme sa s kolegom Borguľom zrazím; 

on to vie, aj ja to viem. Chcem povedať jednu vec. Pokiaľ ide o ten konflikt národných záujmov a 

staromestských, tak vždy keď je konflikt záujmov, niektorý záujem preváži. Priznám sa, že 

v tomto prípade pre mňa prevažuje národno-štátny záujem, pretože sa jedná o veľvyslanectvo 

nášho najdôležitejšieho spojenca a garanta našej bezpečnosti. Jedná sa o veľvyslanectvo, ktorého 

prítomnosť na tom mieste kde je, je symbolická a veľmi dôležitá. Bolo tam to veľvyslanectvo 

pred 70-mi rokmi v podobe konzulátu a to veľvyslanectvo tam patrí. Pokiaľ ide o akékoľvek 

úvahy, že by malo byť vo Vrakuni alebo tam, kam ho už kedysi pri rôznych úvahách kdekto 

posielal, tak pre mňa toto je neprijateľné.  

Pre mňa, pre mňa, pokiaľ ide o parkovanie áut za plotom, som zažil stojace autá pred 

francúzskou ambasádou na Hlavnom námestí celkom natvrdo a opakovane a furt a stále. A roky. 

To znamená, že ak sa rozhodneme, že tieto autá rušia, merajme rovnakým metrom.  

Pokiaľ ide o tú neustále prezentovanú úvahu o plote ako takom a jeho ochrannej možnosti 

a dosahu, no nie som, podobne ako pani Marta Černá ani kolega Borguľa, odborník na 

bezpečnosť. Ale predpokladám, že americké bezpečnostné zložky, ktoré navrhli tento plot ho 

nenavrhli preto, aby nefungoval. Som teda hlboko presvedčený, že ho postavili preto, aby chránili 

svoje vyslanectvo v takom rozsahu a takou váhou ako je potrebné. Neriešme, láskavo, otázky 

odolnosti plota voči Stingeru alebo voči rakete stredného doletu.  

Pokiaľ ide o tie diskusie o tom, že ako je to v iných mestách, v Prahe napríklad má americká 

ambasáda také postavenie a štruktúru budovy, že v tej prednej fasádovej časti sa nevyskytuje nič 

závažného. To znamená celá tá časť je za mohutnou stavbou vo dvore, tá nosná časť. Preto toto je 

neporovnateľné.  

Samozrejme, môžete namietnuť, že tam ten plot je rušivý. Priznám sa, že ako vicestarosta 

som komunikoval s americkou ambasádou a dostal som od nej nákres nového projektu plota. Ten 

plot, by som povedal, pripomína čiastočne plot aký je okolo prezidentskej záhrady 

z Banskobystickej, v tom návrhu, teda pieskovcové stĺpy a medzitým estetickejšie železné 

prekrytia. Pravda je, že sa táto vec nakoniec nezrealizovala. Ale tých, ktorí strašne ľutujú, že tam 

nie je promenáda odkazujem na to, že o 2 metre ďalej tá promenáda je. A tým, ktorým strašne 

vadí toto, sa ich pýtam, čo urobili pre to, aby Koga a iné podniky nezastavali druhú stranu tej 

promenády, na ktorú sme (pípanie) si akosi... prosím ešte druhý čas.. spokojne zvykli a takisto sú 
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brutálnym oveľa širším zásahom do promenády pre Bratislavčanov. Je pozoruhodné ako nás ruší 

promenáda na tej menej promenádnej časti námestia a ako nás neruší zásah do promenády na tej 

nosnej promenádnej časti námestia. Toľkoto k meraniu rovnakým metrom pre rôzne veci.  

A pokiaľ ide o samotný návrh nášho uznesenia, priznávam sa, že zaň nebudem hlasovať 

z úplne iných príčin ako kolega Borguľa. Ja zaň nebudem hlasovať preto, lebo sa stotožňujem 

s návrhom, ktorý prišiel s magistrátu a ktorý predložil Ivo Nesrovnal; pretože ten návrh, podobne 

ako to, čo ja hovorím podľa mňa zohľadňuje národno-štátny záujem Slovenska. A mňa teší, že náš 

najvýznamnejší európsky partner je na jednom konci tej promenády, náš najbližší brat, české 

vyslanectvo, je v strede toho úseku a náš najdôležitejší bezpečnostný partner a jeho zástava veje 

symbolicky na tom mieste, na ktorom veje. Vyháňať ho do Vrakune alebo kamkoľvek inam 

považujem za neprimerané. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka na pána poslanca Osuského. 

Poprosím dodržať limit. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Len by som chcel fakticky pripomenúť, že nikto nikoho nevyháňa. Ja budem šťastný, keď 

americká ambasáda ostane na tom mieste. Jedná sa o nič iné, len o plot. A chcem sa opýtať pána 

Osuského, že čo hovorí na to, že spoločne sme bojovali na Mestskom zastupiteľstve, aby sa niečo 

s tým plotom udialo. Dostali sme prísľuby od americkej ambasády! Prísľuby, ktoré sú zapísané 

v zmluve a podpísané obidvoma zmluvnými stranami a tie prísľuby neboli po 2 rokoch dodržané! 

Ale ani ň! Nič! Jednoducho neboli. Mali doniesť riešenie, nedoniesli. Zavádzajú nás. Pán Osuský, 

čo hovoríte na toto, že sme zavádzaní? Prečo sú Staromešťania zavádzaní? Prečo sú 

Bratislavčania zavádzaní? Mali na to 2 roky. Keby prišli 2 roky s konkrétnym riešením, po 2 

rokoch sme mohli povedať „super, tak takéto riešenie bude, tak teraz to predĺžme o ďalších 5 

rokov“ a Bratislavčanom, Staromešťanom jasne povedať, „vážení, za 5 rokov to tu už bude 

vyzerať inak, toto sme pre vás my vybojovali, vaši zástupcovia.“ Len to sa neudialo. Oni nás 

zaviedli.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Remišová na pána Osuského reaguje faktickou 

poznámkou. 

Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD.: 

Ďakujem kolegovi Osuskému za príspevok. A ja som sa, ja som chcela vlastne poznamenať 

podobnú vec, že je zaujímavé ako strašne nám vadí teda ten jeden plot a ja som nepočula v tomto 
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zastupiteľstve toľko bojov proti rôznym čiernym stavbám, ktoré vyrastajú alebo proti 

nedodržiavaniu stavebných povolení a podobných vecí ako teraz počujem proti plotu.  

Ale ešte som sa chcela spýtať pána starostu, prečo nehlasujeme aj o pôvodnom návrhu pána 

primátora? Pretože z rovnakých dôvodov nemôžem hlasovať za toto uznesenie a pýtam sa, prečo 

nemáme aj ten pôvodný návrh. 

Starosta: 

Pán poslanec Osuský, faktická poznámka. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Ďakujem pekne. Kolegovi Borguľovi by som rád oživil pamäť. V čase, keď sa o tom 

rokovalo na Mestskom zastupiteľstve, tak sa naši traja ľudia, ktorí podporili alebo stáli zhruba na 

tej pozícií, ktorú som prezentoval. Teda okrem mňa to bol primátor Vtáčnik, ku cti mu to slúži 

ako príslušníkovi ľavicovej strany SMER, že chápal národno-štátny záujem a ten druhý, ktorý 

hlasoval tak ako ja bol Sven Šovčík. Tým to končí. Nikto iný nepodporil túto víziu, takže nebolo 

to celkom spoločne.  

A keď už hovoríme teda o príšerách postavených do cesty Staromešťanom, tak musím 

povedať, že sklenená príšera pri bývalom Dome spisovateľov, ktorá trčí do prechádzkovej pešej 

zóny brutálne a oveľa horšie ako plot, tam ticho stojí a nepamätám sa na veľkú revolúciu o tejto 

nehoráznosti! Okrem toho, jak som ja navrhol, že tam budeme klásť tie diaľničné betónové 

preklady aby hostia preskakovali, áno, ale tam je to vyslovený lievik! Je to absolútny koniec pešej 

zóny, ale žiaden geroj tu do toho nekope! Tak to len teda na margo toho celého.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Boháč, faktická poznámka. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Naviažem, uhm, tak kope do toho viac gerojov... (diskusia v sieni) 

Starosta: 

Dobre, ja som bol vyzvaný. Pani poslankyňa, toto je návrh, ktorý bol schválený na Mestskej 

rade. Tento návrh získal podporu zástupcov poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva 

a starostov bratislavských mestských častí. Z toho dôvodu je tu tento návrh predložený. Ako, ja 

som za ten návrh hlasoval. Môžem vás ubezpečiť, že som sa stretol s pánom veľvyslancom pred 

rokom. Takmer rok Spojené štáty nemajú veľvyslanca v Bratislave a to asi viete. Hovoril som 

o tom s viacerými predstaviteľmi, mali sme opakované stretnutia kde ma ubezpečovali o tom, že 

najskôr mal tu byť na jar, potom v lete, potom na jeseň; že príde komisia z Washingtonu a vyberie 

a určí presnú nehnuteľnosť, kde to bude. Nie je tajomstvom, že majú záujem aby to bolo v Starom 

Meste. Ja som povedal, že budem veľmi rád ak zostanú v Starom Meste. Je to ich rozhodnutie. 
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Nie je to rozhodnutie nikoho iného. Oni sa rozhodli, že idú si hľadať nové veľvyslanectvo, to 

treba povedať jasne. Nikto nikoho nevyháňa. Veľvyslanectvo Spojených štátov na to má 

schválené peniaze od vlády Spojených štátov a oni sa rozhodli, že idú sa presťahovať. 

Uvedomujem si, že tento plot spôsobuje problém. Že jednoducho nie je to vnímané verejnosťou 

pozitívne a z tohto dôvodu oni sami sa slobodne rozhodli, že sa presťahujú. Ale hľadajú to nové 

miesto. Je pravda, že do dnešného dňa to nové miesto nemajú. Ten návrh, ktorý predkladá pán 

primátor, to znamená, že 5 + 5 rokov s výškou nájmu 3 centy za celé obdobie, ja nepovažujem za 

korektný. Prepáčte mi, ale myslím si, že keby sme my za osobitné užívanie komunikácie.. ak 

pýtame od našich ľudí za lešenie 1 euro za meter štvorcový a deň, tak myslím si, že je korektné 

aby aj iní, niekto keď zaberie komunikáciu a verejný priestor, aby jednoducho platil nejakú daň. 

Veľvyslanectvo nemecké alebo veľvyslanectvo české, keď si prenajímajú parkovacie miesta, tak 

za tie parkovacie miesta platia. Neplatia síce mestskej časti, ale platia spoločnosti BPS Park. To 

znamená, že všetci za ten verejný priestor platia. Žiaľ, v tomto prípade to tak nie je. Mrzí ma to 

a hovorím, preto je tu tento návrh.. Pochopiteľne, ak máte vy potrebu a chcete navrhnúť ten návrh, 

ktorý vlastne predkladá pán primátor, nech sa páči. Je to možné ako urobiť formou 

pozmeňujúceho návrhu. Ja som považoval za korektné... Som sa stotožnil s tým návrhom, ktorý 

bol schválený v Mestskej rade a ktorý ide aj na rokovanie Mestského zastupiteľstva ako 

odporúčanie Mestskej rady. To znamená, že skrátiť tú dobu nájmu na 1 rok a stanoviť tam túto 

výšku prenájmu za pozemok.  

Na mňa chcete pán poslanec Osuský? A na koho? Pán poslanec Kollár.. Jáj, na mňa? Dobre, 

tak nech sa... pán poslanec Osuský, nech sa páči, faktická na mňa. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Ďakujem pekne pán starosta. Samozrejme, mne sa doniesli do ušú, teda, úvahy o tom, že by 

americké veľvyslanectvo odídivšie z námestia Hviezdoslavovho tam zanechalo knižnicu, kultúrne 

centrum a tak ďalej čo by, prosím, bolo riešením. Ovšem chápem veľmi náročnú situáciu pri 

nájdení pozemku a ešte raz hovorím, ak je taká vôľa, tak musíme chápať, že riešenie kým tam 

vyslanectvo sídli, neexistuje. Je len také ako je teraz a iné nebude. Ak sa im podarí nájsť miesto 

a bude tam niečo pre občanov, čo bude rezíduom Spojených štátov, v poriadku. Len chcem 

povedať ešte to, že riešenie iného druhu neexistuje. A keď už hovoríme o tom nájomnom, viete, 

my sme postihnutí všetci kolegovia, viete, že máme spústu neplatiacich budov ministerstiev 

a štátnych inštitúcií, ktoré nám takisto neplatia. Možno poviete, americké vyslanectvo nie je 

slovenské. No v zmysle významu pre našu krajinu je presne tak dôležité ako Maďaričovo 

ministerstvo kultúry alebo čokoľvek iné. 

Starosta: 
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Ďakujem pekne a ešte ospravedlňujem sa, ešte zareagujem. Vy ste sa pýtali ohľadom 

presklenej terasy na Rybárskej bráne. Dovolím si pripomenúť, že toto vzniklo v čase keď Vy ste 

boli vicestarostom. Je to čierna stavba. Mestská časť Staré Mesto koná. Začala konať až po 

mojom nástupe a je tam už rozhodnutie nášho stavebného úradu, je tam vyrúbená pokuta, je tam 

rozhodnutie odvolacieho orgánu, ktorý potvrdil naše rozhodnutie a už tam je, už je to vydané na 

exekúciu. To znamená, že už to má exekútor a bude to odstránené. Žiaľ, toto je problém celého 

Slovenska, že jednoducho porušenie zákona trvá niekedy 5 minút, ale nastolenie právneho stavu 

trvá niekedy 2 roky. A toto je možno inšpirácia pre poslancov Národnej rady, aby sa zmenili 

zákony tak, aby jednoducho sa takéto veci nediali. Lebo jednoducho ja si nemôžem dovoliť, 

a nikto z verejnej správy si nemôže dovoliť, odstraňovať nezákonný stav nezákonnou cestou! To 

znamená, že v tomto prípade je to protizákonné a mestská časť urobila všetko preto, aby to bolo 

odstránené! Žiaľ ten prístup vlastníka je taký aký je. Takže môžem vás ubezpečiť, že rovnako ma 

to trápi ako vás a verím tomu, že sa nám podarí v rámci tých právnych možností, ktoré máme toto 

zmeniť.  

Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka zrejme na mňa. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Faktická poznámka na diskusiu ako takú a teda aj na Vás.  

Bolo tu povedané, že pani Černá ani ja nie sme, ani pán Osuský teda, bezpečnostní 

odborníci a nevieme, že čo, akože prečo tam ten plot je a nie je. Ale zároveň pán Osuský sa 

vyjadruje ako bezpečnostný odborník, ktorý tvrdí, že ten plot tam je nutné mať. Ja si nemyslím. Ja 

si to skutočne nemyslím. Ja si úplne úprimne, bez akéhokoľvek čohokoľvek mediálneho 

kampaňového myslím, že jednoducho keď tam ten plot nebude, nič sa nestane. A americká 

ambasáda stopercentne nájde nejaké iné riešenie v spolupráci s Ministerstvom vnútra ako 

americkú ambasádu dostatočne chrániť bez toho, aby to námestie opustila. Ja si to skutočne 

v hĺbke svojej duše myslím napriek tomu, že nie som bezpečnostný odborník. Ale pán Osuský, 

ani Vy nie ste bezpečnostný odborník, tak nehovorte, že ten plot tam musí byť. Lebo to je Váš 

dojem! To je Váš dojem! Ale to neni, že máte v rukách nejakú analýzu, ktorá hovorí... Keď mi 

ukážete fakt analýzu, ktorá povie, že „vážení, inak ako s tým plotom to nejde“, no tak ja proste 

sklapnem a ja to proste budem musieť trpieť! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ďakujem pekne. Vypočuli sme si tu určité vystúpenia. Chcel by som v plnej šírke podporiť 

vystúpenie pána Borguľu. Na druhej strane nemôžem súhlasiť s vystúpením pani Remišovej, pána 
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Osuského a Nicholsonovej. Myslím si jedno. Že ak nejaká ambasáda chce zlepšovať prvky svojej 

ochrany to znamená, že sa necíti tam bezpečná. Pretože na tejto zóne sú aj iné ambasády, ktoré by 

sme mohli tiež označiť ako garanty štátnej bezpečnosti, tak jak povedal pán Osuský o Spojených 

štátoch amerických. A ja by som nepodmieňoval zotrvanie tejto ambasády ako prejavom 

vďačnosti za garanciu tejto štátnej bezpečnosti. Boli to veľké patetické slová, už im chýbalo len 

‘so Spojenými štátmi na večné časy‘. To sme tu už mali. Ja by som chcel vedieť, aká by bola 

diskusia keby tam bola ruská ambasáda. No všetci, všetci by povedali, že je to akt demonštrácie, 

arogancie moci, nerešpektovanie záujmu občana spojené s možnosťou ohrozenia občana 

terorizmom, ktorý tu je v Európe veľmi, veľmi akútny. Takisto porovnávať to s tým, že sú nejaké 

čierne stavby, tu ide úplne o niečo iné. Tu je ohrozenie občana s nebezpečím, ktoré súvisí 

s terorizmom. Preto v plnej šírke podporujem návrh tohto uznesenia a myslím si, že Spojené štáty 

americké by mali dodržiavať svoje sľuby a čím skôr by si mali nájsť nejakú vyhovujúcu zónu, kde 

sa budú cítiť oveľa bezpečnejší ako na tak lukratívnom centre kultúry a turistického ruchu ako je 

Hviezdoslavove námestie. Ďakujem. 

Starosta: 

Pán poslanec Borguľa nemôže faktickou poznámkou reagovať...  

Starosta: 

Podľa nášho rokovacieho poriadku asi nie. Myslím, že...  

Niekto v sále (ženský hlas): 

Jak že ne? 

Starosta:  

K jednému bodu iba. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu, živá diskusia v sále). 

Starosta:  

Odporúčam! Odporúčam diskusný príspevok, ak teda ešte.. 

Niekto v sále: 

Nemôže! 

Starosta: 

Dobre, poprosím, takto nám to ukazuje poz... ak, ak treba, nemáme totožný rokovací 

poriadok ako má hlavné mesto. To znamená, že tak si to upravme. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 
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Tak si to upravme nejako, ale pokiaľ to takto je, skúsme to dodržiavať. Dobre? Pán poslanec 

zatiaľ teda nie.  

Pán poslanec Straka, nech sa páči, faktická na pána... 

Poslanec Ing. Straka: 

Ďakujem pekne za slovo. Pokiaľ teda dobre čítam, tak ide o návrh stanoviska Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k nájmu pozemkov. Ja nie som žiadny 

bezpečnostný odborník, ale dívam sa na celý tento materiál tak, že na jednej strane sme my ako 

miestni poslanci, na druhej strane je to americké veľvyslanectvo. Teraz sa pýtam, kto je aký 

seriózny partner. Keď som si ten materiál prečítal, tak dočítal som sa, odcitujem to, dodatok 

č.0883 a tak ďalej zo dňa 13.8.2014, ktorý riešil predĺženie nájomnej zmluvy a doplnenie 

podmienok ďalšieho predĺženia nájomnej zmluvy: „Nájomca pred uplynutím doby nájmu tj. pred 

15.8.2016, opakujem (pípanie) pred 15. ...prosil by som ešte že ďalšie... predloží prena... 

Starosta: 

Faktickú nemôžete pán poslanec. Faktická môže byť len v dĺžke jednej minúty. Takže 

musíte mať diskusný príspevok, poprosím Vás. Dobre? 

Poslanec Ing. Straka: 

Ďakujem! 

Starosta: 

Pán poslanec Dostál, diskusný príspevok. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ďakujem. Myslím, že je nám všetkým jasné, že sa tu nebavíme o nejakom bežnom 

komerčnom nájme. Ale že zvažujeme, že či existuje alebo neexistuje dôvod postupovať nejakým 

mimoriadnym spôsobom. A teda hlavne, či je alebo nie je to potrebné z bezpečnostných dôvodov 

vo vzťahu k Veľvyslanectvu Spojených štátov. Ako tu už viackrát zaznelo, nikto z nás nie je 

bezpečnostný odborník aby vedel vierohodne posúdiť a dať stanovisko, že „áno, to je to pravé 

bezpečnostné opatrenie“ alebo „nie, je to úplne neúčinné“. Ja vychádzam len z toho, že keď to 

tam tí Američania majú, tak asi majú na to nejaký dôvod. Asi to tam nemajú len čisto z pasie 

alebo že tam chcú mať parkovisko alebo že chcú naštvávať pána poslanca Borguľu a ďalších 

Bratislavčanov, ktorým sa to tam nepáči. Čiže ja vychádzam z toho, že nejaký dôvod tam na to 

majú a podobne ako pán poslanec Osuský som presvedčený, že toto je vec, na ktorú sa nemôžeme 

pozerať iba čisto z komunálneho hľadiska. Vnímam to tiež ako vec istej ústretovosti a záväzku 

voči nášmu dôležitému spojencovi, áno, a vec národno-štátneho záujmu. Sú veci, ktoré sa mne 

z komunálneho hľadiska nepáčia, napriek tomu rešpektujem, že je tam nejaký vyšší záujem. 

Napríklad sa mi nepáči, že nasledujúci polrok nebudú v Redute žiadne koncerty, lebo to bude 



18 
 

vyhradené pre aktivity predsedníctva. Nepáči sa mi, že nebudú na Námestí Ľudovíta Štúra jazdiť 

električky.. Ale rešpektujem, že sú nejaké obmedzenia, ktoré súvisia s tým, že predsedníctvo 

Slovenskej republiky v Európskej únii je významná vec a som teda pripravený tieto obmedzenia 

strpieť.  

K samotnému návrhu. Možno 5 rokov s 5-ročnou opciou je trochu veľa, ale 1 rok je zase 

niečo úplne nedostatočné. Presťahovať veľvyslanectvo krajiny a navyše veľvyslanectvo krajiny 

typu Spojených štátov nie je niečo podobné ako presťahovať kanceláriu nejakej eseročky alebo 

občianskeho združenia. Čiže ak tam dávame ten rok, tak je jasné, že to vlastne ani nemyslíme 

vážne. Je tam popísaný ten stav ako sa pokúšajú nájsť pozemok alebo iný priestor; máme to 

v materiáli a myslím si, že každému je jasné, že do roka žiadne ďalšie reálne riešenie nebude na 

stole. Pokiaľ ide o ten nájom, to 0,03 eura je čisto symbolické. To navrhované mestskou radou 

a teraz aj v uznesení (pípanie).. poprosím ešte o jeden príspevok.. 

Starosta: 

Poprosím ešte raz. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

V uznesení zastupiteľstva mestskej časti 1 euro za meter štvorco.. (mikrofón sa vypne. 

Poslanec Mgr. Dostál dopovie: „štvorcový a deň je čisto komerčné“) 

Starosta: 

Pán Špuler, poprosím pánovi Dostálovi druhý príspevok! Ďakujem! 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Čiže jedno je symbolické a druhé je komerčné. A myslím si, že budem sa.. 

Niekto: 

Poprosím netelefonovať! 

Poslanec Mgr. Dostál: 

..a..a teda buď rešpektujeme, že je tam nejaký záujem, kvôli ktorému je potrebné 

postupovať mimoriadnym spôsobom a v tom prípade by som sa prikláňal k tomu symbolickému 

alebo niečomu podobnému. Alebo keď tam ten žiadny vyšší záujem nevidíme, tak potom sa mi už 

zdá poctivejší prístup pána poslanca Borguľu a že nedajme im to vôbec. Lebo keď im schválime 

na 1 rok a za nájomné 1 euro za meter štvorcový a deň, tak to je v podstate to, ako keby sme im 

povedali, že im to nedáme vôbec. Len to spravíme takou trošku sofistikovanejšou formou. Z toho 

dôvodu si dovolím predložiť pozmeňujúci návrh, aby sme v návrhu uznesenia vypustili slová: „ale 

len za podmienok, že doba nájmu bude 1 rok a výška nájomného bude 1 euro za meter štvorcový 

a deň“. Čiže v uznesení by ostalo iba to, že „odporúčame predĺženie nájmu pozemkov“ čím by 

sme sa vlastne nevyjadrovali k tým podmienkam.  
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A posledná vec, ktorú chcem povedať k zmysluplnosti tejto debaty, ktorú tu teraz máme. Je 

pravda, že k materiálom celomestského charakteru by sa malo vyjadrovať aj Miestne 

zastupiteľstvo keď sa to týka mestskej časti. A teda, „Ak je stanovisko Miestneho zastupiteľstva 

alebo starostu dotknutej mestskej časti rozdielne od navrhovaného uznesenia Mestského 

zastupiteľstva alebo prerokovaného materiálu, je na prijatie uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v tejto veci potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov Mestského 

zastupiteľstva“, článok 8 odsek 4  štatútu Hlavného mesta ako povedal aj pán starosta. Dovolím si 

ale upozorniť, že ten materiál ide ako prípad hodný osobitného zreteľa a na jeho schválenie je 

potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Čiže v zásade, bez ohľadu na to aké stanovisko 

schváli Miestne zastupiteľstvo, tak Mestské zastupiteľstvo bude musieť schváliť ten materiál 

v takej alebo onakej forme trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Čiže keď schválime tak, aj 

tak bude potrebná trojpätinová väčšina všetkých; keď schválime inak, aj tak, keď neschválime 

nič, aj tak. Ďakujem.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Napriek tomu si myslím, že asi sa zhodneme, že aj poslanci z ich 

Mestského zastupiteľstva, z iných mestských častí, že by mali poznať názor poslancov 

staromestského zastupiteľstva. Pokiaľ vy sa na nejakom názore viete zjednotiť, ktorý by získal 

väčšinu v tomto zastupiteľstve. Je to rozhodnutie zastupiteľstva. Pani poslankyňa Černá, faktická 

poznámka na pána poslanca Dostála. 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

Páči sa mi ako sa handrkujeme o poondiatych jedného eura pre tak bohatú zem ako je 

Amerika a bez zaváhania zvýšime daň z nehnuteľnosti svojim občanom, svojim vlastným 

občanom o velice veľké percento! Vraj, že za jednu kávu denne či jak to povedal ten náš geniálny 

primátor. Ale fakt ma to fascinuje! Tak oni sú chudáci keď majú zaplatiť nejaké peniaze a naši 

občania musia sklopiť uši, držať hubu a krok a platiť! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová, faktická na pána Dostála. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Ja by som sa chcela opýtať, nakoľko pán Dostál dáva aj pozmeňujúce uznesenie, 

že teda mali by platiť symbolickú sumu. Tak sa chcem opýtať či aj slovenské veľvyslanectvo vo 

Washingtone platí symbolickú sumu alebo či platí komerčnú sumu, či to teda vieme. Ďakujem. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.: 
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Symbolická suma 1 euro za deň? Dávate? 1 euro za meter štvorcový na deň. 

Starosta: 

My chceme povedať, že symbolické. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

O symbolike tu nebolo nič! Toto je suma, ktorá zodpovedá výške miestnej dane za užívanie 

verejného priestranstva, ktorú platia Bratislavčania keď si postavia lešenie. K vlastnému domu. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.: 

Ale ja sa pýtam, ešte teda mám svoj čas, ja sa pýtam, ktorý nájomca platí 1 euro za meter 

štvorcový na deň? Pripomínam, že oni podľa tej výmery, ktorú majú, to je 1 310 m2, to znamená, 

že budú platiť 1 310 euro na deň krát 360, áno? 

Niekto: 

Majú na to! 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.: 

A kto dáva takéto, komu dávame ešte takéto nájomné? To je prosím pól milióna! 474 480,- 

Eur na rok! Pýtam sa, ktorý nájomca v Starom Meste má takéto podmienky? Ktorý?  

Starosta: 

Každý kto zaberie verejné priestranstvo a postaví si lešenie platí túto sadzbu! Od 3 

mesiacov dokonca 4 eurá za deň 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.: 

A toto má byť nájom za prenájom priestorov, ktoré zaberá veľvyslanectvo? Ktoré si 

prenajíma?! Toto má byť akože férový nájom! 

Starosta: 

Mestská časť je v tomto vzťahu správcom komunikácie. Komunikácie, ktorá sa nachádza, to 

znamená chodníkov a vozovky, ktorá je na Hviezdoslavovom námestí a na Paulíniho ulici. Tento 

návrh vychádza z toho, že je to predĺženie na jeden rok to znamená dostatočný priestor na to aby 

sa podaril nájsť ten nový priestor. A potom samozrejme sa k tomu aj Mestské zastupiteľstvo vráti. 

Pokiaľ oni preukážu... Keby k dnešnému dňu veľvyslanectvo v súlade s tou zmluvou, ktorú 

podpísali, nájomnú s Hlavným mestom, a ktorú podpísala aj bývalá starostka bez vedomia 

a súhlasu Miestneho zastupiteľstva a keby dodržali ju a k dnešnému dňu vedeli relevantne 

preukázať, že majú vzťah vlastnícky alebo nájomný k pozemku alebo budove, tak si myslím, že 

táto debata by vôbec nebola. Žiaľ, tento záväzok, ktorý bol v nájomnej zmluve nebol splnený. 

Ako, žiaľ toto sa nedá nejako vysvetliť.  
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Pán poslanec Dostál, faktická poznámka na pána.. Na seba. Na seba. Na seba. Takže vlastne 

pani Nicholsonová, pán Holčík, pán Boháč nemôžu už reagovať. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ale oni reagujú predpokladám, že na pána starostu, ktorý tiež mal príspevok! A... 

Starosta: 

Neviem na čo reagujete, prihlásili ste sa keď hovorila pani Remišová. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

No lebo už ste sa vyjadrovali! Dobre. Čiže. Či je to taká strašná suma pre Spojené štáty a či 

oni nám dávajú symbolické nájomné... Bavili sme sa tu veľmi nedávno o tom, že veľvyslanectvá 

majú byť oslobodené z toho, aby platili daň za vjazd do historického centra. A tiež sa nám to 

mnohým nepáčilo. A tiež sme sa na to pozerali, že čo tie bohaté veľvyslanectvá nemajú na to 

priestor. Jednoducho sú nejaké medzinárodné zvyklosti, ktoré sa majú rešpektovať.  

Pokiaľ ide o to, či Američania nám dávajú podobné podmienky.. Tak potom si porovnajme, 

že koľko dávajú na obranu Američania a koľko dávame my a tam sa zasa vezieme my ako čierni 

pasažieri.  

Poprosím ešte 10 sekúnd lebo tam sme riešili na koho mám reagovať.  

Posledná vec. Že či budeme hlasovať za zvýšenie dane z nehnuteľnosti, no ja nebudem 

hlasovať, neviem ako vy pani poslankyňa Černá. 

Starosta: 

Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Nicholsonová chce reagovať. 

Poslankyňa Nicholsonová: 

Ja sa chcem opýtať, že či sa to týka len tých obstavaných plôch alebo plochy ako takej?  

Starosta: 

To sa týka... 

Poslankyňa Nicholsonová: 

Pretože.. 

Starosta: 

To sa týka len chodníka a cesty! Pozemok, na ktorom sú budovy sú ich vlastníctvom. 

Poslankyňa Nicholsonová: 

Hej, ale aj tak. Ako mi nejde úplne do hlavy to prirovnanie proste tých obstavaných plôch 

s tým, čo vy dávate za príklad, lešenie. To sú podľa mňa dve úplne neporovnateľné veci. Napriek 

tomu, že tu v debate vystupujú viacerí bezpečnostní analytici, ktorí zhodnotili, že teda ten plot tam 

nemá ako žiadne opodstatnenie; tak napriek tomu si myslím, že podsúvať tu paralelu s nejakým 

lešením, ktoré je naozaj akože vyslovene na dobu určitú, sa nedá.  
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A viac, ako mne sa zdá, že táto debata skĺzava proste do debaty nejakých trolov na 

sociálnych sieťach. 

Starosta: 

Pán poslanec Holčík. Chcete reagovať na koho? 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ja si myslím, že prvá reakcia bola ešte na pani Oráčovú, on tu povedala čo jak je vo 

Washingtone, Slovensko toľko platí. Tak musím upozorniť, že Slovensko nemá okolo svojej 

ambasády zabraté verejné priestranstvo mesta Washington.  

Druhá vec, ktorá tu bola. Hovoríme o tom, či vôbec teda by mali platiť alebo nemali platiť. 

Upozorňujem, že keby od začiatku platili, tých 15 rokov, 1 euro za 1 meter za 1 deň, tak by sme 

boli bohatá mestská časť. A tie všetky peniaze nám ušli práve vďaka tomu, že vtedy sme im to 

dali zadarmo.  

A teraz na pani súdružku Nicholsonovú chcem reagovať. Že tu povedala, že tie ploty sú, či 

lešenia sú postavené na dobu určitú. Aj tento plot bol stavaný na dobu určitú! A tá doba určitá 

bola v pôvodnej zmluve presne vymedzená! Ďakujem! 

Starosta: 

Ďakujem. Pán poslanec Boháč, na koho chceš reagovať? 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

No, dajme niekoho, napríklad aj.. 

Starosta: 

Máš príspevok diskusný. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

No dobre, tak mám diskusný príspevok. 

Starosta: 

Poprosím, zrušte pánovi poslancovi Boháčovi faktickú poznámku a dajte mu diskusný 

príspevok. Nech sa páči. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Uhm, mal som možnosť byť na niektorých stretnutiach spolu so starostom, ktoré iniciovalo 

americké veľvyslanectvo. Hľadali pozíciu pre svoju novú, nové veľvyslanectvo. Mali široký 

okruh hlavne v Starom Meste, niečo uvažovali v Petržalke. Bolo to zhruba 10 – 15 pozícií. To 

bolo tesne po nástupe, pomaly je to rok a pól. Keď vychádzame aj z tej zmluvy, ktorá bola 

uzavrená v 2014, 2015 a 2016 predlžovaná, tak nemôžeme hovoriť o nejakom krátkom období 

eseročky, ktorú by sme mali niekde za rok proste vymiestniť. Za prvé sa tu nikdy nehovorilo 

o tom, aby teda oni odišli niekde. Ja to stále chápem túto debatu ako debatu o plote. To znamená, 
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že Martin Borguľa hovoril o plote a všetci sa vehementne zastávame, že ten plot tam musí byť, 

lebo Američania vedia čo robia. Tak ja neviem, asi áno. Ale zas na druhej strane potom tieto 

debaty o národno-štátnych záujmoch, ktoré by mali vlastne končiť vlastne plotom, to sa mi zdá 

také trošku choré. A chcel by som teda zase aj do paralely s nejakou trošku aj národnou hrdosťou, 

a to sa vôbec nechcem do nejakých nacionalistických tém vracať alebo podobne, ale myslím si, že 

jednoducho toho času bolo relatívne dosť. A myslím si, že práve nejaký ekonomický tlak, 

povedzme aj cez ten nájom, by skutočne primäl Američanov k tomu, aby teda buď sa zriekli toho 

plotu, to čo hovoril pán Borguľa, a ostali tam v úplnom pokoji alebo teda nech naplnia to, čo 

sľúbili. A myslím, že to sľúbili viackrát a nedodržali to. Takže my sa dostávame do takej nejakej 

utiahnutej pozície, že zase dajme 5 rokov a podobne, tak nech, alebo 10 pomaly. Tak ja si myslím, 

že toto už trošku je niečo v totálnom rozpore s nejakou aj národnou hrdosťou alebo s hrdosťou 

ako takou, aj mestského poslanca alebo miestneho poslanca. Lebo my sme tu na to, aby sme 

obhajovali záujmy Starého Mesta. A myslím si, že vyhradenie časti Hviezdoslavovho námestia 

dlhodobo na nejaké organizovanie, ako sa stalo, aj piknikov za plotom, nie je celkom ako  

v poriadku. Takže ten národno-štátny záujem, neviem. Mne sa to zdá trošku nereálne obhajovať 

tento plot. Takže ja podporím buď návrh pána poslanca Borguľu respektíve aj starostu, ktorý 

sa mi zdá ešte aj výraznejší v tom, že vytvára ten ekonomický tlak a má snahu riešiť niečo, aby 

sme sa tohto plota zbavili. A je to úplne v poriadku s bežnými obvyklosťami. To znamená, že 

všetci, ktorí to platia, tak nechceme od nich nič viac, nič menej. Ďakujem pekne. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Černá, faktická na pána Boháča. 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

Pán Boháč máte pravdu. Jedine ekonomickým tlakom sa dá niečo dosiahnuť. 

A mimochodom, to platenie za tie lešenia na chodníkoch sú presne preto, aby tam do blba 

nestrašili bez toho, že by sa tam niečo robilo. Viď bývalý Kapucínsky kláštor kde sa rok nič 

nerobilo a akonáhle sa tam zaviedla tá vyššia taxa, tak zo dňa na deň zmizlo. A ja som im pritom 

fandila. Ale fakt je, že ľudia sú všelijakí a o Američanoch ja osobne nemám žiadne ilúzie. 

Starosta: 

Pán poslanec Straka, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Straka: 

Ďakujem pekne za slovo. Opakujem znovu, ja nie som žiadny bezpečnostný odborník a je 

mi úplne jedno kde tá americká ambasáda stojí a kde stáť bude. Však nakoniec je to ich vec. 

Dokonca tu nemusí byť ani v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. My o tom nerozhodujeme. 

My rozhodujeme teraz o tom, či teda predĺžime tú nájomnú zmluvu a za akých podmienok. 
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Chcem sa znovu vrátiť a čítam to znovu, dodatok č. 8 zo dňa 13.8.2014, ktorý riešil predĺženie 

nájomnej zmluvy do 15.8.2016. Citujem: „Nájomca pred uplynutím doby nájmu, tj. pred 

15.8.2016, predloží prenajímateľovi relevantné dokumenty o vzťahu k pozemku alebo k budove 

pre umiestnenie nového Zastupiteľského úradu USA a dokumenty, ktoré zdokladujú relevantné 

kroky k získaniu projektovej dokumentácie a stavebných povolení vzťahujúcich sa k novej 

budove Zastupiteľského úradu USA.“ Pokiaľ ja viem, nič takého sa nestalo. Keďže je to 

v nejakom dodatku k zmluve, tak teraz sa pýtam, máme spochybňovať tú zmluvu alebo ako sa 

máme k tej zmluve postaviť? Čiže nechcem byť až taký, že teraz sa opýtam, že ktorá strana je 

seriózna a ktorá neseriózna, ktorá zavádza. Dosť na tom, že teda toto sa nestalo, tak ja si myslím, 

že tento materiál, ktorý je predložený na rokovanie dnešného zastupiteľstva, čiže návrh nášho 

stanoviska, je až nanajvýš ústretový k americkému veľvyslanectvu. Je ústretový tak, že aj keď sa 

na prvý pohľad zdá, že suma 1 euro na meter štvorcový za deň je vysoká, tak chcem povedať, že 

žiadna vysoká nie je. Je presne taká istá, táto suma, aké majú ostatní občania Staromešťania, 

ktorým nedávame žiadne zľavy. A bolo by teda, si myslím, že nekorektné keby americké 

veľvyslanectvo platilo za prenájom týchto pozemkov menej ako Staromešťania. Aj to sa mi 

pozdáva, že dobre, došlo tu k nejakým výmenám, k nejakým nedorozumeniam alebo k čomu, to 

už je jedno, to už je za nami, ale skúsme to teda prijať, tento návrh, že na tú dobu 1 roka 

umožníme tým Američanom za tú sumu, ktorú sme tam uviedli, čiže 1 euro meter štvorcový na 

deň, tak skúsme to na ten 1 rok,  že sa s nimi nejako dohodnúť. ...Ešte by som poprosil o chvíľu... 

Ja si myslím, že je to z našej strany riešenie, alebo návrh, veľmi korektný a som presvedčený 

o tom, že americká ambasáda toto naše rozhodnutie zváži a teda ho, dokonca som presvedčený 

o tom, že ho uvíta lebo naozaj budeme grandy keď ponúkneme americkej strane toto riešenie. 

Ďakujem pekne za pozornosť. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ja len upozorním, že to posledné predĺženie bolo na necelý rok a pól. To 

znamená, že zmluva končila pôvodne 15. februára 2015 a bola predĺžená do 15. augusta 2016. 

Takže aj teraz, ten návrh na predĺženie o rok je vlastne v kontexte toho, čo už bolo raz predložené. 

Mestské zastupiteľstvo naposledy predĺžilo tú zmluvu, keď to dobre rátam, je to 18 mesiacov.  

Pán poslanec Vagač, faktic.., diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem. Na začiatku chcem deklarovať, že som priateľ Ameriky, aj bezpečnostného 

ochranného štítu a všetkého. Na druhej strane musím povedať, že už roky akože bojujem proti 

tomu aby ten plot tam bol, aby takto skutočne znefunkčňoval Hviezdoslavovo námestie a naozaj 

špatil, teda lepšie slovo ma nenapadá hneď. Ale priznám sa, že konečne treba nájsť taký účinný 
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prostriedok, aby ten plot bol odstránený. Čiže deklarujem, že budem hlasovať za tento predložený 

návrh, aby to bolo na ten rok. A ja sa stále len divím, že prečo tá americká ambasáda nám nedala 

nejaké zdôvodnenie, že „toto a toto sa nepodarilo spraviť, prosím vás toto a toto“. Ale aby sme 

my teraz en bloc to schvaľovali 5 + 5, to znamená, že by sme zas predĺžili túto vec donekonečna 

a nikdy by sa nič neudialo. Priznám sa, že Američanov považujem za serióznych partnerov 

a divím sa, že ako je možné, že tú zmluvu, ktorú podpísali, kde sa zaviazali prísť s riešením, 

nedodržali. A na to ste, pán Osuský, neodpovedali doteraz. Že ako sa Vy pozeráte na tú serióznosť 

tých ľudí, ktorí sa k niečom takému zaviazali? A pre mňa je to nepochopiteľné, že.. Však dobré 

vzťahy robia ako dobré zmluvy a tak ďalej. To znamená, že nie je možné aby sme my 

donekonečna ustupovali, nie je možné, aby Hviezdoslavove námestie takto vyzeralo. A takisto, 

Hviezdoslavove námestie musíme riešiť aj na opačnej strane, tie sklenené presklené plochy ako 

hovoril pán starosta, tieto veci sa predsa riešia. Čiže nie je dobré používať neadekvátne príklady. 

Čiže myslím si, že tento návrh je korektný, lebo dáva rovnaké šance tak ako našim občanom tak aj 

im. A minimálne zrovnoprávni našu vyjednávaciu pozíciu; aby sme začali s nimi jednať a začali 

oni ako partneri predkladať seriózne riešenia, nie takéto stále odkladanie ich problému na úkor 

Staromešťanov. Tak ako som bol predtým, pred 5 rokmi, proti tomu plotu, aj teraz som proti tomu 

plotu. Nie som proti tomu, aby tam bola americká ambasáda, ale ten plot je naozaj, naozaj veľmi 

zlý a veľmi znehodnocujúci. Takže budem hlasovať za to, za ten návrh predložený. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán Osuský, faktická poznámka. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Vážený pán kolega Vagač, no ja vám len musím povedať, že tento prípad nemá riešenie! To 

nie je ani Kolumbovo vajce, ktoré môžeš nakřápnout a postaviť na stôl. Jednoducho toto nemá 

riešenie! To vyslanectvo nemôže byť bez plota a ak chceme mať vyslanectvo v Starom Meste za 

daných podmienok, zatiaľ ho máme. Ja viem, že to nie je možno pre mnohých radostná situácia. 

Ja by som bol radšej, keby bola situácia vo svete taká, že Američania nepotrebujú ochranu. Ale 

keďže oni chránia celú Európu, tak musíme na nich hľadieť inak ako na vyslanectvo 

Luxemburska alebo Nórska. A pokiaľ ide o tú debatu o tom, že či je ľahko nájsť v Starom Meste, 

o tom hovoril pán starosta, dôstojnú ambasádu, ktorá spĺňa bezpečnostné podmienky, hovorím 

vám, že je to hrôza. Nádherný palác na rohu Zrínskeho a Šulekovej by bol dôstojnou ambasádou, 

ale mali by sme ten istý problém. Proste nebolo by  tam dosť veľké bezpečnostné predkolie. To 

znamená skúste nájsť pre Spojené štáty, nie pre Luxembursko, primerane veľkú budovu v Starom 

Meste, kde môžme uplatniť bezpečnostné nároky.  

Starosta: 
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Pán poslanec Vagač reaguje... ale tým pádom už pán poslanec Boháč nemôže reagovať. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Chcem reagovať, pán Osuský. Ja som sa pýtal na niečo iné, Vy odpovedáte na niečo iné. Ja 

sa pýtam, že ako Vy vyhodnocujete to, že partner nedodržuje záväzky, ktoré si on sám dal?! Prečo 

Vy hovoríte za neho, že toto nemá riešenie? Však on si to navrhol! On to nedodržal! Však 

k tomuto sa vyjadrujte, nie Vaše.. Skutočne ja si rád vypočujem Váš názor, ale nie k tomu, čo sa 

nepýtam. Ja sa pýtam, že ako pristupujete k tomu, že partner nedodržuje seriózne záväzky?! On si 

stanovil tie veci, nie my! Tak a Vy hovoríte, že toto nemá riešenie. To má riešenie! To Vy sa 

k tomu nevyjadrujte čo má a nemá riešenie. Oni povedali, že vedia riešenie dať, mali ho predložiť, 

nič nepredložili. A my sa teraz máme zatváriť, sklapnúť opätky a povedať „no tak on nepredložil, 

no tak my teraz sa...“ Toto takto sa nedá jednať rovnocenne! Tak buď sú to seriózni partneri 

a chcú s nami vyjednávať seriózne alebo nie sú to partneri a budú si robiť čo chcú. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Žiaľ, pán poslanec Holčík nemôže reagovať na pána Vagača. Ja by som len 

upozornil na jednu vec, že veľvyslanectvo pokračuje v komunikácií s mestom, to je bod č.7 v tom 

materiáli, ohľadom predajnej ceny za mestský objekt nachádzajúci sa v oblasti pripadajúcej do 

úvahy pre umiestnenie nového zastupiteľského úradu veľvyslanectva. To znamená, že rokujú 

s mestom o takomto niečom. Ja som presvedčený, že rok bude postačovať na to, aby mohli 

predložiť, že proste máme objekt, máme nehnuteľnosť, kde to bude postavené. To len na margo 

toho.  

Pán poslanec Gajdoš, nech sa páči. Diskusný príspevok. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Ďakujem. Američania sú naši najdôležitejší mimoeurópski partneri a o tom asi nikto z nás 

nepochybuje. Trošku by som sa chcel vrátiť k tomu čo vlastne má ambasáda plniť. Uhm, na 

diplomatickej úrovni by mala spájať určité národy, hej? A nie ich takýmto spôsobom polarizovať 

na jednom plote. Stále mi to pripomína nejaký problém alebo nejakú guličku, ktorú si tlačíme, 

tlačíme pred sebou bez nejakého konečného riešenia. Tak isto musím súhlasiť aj s Maťom 

Vagačom, že pokiaľ partner súhlasí s nejakým riešením a nerieši to, je to z môjho pohľadu 

neseriózne. Tu sa nejedná o to, že by sme my nútili niekoho do niečoho proti jeho vôli, ale jedná 

sa o rešpektovanie respektíve vzájomný rešpekt medzi dvoma partnermi. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Keďže to bol posledný diskusný príspevok, tak požiadam o vystúpenie pán 

Jahelka ako občan Starého Mesta, takže dávam mu týmto slovo. Nech sa páči.  

Niekto: 
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(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Nie, myslím, že nie, hlasovať nemusíme. Poďte pán.... 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Pán Jahelka, občan Starého Mesta: 

(mimo mikrofónu) Dobrý deň dámy a páni. Hlboko sa ospravedlňujem, že vstupujem do 

vášho vášnivého.... 

Niekto: 

Nepočuť! 

Pán Jahelka, občan Starého mesta: 

Počujte ma? 

Starosta: 

Môžete, môžete! Hovorte! Nižšie. 

Pán Jahelka, občan Starého mesta: 

Ešte raz vám prajem pekný dobrý deň. Chcel by som povedať jednu zásadnú informáciu. 

Jedine perfektný právny stav okolo Hviezdoslavovho námestia je z roku 1948 keď bývalá 

Československá republika predala Američanom ten rožný barák, ten pekný. Keď som bol na 

radnici, v 85-tom som dostal domácu stranícku úlohu vysťahovať Americký konzulát, lebo vtedy 

už bol konzulát, s tým, že tam pôjde akadémia. Odmietol som. V tom čase to bolo odvážne. Preto 

si dovolím odvážne teraz povedať, že na magistráte funguje správny stav. Predkladá pánu 

primátorovi alebo starostovi domácu úlohu, bolo to aj v mestskej rade, že má sa vyjadriť 

k ďalšiemu pohybu a pobytu Američanov tam. Tak potom ale chýba ďalšia (nie je rozumieť), že 

neexistuje žiadne právne riešenie na úrovni článku 23 Viedenského dohovoru, rovnako aj tej 

vyhlášky 157-čky z roku 1964. To znamená na Magistráte asi nečítajú právne predpisy respektíve 

kauzálne si ich nedajú dokopy. Zásadná otázka je takáto. Ja bývam na Hviezdoslavovom námestí . 

Mne tam chýba, a teraz to poviem otvorene, ja som to naznačil pánu starostovi, že na prvom 

poschodí veľký milovník mestského majetku Bratislavy vybudoval 7 bytov luxusných aj 

s vývarovňou pre amerických dôstojníkov. V tej dohode čo bola predložená nie je napísané, že 

Strakovej 1 bude sídliť vojenská zložka amerického veľvyslanectva. Tak ja sa pýtam, je to 

seriózne? Tak my ako občania môžeme dať žalobu na súd, ale je to zbytočné. Ja vás len to chcem 

poprosiť, treba to vrátiť pánu primátorovi nech jeho odborný právny, a nemá tam málo právnikov, 

naštudujú si všetky veci, aby dali jednoznačné stanovisko k tejto myšlienke. Posledná poznámka 

je takáto. Je mi veľmi ľúto, že máme spor s Američanmi, pretože keď som ja mal v 85-tom 
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odvahu odmietnuť vysťahovanie amerického konzulátu, ja si myslím, že aj vy môžete mať odvahu 

aby sa to doriešilo právnym spôsobom. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste počuli. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Takže to je posledný vlastne príspevok k diskusii k tomuto materiálu. 

Dovolím si ukončiť diskusiu. Máme tu jeden pozmeňujúci návrh. Ja si dovolím upozorniť, že 

vlastne pán kolega Dostál, Váš návrh v podstate hovorí o tom, že odporúčate prenajať na 

neurčený čas. To znamená, že  aj na dobu neurčitú.  

Poslanec Mgr. Dostál: 

(z diaľky) nie, ja hovorím v podstate prenajať... 

Starosta: 

Prenajať. Dobre. Ide len o to, že pán poslanec je mestský poslanec, takže on si toto právo 

uplatní aj na Mestskom zastupiteľstve. Vy ostatní, samozrejme, nemôžete si to uplatniť, to právo 

povedať, že na akú dobu to má byť. Dávam teda priestor návrhovej komisii. Nech sa páči, 

návrhová komisia. Poďme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch a návrhoch uznesenia. Nech sa 

páči. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Návrhovej komisii bol predložený pozmeňujúci návrh od pána Dostála, ktorý 

kopíruje uznesenie č. 84/2016 a vypúšťa posledný riadok, to znamená, že uznesenie končí vetou: 

„Spolu 1 318 metrov štvorcových a to medzi hlavným mestom SR Bratislavou ako 

prenajímateľom, mestskou časťou Staré Mesto ako správcom a Spojenými štátmi americkými ako 

nájomcom.“ Ondro Dostál.  

Niekto: 

Neodporúča nie? 

Niekto: 

Nie, odporúča! 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová PhD.: 

Kopíruje presne ako máte predložené, ale bez poslednej časti vety! Čiže končí to: 

„nájomcom.“ a vypúšťa „ale len za podmienok, že doba nájmu bude jeden rok a výška nájomného 

bude 1 euro/meter štvorcový/ deň.“ Čiže toto vypúšťa. 

Niekto: 

Aha! Tak odporúča bez.. 

Starosta: 

Tak! Odporúča bez ďalších podmienok. Takže poprosím, vieme o čom hlasujeme, je to 

pozmeňujúci návrh. Hlasujte, nech sa páči. Prezentujte sa najskôr a potom hlasujte. 
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/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za hlasovalo 6 poslancov, proti boli dvanásti a šiesti sa zdržali. Takže 

návrh pozmeňujúci nebol schválený. Nech sa páči, návrhová komisia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Hlasujeme teraz o pôvodnom návrhu uznesenia tak, ako ho máte predložený aj s poslednou 

časťou vety: „ za podmienok, že doba nájmu bude jeden rok a výška nájomného bude 1 

euro/meter štvorcový/ deň.“ Áno, je tam odporúča. 

Starosta: 

Na rok. Nech sa páči, prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za hlasovalo 16 poslancov, štyria boli proti, štyria sa zdržali hlasovania. Konštatujem, že 

návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva bol schválený. 

Starosta: 

V konečnom dôsledku aj rozhodne o tom Mestské zastupiteľstvo, takže je to len odporúčací 

charakter staromestských poslancov pre poslancov Mestského zastupiteľstva. Bod č. 2B. 

 

2B. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 

k vráteniu správy novovytvoreného pozemku parc. č. 8898/53 do priamej správy hlavného 

mesta SR na Šafárikovom námestí. 

 

Starosta: 

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 

k vráteniu správy novovytvoreného pozemku do priamej správy hlavného mesta na Šafárikovom 

námestí. Poprosím pani poslankyňu, prepáčte, pani Malinovú v zastúpení teda oddelenia 

majetkového, o úvodné slovo. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového: 
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Ďakujem veľmi pekne. Predkladáme návrh na zaujatie stanoviska Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k vráteniu správy novovytvoreného pozemku parcela č. 

8898/53 do priamej správy hlavného mesta SR na Šafárikovom námestí. Pán starosta bol 

opätovne oslovený pánom primátorom dňa 13.6. o zaujatie stanoviska k vráteniu správy 

novovytvoreného pozemku. Tento pozemok bol novovytvorený z pozemku 8898/1, ktorý má 

mestská časť zverený do svojej správy za účelom vybudovania a umiestnenia verejnoprospešnej 

stavby vo verejnom záujme, ktorá bude slúžiť celomestským potrebám. Asi všetko. 

Starosta: 

Máme otázku, kedy bol vytvorený ten nový pozemok? Je to z toho materiálu zrejmé? 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového: 

Mám informáciu, že ešte bolo vložené do katastra, takže je to zapísané. 

Starosta: 

Viem, ale kedy to bolo vytvorené? Lebo bolo to bez vedomia mestskej časti, pokiaľ viem. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového: 

Tak to nemám, takú informáciu. 

Starosta: 

Nemáte. Dobre. Ide v princípe, ospravedlňujem sa, to je materiál na poslednú chvíľu. Ale 

keďže vlastne požiadal ma pán primátor o vyjadrenie k tomuto odzvereniu, alebo teda odzverenie, 

a som považoval za potrebné, aby sa k tomu vyjadrilo i Miestne zastupiteľstvo. Pretože ak by som 

tak neurobil, tak by sa to chápalo tak, že Miestne zastupiteľstvo, že s tým súhlasí. Takže chcel 

som dať priestor na tento návrh. Môžem povedať, že ide vlastne o, zámer to je tu dole..  

Poprosím pána vicestarostu, aby k tomu povedal pár slov. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:  

Tak máte, toto je podklad zo súť.., schéma zo súťažných podkladov kde vidíte, že sa bavíme 

vlastne o tom priestore žltým, môžem to ukázať prstom (ide ukázať schému). Bavíme sa o tom 

kúsku. My keď sme robili tú súťaž, tak dlhodobo vlastne Camera Obscura prezentovala záujem 

tam postaviť objekt, takže sme si to boli vedomí. A napriek tomu, že vlastne ten kúsok čo som 

ukazoval toho času bol ešte v našej, bol a je v našej správe, ale nebol odčlenený, tak sme ho už 

viac–menej dali v takejto forme do tej súťaže. Takže je to v kontexte s tým o čom súťažili 

súťažiaci. Teraz je už len otázka toho, že či teda chceme toto potvrdiť alebo nie. A pokiaľ viem, 

tak pán prednosta má rokovanie s riaditeľom Magistrátu. My sme to podmienili, že vlastne ako 

nejakú protiváhu nám budú zverené pozemky, ktoré sú tie žlté až po, ešte dokonca s tým 

otočiskom. Čiže A2 aj s tým otočiskom, ktoré je tam tá sivá plocha. Lebo z hľadiska participácie 

ľudia mali veľký záujem na tom, aby sa scelili tieto dva parky. To znamená, že pokiaľ my 
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nebudeme mať tieto priestory pod kontrolou, tak nikdy nebudeme vedieť viac-menej ovplyvniť to, 

aby tam nebola nejaká, parkovanie jak je tam dneska, normálne tam parkujú autá a podobne. 

Napriek tomu teda, že Ivan Bútora vie, že počas prerokovania som protestoval za mestskú časť 

a bolo povedané, že len do doby kým nebude Šafko a nebude sa realizovať. No ale tento krok by 

nám pomohol v tom, že by nám zverili tieto pozemky a my by sme tak zverili pod tú Cameru 

Obscuru. Takže to je zhruba... Pokiaľ by boli ešte nejaké otázky, rád zodpoviem. 

Starosta: 

Ďakujem za obrázok. Prihlásil sa pán poslanec Bučko s faktickou poznámkou na pána 

Boháča. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Ďakujem pekne. Len teraz ja som v zmätku, lebo ako mám hlasovať keď toto je vlastne 

podmienené niečím, čo ešte nie je vyrokované. Rozumieme sa?  

Starosta: 

Áno. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Že my ideme teraz hlasovať za niečo, čo je ešte len v štádiu rokovania. Čiže nemáme istotu, 

že ak my toto zahlasujeme, že to bude vyrokované tak ako bolo predložené. Neviem či ste ma 

rozumeli, ale... 

Starosta: 

Pán poslanec, pán vicestarosta Boháč. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ja som to dodal ako taký nejaký bonus, ale svojím spôsobom nie je to celkom podmienené, 

lebo už v tých súťažných podmienkach my sme s tým uvažovali, že v tej pozícii bude objekt. 

Takže to, že viac sme sa snažili vyrokovať, medzi nami, ten obrázok tam nie je, ale my vieme 

zrealizovať ten projekt aj bez tohto otočiska. To je niečo navyše, ktoré viac–menej chceme 

prepojiť do budúcna tie parky. A tu sme využili trošku tú situáciu, ale neni to podmienka. Lebo 

keby sme chceli byť korektní, tak by sme vlastne v tej súťaži už o tomto území uvažovali, že bude 

rezervované pre ten objekt tej Camery Obskury. Takže myslím, že môžeme mať celkom slušné, 

nejaké spokojné svedomie, že nie je to o tom, že oni nám dajú a my potom im dáme. Môžeme to 

aj takto postaviť. Ale verím teda, že pokiaľ my by sme vyšli v ústrety, ten objekt, má to byť 

objekt kultúry. Potvrdilo sa v participácii takisto, že objekt kultúry je tam nutný, takže sme s tým 

spokojní. Nie je to nejaký rezidenčný objekt alebo niečo, čo by to námestie bolo protichodné vo 

funkčnom využití. Zatiaľ tak. 

Starosta: 
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Ďakujem pekne. Pán poslanec Holčík, nech sa páči. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Pardon. Ďakujem pekne, ale ja by som bol rád, keby sa ešte raz dal ten obrázok tam 

premietnuť, lebo teraz som dostal istý program. Ja som s pánom námestníkom predtým hovoril. 

Ale tu je tou horčicovo-žltou farbou nad číslom A2 smerom doľava vyznačený ten pozemok, 

o ktorý ide. A teraz neviem či vraciame ako mestu celý ten pozemok... 

Starosta: 

Nie, nie. Nie.  

Poslanec PhDr. Holčík: 

... alebo tú polovičku, ktorá je pravá z neho. Lebo budova, ktorá je nad tým, tá sivá, tá má 3 

okná smerom sem. A teraz z tohto celého mi nebolo jasné, lebo tam pôvodne stálo bočné krídlo 

kasárne, ktorá predtým bola palácom. Pekenské bočné krídlo stálo paralelne na tej strane pri 

Alžbetínskej ulici. A teda pýtam sa, že či sa nedá postaviť tá budova tej Camery Obscury alebo 

ako, keď to bude náš pozemok, nie? Prečo my musíme ten pozemok vrátiť mestu, aby sa tam ten 

objekt išiel stavať? To som nepochopil. Ja viem, že ide o tú zámenu... 

Starosta: 

Vysvetlím. Pretože tá parcela 8895, ktorá tam je hneď v kontakte so Štúrovou ulicou, tá je 

mestská. A na tú parcelu už majú oni zmluvu o budúcej zmluve s hlavným mestom. Preto je to 

jednoduchšie riešenie, lebo takto by nám vlastne muselo zveriť hlavné mesto tú 8895. Tá je 

mestská. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Pardon. Veď presne o toto totiž išlo, že tá parcela, ktorá už patrí mestu, tá je nezastavateľná, 

pretože by museli zamurovať okná objektu z 19.storočia! Čiže nie je mi jasné ako sa tam dá na tej 

celej teda spojenej parcele, z tohto kúska a tej originálnej, niečo stavať! 

Starosta: 

Je to zastaviteľné. Je to dokonca aj v územnom pláne zóny Dunajská. Nebude to 

samozrejme nalepené na fasádu, bude to s odstúpením, tam sú kancelárske priestory.   

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ale je tam historická fasáda!? 

Starosta: 

Jasné, len akože bude tam odstup. Tam aj tak polícia tam požaduje vjazd zo Štúrovej, aby 

nemuseli jazdiť cez park. Riešenie, ktoré podporuje aj mestská časť pretože nie je vhodné, aby do 

svojho objektu polícia jazdila cez ten park medzi Dobrovičovou a Alžbetínskou. Takže je to 

zasta...  
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Poprosím pána Boháča, možno lepšie vysvetlí... 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Dobre. Ďakujem. 

Starosta: 

Je to zastaviteľné. Poprosím obrázok dole, ak môžem.  

Niekto: 

To si svätica! 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

V podstate my teraz neriešime presný tvar tej budovy. To znamená, že v územnom pláne 

zóny to bolo len v tom kline, ktorý patril hlavnému mestu. A je to tam, môže byť. Ale tak isto 

nehovorí o tom, že nemusí mať súhlas pamiatkarov alebo že nemusí spĺňať hygienické normy 

nejaké. Teraz sa bavíme o expandovaní trošku tej plochy, lebo sa ukázalo, že v tom malom kline 

je dosť veľký problém akýkoľvek objekt urobiť. Čiže v podstate na tej väčšej ploche možno dôjde 

k tomu čo aj Ty hovoríš, že bude sa dať manévrovať buď nejakou šikmou fasádou alebo niečím. 

Takže je to vlastne to, o čo Tebe aj ide. Čiže my teraz nehovoríme... Čiže my tým zrečením tej 

parcely možno budeme vedieť docieliť aj to čo naznačuješ. Aby tá fasáda sa zachovala buď 

odstupom alebo zošikmením alebo neviem čím. Takže to je tak, no. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Ja budem radšej keď ten pozemok nebude patriť nám, ale bude patriť mestu, lebo 

už sme boli citovaní v novinách, ak o tom neviete, aj ja aj Mestské zastupiteľstvo o tom, ako sme 

likvidátori galérií. A že povolíme galériu a potom ju zlikvidujeme. Takže nikto proti tej galérii nič 

nemá a nech si to riešia po svojom. A okrem toho či tam ešte tá galéria bude, tým pádom to 

nebude náš problém. Dúfam, že nám tam nepostavia niečo čo nám bude narúšať ten projekt, ktorý 

my máme. Myslím si, že skôr nám pomôže ten väčší pozemok, ten dlhší, ktorý nám urobí notný 

celok. A to jak si vysporiadajú s pamiatkarmi a že tam budú mať vchod, vždy to bude lepšie ako 

cez náš pozemok. Len vravím, radšej nech to má mesto a nám nech dá tú druhú časť a nech oni 

riešia galériu, nech oni sa dohadujú s novinármi a novinami a publicitou. Myslím, že ten návrh nie 

je zlý, ale aká bude realizácia, kto to bude financovať, ako to bude vyzerať, radšej nech to ide 

mimo Starého Mesta. Tak a ďakujem za ten obrázok. Ja si myslím, že všetky veci takéto pre nás 

laikov a nearch.. sú  predstaviteľnejšie keď sú takto farebne a ukázateľné na väčšej ploche ako 

keď to máme tu nakreslené. Ďakujem. 

Starosta: 
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Ďakujem pekne. Ja som aj dal pokyn na Miestnej rade, aby vlastne všetky materiály, ktoré 

idú na zastupiteľstvo na rokovania, ktoré súvisia nejako s nehnuteľnosťami alebo je tam potrebné 

nejaký obrazový materiál, aby ten obrazový materiál bol k dispozícii a bol premietnutý na plátno.  

Takže pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky, končím diskusiu a poprosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia, nech sa páči. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto súhlasí s vrátením 

správy novovytvoreného pozemku parcelné číslo 8898/53 do priamej správy hlavného mesta SR 

na Šafárikovom námestí. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa. A hlasujte. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

To nie je podmienené priamo v materiáli, ale je tam dohoda a... verím, že áno. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, dvaja sa 

zdržali. Takže návrh bol schválený. Bod č.3. 

 

3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2015 

 

Starosta: 

Záverečný účet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2015. Poprosím pána Šutaru, 

ktorý je poverený riadením finančného oddelenia, nech sa páči, o úvodné slovo. 

Niekto: 

Nepočuť! 

Starosta: 

Počkajte, počkajte, počkajte. Skúste? 

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

Už. Takže na dnešné rokovanie Miestneho zastupiteľstva predkladáme návrh záverečného 

účtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2015. V zmysle navrhovaného uznesenia vás 

žiadame o schválenie záverečného účtu bežného rozpočtu.  

Mestská časť dosiahla príjmy v roku 2015 bežného rozpočtu vo výške 18 763 572,85 €, 

výdavky o výške 18 004 030,03 €. Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 759 542,82 €. 
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Navrhujeme.. Teda záverečný účet kapitálového rozpočtu s príjmami vo výške 453 217,33 € 

a výdavky boli vo výške 1 029 052,15 €. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 575 834,82 

€. Prebytok rozpočtu mestskej časti teda po započítaní prebytku bežného rozpočtu a schodku 

kapitálového rozpočtu je vo výške 183 708 €.  

V ďalšej časti navrhujeme záverečný účet finančných operácií. Príjmové finančné operácie 

boli vo výške 1 213 138,33 € a výdavkové finančné operácie vo výške 13, 41 €. Prebytok 

finančných operácií je vo výške 1 213 124,92 €. Teda po spočítaní celkovej bilancie mestskej 

časti, ten prebytok rozpočtu mestskej časti je vo výške 183 708 €. K nemu pripočítavame 

prebytok Finančných operácií vo výške 1 213 124,92 €, prebytok Rozpočtové hospodárenie vo 

výške 1 396 832,92 €, Prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku, do nasledujúceho 

roku, teda tohto roku, je 448 479, 96 € a reálny prebytok rozpočtového hospodárenia je vo výške 

948 352,96 €.  

V ďalšej časti je vlastne záverečný účet jednotlivých fondov mestskej časti s ich 

počiatočnými stavmi, prírastkami a úbytkami počas, teda použitím, počas daného rozpočtového 

roku.  

Ten prebytok vo výške 948 000 € navrhujeme v časti, v bode 8 rozdeliť do Rezervného 

fondu sumu 448 352,96 € a do Fondu rozvoja bývania previesť sumu 500 000 €.  

V bode 9 navrhujeme celoročné hospodárenie mestskej časti prijať bez výhrad. Tento 

materiál bol prerokovaný na Komisii pre nakladanie s majetkom a Miestnej rade s odporúčaním 

prerokovať tento materiál. Materiál taktiež obsahuje tabuľkovú časť, kde sú jednotlivé príjmy 

a výdavky vyčíslené v prehľadnej forme, taktiež tabuľkovú časť Fondov mestskej časti,  samotnú 

správu, stanovisko miestneho kontrolóra a správu nezávislého audítora. Uhm, to je asi v skratke 

všetko na úvod k tomuto materiálu. Sú nejaké otázky? 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pán Šutara a otváram diskusiu. Nech sa páči, diskusia 

k záverečnému účtu. Takže pokiaľ sa nikto nehlási, tak ďakujem pekne. Končím diskusiu 

a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, preto budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu tak ako je to uvedené. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Takže návrh uznesenia máte na tej prvej strane, to je tých 8 bodov, 9, 

pardon,  9 bodov. Takže nech sa páči, prezentujte sa a následne prosím hlasujte. 

/Prezentovanie/ 
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Niekto: 

Kde je? 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Konštatujem, že za hlasovalo 21 poslancov a všetci hlasovali za. Takže návrh záverečného 

účtu bol, teda záverečný účet bol schválený. Bod č.4. 

 

4. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov 

mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2016. 

 

Starosta: 

Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej 

časti  za rok 2016. Opäť poprosím o úvodné slovo pána Šutaru, nech sa páči. 

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

Ďakujem za slovo. Na dnešné rokovanie predkladáme piatu zmenu rozpočtu mestskej časti 

a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto.  

V časti príjmov bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť príjmy na podiel o Dani z príjmov 

fyzických osôb, podiel Dane z nehnuteľnosti a Daň za užívanie verejného priestranstva v úhrnnej 

výške 350 000 € na základe očakávanej výšky týchto príjmov a tiež skutočnosti, ktorá bola 

dosiahnutá v roku 2015 a lepšieho výberu týchto daní v tomto roku a lepšieho vývoja plnenia 

týchto príjmov.  

V časti príjmov z prenájmov bytových a nebytových priestorov navrhujeme navýšiť tieto 

príjmy o 25 000 € na základe lepšieho vývoja plnenia týchto príjmov za, k prvému polroku 2016. 

Čo sa týka decentralizačnej dotácie na sociálne zabezpečenie navrhujem ho znížiť o sumu 

29 000 € na základe novej zmluvy podpísanej s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, 

nakoľko sme žiadali o nižšiu sumu tejto dotácie ako bola pôvodne plánovaná na základe nižšej 

obložnosti alebo nižšieho počtu miest v zariadení Seniorcentra.  

Ďalšou dotáciou je decentralizačná dotácia na školstvo, ktorú navrhujeme na základe 

oznámenia z Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR navýšiť o sumu cez 9 000 €.  

Navrhujeme vytvoriť nové položky príjmovej časti bežného rozpočtu na dotácie a granty 

oddelenia kultúry o sumu 18.000 € na základe získaných dotácií, ktoré sú popísané v dôvodovej 

správe získaných v oddelení kultúry.  
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Staromestská knižnica získala dotácie z rozpočtu BSK a dar v úhrnnej výške 8 000 €; 

navrhujeme teda vytvoriť novú položku v príjmovej stránke rozpočtu.  

Pre, na účely rekonštrukcie alebo rekonštrukcie vybavenia telocviční v základných školách 

získala mestská časť dotácie v úhrnnej výške 7 200 € a 400 € ako je v dôvodovej správe uvedené 

na maľovanie oplotenia MŠ Javorinská z nadácie Pontis.  

Pre Seniorcentrum získala mestská časť dotáciu z rozpočtu BSK vo výške 2 400 €, dotáciu 

z rozpočtu BSK na odstránenie grafitov na protipovodňovom múre na nábreží Dunaja vo výške 

11.000 €.  

Takže úhrnná výška navýšenia príjmov bežného rozpočtu je vo výške 402 000 €.  

Čo sa týka výdavkov bežného rozpočtu, aj príjmy aj výdavky navrhujeme navýšiť 

o rovnakú sumu, teda už spomínanú 402 000,1 €.  

Výdavky bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť v prvkoch 1.1.1. Výkon funkcie starostu 

a vicestarostov o sumu 29 500 €, výkon funkcie poslancov zastupiteľstva o 11 000 € a prvok 

1.1.3. Kontrola o 2 000 € na zvýšené výdavky v týchto prvkoch.  

V podprograme 1.2 Regionálny rozvoj navrhujeme navýšiť výdavky o 72 000 €. Tá suma sa 

skladá zo sumy 31 000 € na územno-plánovaciu dokumentáciu na základe schváleného zámeru 

z Miestneho zastupiteľstva na ostatnom rokovaní a sumy 41 000 € na obnovu dopravného 

značenia mestskej časti.  

Sumu v podprograme 1.3 Finančná a rozpočtová politika navrhujeme navýšiť o sumu 3 000 

€  na základe vyšších výdavkov spojených s voľbami.  

V podprograme 1.4 Administratíva, tento podprogram navrhujeme navýšiť o sumu 200 000 

€ na vykrytie výdavkov spojených s valorizáciou miezd, ktorá predstavovala cca. sumu 80, bude 

predstavovať sumu cca. 80 000 € vyplateným odstupným a odchodným, ktoré už je v súčasnosti 

prečerpané nakoľko v zmysle kolektívnej zmluvy majú nárok na odstupné a odchodné nad rámec 

Zákonníka práce, riešením platových nárokov zamestnancov a prekročením výdavkov na dohody, 

nakoľko miestny úrad musel zabezpečovať ďalšie úlohy, ktoré sme nepredpokladali pri 

navrhovaní rozpočtu na administratívu v decembri minulého roka.  

Prvok 1.7.1 Právne a poradenské služby navrhujem navýšiť o sumu 35 000 € na základe 

právneho zastúpenia v súdnom spore o objekt Zelená 1 , ktorý nám vlastne, ktorý sme tento súdny 

spor vyhrali a toto sú náklady za to právne zastúpenie.  

Podprogram 5.1 Správa/údržba bytov a nebytov navrhujem navýšiť o sumu 40 600 €, tá 

suma sa skladá zo sumy 29 600 € je to vrátenie nájomného v zmysle citovaného uznesenia a                

 11 000 € na odstránenie grafitov z toho protipovodňového múra na základe dotácie z BSK.  
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Podprogram 6.1 Oddelenie kultúry navrhujeme navýšiť tento podprogram o 22 100 €; je to 

suma 18 000 € na základe získaných dotácií a grantov a 4 100 € na zvýšenie mzdových výdavkov 

spojených s valorizáciou miezd v tomto podprograme. Výdavky Staromestskej knižnice 

navrhujeme navýšiť o získané dotácie a granty o sumu 8 000 €. Detské ihriská navrhujeme 

navýšiť o sumu 9 800 € na výdavky spojené s výmenou piesku v materských školách.  

Podprogram 7.1 Základné školy navyšujeme o sumu decentralizačnej dotácie vo výške         

9 100 € a sumu výdavkov spojených s otvorením školských dvorov počas prázdnin v základných 

školách v pôsobnosti mestskej časti. Podprogram 7.5 navrhujeme navýšiť o sumu 3 400 €, ktorá 

sa vlastne skladá z tej sumy dotácií získaných na, dotácie a granty získané pre školy a školské 

zariadenia vo výške 7 600 € a presunu finančných prostriedkov na tie, na otvorenie školských 

dvorov počas letných prázdnin.  

Podprogram 8.1 Seniorcentrum navrhujeme výdavky znížiť o sumu 112 600 €, tá suma sa 

skladá zo sumy 86 000 € na základe refundácie mzdových výdavkov na opatrovateľskú službu 

v Seniorcentre Staré Mesto; taktiež zníženie sumy dotácie z Ministerstva práce o tých 29 000 € 

a získanej dotácie teda, ktorá povyšuje to poníženie, ponižuje to zníženie o tej sumy 2 400 €.  

V podprograme 8.3 Sociálna pomoc občanov tam navrhujeme navýšiť výdavky o 40 000 €; 

táto suma sa skladá z navýšenia výdavkov na príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na 

prepravu dôchodcov.  

V podprograme 8.4 navrhujeme navýšiť výdavky o 25 000 € na zvýšené výdavky spojené 

s mzdovými nákladmi v týchto zariadeniach.  

Čo sa týka kapitálového rozpočtu, príjmy kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť o 52 

500 € a výdavky o 122 500 €.  

Príjmy navrhujeme navýšiť o dotáciu z rozpočtu BSK na rekonštrukciu schodov vo výške 2 

500 € a dotáciu na vybudovanie parku Belopotockého vo výške 50 000 €.   

Vo výdavkoch kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť výdavky o 20 000 € na 

podprogramy 1.5 Informačno-technologický systém na zakúpenie multi licencií pre počítače na 

miestnom úrade. A v podprograme 3.1.1 navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 102 500 €; suma 2 

500 € je z tej dotácie na rekonštrukciu schodov a suma 100 000 € je na prípadné 

spolufinancovanie dotácií, o ktoré žiada mestská časť.  

V tretej časti vlastne, Finančné operácie, použitie rezervného fondu navrhujeme navýšiť 

o 50 000 € a prostriedky z Fondu rozvoja bývania o 20 000 €. V druhej časti tohto uznesenia 

navrhujeme vlastne zapracovať použitie jednotlivých fondov teda Rezervného fondu a Fondu 

rozvoja bývania a je tam zapracovaný prevod prebytku, ktorý ste schválili v predchádzajúcom 

uznesení vlastne v záverečnom účte mestskej časti.  
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Celková bilancia rozpočtu ostáva nezmenená. Popri predchádzajúcej zmene je teda rozpočet 

nastavený prebytkový vo výške 29 000 €. 

Starosta: 

Ďakujem pekne za tie čísla. Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Holčík. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem veľmi pekne. Veľmi ma potešilo keď som videl v položke Rezervný fond, že sa 

zvyšuje o 100.000 pre, teda položka Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a iných dopravných 

stavieb. Len ja mám trošku problém čo je rekonštrukcia a čo je oprava, lebo v ďalšom riadku je 

Oprava a údržba komunikácií a tak ďalej, kde sa nezvyšuje nič a po posledných lejakoch okolo 

hradu (nezrozumiteľné) sú niektoré chodníky a ulice tak rozpadnuté, že sa tam už vôbec nedá 

chodiť. Niekoľko ľudí sa skoro prizabilo na Inoveckej ulici na tom schodišti a teraz schodíky, 

ktoré sú pri chodníku medzi Dankovského a Tvarožkovej sú v takom stave, že tam naozaj ani 

naozaj s barlami ani s rebríkom sa tam už pomaly nedá chodiť. A čadičové kocky, ktorými je 

vydláždená napríklad celá Čelakovského ulica sú samá jama a po poslednom lejaku sú niektoré 

kocky dokonca vymleté a povaľujú sa okolo. Neviem, ak bude ďalší taký lejak, tak tá ulica bude 

neschodná, pritom je urobená ako jednosmerná a denne tade chodí množstvo áut. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Niektoré ulice rekonštruujeme. Takto rozdiel je v tom, že oprava znamená 

oprava výtlkov a rekonštrukcia znamená trošku širšie, zámer to znamená, že výmena povrchov 

a úprava obrubníkov atď. 

Niekto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Kocky? No oprava kociek by mala byť v rámci toho bežného.  

Niekto: 

Áno. 

Starosta: 

To znamená, že oprava by to mala byť. 

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

Výmena kusu za kus, tak je to oprava. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Uličná, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 
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Ďakujem pekne. Ja už som na miestnej rade poprosila o také rozbitie alebo o také presnejšie 

a podrobnejšie informácie jednej položky, o ktorej sa bavíme, Administratíva. V podstate, myslela 

som si, že túto informáciu teda dostanem buď písomne pred Miestnym zastupiteľstvom; tak mi je 

ľúto, že som ju teda písomne dodnes nedostala. Napriek tomu ako som pochopila teda pána 

Šutaru, čo tu rozprával, tak môžem sa teda spýtať, či som tomu správne pochopila. My tu máme 

nastavený nejaký systém. To znamená, že je tu nejaký počet ľudí, ktorí majú zadefinované nejaké 

mzdové náležitosti a my podľa tohto čerpania miezd, ktorý je zhruba k polroku, áno? Nebudeme 

sa baviť či  k 30.6. alebo 31.5., vychádza, že títo ľudia by v podstate koncom roka neboli možné 

dostať ako mzdu? Že v podstate ten objem finančných prostriedkov nám nepostačuje na 

vyplatenie miezd, ktoré majú v zmysle svojej pracovnej zmluvy a v zmysle rozhodnutia o plate. 

A keby sme aj dneska vyhodili xy ľudí, tak treba rešpektovať Zákonník práce, čiže je tu nejaké 

odstupné od dva do päť mesiacov, hej? V zmysle, predpokladám, že vy idete tiež podľa 

kolektívnej zmluvy, ktorá je nad rámec Zákonníka práce, čiže sú tam nejaké príjemnejšie 

podmienky. Plus majú nárok títo ľudia na odchodné, ktoré je  dvojmesačné pokiaľ si dobre 

pamätám a čiže my by sme toto nedokázali sanovať keby sme túto položku nenavýšili! Áno? 

Správne tomu rozumiem?  

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

V podstate na tie mzdové prostriedky by, v podstate, v decembri už nepostačovali v plnom 

objeme ako sú tie mzdy v súčasnosti nastavené. Tie finančné prostriedky by nepostačovali vlastne 

už na vyplatenie tých miezd. Pri súčasnom vývoji. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Čiže pri súčasnom vývoji miezd my sanujeme zadefinovaný stav? 

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

Áno. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

A myslí sa v tomto návrhu, lebo Seniorcentrum ide teda samostatnou rozpočtovou nejakou 

kapitolou; myslí sa, že bude sanovaný mzdový stav aj ľudí, ktorí pracujú v Seniorcentre? Keď tam 

bereme? 

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

Tam vlastne my sme pri rokovaniach so Seniorcentrom vlastne riešili ich požiadavky, takže 

oni mali požiadavky na zvýšenie osobného hodnotenia takže to zníženie bolo vo výške úspor 

a teda na základe tej dotácie.. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Dobre, čiže, čiže... 
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Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

..bola 250.000 € 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ďakujem, čiže... 

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

Ale ten ďalší objem je iba 80.000. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

...riešilo sa Seniorcentrum, áno?  

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

Áno, áno. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Opatrovateľky, ktoré robia.. 

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

Áno, áno, to sa riešilo. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

..myslím si, že dosť náročnú a finančne neohodnotenú prácu. Čiže riešilo sa aj týmto 

spôsobom títo ľudia, hej? 

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

Áno. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Dobre, ďakujem. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Remišová, faktická na pani Uličnú. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.: 

No ja som sa ešte chcela spýtať, lebo pani Uličná mi spomínala, že, ďakujem inak za 

príspevok, že si vyžiadala na čo vlastne pôjdu tie výdavky v administratíve. Že si to žiadala na 

Miestnej rade a teda.. Hej, ale nejaký akože presne rozvrstvenie na čo pôjde tých 200.000 €. Ale 

podotýkam, že záverečný účet ku koncu obdobia pani Rosovej výdavky na administratívu boli 

3 200 000 alebo 3 250 000 €. Teraz to chcete navýšiť na 3 400 000 €. Ešte raz sa pýtam, už sme to 

tu opakovali x krát, pred voľbami ste sľúbili ako strašne neefektívny je tento úrad, ako zle 

pracuje. Prečo sa navyšujú administratívne výdavky, aká je tu prezamestnanosť, prečo sa 

navyšujú administratívne výdavky nad úroveň, ktorú ste sám kritizovali a to o takú položku ako je 

250 000 ! 150 000. Ďakujem. 

Starosta: 
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Poprosím pána Šutaru ešte raz o tú štruktúru toho navýšenia. 

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

Takže čo sa týka navýšenia, výdavky spojené s valorizáciou na základe stavu k 1.5., 

predpoklad teda do konca roka, bude to navýšenie o výške 80.000. To vyplatené odstupné 

odchodné, kde sa predpokladá nejaký odchod zamestnancov do dôchodku; ako už bolo spomínané 

tam je to odstupňované podľa počtu odpracovaných rokov od dvoch až do piatich funkčných 

platov a odchodné vo výške dvoch mesačných platov. V súčasnosti sme v prečerpaní  už okolo  

15 000 € s odvodmi na tejto položke. Prekročenie výdavkov na dohody, ako som aj hovoril 

s pánom prednostom, sú to najmä dohody v súvislosti s tými činnosťami, ktoré mestská časť musí 

vykonávať či už predsedníctvo alebo iné granty alebo dotácie, ktoré riešime vlastne touto formou. 

Že nenavyšujú sa mzdové prostriedky pre tých zamestnancov ale navyšujú sa dohody, takže tým 

pádom tam sme v prečerpaní už v súčasnosti okolo 10 000 €. A keď je predpoklad, že sme vlastne 

vyplatili polrok tak je predpoklad, že bude  nám tam chýbať okolo 80 000 € do konca roka. 

A taktiež nejaká suma finančných prostriedkov nakoľko okrem tej spomínanej valorizácie neboli 

riešené dlhodobo platy alebo platové nároky zamestnancov kvôli nejakému tomu ustáleniu počtu 

zamestnancov a motivácii týchto zamestnancov. Tým sa chcelo prikročiť k nejakej úprave platov 

pre tých zamestnancov, ktorí podávajú dlhodobo nejaké dobré pracovné výsledky.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani Uličná, faktická poznámka. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ja som chcela povedať, že teda, ďakujem za túto informáciu. Ja iba že do budúcna keď 

pekne poprosím, že by som to chcela dostať písomne. Ale ja, mne to v tejto chvíli no stačí, nie 

som z toho nejaká nadšená, ale bohužiaľ toto vysvetlenie mi v tejto chvíli stačí. Ďakujem. 

Starosta: 

Pani Remišová, nech sa páči, faktická. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.: 

Že ja by som teda.. Táto informácia je taká, že nejaké granty, nejaké dohody, nejaké dohody 

o činnosti... Že ja by som si predstavovala túto informáciu písomne, už sme sa o tom... Ja.. Mňa 

to... Preto ma to tak rozčuľuje,  lebo o tomto bode sa už bavíme 2 roky počas zastupiteľstva, kde 

to žiadal kolega Vagač, žiadal to kolega Dostál... Takže ja by, túto informáciu by bolo korektné 

pripraviť písomne a pripraviť ju hlavne presne.  

A ešte potom ďalšia otázka, na ktorú by ste mi mohli zodpovedať. Tá valorizácia je 

v administratíve teda sa týka, že valorizácie platov v položke 1.4 a prečo je potom ešte aj 



43 
 

v podprograme oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia, tam sa tiež ráta s výdavkami spojenými 

s valorizáciou miezd. 

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

Áno. Lebo časť zamestnancov je vlastne vedená vo výdavkoch toho podprogramu 6.1 

Miestne kultúrne centrá oddelenie kultúry. Takže tam sú uvedení zamestnanci miestnych 

kultúrnych centier, takže nie všetky výdavky na administratívu sú v jednom podprograme. Takže 

časť je v administratíve ako takej a kultúra je asi jedna z mála z tých podprogramov, kde sú podľa 

tej ich činnosti pridelené prostriedky a výdavky na tieto mzdy, v tomto podprograme. Takže aj 

keď bolo teraz nejaké usmernenie tak reálne miestny úrad by mal fungovať tak, že pri každom 

jednom programe by malo byť mzdové výdavky na ten daný program. Čo ja viem, verejná zeleň, 

tak treba odčleniť zamestnancov, ktorí pracujú vo verejnej zeleni a prideliť ich k tomu programu, 

takže tým pádom administratíva by sa rozčlenila na oblasť školstva, verejného poriadku, kultúry 

a tak ďalej. Že to do budúcna ak bude záujem, vlastne, rozčleniť tieto výdavky podľa jednotlivých 

oddelení a činností, ktoré vykonávajú tieto oddelenia. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Uličná, faktická. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

V podstate návrh pána Šutaru sa mi veľmi páči. Ešte sa chcem spýtať, že myslí sa teda aj na 

jasličky, aj tam bola nejaká valorizácia? 

Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia: 

 (hovorí do toho) Áno, 25.000. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Pretože si myslím, že máme špičkové dvoje obecné jasle a myslím si, že to uznanie 

a pochvala by si zaslúžili aj tie pani kuchárky aj tie sestričky, lebo to sú detské sestry 

profesionálky.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ja len na doplnenie. Ten úrad, to je živý organizmus. Niekde ľudia odišli, 

z niektorých oddelení, niekde naopak pribudli. Posilňovali sme alebo obmeňovali sme stav na 

Stavebnom úrade, kde jednoducho jednak do dôchodku niektorí odišli, ešte odišli vlastne pred 

vlastne naším príchodom. A naopak, bolo tam posilnené pretože Stavebný úrad, náš Stavebný 

úrad, je, máme tam asi, keď sme nastúpili, okolo 800 až 900 otvorených podaní, ktoré sa riešia na 

Stavebnom úrade v Starom Meste. Takže je tam veľký nával a bolo jednoducho nevyhnutné, aby 

sme vedeli riešiť aj všetky tie čierne stavby aj tie nelegálne terasy a tak ďalej cez Stavebný úrad, 
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tak bolo potrebné tam navýšiť tých ľudí. A dovolím si upozorniť, že nestretávame sa tu 2 roky ale 

iba 1 a pól roka zatiaľ. Dva roky budú až v decembri. Ďakujem. 

Pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ďakujem. Považujem predložený návrh na piatu zmenu rozpočtu, jak z vecnej tak 

z finančnej kvantifikácie, za prospešný a zmysluplný. Chcem v tejto súvislosti oceniť fakt, že sa 

tam dostala aj tá položka 41 000, ktorá je tak v krátkosti napísané, že na Dopravné značenie. Ale 

vytvára to podmienky pre dokončenie určitých projektov ako je napríklad vnútro blok 

Záhradnícka, Krížna a Karadžičova; ale verím, že i vyznačenie tých vodorovných čiar na Justičnej 

a Moskovskej. A verím, že sa tam nájdu aj nejaké prostriedky, pri tejto kvantifikácii, aj na orez 

zelene na Moskovskej, ktorá je, a Poľnej, ktorá je neudržateľná. Takže tento návrh oceňujem, 

zároveň chcem aj oceniť predkladateľa. Je tu nejaký nový fenomén, ktorý je veľmi pozitívnym 

smerom k poslancom, nielen z hľadiska ústretovosti ale aj variability a serióznosti prístupu 

k poslancom. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem. Pán poslanec Palko, nech sa páči, diskusný príspevok. 

Poslanec Mgr. Palko: 

Ďakujem za slovo. V tomto návrhu rozpočtu vidím mnoho rozumných vecí, ktoré som 

ochotný podporiť. Ale dovolil by som si navrhnúť procedurálnu zmenu a hlasovať zvlášť o bode 

1.4 Administratíva vo výdavkovej časti. Keby sa dalo hlasovať o tejto procedurálnej zmene. 

Ďakujem. 

Niekto: 

Neviem. 

Starosta: 

No neviem či je to možné, pretože tam sa to celé potom poposúva. No, skúste to písomne 

dať, návrh ako si to predstavujete a návrhová komisia sa s tým musí nejako vysporiadať. Neviem. 

No, ešte nie...Vy si to prejdite.  

Pani poslankyňa Ležovičová diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem pekne. Ďakujem za, pre nás laikov lebo ja sa pokladám za laika, za vysvetlenie 

plusov, mínusov a čo ktorá položka konkrétne obnáša. Dobré bolo, že boli sme upozornení 

napríklad na tie dotácie, ktoré boli v plusovej, a potom lebo keby som videla, že na kultúru ide   

22 000 € tak si poviem jéžišmária!. Do toho momentu, kým ma Vy neupozorníte, ale 18 000 € 

boli dotácie, ktoré si oni vyboxovali,  ja o nich konkrétne viem, a získali. Čiže toto je taká nejaká 
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pofidérna stránka, tie navýšenia, lebo keď si neodpočítame v hlave tie, ktoré sme vlastne dostali 

a na to treba upozorniť lebo nie každý sa rozpočtom zaoberá. Ja si myslím, že  aj miestny úrad má 

dosť roboty aj všetci ostatní, nehovoriac o tom, že vedia vybaviť niektoré oddelenia aj dotácie 

navyše.  

Ja som si vedomá, ž niektoré položky sú navýšené, ale ja mám už teraz veľmi dobrú 

odozvu, veľmi dobrú odozvu, na tých 100 € čo dávame Novomešť.. teda Staromešťanom ako 

príspevok a to máme krátkodobú záležitosť. Myslím si, že tá suma je veľmi rezervovaná, tak tá 

suma nebude taká vyčerpaná, ale treba mať tú rezervu do toho.  

Takže takisto som veľmi rada, dostala som osobne pochvalu na jasličky, konkrétne na 

Hollého a je to vyjadrení odborníkov, ktorí si hľadali buď súkromné, Staromešťanov 

a originálnych Staromešťanov, kde zistili, že jediné jasličky v pozícií ktoré, majú zdravotné 

sestry! Všetky súkromné majú babky v domácnosti! Čiže oni ako lekárski ako zdravotnícki 

pracovníci, to veľmi kvitujú a veľmi kvitujú úroveň starostlivosti takže som rada, že sa počítalo aj 

s navýšením na jasličky.  

A takisto na Seniorcentrum, lebo takisto viem ohodnotiť, že ľudia, my vieme umiestniť 

a terénnu opatrovateľskú službu dať klientovi po prepustení z nemocnice. To je pri akútnom stave, 

to žiadna iná mestská časť neurobí. Oni kľudne prepustia domov človeka akútne imobilného po 

nejakej zlomenine a čakajte 2 mesiace kým sú schopní  dať terénnu opatrovateľku, čo je choré. 

Takže ja ďakujem týmto pádom aj Seniorcentru, že to vedia zmanažovať. Viem, že zohnali nejaké 

veľké fondy, ktoré je ale veľmi veľká administratíva k tomu. Neadekvátna administratíva 

k zohnaným peniazom. Takže aj toto treba nejakým spôsobom zohľadniť, takže ja ďakujem 

tomuto rozpočtu a ja osobne nemám nič ani proti administratíve. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ja by som ešte doplnil, keďže takáto tá chvála, že v Monitore deviatakov sa 

mestská časť Staré Mesto umiestnila v matematike z okresov na Slovensku na 1. mieste 

a v slovenčine tiež na 1.mieste. A je to zásluhou našich obecných škôl. Samozrejme sú tam 

zarátané aj cirkevné, Ale naše obecné školy, naše školy, ktorých sme zriaďovateľmi, môžeme si 

dovoliť povedať otvorene, že sú najlepšie na Slovensku. Podľa posledného Monitoru deviatakov 

za tento školský rok.  

Niekto:  

To treba pochváliť!  

Starosta: 

Nie je tu pani vedúca školstva, že by teda sme ju pochválili, ale... Teda to je na margo toho.  

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

Sme sa práve o tom rozprávali na školskej komisii, že tam boli zvláštne dva ukazovatele. Že 

išlo o priemerný výsledok a zvláštne, že keď bola tá priemerná známka vyššia, povedzme 2,4, tak 

tie výsledky, tá teda náročnosť toho hodnotenia spôsobila aj vyššie percento úspešnosti. Kde na 

iných školách mali povedzme priemer nejakých 1,6, tak mali aj to percento úspešnosti veľmi 

nízke. To je zvláštna priama úmera. 

Starosta: 

Uhm. Hej.  

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

To si málokto uvedomuje, že prísnejšie známkovanie robí potom vyššiu kvalitu. 

Starosta: 

Vyššiu kvalitu, hej.  

Pani poslankyňa Remišová, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A.ArtD. 

Tak, á, tak pochvalu vyslovujem našim učiteľom aj teda zriaďovateľovi našich škôl a som 

rada, že tak prosperujú.  

Ale chcela som ešte  zareagovať na to, že pán Kollár hovoril, že je veľmi milo prekvapený 

aká je mestská časť „flexibilná a ústretová k požiadavkám poslancov“. Ja ten pocit vôbec nemám. 

Ešte v roku 2015 som teda predniesla prosbu, tuto aj k Ľubovi aj k pánovi starostovi, ohľadom 

revitalizácie Jakubovho námestia a žiadala som teda, aby na to boli vyčlenené peniaze, aby sa to 

okolie toho Jakubovho námestia revitalizovalo. Doteraz tam nebolo nič spravené, zeleň je 

zanedbaná, vyzerá to tam hrozne. To je jedna vec.  

Za druhé, s kolegom Bútorom sme zas bojovali v oblasti cyklodopravy. Vyčlenili sme 

položku v rozpočte, dalo sa tam symbolických 10 000 € za čo sme chceli spraviť obojsmerky, 

cyklo-obojsmerky. Včera úplnou náhodou už sme sa na to dopytovali niekoľkokrát, že prečo sa to 

nepohýňa. Mali sme predtým rokovania aj s pánom od polície, stretli sme sa a chceli sme túto 

problematiku riešiť. A včera som sa náhodou dozvedela, že Vy pán starosta máte niečo proti tomu 

a ste to stopli. Takže po... Tak takáto bola... 

Starosta: 

Že je mám proti tomu niečo a som to stopol! Kto to povedal?! 

Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD. 

Dobre, to môžeme riešiť mimo mikrofónov... 

Starosta: 
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No nie! Tak akože keď to verejne, tak to povedzme kto to povedal! Ja chcem vedieť, že kto šíri o mne, 

že ja som stopol niečo! 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD. 

No. Dobre. Takže ja ten popis, že.. Dobre tak prečo sa s tým nič za 2 roky, za rok a pól 

pardon, od roku 2015 nepohlo. Čiže ešte raz zhrniem, nemám ten pocit, že rozpočet alebo 

požiadavky poslancov sa nejakým spôsobom berú do úvahy. Teda keď vám na tých obojsmerkách 

tak záleží ako deklarujete, prečo nebola doteraz... 

Starosta: 

Nezáleží, pozor nedal.. to som nikdy nepovedal! To som nepovedal, že mi na tom záleží. 

Len nie je pravda, že ja som niečo stopol lebo mám proti tomu niečo. To nie je pravda.   

Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD. 

Čiže chcete to riešiť a máte záujem o to, aby tie obojsmerky tu boli, áno? A ešte to 

Jakubovo námestie, ešte raz zopakujem.. 

Starosta: 

To som nepovedal! 

Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD. 

Aha! Tak potom neviem ako to mám chápať, že ani–ani. Dobre. Ale ešte raz. Pri rozpočte 

ho hovorím Halka preto, lebo že rozpočet je veľmi ústretový k požiadavkám poslancov a snaží sa 

zohľadňovať aj priority poslancov a ich nejakú politickú zodpovednosť k občanom. Ja hovorím 

nie! Ja to tak nevnímam, pretože ako hovorím Jakubovo námestie od roku 2015 sa snažím, aby to 

Jakubovo námestie bolo revitalizované a to isté aj obojsmerky. Ďakujem. 

Starosta: 

Dovolím si len na upresnenie. Pokiaľ ide o Jakubovo námestie vlani sme chceli robiť 

zásadnú úpravu zelene, ale oddelenie životného prostredia z Petržalky, ktoré posudzovalo naše 

žiadosti na úpravu zelene nám to zamietlo. Celý ten projekt, ktorý sa naťahoval, trištvrte roka 

trvalo kým sa vyjadrili k našej žiadosti, lebo my sme o tom nemohli rozhodovať sami, tak nám to 

zamietli. Pripravujeme jeden veľký projekt revitalizácie Jakubovho námestia vrátane pričlenenia 

pôvodnej plochy benzínovej pumpy, ktorá tam bola a rozšírenie vlastne tej zelenej časti námestia, 

ale to si vyžaduje istú prípravu. Nie je to vec, ktorá sa dá spraviť zo dňa na deň alebo z týždňa na 

týždeň alebo z mesiaca na mesiac. Predpokladám, že na budúci rok by sme to mohli realizovať. 

Pokiaľ ide o Jakubovo námestie.  
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Okrem toho pripravujeme v spolupráci s investorom revitalizáciu Kmeťovho námestia. Aj 

to je vlastne tiež jedna z vecí, ktorá si vyžaduje istú prípravu.  

Taktiež pripravujeme revitalizáciu Šafárikovho námestia. Mali sme, robili sme veľkú 

súťaž... To bola priorita pripraviť tú súťaž medzinárodnú na úpravu verejných priestranstiev 

Šafárikovo námestie – Fajnorovo nábrežie. To je ďalšia vec, ktorá sa robí.  

Pokiaľ ide o tie cyklotrasy, ja som nikdy nepovedal, že ja to presadzujem. Ja mám v tomto, 

napríklad, rozdielny názor s Cyklokoalíciou a povedal som ho verejne aj na rokovaní cyklo 

komisie na Magistráte, Ivan Bútora to môže potvrdiť. Ja nesúhlasím napríklad s tým, aby sa 

budovali segregované cyklotrasy na úkor chodcov. Som za to, aby sa budovali na úkor 

automobilov ale nie na úkor chodcov a zelene!  

Niekto: 

To nikto nepožaduje! 

Starosta: 

No to požaduje! Cyklokoalícia požaduje segregovanú cyklokoalíciu na nábreží na úkor 

chodcov a zelene! Chcem povedať, že s tým ja absolútne nesúhlasím pretože si myslím, že táto 

segregácia na promenáde vytvára konflikty. Konflikty, ktoré tam predtým neboli.  

Pokiaľ ide o tie protismerky, nemám s tým problém. Ja som to nikdy, nikdy som to ja, ja 

som to nikomu nikdy nesľuboval ani som to nepresadzoval. Povedal som, že pokiaľ to bude 

možné a pokiaľ budú nadväzovať na hlavné trasy, na hlavné cyklotrasy na mestských 

komunikáciách, má to význam. Ale robiť protismerku od nikiaľ-nikam a potom vlastne nebude 

tam už nadväzovať hlavná cyklotrasa na hlavnej ceste, tak to nepovažujem za normálne alebo za 

vhodné. Považujem za vhodné, aby sa robili hlavné cyklotrasy a potom sa robili aj tie vedľajšie 

cesty, pokiaľ ide o to.  

Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka neviem na koho, na pani Remišovú asi. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Pani Remišová. Na pani Remišovú. Uhm, pán starosta, ja by som Vám chcel naopak 

poďakovať lebo ste tretí starosta, ktorého zažívam a mne sa nikdy nekomunikovalo s nikým lepšie 

ako sa mi komunikuje s Tebou, Rado. Á, neni to úplne ideálne, mohlo by to byť ešte o čosi lepšie, 

ale fakt je ten, že z tej trojice Petrek – Rosová – Števčík sa mi najlepšie komunikuje so 

Števčíkom. 

Viacerí: 

(živá diskusia, nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Borguľa: 
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Pomáha, nepomáha. My sme mali, na Chorvátskej bol výtlk, na, mnohé výtlky proste zo dňa 

na deň urobené, opravené, absolútne bez problémov.  Ale dúfam, že pán starosta, že sa, už tak 

tretí mesiac diskutujeme o projekte vytvorenia klziska v Medickej záhrade. Ja viem, že teraz je 

najväčšie teplo a rozprávať o klzisku je teraz trochu z cesty, ale kedy inokedy keď nie teraz. Tak 

dúfam, že sa nám podarí zrealizovať tento projekt, za ktorý som ja pripravený zohnať sponzorov, 

ktorí po vzore viedenského Rathaus-u, proste sa nám podarí urobiť jedno pekné, okolo fontány 

sme si povedali, tam urobíme jedno pekné klzisko a tým oživíme Medickú záhradu aj v zime. 

A myslím, že zase budú Staromešťania trošku spokojnejší. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ja chcem ubezpečiť pána poslanca, nechcem mu brať ilúzie, ale pokiaľ ide 

o výtlky, tak výtlky likvidujeme všetky a nerobíme to kvôli poslancom, ale robíme to kvôli 

občanom. A kvôli vodičom, aby si neničili, samozrejme, vozidlá. Takže tie výtlky, áno je pravda, 

že vlani bol ten nástup ohľadom oprav výtlkov náročnejší. Však ak si spomínate, keď sme vlastne 

nastúpili nebol tu dodávateľ na opravu výtlkov, to sa podarilo zabezpečiť až niekedy na jar. Takže 

začali sme trošku neskôr, ale odvtedy ideme a opravujeme výtlky, myslím že, veľmi slušne. Tento 

rok dokonca máme aj novou technológiou zabezpečenú firmu, ktorá robí nie tým štandardným, 

ale tým nahrievaním to znamená je to na podporu opravy výtlkov, aby sa mohli opravovať 

rýchlejšie a vo väčšej miere.  

Pán poslanec Boháč, faktická poznámka, neviem na koho. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Na Veroniku Remišovú. V podstate, nejaká tá sťažnosť, že sa nejak nekomunikuje alebo 

nepremietajú sa nároky poslancov do tých zámerov. Tak v podstate je pravda, že sme sa stretli, 

sme si povedali a pokiaľ sa niečo zabudlo tak to ma mrzí. Ale zas na druhej strane, je tu nejaký 

nástroj cez komisie, to znamená, že nám tiež, vypovieme nejaké názory a vlastne kým dôjde ku 

ich realizácií tak to je niekedy tiež pól, trištvrte roka, lebo to treba cez komisiu a tak ďalej. Ten 

procesing procesovať. Čiže pokiaľ Ti na niečom veľmi záleží tak to treba aj dosledovať aj keď nie 

sme každý v tých komisiách všetkých. Povedzme toto je dopravná komisia alebo životného 

prostredia, tak vlastne to čo komisia schváli, tak to sa musí ďalej potom plniť ako cez uznesenia. 

No a to už starosta povedal, že na Jakubovo sme nezabudli, že vlastne sa bude opätovne 

vylepšovať, lebo jak som sľúbil, že vlastne chceme už robiť z toho taký nejaký veľký komplex 

Jakubovo – Šafárikovo – Fajnorovo. Len akosi časovo to ešte nestíhame, takže asi tak.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 
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Áno, faktická poznámka k pani Remišovej. Chcem Vás ubezpečiť, pani Remišová, že som 

ten posledný, ktorý by sa prejavoval nejakým podceňovaním niečoho, čo si nezaslúži pozornosť. 

Ja som skôr voči predkladateľovi sa vyjadril, vo vzťahu kultúry predkladania tohto materiálu. 

A určite sa neprikloním k obnoveniu národného športu niektorých funkcionárov pri prerokovaní 

nášho bodu v súvislosti s nájmom veľvyslanectva a také prejavy análnictva alebo by som povedal 

zrozumiteľne ľuďom, riťovlezectva, to pre mňa je vec, ktorá je nezlučiteľná s mojím postojom.  

Starosta: 

Ďakujem pekne, faktická poznámka, pani poslankyňa Remišová. 

Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD.: 

Ďakujem, ja už len poslednú. Ale poviem to tu tak verejne, aby to zaznelo. Ešte minulý rok, 

predtým ako udreli tie horúčavy, takisto som žiadala prekrytie v Medickej záhrade; aby sa 

prekrylo pieskovisko a šmýkačky pretože tie deti sa tam išli uvariť. Samozrejme, nič sa neudialo. 

Takže ešte raz, prosím vás, zohľadnite v rozpočte aj to, aby sa prekryli detské pieskoviská, 

šmýkačky pre deti v Medickej záhrade a aby sa vybudovali nejaké osviežovacie zariadenia alebo 

nejaké ja neviem, v týchto horúčavách, ktoré mesto sužujú! Takže teraz to poviem takto. Snažila 

som sa o to minulý rok, ale vôbec to nebolo zohľadnené, takže to je k tým požiadavkám 

a flexibilite rozpočtu smerom k poslancom, ďakujem! 

Starosta: 

Pani poslankyňa, môžem Vás ubezpečiť, že to bolo zohľadnené! Rokovali sme s Krajským 

pamiatkovým úradom, ktorý nám povedal, že žiadne prestrešenie, žiadne takéto zariadenie na 

prestrešenie nám nedovolí! Nedovolí! Nedovolí! Je to národná kultúrna pamiatka a naopak 

nabádajú nás k tomu... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Je to národná kultúrna pamiatka a naopak nabádajú nás k tomu, aby sme Medickú záhradu, 

bývalú Aspermontovu záhradu, aby revitalizovali do podoby barokovej. Toto je požiadavka 

Krajského pamiatkového úradu.  

Niekto: 

Ani nad (nie je rozumieť)... 

Starosta: 

Ani! Ani nad pieskoviskom. Ako jednoducho... Žiaľ, keď je vonku horúco nabádajú aj 

lekári, aby ľudia zbytočne nechodili, nevystavovali sa slnečnému žiareniu.. žiaľ, ten spôsob.. 

Niekto: 
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(nie je rozumieť zo záznamu) že sa vyjadril, že nesmú prekrývať detské pieskovisko 

plachtičkou, musí to... 

Starosta: 

Hovorili sme o tom s pánom riaditeľom asi trikrát. Hovorili sme aj o tom, že oni nás vyzvali 

napríklad, aby sme odstránili hracie prvky z Hviezdoslavovho námestia, tam nepatria. Napriek 

tomu, jednoducho...  

Viacerí: 

(živá diskusia, nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Ale, ale hovorím.. to sú veci, ktoré nie sú.. Ako prepáčte, všetko nie je na papieri! Ja len 

hovorím o tom.. môžem požiadať, samozrejme, ak si želáte, môžem si požiadať.. 

Viacerí: 

(živá diskusia, nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

No ale ako.. 

Viacerí: 

(živá diskusia, nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Áno, robím rozhodnutia aj na základe ústnych rozhovorov! Pretože keď mi niekto povie, že 

toto nie je cesta, že na to môžem zabudnúť, tak nebudem zbytočne míňať energiu, aby som 

bojoval s veternými mlynmi! Jednoducho riešim veci, ktoré sa vyriešiť dajú. Keď mi raz povedia 

pamiatkari, že nebudú súhlasiť, tak prečo by som to mal robiť? Ja nebudem robiť niečo nasilu 

proti ich vôli alebo proti ich posudku, ako aj ich rešpektujem v tomto! Ich úlohou je chrániť; 

našou úlohou je zase nejakým spôsobom rozvíjať ten priestor a zabezpečovať ten verejný priestor 

pre ostatných. Tento rok napríklad, teraz sme napríklad, viete.. Keď hovorím o Medickej, boli tam 

suché stromy, ktoré sme museli bezodkladne dať vyrezať, zase som na sociálnych sieťach si 

prečítal, že proste likvidujem stromy a nikoho sa nepýtam. No boli suché! Keď ten suchý strom 

niekomu padne na hlavu, bolo to týždeň predtým ako tam bol Cirkul´art, boli tam tisíce ľudí, keby 

to niekomu tam ublížilo, tak koho to je vina? Ako hovorím to len na margo toho, že niektoré veci 

sa robia, robia... 

Niekto: 

(nie je všetko rozumieť) .. a ten tam im nevadí, Cirkul´art? 

Starosta: 

Vadí! Vadí im! 
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Niekto: 

A je tam! 

Starosta: 

Posledný krát! Vadí im to! 

Niekto: 

A dali k tomu stanovisko písomné? 

Starosta: 

Nesúhlasné, áno! 

Všetci: 

(živá diskusia, nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Prepáčte! Ospravedlňujem sa! Ospravedlňujem sa! Pán poslanec Holčík, nech sa páči. 

Faktická poznámka. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne. Ja by som pekne chcel poprosiť, aby ste dali ruky preč od Medickej 

záhrady! Tak ako povedal pán starosta, je to národná kultúrna pamiatka a nijaké ani šiatre ani 

klziská tam nepatria! A nebudú tam! Ďakujem! 

Niekto: 

A deti majú byť doma keď je horúčava! 

Starosta: 

Pán poslanec Borguľa, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Informácia, že Cirkul´art bol poslednýkrát v Medickej záhrade je pre mňa veľmi smutná, 

lebo Cirkul´art je pre mňa jedno veľmi vydarené podujatie.  

A pani Remišová, prosím Vás pekne, prestaňte s tým, že Vy si niečo zmyslíte a zrazu to má 

byť urobené a je to sväté. Ja mám 3,5 ročného syna a 1,5 roka starú dcéru, v Medickej záhrade 

som skoro každý deň, keď nie ja tak moja manželka určite. nikdy som nemal problém, že na 

ihrisko svietilo slnko. Je tam kvantum vrastlej zelene, keď sme potrebovali chládok išli sme do 

chládku, na trávnik, deku si rozložili. Medická záhrada je úžasný priestor. Ja by som bol totálne 

nešťastný keby moje dieťa malo ísť z domu, z pod strechy, na pieskovisko zase pod strechu. Však 

čo je to za blbosť, panebože! Však keď ho chcem mať, chcem, aby to dieťa aj bolo chvíľu na 

slnku. Keď je horúco, zoberiem ho do chládku alebo zoberiem ho domov! A Vy si to zmyslíte, že 

chcete prekrytie a zrazu tu nadávate starostovi, že nie je prekrytie len preto, že ste si to Vy 

zmysleli! Nehľadíte na nikoho iného, na nejaký záujem, názor, však toto už začína byť choré! 
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Starosta: 

Pán poslanec Kollár, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Hovorím o kultúre prejavu a myslím si, že všetci by sme sa mali v tomto smere zamyslieť.  

Ale je tu aj jeden návrh, ktorý môže podporiť zámer pani Remišovej, že spríjemniť toto 

prostredie a ja už som ho párkrát predložil. A tým aj demonštrujem pred pani Remišovou, že moje 

návrhy nie vždy sú realizované, ale nevadí. Tie umelé mlhoviny alebo osviežovače na niektorých 

frekventovaných zónach, kde ľudia sa musia pohybovať, tak jak sa to robí v iných mestách. To ste 

už aj sľúbili, že to niekde vyskúšame a ja si myslím, že nebola by to len atrakcia ale bolo by to aj 

prospešné pre ľudí, ktorí musia tam v tých horúčavách prechádzať cez to mesto.  

A čo sa týka Medickej záhrady, ja som tam vychoval 3 deti, ja tiež nedám dopustiť, ale 

nejaké spestrenie tejto Medickej záhrady v určitých ročných obdobiach napríklad tým klziskom, 

by som podporil. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Len pre informáciu, v spolupráci s hlavným mestom budú tento rok 

osadené v centre mesta 4 až 6 takýchto rozprašovačov vody. Má to však v gescii Magistrát, takže 

pripravujú to. My sme im pomáhali vytipovať nejaké lokality kde by to bolo vhodné, takže verím, 

že čoskoro takéto niečo bude.  

Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ja by som trošku navrhovala skľudniť tieto emócie a máme pred sebou materiál Návrh na 

piatu zmenu rozpočtu. Myslím si, že tieto nápady, ktoré tu vyzneli od strany Veroniky Remišovej, 

teda s čím sa samozrejme stotožňujem, tak nechajme do bodu Rôzne poprípade to tam môžeme aj 

nejakým uznesením zaviazať pána starostu, ale naozaj, prosím vás, venujme sa tomuto rozpočtu. 

Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne pani poslankyňa. Pani poslankyňa Nicholsonová, faktická poznámka. 

Poslankyňa Nicholsonová: 

Ďakujem pekne. Ja súhlasím s pani Uličnou, ale predsa len si neodpustím jednu poznámku. 

Ja teda tiež pevne verím, že Cirkul´art neopustí Medickú záhradu, to poprvé.  

Po druhé, veď aj čitáreň je prekrytá! Tam je tôň, tam je strecha, tak sa chcem iba opýtať či 

to niekomu neprekáža. Nie že by som bola za odstránenie, ale proste to je ten istý meter si 

myslím.  
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A po tretie, ja mám veľmi vrúcny vzťah k Medickej záhrade a teda ja som tam bola 

odchovaná a moje deti tam boli odchované, ale musím povedať, že za diametrálne odlišných 

podmienok. Lebo ja si pamätám Medickú záhradu kde bolo, to bolo pomaly ako lesopark. Tam 

bolo kopec starých stromov, ktoré vytvárali prirodzený tieň a celé to detské ihrisko kedysi, ktoré 

tam bolo postavené, síce na betóne ale bolo tam postavené, bolo v tôni tých stromov! To 

znamená, to tvorilo naozaj prirodzený tieň proste pre deti, ktoré sa tam hrali a toto je si myslím 

celkom legitímne, že keď tam človek chodí a ja mám deti, pán poslanec Borguľa, a  mám teda 

odlišnú skúsenosť. Tam naozaj chýba proste zatienenie, tam v mieste kde je postavené to ihrisko, 

kde sa deti najviac hrajú. Ďakujem. 

Starosta: 

Pán poslanec Kollár, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Z hľadiska je to pre deti neprospešné, aby v horúčave 40-stupňovej bolo zatienené ešte toto.. 

Niekto: 

(nie je všetko rozumieť).. ale k rozpočtu! 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Však to je k rozpočtu! To je k rozpočtu, že nepodporujem takéto veci, pretože ten piesok je 

tak rozpálený, že to dieťa môže dostať úraz. To je absolútne technicky neprevoditeľné. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Párnická, faktická. 

Poslankyňa Párnická: 

Prepáčte, znovu chcem pripomenúť, že preberáme rozpočet! Naozaj, to čo hovoríte určite sú 

veci, nad ktorými sa dá porozmýšľať. Ale naozaj poďme k tomu meritu veci. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová, poprosím k rozpočtu, diskusný príspevok. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Áno, k rozpočtu. Ja veľmi oceňujem navýšenie o 41.000 € zložku Dopravné značenie a chcem 

poprosiť, aby sa venovalo pri dopravnom značení trocha pozornosti aj odľahlejším častiam 

Starého Mesta, ktoré sú v mojom rajóne. Nie aby sa vymaľovávalo iba centrum a najbližšie ulice. 

Pretože naozaj potom tí ľudia, ktorí sú trocha ďalej majú pocit ako by ich úrad nebral ani ako 

Staromešťanov. Ale sú to stále naši Staromešťania. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem za pripomienku. Áno, je to tak. Máte pravdu. Urobíme všetko pre to, aby tento 

pocit nemali.  
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Pán poslanec Gajdoš, k rozpočtu, nech sa páči. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Ďakujem veľmi pekne. Haló? 

Viacerí: 

Haló! Haló! Haló! (smiech) 

Starosta: 

Poprosím... 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Hehe, dobre, ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel by som podporiť zmenu rozpočtu, tak 

isto budem súhlasiť s pani Oráčovou, hlavne v tejto kapitole Dopravné značenie. Staré Mesto má 

veľmi málo plôch na parkovanie a aj tie čo máme tak častokrát nie sú využívané alebo respektíve 

nie je využívaný ich potenciál. Veľmi oceňujem, že bude riešené dopravné značenie vo vnútro 

bloku Karadžičová a že nové vedenie vlastne vyriešilo problém, ktorý sa tu už ťahá z minulosti už 

dlhé roky. A takisto teda verím a do budúcna dúfam, že sa bude v takomto smere a duchu 

pokračovať. Takisto, že sa obnoví značenie na Blumentálskej a v iných lokalitách, ktoré bude 

slúžiť pre Staromešťanov. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa.. Takže pani poslankyňa Remišová. 

Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD.: 

Ďakujem, ja už len záverečné slovo. Ja si nemyslím, že také vyjadrenia ako pán poslanec 

Borguľa tu predvádza, že „to je choré!“ patria na toto fórum! To prosím nech si nechá niekde 

inde, za prvé.  

Za druhé, tak isto nie je pravda, že ja si niečo vymyslím a na rozdiel od neho, teda ja si to 

nevymyslím ja, ale je to na základe podnetov občanov. My nevieme teda do akej Medickej 

záhrady Vy chodíte a kde sedíte, ale viaceré deti sa napríklad na šmýkačke popálili a utrpeli 

úrazy, napríklad. Na to prekrytie sa sťažovali občania a mamičky, ktoré sa v Medickej stretávajú. 

Takže prosím Vás, nehovorte mi, že ja si niečo vymyslím.  

A takéto výrazy ako Vy tu častujete ľudí, tak to si od Vás vyprosím! Ďakujem! 

Starosta: 

Pán poslanec Borguľa, k rozpočtu a fakticky! 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Doplním pani Remišovú a síce nasledovne. Že ma strašne mrzí keď do komunálnej politiky 

sú prenášané maniere z veľkej politiky. Lebo jednoducho to tu nemá čo hľadať. Pani Remišová, 

absolútne...  
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Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Počkám kým pani Nicholsonová dohovorí. Vás dvoch som mal za racionálneho človeka, 

mrzí ma, že takto reagujete. Pani Remišová, denne, naozaj denne, denne som v Medickej záhrade. 

Denne, denne! S dvomi deckami tam behám. Moje dieťa sa na tej nerezovej šmykľavke teda 

nikdy nepopálilo. Keď je 40 stupňov, a teda že mám pekného gangstra doma, keď je vonku 40 

stupňov, tak ideme domov. Ja naozaj som nemal s tým problém. Áno, bolo by možno príjemnejšie 

keby to bolo v tieni stromov. Ja si myslím, že aj ten tieň tam dneska je. Aby tam bol dokonalý tieň 

tak by tam musel byť, ja neviem, 20 metrový topoľ vyrastený. Čo zase by som bol nerád keďže 

topoly sú alergény. Ja neviem o tom, že by existovala nejaká sťažnosť, niečo, nikdy som a naozaj 

o Medickú záhradu sa snažím starať, snažím sa jej venovať veľa, veľa, veľa. Nikdy som nepočul, 

že by s týmto mal niekto problém. Ak to tak je, tak ja sa ospravedlňujem tým ľudom a keď teda 

tie požiadavky sú hojné tak im poďme vyhovieť. Ale ja o nich, žiaľ, neviem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Černá, faktická poznámka k rozpočtu. 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

Čo keby sme prestali, prosím vás, s týmto blbým prekáraním hore–dole. Máme kopu bodov, 

zachvíľku bude obedná prestávka a my tu blbneme! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Takže považujem tým pádom diskusiu za ukončenú. To bol posledný 

diskusný príspevok. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Návrhová komisia dostala od pána Palka návrh na zmenu uznesenia. A návrh uznesenia 

prečítam: „Hlasovať zvlášť o bode 1.4 Administratíva vo výdavkovej časti“. 

Poslanec Mgr. Palko: 

Ja len ak môžem k tomu. Vlastne to by znamenalo, keby ste hlasovali zvlášť a náhodou by 

nebol schválený, toto navýšenie administratívy, že by tých 200.000 € išlo do prebytku rozpočtu. 

Takže v princípe, keby nebola schválená táto, toto navýšenie administratívy by to znamenalo, že 

nebude prebytok rozpočtu 29.000 € ale 229.000 €. 

Starosta: 

Ale potom nám budú chýbať peniaze na mzdy. Dobre. 

Poslanec Mgr. Palko: 

Budú chýbať peniaze na mzdy, ale procesne, že keby sa schválilo toto, tento návrh. 
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Viacerí: 

(živá diskusia, nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Hlasujte teda o... neviem, no sformulujte Vy teraz nejaký návrh, je to na Vás. 

Starosta: 

Vieme o čom hlasujeme teraz? 

Viacerí: 

Áno! O návrhu pána poslanca. 

Starosta: 

Dobre, takže hlasujte nech sa páči. Ale, ale teraz o čom sa hla... 

Viacerí: 

(nie je rozumieť, odpovedajú viacerí naraz) 

Starosta: 

To je či súhlasíte so zvýšením za.. hej? Tak som to.. 

Viacerí: 

(jednohlasne) Nie! (ďalšia diskusia) 

Starosta: 

Áno! Ale tu je návrh na zvýšenie! 

Viacerí: 

(nie je rozumieť, odpovedajú viacerí naraz) 

Starosta: 

Aha! OK! Ospravedlňujem, ospravedlňujem sa. Prepáčte, prepáčte! Prepáčte, prepáčte! 

Teraz hlasujete o procedúre, či budete vôbec hlasovať samostatne. 

 Viacerí: 

(jednohlasne) Áno! 

Starosta: 

Nech sa... Prepáčte! Ospravedlňujem sa! Ospravedlňujem sa! Ospravedlňujem sa! Nech sa 

páči pani Oráčová. Ďakujem. Takže nech sa páči, prezentujte sa. A hlasujte o tom, či chcete 

hlasovať samostatne. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A teraz prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 
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Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 10 poslancov, proti boli ôsmi, zdržali sa 

štyria, takže návrh pána poslanca Palka neprešiel. Takže nech sa páči, teraz návrhová komisia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Čiže teraz hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako ho máte predložený. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Takže nech sa páči,  prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, za hlasovalo 21 poslancov, nikto nebol proti, jeden 

nehlasoval, takže návrh na piatu zmenu rozpočtu bol schválený. Bod č. 5. 

 

5. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 (Zichyho palác) 

v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Starosta: 

Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 v Bratislave ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. Pani Malinová, nech sa páči. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového: 

Ďakujem. Oddelenie majetkové predkladá návrh na nájom nebytového priestoru na ulici 

Ventúrska č.9, Zichyho palác v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. Tento materiál 

bol už predkladaný, čiže v podstate je to v pôvodnom znení. Predkladáme opätovne. Žiadateľom 

je nadácia SLOVAK PRESS PHOTO za podmienok, ktoré máte v návrhu uznesenia. Doba nájmu 

bola neurčitá. V podstate od tej doby kedy to tu bolo predložené sa nič nezmenilo. Nebytové 

priestory sú  voľné. Ja som sa pokúsila aj nejaké fotografie dať a poskytnúť pánovi Špulerovi, ale 

neviem, že či budú viditeľné. Ale máte fotodokumentáciu aj súčasť, prílohu materiálu, tak aby ste 

boli trošku v obraze o aké nebytové priestory ide. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ďakujem za fotografie. Ďakujem. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 
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Vidíme! Ďakujem. Otváram diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Vagač. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem. Tento materiál dostávame tretíkrát a tretíkrát v nezmenenej podobe. Ja sa len 

pýtam, že či toto je naozaj akože švanda z poslancov alebo o čo tu ide. Predkladáme dovtedy, 

dokým to pretlačíme alebo spočítali ste nejaké hlasy alebo ja neviem o čo sa jedná. Však tie 

faktické poznámky, ktoré sme tu mali.. Ako vy ich skutočne ako neakceptujete alebo tí poslanci 

sú tu akože úplná zábava a sranda alebo čo. Proste toto je dotovaný priestor a ja sa len zopakujem 

tretíkrát. My ideme niekomu poskytovať dotovaný priestor a miesto toho, aby sme to robili 

transparentne, aby sme to mohli ukázať všetkým, aby sme si vybrali toho najlepšieho, tak nie, my 

to ideme určiť. Lebo my sme si povedali, tak títo sú asi dobrí, no tak týchto, iní sa neozvali alebo 

ozvali sa a tí boli horší. Žiadna transparentnosť, ideme proste za svojím cieľom. Asi sa niekomu 

tu niečo páči, niekto niekomu niečo sľúbil alebo... Celé to vyzerá tak, pán starosta, nehnevajte sa. 

Komu na tom tak strašne záleží, že práve títo a že prečo sa to nerobí normálnym transparentným 

spôsobom? Sa to tu pretláča cez sitko, lebo si to niekto zaumienil, že práve títo. A pritom ja proti 

nim nič nemám, vôbec ich ako nepoznám a možná sú dobrí a možná budú najlepší. Ale keby sa to 

spravilo transparentne, že sa to vyhlási, že tento priestor je voľný a môžu sa prihlásiť, dostanú 

šancu aj ostatní, tak by to bolo ďaleko priezračnejšie a lepšie by ste spávali aj Vy aj my aj všetci. 

Takže opäť môžem hlasovať len proti, lebo nie proti SLOVAK PRESS PHOTO, ale proti tomu 

spôsobu akým sa obsadzujú voľné priestory. Je to smutné, že takýmto spôsobom sa to robí. 

Tretíkrát. Ďakujem. 

Starosta: 

Pán poslanec Boháč, faktická poznámka. Nech sa páči. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Maťo, ja len dovetok, že transparentne ale možno s blbým výsledkom. Tak to je tak. No 

lebo.. Áno je to o kritériách, je to o všetkom. To znamená, že niektoré veci, ktoré sú jasné, je 

preukázaný, ťažko povedať. Proste je to inštitúcia, ktorá má svoju váhu, ktorá nejakým spôsobom 

môže prospieť mestskej časti a nikto z nás ich nepozná. Ja ti môžem povedať, že ja ich nepoznám, 

starosta ich nepozná, nik ich nepozná. Vyzerá to tak, že nasilu sa tu niečo.. Ale však keď si videl 

tie fotky tak nie je o čom pretláčať. Tam už x organizácií nedokázalo prežiť a podobne. Čiže 

niekedy také tie transparentnosti pre transparentnosti už ako, neviem no. Všetko. Ďakujem. 

Starosta: 

Pán poslanec Vagač, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Vagač: 
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Pardon, ale ako vieš, že to bude s blbým výsledkom? Takto dopredu! Ty si ako veštec alebo 

máš sklenenú guľu alebo podľa čoho. Lebo dopredu hovoríš, že to bude akože blbý výsledok, čiže 

ja toto neviem dopredu povedať.  

A po druhé, je to zaujímavé, že keď sa to deje na tej štátnej úrovni, že Ministerstvo vnútra 

objedná také stíhačky alebo onaké a povie, že však tieto sú tie lepšie, tak tam sa nám to všetkým 

nepáči a hovoríme si, že aká je tu korupcia, aké je to netransparentné, ako sa tu kadekto na tom 

priživuje. A keď to máme realizovať tuná, na miestnej úrovni, s týmito 2 – 3 kanceláriami, tak 

tam sa zrazu hovorí, že však to bude akože zlý výsledok tak radšej si vyberme niečo akože lepšie. 

No tak.. Ak to Ty vieš už dopredu povedať, no tak povedz, že aké metódy na to používaš. 

Ďakujem. 

Starosta: 

Pán poslanec Boháč. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

(úvod nie je rozumieť), že môže to tak dopadnúť, že niekedy.. Jasné ide o čas, ide 

o všelijaké veci a tak ďalej. V niektorých situáciách, ktoré, aj v súkromnom sektore sa sám tak 

proste správaš, že keď dostaneš nejakú ponuku, ktorá je všeobecne známa, že ti môže byť 

prospešná tak neviem, že či nasilu pôjdeš proti svojim záujmom a začneš robiť okolo toho súťaž 

nejakú. 

Viacerí: 

(živá diskusia) 

Starosta: 

Pani poslankyňa Uličná, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ako dneska teda máme tento materiál, ok. Ja si iba takú ako technickú si nie..  Teda 

dovolím povedať, že je tam doba nájmu na dobu neurčitú. To znamená, že keď teda mestská časť 

vyhodnotí z nejakého dôvodu, že tá spolupráca je neprijateľná alebo je nejaká nevýhodná alebo ja 

už neviem aká, tak myslím si, že bude psou povinnosťou mestskej časti vypovedať s nimi zmluvu. 

Predpokladám, že tá nájomná zmluva bude nejaká štandardná, s nejakou dvojmesačnou, 

trojmesačnou výpovednou lehotou. Čiže tohto by som sa tu neobávala. Možnože aj napriek tomu, 

že teda máme, pristál nám tento materiál tretíkrát. Takže by som to skúsila ja asi týmto spôsobom, 

ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. My sme o tom hovorili na Miestnej rade dosť obšírne. Tí, ktorí tam boli 

vlastne môžu potvrdiť. Zaoberali sme sa tou požiadavkou na vyhlásenie verejnej obchodnej 
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súťaže. My podľa našich, podľa zákona a podľa pravidiel, môžeme prenajímať priestory tromi 

spôsobmi. To je na základe verejnej obchodnej súťaže, to je na základe dražby alebo na základe 

osobitného zreteľa. V prípade dražby jednoznačne hovoríme o tom, že rozhodujúca je cena. To 

nie je tento prípad. V prípade verejnej obchodnej súťaže, ja som povedal od môjho nástupu do 

úradu, všetky súťaže, ktoré sa robili, verejné obchodné súťaže, jediným kritériom bola cena. Ja 

som povedal, že, aj na Miestnej rade, ja odmietam robiť to, čo sa tu robilo v minulosti. Že cena 10 

percent a účel nájmu 90 percent. Aj takto sa robili verejné obchodné súťaže v tejto mestskej časti. 

Ja som povedal, že s týmto ja nesúhlasím. Preto si myslím, že ak nemáme, ak nemáte nič proti 

tomu, aby tam bol tento nájomca, tak nevidím dôvod prečo by mestská časť nemohla si vybrať 

partnera do, kvázi, do úradu svojho. Pretože na tom istom poschodí sa nachádzajú kancelárie 

oddelenia kultúry. To znamená, že tam akým spôsobom chcete vyberať toho nájomníka? Verejná 

obchodná súťaž, kde by bol nejaký bez ceny ale len účel nájmu, obávam sa, že toto je absolútne 

netransparentné. Toto je práve to netransparentné. Pretože tam sa bude rozhodovať subjektívne 

o tom, čo sa komu páči. Toto je proste.. Ak máte dobrého partnera, dobrú značku, tak nevidím 

problém aby sa proste k tejto značke priklonili. Ako iný spôsob ako nájsť nájomcu do týchto 

priestorov, momentálne, nám zákon neumožňuje. Keby to bol niekto neznámy, o kom sa nevie, 

chápal by som tieto obavy. Ale v prípade SLOVAK PRESS PHOTO čo považujem za špičku 

v novinárskej fotografii na Slovensku a je to vlastne s presahom cez Vyšehradskú štvorku 

a možno ešte ďalej. Myslím si, že je to dobrý partner za ktorého sa oplatí, s ktorým sa oplatí 

spolupracovať. A ako upozornila pani poslankyňa Uličná je to na dobu neurčitú. Žiadne 

zabetónovanie na dobu určitú, 10 rokov a podobne, ako bolo v minulosti. Kedykoľvek keď 

nebudú v úvodzovkách to poviem „robiť dobrotu“ alebo proste budú robiť problémy, tak 

jednoducho skončia! Takto pristupujeme ku každému nájmu! A dôležité, nie je to dotované. Je to 

normálny, budú platiť energie a budú platiť nájom ako vlastne platia občianske združenia. Nie je 

to komerčné. Jednoducho ten priestor na komerčné využitie v susedstve kancelárií oddelenia 

kultúry nepovažujem za normálny. Boli tu žiadosti. Hovorí sa o tom verejne už niekoľko 

mesiacov. Nikto neprejavil záujem. Prejavili záujem nejakí, ktorí tam chceli robiť galérie, ale 

zadarmo. Naopak, ešte aby mestská časť dotovala činnosť týchto galérií. Domnievam sa, že 

v tomto prípade galéria na druhom poschodí je odsúdená na zánik. Tam jednoducho nikto nebude 

chodiť aj keby tam podľa mňa vystavovali Mira.  

Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka. Nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.: 

No už ste asi na to odpovedali. No ja som sa chcela spýtať, že či na tom druhom poschodí 

oni chcú kancelárske priestory alebo galériu. Lebo keby galériu tak... 
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Starosta: 

Kancelárske priestory. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.: 

Hej, no. Keby galériu tak mne by to dávalo zmysel v tom, že jednak tá galéria tam bola 

aj predtým a jednak tá galéria by prispela aj nejakému možno pozdvihnutiu návštevnosti toho 

Zichyho paláca, že by som.. Ale teraz, keď sa dívam na ich stránku, tak vlastne oni majú putovné 

rôzne výstavy napríklad v Primaciálnom alebo na Devíne, takže (nezrozumiteľné) priestory. 

A prečo oni tam, nechceli tam mať stálu galériu alebo? To je jedna vec.  

A ešte druhá vec bola, že tu píšu, že: „majú záujem svojpomocne nebytové priestory 

zrekonštruovať.“ Ja si ešte doteraz pamätám vášnivú debatu s pánom Holčíkom, ktorý tu hovoril 

proti rekonštrukcii keď chcel film Europe rekonštruovať, vymeniť sedačky alebo už neviem čo. 

Tak čo teda oni chcú rekonštruovať, akým spôsobom lebo tu to uvádzajú. 

Starosta: 

Neviem, asi zrejme tam treba tie priestory opraviť, vymaľovať. Vymaľovať. A to asi ja 

vnímam ako rekonštrukciu. Určite, je to pamiatkovo – chránený objekt, takže nie je tam možné 

robiť zásahy ledabolo. Neviem. Pani Malinová? 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového: 

Oni chcú hlavne, keďže ste videli aj tie obrázky, tak hlavne to chcú dať do takého stavu, aby 

tam naozaj tie výstavy prípadne workshopy mohli existovať to znamená predovšetkým 

vymaľovať, upratať si to, aby to esteticky, vzhľadovo, naozaj bolo využiteľné na tú činnosť, na 

ktorú to majú. Čiže nijaké veľké rekonštrukčné práce tam určite nebudú.  

Starosta: 

Pán poslanec Holčík. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne, ja len chcem upozorniť, že o tom sa hovorí vždycky v komisiách pred 

zastupiteľstvom a na zastupiteľstvo by každý mal prísť so svojím názorom a nie tu rozpútať 

ďalšiu diskusiu! Myslím, že všetci keď sme prišli sme vedeli ako budeme hlasovať a ak to niekto 

nevedel, nech sa rýchle rozhodne. Strácame čas! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vagač, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Chcem reagovať na Vás. Vy ma asi vôbec nechápete. Tu vôbec nešlo o žiaden komerčný 

nájom a nebodaj ešte aby sme tu súťažili o nejakú cenu. Tu mne vôbec nejde o cenu a aby tam bol 

nejaký komerčný... To je veľké nepochopenie. Takisto to môže ísť osobitným zreteľom a takisto 
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si môžeme vyberať podľa našich kritérií, ale mne išlo o tú transparentnosť, aby o tom tie subjekty 

vedeli. To znamená ak ich o tom neinformujete, tak sa prihlásia len títo alebo len nejakí dvaja – 

traja a tí ostatní nemali šancu. Takže tu vôbec nejde o nejakú obchodnú súťaž. To je, to je 

nepochopenie. Ďakujem. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Satinská, diskusný príspevok. Nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ďakujem. Mňa prekvapuje, neprekvapuje, pretože toto sa tu žiaľ stáva.. Ale fakt je ten, že 

tento materiál naozaj v nezmenenej podobe tak ako povedala pani magistra Malinová, ide do 

zastupiteľstva na schválenie v tej istej verzii už tretíkrát. Dvakrát zastupiteľstvo neschválilo tou 

potrebnou trojpätinovou väčšinou nájom nebytových priestorov ako prípad osobitného zreteľa. 

A toto má dva aspekty.  

Jeden aspekt toho je, že či chceme alebo nechceme a ako sme sa dostali k nadácii SLOVAK 

PRESS PHOTO. Pretože tu sa nejedná o SLOVAK PRESS PHOTO ako tú organizáciu, ktorá je 

spoločnosťou s ručením obmedzením, ale nás žiada o prenájom Nadácia SLOVAK PRESS 

PHOTO, ktorej teda zriaďovateľom je táto eseročka. Mne ide o to, prečo hlasujem vždycky proti a 

v tejto forme, bohužiaľ, musím hlasovať proti je zdôvodnenie toho osobitného zreteľa. Osobitný 

zreteľ sa už tretíkrát, tentokrát ho predkladá pán prednosta Jesenský, ktorý je právnik a skúsený 

manažér. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa prepísali vety, ktoré žiadateľ prezentuje ako svoje 

zámery a prepísali sa ako osobitný zreteľ. Pričom keď teda som pozerala už sa na to, že kto je to 

ten SLOVAK PRESS PHOTO, pretože pri predposlednom zastupiteľstve, keď sme to nezamietli, 

tak pán starosta verejne vyhlásil, že predstavitelia Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO vidia, že 

poslanci nechcú podporovať ich činnosť. Tak samozrejme, že nie som v situácii, že by som 

nechcela podporovať činnosť nadácie SLOVAK PRESS PHOTO, lebo si naozaj myslím, že robia 

dobrú prácu. Ale ide o to, že či ako poslankyňa môžem schvaľovať osobitný zreteľ, ktorý spočíva 

v tom, že oni niečo odprezentujú, že tam chcú robiť. A to si myslím, že je kameň úrazu prečo ja 

nemôžem za to hlasovať. Ja som sa, ja som si dokonca pripravila taký materiál, ale nepredložím 

ho ako pozmeňovací návrh práve z toho dôvodu, že si myslím, že to má robiť predkladateľ. Keby 

sme si zistili, že osobitný zreteľ môže spočívať aj v tom, že Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO 

bola založená firmou SLOVAK PRESS PHOTO, ktorej partnerom je aj mestská časť Staré Mesto, 

jeden zo 14 partnerov, áno? Oni majú hlavných partnerov, pohlavných partnerov a partnerov. 

A jedným zo 14 partnerov SLOVAK PRESS PHOTO je miestna časť Staré Mesto. Keby sme toto 

mali v osobitnom zreteli uvedené, tak je to úplne priehľadné! Veď niekto v minulosti, predstaviteľ 
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Starého Mesta, musel schváliť to, že sme partneri organizácie, ktorá založila túto nadáciu a to by 

už spĺňalo kritériá osobitného zreteľa. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Ďakujem pani Satinskej, že toto našla, nevedeli sme to. A aj ja som potešená. Ja 

sa priznám. Ja som nevedela aká je to nadácia, mne to nič nehovorilo. Preto sme si na kultúrnu 

komisiu zavolali predstaviteľov. Vysvetlili nám. Niečo sa nám páčilo, niečo sa mi páčilo, niečo sa 

mi nepáčilo, to je jedno. Dostala som vysvetlenie a ja som povedala, už sme tam galériu mali, to 

nie je priestor na galériu. Ten kto tie priestory, že tam bude občas nejaká putovná výstava, prosím, 

je to na to priestor. Ale nie na to, aby tam bola galéria. Tie priestory v Zichyho paláci sa zatvárajú 

večer o šiestej pokiaľ nie sú večer nejaké mimoriadne aktivity. Vrátnik zavrie, zakóduje, aj 

zamestnanci majú problém robiť presčas alebo niečo podobné. To znamená žiadna galéria, viac–

menej úradnícke priestory, ktoré spĺňajú... Musia rešpektovať to, že palác sa zavrie, že nemôžu 

prísť v nedeľu, že v sobotu len kým neskočia svadby a podobne. Vrátnik tam kvôli nim, nikto, 

nebude presčasovať. Lebo vrátnik má zaplatenú pracovnú dobu, mimo mimoriadnych udalostí. To 

zna...  

A ďalšia vec, že to je na dobu... Mne vysvetľovali, že je to výhodnejšie na dobu neurčitú. 

Keď nám nebudú vyhovovať po každej stránke, nebudú dodržiavať pravidlá, budú robiť veci.. Ja 

už som si svoje s týmito priestormi užila, bola som vláčená po novinách a podobne, ešte to 

neskočilo; tak môžeme im dať výpoveď. Napriek tomu, že je to taká organizácia aká to je. Ja si 

myslím, že skúsiť to môžeme. Energie platiť budú, prenájom platiť budú. Mali sme tam, presne 

jak povedal starosta, ponuky na to.. poznáme galérie, vy nám zaplaťte ešte pomaly nie že 

prevádzku ale za to, že my tam budeme vystavovať a podobne. Čiže nebudeme na nich aspoň 

strácať. A oni budú rešpektovať naše pravidlá hry, ktoré sú tým, že je to pamiatková budova, tým 

že je tam vrátnik, tým že je to zakódované.. Aj šéfka kultúry nemôže po pracovnej dobe úradovať 

aj keby chcela, lebo musí ísť domov vrátnik. Takže myslím si, že tento prenájom by sme mohli 

podporiť s tým, že keď nám nebude vyhovovať, keď sa nám tam, všetci aj komisia sa tam 

stretáva, ja osobne žijem dosť so Zichyho palácom a viacerí poslanci žijú so Zichyho palácom... 

Ako náhle by boli nejaké problémy, môžem vám povedať, že ja budem prvá, ktorá dám návrh na 

ukončenie. A bolo mi povedané, že toto je najjednoduchšia zmluva s výpovednou dobou.. Ja som 

sa na dobu určitú, bolo povedané, že toto je ešte jednoduchšie, ešte lepšie. Uvidíme ako SLOVAK 

PRESS zapadne do týchto priestorov a že tam urobia občas nejakú putovnú výstavu v 
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úvodzovkách ako inde... Myslím si, že bude dobrá... rozhodne žiadnu ďalšiu galériu, nedajbože by 

sme boli jej zriaďovateľom! Takže ja by som poprosila o podporu tohto materiálu. 

Starosta: 

Ďakujem veľmi pekne pani predsedníčke kultúrnej komisie. Pani poslankyňa Satinská, 

faktická poznámka. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ja chcem reagovať na to opäť, že neschvaľujeme, nemali by sme schvaľovať, nájom pre 

SLOVAK PRESS PHOTO ale pre Nadáciu SLOVAK PRESS PHOTO, ktorí vlastne podporujú 

činnosť tejto eseročky. Aby sme si teda nemýlili tie právne pojmy.  

A druhá vec je to, že či teda obstojí ako osobitný zreteľ to, čo je uvedené v predkladanom 

materiáli.  

Starosta: 

V návrhu uznesenia je ide to vlastne do nájmu Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO? Tam to 

je uvedené? V tom uznesení? a.. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Áno! Veď to je tu napísané! Tam to je. Nadácii, to sa prenajíma nadácii. A pokiaľ ide o ten 

osobitný zreteľ, áno, máte pravdu. Mestská časť Staré Mesto je partnerom vlastne.. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ja len za to, že.. 

Starosta: 

...zriaďovateľa nadácie.. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

...poslankyňa Ležovičová si tie pojmy ako mýli.. 

Starosta: 

Hej. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

.. a teda my sme toho SLOVAK PRESS PHOTO ako mestská časť.. Teda generálnych 

partnerov majú... 

Starosta: 

..zriaďovateľa. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 
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..Slovak Art Council, tá eseročka, Pentu. Hlavných partnerov majú HMBA, Transpetrol 

a PSA, to je Peugeot. A jedným zo 14 partnerov je aj mestská časť Bratislava–Staré Mesto, takže 

tam by možno bol ten priestor na... 

Starosta: 

Ďakujem pekne, v tom B, teda ak je to možné, rozšíriť vlastne ten osobitný zreteľ. Spočíva 

aj v tom, že mestská časť je partnerom zriaďovateľa nadácie SLOVAK PRESS PHOTO. Na 

doplnenie. Teda dávam tam, ak teda súhlasí s tým pán predkladateľ... Ďakujem pekne! Pani 

poslankyňa Uličná, faktická poznámka na pani... 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Nie, ja už iba krátko. Že ten zákon je podľa mňa tak nešťastne nadefinovaný, že my vlastne 

dodnes nevieme čo je to osobitný zreteľ. Nevieme to úplne jednoznačne definovať. Takže 

vždycky je to len na dohade. Pre mňa tá novela pani Žitňanskej v roku 2009, pokiaľ si dobre 

pamätám, nebola príliš šťastná. Čiže to iba k Vierke. Že ja neviem, ako my sa tu vždy bavíme 

o osobitnom zreteli ale zákon nám neprecizuje presne ako má byť naformulovaný osobitný zreteľ, 

čiže mne to stále vychádza, že vychádzame iba z nejakej dobrej viery alebo pocitov. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Muránsky, diskusný príspevok. Nech sa páči. 

Poslanec Muránsky: 

Ďakujem za slovo. Takto, ja som tiež bol z tých, ktorí mali názor, že treba dať príležitosť 

viacerým organizáciám, osloviť ich. A tak som to prezentoval aj na Miestnej rade. A potom sa 

tam rozprúdila dosť veľká a podrobná diskusia a padli tam argumenty, ktoré teda mňa osobne 

presvedčili o zmene svojho názoru.  

V prvom rade ide o to, že organizácia SLOVAK PRESS PHOTO naozaj nie je organizácia, 

ktorá by nejakým spôsobom evokovalo nejaké korupčné správanie alebo niečo podobného.  

V druhom rade, vyhlásenie obchodnej súťaže kde nebude exaktne merateľný nejaký 

parameter, to znamená buď cena alebo tak, by naozaj len presunulo našu zodpovednosť za 

rozhodnutie ohľadom týchto priestorov na nejakú komisiu, ktorá by mohla by ešte omnoho viac 

korupčná alebo nekorupčná alebo proste nejak sledovala nejaké svoje osobné záujmy. 

A v neposlednej rade ma tiež presvedčilo vystúpenie pani Janegovej, ktorá teda označila 

tieto priestory za tak špeciálne a že bude tak veľmi ovplyvňovať ich pracovné prostredie, že je 

vlastne veľmi dôležité, že koho si tam vyberú že tie panie z tej SLOVAK PRESS PHOTO 

nadácie, že by im veľmi vyhovovali. Ja si osobne myslím, že pracovné prostredie je veľmi 

dôležitá vec a preto som zmenil svoj názor a budem hlasovať za prijatie tohto rozhodnutia. 

Ďakujem. 
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Starosta: 

Ďakujem pekne pán poslanec, veľmi pekne ako ďakujem. A pokiaľ už nie sú ďalšie 

diskusné príspevky, tak teda dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Návrhová komisia nedostala žiadne zmeny na toto uznesenie čiže prosím hlasujeme 

o uznesení tak, ako je predložené. 

Starosta: 

Takže s tým, že doplnenie vlastne B konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že vlastne 

partnerom zriaďovateľa nadácie je mestská časť Staré Mesto. A ďalej to pokračuje ako, a tak 

ďalej. Takže poprosím vás naozaj, ak.. 

Niekto: 

Hlasujeme! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte. Prezentujte sa a hlasujte prosím. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem za hlasovalo 15 poslancov, proti bol jeden, zdržali sa štyria. 

Konštatujem, že návrh na prenájom priestoru bol schválený. Ďakujem pekne. Keďže je 12:07 tak 

dovolím si prer..  

Niekto: 

Šesť! 

Starosta: 

Dobre, áno! Pardon, ospravedlňujem sa, bod č.6. 

 

6. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru na ul. Dostojevského rad č.1 

v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Starosta: 

Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru na Dostojevského rad č.1. Poprosím 

o úvodné slovo. 
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Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového: 

Ďakujem. Predkladáme návrh na nájom, na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru na 

ulici Dostojevského rad č.1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. Tento návrh taktiež 

predkladáme opätovne. Pán Čarnogurský, nakoľko bol informovaný o výsledku Miestneho 

zastupiteľstva a o tom, že teda nedostal dostatočný počet hlasov predložil opätovne svoju žiadosť 

o možnosť prehodnotiť toto stanovisko. Z tohto dôvodu predkladáme materiál opätovne a teda 

prosíme o podporu. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pokiaľ nie sú diskusné príspevky, tak dovolím si 

ukončiť diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňovací návrh, preto budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Poprosím.. Takže nech sa páči prezentujte sa prosím a hlasujte. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem veľmi pekne dámy a páni. Za hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, všetci 

hlasovali za. Takže teraz si dovolím ukončiť, teda pardon, prerušiť rokovanie Miestneho 

zastupiteľstva na obednú prestávku a pokračujeme bodom č. 9, lebo č.7 a č.8 boli stiahnuté. Takže 

o hodinu, to znamená o 13.15 hod sa stretávame opäť v Staromestskej sieni. Ďakujem. 

 

9. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej 

organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto 

 

Starosta: 

Aby som teda otvoril pokračovanie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava–Staré Mesto. Takže pokračujem bodom č.9. Je to návrh na trvalé upustenie od 

vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie.. Poprosím, sústreďme sa 

prosím na rokovanie! ...rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto, 
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poprosím pána Alexa, riaditeľa Seniorcentra aj ako predkladateľa, aby v stručnosti tento materiál 

uviedol. 

Mgr. Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto: 

Dobrý deň ešte raz. Takže v tomto materiáli vám predkladáme návrh na trvalé upustenie od 

vymáhania pohľadávok za zomrelých bývalých klientov Seniorcentra Staré Mesto. Jedná sa o 5 

ľudí. Podľa zásad hospodárenia, teda vo výške kedy sa k tomu musí vyjadriť Miestne 

zastupiteľstvo. Všetko sa jedná teda o ľudí, kde sme sa riadne prihlásili do dedičského konania, 

kde bolo právoplatne ukončené konanie o dedičstve. My samozrejme pri všetkých klientoch 

riešime, aj za života našich klientov, podľa zákona aký je tam majetok, či sú povinné osoby kto by 

mali doplácať.. No a teda ak zostane pohľadávka tak v konečnom dôsledku sa prihlasujeme do 

dedičského konania. Ďakujem za pozornosť. 

Starosta: 

Ďakujem pekne a otváram diskusiu o tomto bode. Keďže sa nikto nehlási, tak si dovolím 

ukončiť. A poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiaden návrh na zmenu uznesenia preto prosím 

hlasujeme o návrhu tak, ako je predložený. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Niekto: 

Štrnásť. 

Niekto: 

Trinásť. 

Starosta: 

A prosím hlasujte. Poprosíme na jednu prezentáciu. 

Starosta: 

A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Niekto: 

Pätnásť. 

Starosta: 
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Ďakujem pekne. Takže konštatujem, že za hlasovalo, za trvalé upustenie od vymáhania 

týchto pohľadávok nevymožiteľných hlasovalo 15 poslancov, nikto nebol proti, všetci hlasovali 

za. Bod č.10. 

 

10.  Návrh využitia nehnuteľnosti na Smrečianskej 45 

 

Starosta: 

Návrh využitia nehnuteľnosti na Smrečianskej ulici 45. Poprosím pána vedúceho oddelenia 

sociálnych vecí, pána Ležoviča, o úvodné slovo k tomuto materiálu. 

RNDr. Ležovič, PhD., MPH, vedúci oddelenia sociálnych vecí: 

Ďakujem za slovo. Vážení poslanci, vážené pani poslankyne! Dovoľte mi, aby som vám 

v stručnosti predstavil materiál Návrh na využitie nehnuteľnosti na Smrečianskej 45 ako 

zariadenie prechodného ubytovania na dobu určitú, Komunitné centrum Smrečianska 45. Tento 

materiál bol vypracovaný na žiadosť poslancov, členov sociálnej komisie a na základe ich žiadosti 

sociálne oddelenie vypracovalo tento materiál. V krátkosti, jedná sa o našu budovu, ktorá bola 

daná do prenájmu MAJÁKU NÁDEJE. Avšak, niektorí ktorí vedia, v minulom roku sa začali 

v MAJÁKU riešiť nejaké veci. Na základe toho im bola daná výpoveď, z tejto budovy, a od 1.6. 

sa nám naspäť vrátila a máme ju naspäť v našej správe. V tejto budove MAJÁK NÁDEJE 

samozrejme nechal aj svojich klientov. Nepostaral sa o nich,  čo bude ďalej s nimi. My sme na to 

konto im ponúkli možnosť, že pol roka im poskytneme a umožníme ubytovanie v tejto 

nehnuteľnosti s tým, že táto nehnuteľnosť je v havarijnom stave. A keď sme vedeli, keď sme 

preberali túto nehnuteľnosť, že bude musieť isť do rekonštrukcie a ďalšie využitie na tento účel, 

ktorým bola a predtým mala, nebude môcť byť. Čo sa týka hlavného cieľa využitia tejto 

nehnuteľnosti je, že táto budova po následnej rekonštrukcii by bola ako zariadenie prechodného 

ubytovania na dobu určitú. Bola by tam stanovená dĺžka doby, počas ktorej by tam mohli, boli by 

ubytovaní, či už rodiny s deťmi alebo jednotlivci, ktorí sa náhle nejako ocitnú v sociálnej situácii 

takej, že sa ocitnú bez bývania. A na základe toho obdobia, samozrejme všetky tieto veci, to by 

boli ešte prípadne rokovania, v ktorých by ste si vy stanovili podmienky a všetky tie veci. Počas 

toho obdobia prechodného by sa museli vlastne postarať a postaviť na nohy a mali by vlastne 

takéto obdobie na to, aby sa dostali z tejto situácie a našli si adekvátne ubytovanie. Chcem 

upozorniť, že nie je to ten typ nájmu ako niektorí si možno že myslia, že sociálne nájomné alebo 

sociálne byty. Je to naozaj doba určitá kedy vlastne ani ten nájomca, ktorý bude mať podpísanú tú 

zmluvu nebude mať nárok aby si, ako sa obávajú ľudia, poodkupovali tieto byty, aby toto 

ubytovanie, aby dostali do osobného vlastníctva. Preto je to a definujeme to, chceme aby to bolo 
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zariadenie prechodného ubytovania na dobu určitú. V krátkosti asi toľko. Ale máme aj 

fotodokumentáciu teda spravenú o tej budove, tých priestorov, takže potom si môžete aj následne 

vidieť.. Môžem povedať, že, a skonštatovať po tom, čo sme boli nafotiť minulý týždeň, tak naozaj 

tie priestory sú ešte v horšom stave ako keď sme ich preberali. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne a otváram diskusiu o tomto bode. Pani poslankyňa Ležovičová, nech sa 

páči. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ja ďakujem pekne. Ja toto zariadenie poznám keď sme ho sprevádzkovali a za 8 rokov tak 

odbývané zariadenie, tak to bolo jedno krásne zariadenie, ktoré bolo perfektne využívané, 

dokonca ako spoločenská miestnosť bola tá klenbová pivnica kde sme robili deťom vianočné 

posedenie, malo svoje opodstatnenie. Ale toto vidno ako dopadne zariadenie, ktoré je bez pána! 

Bolo jednoducho zverené, asi 8 rokov je to, do MAJÁKU NÁDEJE. Presne tak isto vyzerá 

MAJÁK NÁDEJE, ja sa pamätám keď sme MAJÁK NÁDEJE preberali! To bolo jedno krásne 

zariadenie; už viem čo znamená slovo odbývané. Takže presne takto vyzerá aj tá Smrečnianska. 

Mesto má projekt pre mladé rodiny, štartovacie byty na krátku dobu. Upozorňujem toto nebude 

sociálne bývanie. Oni budú platiť nájom! Dáme si podmienky, že musia mať na platenie toho 

nájmu! Jednoducho toto nebude náhrada nejakej nízkoprahovej, podprahovej skupiny. Tých bytov 

tam nebude tak veľmi veľa aby sme si mohli tie kritériá, ktoré si sociálna komisia v spolupráci 

s neviem ským všetkým urobí, to sa dá krásne vypracovať, aby to naozaj mohlo byť odrazište 

v prípade pomoc v krízovej situácii, ktorá sa stane, to je jedno či osamelým matkám alebo po 

rozvode manželstva alebo niečo podobné. Ale upozorňujem, aj v meste, tvrdo úradníci 

skontrolujú príjem, možnosť platenia nájmu, žiadne nájomné sa neodpúšťa. Akonáhle sa nezaplatí 

nájomné, odchádza sa. Tí ľudia by mali byť zamestnaní, to by nemali byť asociáli a podobne. My 

to nechceme dať do tejto roviny. A chceme samozrejme, aby tam bolo čo najmenej, v podstate 

žiaden zamestnanec. Aby tak ako predtým to bolo, len úrad to kontroloval len ako nehnuteľnosť.. 

Starosta: 

Správca! 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

...vyberal nájom, vyberal, kontroloval a tak ďalej. Dá sa kontrola, prijímací preberací 

protokol a neexistuje aby toto, za polroka, čo sme sa tam my boli pozrieť, naozaj je to ešte horšie 

ako sme to my videli pred polrokom! To znamená, že počnúc sankciami končiac výberom, 

možnosť výpovedí, toto všetko bude zabezpečené. A ja by som veľmi poprosila keby sme tento 

projekt podporili! Dá sa to urobiť tak, aby sa to tam naozaj fungovalo relatívne dobrú slušnú dobu 
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bez toho, aby to vyzeralo tak katastrofálne ako to vyzerá teraz. Takže ja prosím za podporu tohto 

materiálu, ako štartovacieho, my ho potom dopracujeme ďalej. Ďakujem.  

Starosta: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kollár, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

My sme mali na komisii, dokonca na dvoch som bol, tento projekt. Ale treba povedať za 

A aj za B. Realizácia tohto projektu je možná až po dôkladnej finančnej analýze a rozpočtu 

efektívnosti tohto projektu. Ja verím, že sa nájdu peniaze. Prípadne ak nie, tak treba zvážiť tú 

ekonomickú efektívnosť. Ale ako projekt je to dobrý projekt, ktorý by mohol slúžiť vzorom aj pre 

ostatné miestne časti. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Samozrejme, pokiaľ ide o financovanie budeme sa, využijeme všetky 

možnosti ako to môžeme financovať. Ja som požiadal pána prednostu, aby preveril možnosť 

financovania tohto zámeru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ak to bude možné, tak určite sa 

budeme uchádzať o takúto spoluúčasť štátu, ktorý vlastne poskytuje jednak dotácie a jednak aj 

výhodné pôžičky bezúročné. Takže verím tomu, že to by bolo financované týmto spôsobom.  

Pán poslanec Gajdoš, faktická poznámka. Nech sa páči. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Ďakujem pekne. Ja by som len chcel možno že malé doplnenie, že v prípade rekonštrukcie 

alebo takýchto radikálnych rekonštrukcií takýchto objektov možno že by sa mohlo pri zadávacích 

podkladoch dbať aj na nejakú nízku, nízko-energetickú nákladovosť toho samotného objektu a tak 

ďalej, čo určite podporuje aj Štátny fond ŠFRB. Čiže na toto by som prízvukoval, aby nás to 

z konečného hľadiska tá prevádzka nevychádzala drahšie vzhľadom na to, že tieto staršie objekty 

už nespĺňajú tieto požiadavky. Ďakujem. 

Starosta: 

Teraz si mal namysli čo? Zateplenie alebo spôsob vykurovania alebo... 

Niekto: 

(nie je rozumieť úvod)..typy kotlov, zateplenie, okná, a tak ďalej a tak ďalej. Je toho 

množstvo. 

Starosta: 

Ďakujem. Nech sa páči ďalej, diskusia. Nikto sa nehlási, takže... Pani Španková s faktickou 

poznámkou alebo diskusným príspevkom radšej možno skôr. Lebo už.. 

Zástupkyňa starostu Ing. Jana Španková: 
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Áno, ďakujem. My sme na majetkovej komisii sa bavili o tom, a myslím, že ja na Rade, že 

dáme do uznesenia, že to bude zámer. Takže, takže.. A poprosím keby ste si to opravili v materiáli 

všetci. Ako je uznesenie, že za a) schvaľuje a bude zámer využitia nehnuteľnosti na 

Smrečianskej.. 

Starosta: 

Á, jasné! Áno. 

Zástupkyňa starostu Ing. Jana Španková: 

Dobre tak poprosím takto keby ste si to mohli opraviť. 

Starosta: 

Ako predkladateľ ja si toto osvojujem. Takže a) schvaľuje nie „využitie“ ale „zámer 

využitia nehnuteľnosti“. Sme stále len v polohe zámeru.  

Niekto: 

Áno! 

Starosta: 

Ako náhle budú známe tie finančné náklady, ktoré sú s tým spojené tak potom bude 

samozrejme... 

Niekto: 

Viac (ďalej nie je rozumieť) 

Starosta: 

Tak, tak. Dobre? Takže toľko. Diskusiu končím a poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto schvaľuje: 

a) Zámer využitia nehnuteľnosti na Smrečianskej 45 ako zariadenie prechodného ubytovania na 

dobu určitú Komunitné centrum Smrečianska 45 

b) Splnomocňuje prednostu miestneho úradu vykonať všetky kroky potrebné na zrealizovanie 

zariadenia prechodného ubytovania na dobu určitú, Komunitného centra Smrečianska 45. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 
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Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 18 poslancov, všetci hlasovali za. Takže 

návrh zámeru využitia nehnuteľnosti na Smrečianskej ulici bol schválený. Bod č.11. 

 

11. Návrh Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2016 

– 2020 

 

Starosta: 

Návrh Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2016 – 

2020. Poprosím o úvodné slovo vedúcu oddelenia kultúry pani Janegovú. Nech sa páči. 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Dobrý deň, poprosím prezentáciu. Ja by som len na úvod povedala, že v podstate 

v septembri minulého roka ste ako Miestne zastupiteľstvo zobrali na vedomie informáciu 

o príprave koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. Od toho obdobia 

vlastne nasledoval proces zberu materiálov, mapovania a následná analýza. Táto analýza, ktorá 

bola spracovaná bola zameraná viac–menej na oddelenie kultúry, na jeho aktivity, na fondy 

a dotácie v oblasti kultúry a je prílohou č.1. Od februára do mája nastal proces samostatnej 

prípravy materiálu. Ten proces bol, trošku možno trošku zdĺhavý, ale napriek tomu, že sa 

pripravoval takýto materiál tak myslím, že na ten obsah by ešte aj viacej času to zaslúžilo si. 

V každom prípade, tento proces bol konzultovaný. Najskôr bola vytvorená nejaká focus skupina. 

Vlastne členmi tejto focus skupiny boli všetci aktéri v oblasti kultúry tu v Starom Meste. Boli tam 

prizvaní zástupcovia Ministerstva kultúry, Bratislavského samosprávneho kraja, BKIS-ky 

a zástupcovia nezriaďovaných organizácií. Táto focus skupina alebo táto základná pracovná 

skupina sa stretla trikrát. My spolu s inžinierom Kováčom, ktorý po odbornej stránke mi 

s materiálom pomáhal, sme zbierali podnety a návrhy. A na základe našich vedomostí a na 

základe aj týchto podnetov sme pripravili prvú pracovnú verziu. Táto pracovná verzia bola 

postupne prerokovávaná, najskôr s vedením mestskej časti, ďalej potom s vami poslancami, teda 

ktorí ste si našli čas a možno ste mali aj záujem. Následne bola prekonzultovaná s odborným 

garantom, ktorý je Magda Vášáryová. A potom bola aj s jednotlivými oddeleniami miestneho 

úradu a nakoniec aj sme boli pozvaní od KU.By ako kultúrnej platformy, aby sme tam tento 

pracovný materiál prezentovali s tým, že bol pomerne pozitívne hodnotený. No a posledné čo 

bolo, boli ste ešte raz oslovení, ešte raz ste mali možnosť pripomienkovať už tú upravenú 

pracovnú verziu a nakoniec bola prezentácia pred verejnosťou. Počas tohoto procesu bol spustený 

dotazník kde vlastne mohli aj ďalší občania, ktorí sa nemohli zúčastniť napríklad na tej verejnej 

prezentácii, mohli svoje pripomienky, svoje nápady zasielať. Vlastne všetky pripomienky sme sa 
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snažili nejakým spôsobom tam zapracovať. Teda do tej miery, pokiaľ sa to dalo. Aby ten materiál 

nebol príliš konkrétny, lebo je to viac–menej nejaké smerovanie, nejaká vízia, aby bol viacej 

všeobecný.  

Táto koncepcia, ktorú máte pred sebou je vlastne postavená, myslím si, že na takých 

reálnych možnostiach Starého Mesta a vníma kultúru v širších súvislostiach. Nie je len o 

kultúrnych podujatiach, ale je to vlastne aj o kultúre prostredia, o kultúre verejných priestranstiev, 

o architektúre, o kultúre spolupráce, kultúre dialógu a vôbec komunikácie ako takej. Ja poprosím 

tú prezentáciu aj posúvať ďalej! To bol ten konzultačný proces. A ešte ďalej poprosím.  

Samotný materiál sa skladá z 5 častí: úvodná, analytická, potom je návrhová časť, záver 

a prílohy.  

Úvodná časť je viac menej taká všeobecná, ktorá rozpráva o špecifikách tejto mestskej časti, 

o obrovskom kultúrnom potenciáli, ktorý sa nachádza práve tu a vôbec o tom, že Staré Mesto je 

koľkokrát prvým alebo posledným bodom, stretom turistov so Slovenskom.  

Nasleduje analytická časť. Táto analytická časť je v podstate zameraná viac-menej na tú 

analýzu, ktorá je aj prílohou a potom je tam ešte aj taká SWOT analýza, ktorá nejakým spôsobom 

popisuje plusy a mínusy mestskej časti, príležitosti a ohrozenia. Táto analytická časť končí 

príspevkom od pána poslanca Holčíka, ktorému veľmi pekne ďakujeme; História rozvoja 

a štruktúra mestskej časti.  

Najdôležitejšia z toho materiálu je návrhová časť. Táto návrhová časť, poprosím ďalší slajd, 

táto návrhová časť vlastne na začiatku obsahuje nejakú víziu. A tá vízia je vlastne taká, aby to 

naše mesto pôsobilo harmonicky, bolo bezpečné,  živé, vyznačovalo sa kvalitným životným 

prostredím, bolo dôstojným prostredím pre život obyvateľov a reprezentatívnym miestom 

Slovenska. Následne potom nasledujú už samostatné priority, ktoré sú v podstate rozpracované do 

jednotlivých nástrojov, rámcov. Nebudem všetky tieto priority čítať, ja už sa k nim priblížim 

potom postupne, tak poprosím ďalší slajd. Prvá priorita je teda Podpora rozvoja kultúrneho 

potenciálu a tvorby. Táto priorita je smerovaná viac menej k verejnosti, je to taká, ako keby, 

vhodná cesta do akej miery alebo akým spôsobom môže verejnosť ovplyvňovať tú kultúru, 

kultúrny život v Starom Meste. A nachádza sa tu viacero nástrojov. Je to finančná podpora. 

V podstate máme na kultúre zavedené dotácie ale môže byť aj iná forma, cielená. Naozaj cielená 

výzva na, nemusí to byť len o kultúrnych podujatiach, môže to byť napríklad na nejaké komunitné 

aktivity, na nejakú revitalizáciu nejakého pozemku alebo jednoducho oživenie respektíve 

nejakého verejného priestranstva. Potom je tam finančná podpora nepriama. Táto finančná 

podpora nepriama to je vlastne odpustenie správnych poplatkov, potom bezodplatný nájom keď 

máme nejaké podujatia. Tá sa naozaj, tá sa realizuje dosť často. A potom podpora nefinančná, to 
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sú v podstate už nejaká technická podpora, personálna a tak ďalej. Veľmi, čo ja veľmi pozitívne 

tiež považujem je funkcia kultúrneho laboratória. Je to taký novodobý fenomén, ktorý má 

v prvom rade aktivizovať ľudí. Staré Mesto je charakteristické tým, že tu žije naozaj veľmi veľa 

vzdelaných ľudí, vysokoškolsky, veľa architektov, dizajnérov, projektantov. A práve tu je priestor 

pri tejto funkcii kultúrneho laboratória, aby sa mohli angažovať, aby mohli riešiť nejaké tie 

problémy.. Pani, dobrú chuť! Ale no! ...aby sa mohli angažovať, aby mohli pomáhať možno pri 

riešení niektorých úloh, projektov, navrhovať možno že nejaké čo by sa dalo riešiť a pomôcť toto 

riešiť. Čo sa týka priestorového, to kultúrne laboratórium by sme mohli zriadiť aj v Zichyho 

paláci, kde by sa v klubovni mohli možno raz do týždňa, bude to záležať od toho ako bude 

postavený štatút. Ďalším bodom je Poskytovanie ocenení, je to taký motivačný bod, kde naozaj 

nie každý potrebuje tie financie, ale niekomu naozaj stačí aj  tá nejaká pochvala, že si ho niekto 

všimne. A potom je to Príprava všeobecne záväzných nariadení. Tu by som ja chcela ešte jednu 

vec povedať. Napríklad čo sa týka aj toho grantového systému. To je veľmi dôležité uvedomiť si, 

že keď napríklad my nejakému združeniu poskytneme nejakú finančnú sumu teda na základe 

nejakej žiadosti a na základe nejakého postupu vyhodnotenia, že tá ich činnosť, keď oni budú 

chcieť neviem oživiť nejaký priestor, na 80 % je to ich vlastná, dobrovoľnícka činnosť čiže naozaj 

je ten finančný vklad oveľa menší ako tá ich práca alebo ten ich vklad. Druhý, toto budem už 

stručnejšia, je Zabezpečenie prístupu ku kultúre. To je viac-menej o propagácií, o vytipovaní 

nejakých plôch kde by sme mohli aj my ako mestská časť propagovať naše kultúrne podujatia. 

Alebo potom je tu vytvorenie špecializovaných podujatí a programov pre znevýhodnené 

a ohrozené skupiny obyvateľstva. Tým sa chápe napríklad že, ako sme napríklad seniorom 

vybavili Novú stenu alebo Divadlo Aréna v doobedňajších hodinách, tak v tom pokračovať 

napríklad aj pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ďalšia priorita je Rozvoj kultúrnej 

infraštruktúry. Táto sa dotýka hlavne oddelenia kultúry a jednotlivých centier. Tu je vlastne 

navrhnutá tvorba strednodobých plánov a obnova priestorov kultúrnej infraštruktúry. To 

samozrejme veľmi úzko súvisí aj s finančnými možnosťami Starého Mesta, takisto aj obnova 

priestorov Staromestskej knižnice. Veľmi, tiež také možno za dôležité považujem aj využitie 

informačno-komunikačných technológií pri mapovaní zdrojov a priestorovej orientácie. Ja 

poprosím ďalší slajd. My máme vlastne na našej webovej stránke máme tzv. GISPLÁNY. Sú to 

v podstate plány alebo mapy, ktoré pre Staré Mesto v minulosti vytvorila firma GISTA, s.r.o. dnes 

je to T-MAPY Slovensko, s.r.o.. Vlastne jedna z tých máp je evidencia psov na území Starého 

Mesta. Tam to vidíte tie bodky, že kde všade akí sú. Tam sa dá interaktívne vstupovať podľa toho 

ako sú tieto mapy nadstavené, aké majú vrstvy. To sme veľmi úzko komunikovali s referátom 

informatiky čo, a teda aj so zástupcami tejto firmy T-MAPY Slovensko, s.r.o. a vlastne takto 
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podobne sa dá v postate zmapovať a vytvoriť takú priestorovú orientáciu čo sa týka napríklad 

kultúrnych, historických pamiatok, čo sa týka koordinácie podujatí a ďalších možno takých 

nejakých priestorov, ktoré by potrebovali nejakú regeneráciu, revitalizáciu. A tak isto aj nejaké 

mapovanie práve týchto priestorov, ktoré majú a ktoré až tak Staré Mesto nemá dosah aby všetky 

tieto záležitosti mal nejakým spôsobom zmapované. Posledná priorita je Budovanie kapacity 

a vyhodnocovanie cieľov a nástrojov. Tu by som v prvom rade zdôraznila tak, že táto koncepcia 

bude pravidelne vyhodnocovaná, čo je veľmi dôležitý nástroj. Veľmi dôležitou súčasťou je akčný 

plán, kde je nejaký rozsah alebo harmonogram ako by sa jednotlivé tieto nástroje mohli 

zrealizovať. A potom je tu ešte vytvorenie Multisektorovej rady. To je v podstate kvázi ako 

poradný orgán oddelenia kultúry tak, aby aj verejnosť mohla nejakým spôsobom vstupovať, aj 

nám poradiť čo by chceli. Samozrejme, budete pozvaní do tej Multisektorovej rady aj vy. Je tam 

viacero vecí, nebudem všetko spomínať.  

Posledné sú prílohy. Ako som hovorila, príloha č.1 je analýza. Druhá je Aplikácia 

navrhovaných priorít, rámcov a nástrojov miestnej kultúrnej politiky v rozvojovej politike 

mestskej časti, mesta, BSK a štátu. To je skôr taká teoretická časť, ktorá vám dáva možnosť alebo 

ukazuje prepojenie medzi jednotlivými politikami národnej, regionálnej, mestskej, miestnej. A 

úplne najdôležitejšou prílohou je vlastne Akčný plán. Vlastne tento akčný plán slúži na účely 

implementácie tejto koncepcie kultúrnej politiky. To je z mojej strany všetko zatiaľ. Ja veľmi 

pekne ďakujem za pozornosť.   

Ešte by som chcela túto príležitosť využiť a poďakovať naozaj všetkým, ktorí si našli čas, 

ktorí prišli vo svojom voľnom čase, či už vám páni poslanci alebo všetkým, ktorí pracovali 

v pracovných skupinách. Pre nás to bolo veľmi dôležité. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj 

Ministerstvu kultúry, ďakujem BSK, všetkým, ktorí keď nemohol ísť sám vedúci tak poslal 

nejakého pracovníka ale naozaj. Ďakujem nezriaďovaným organizáciám, ktoré naozaj 

konštruktívne pripomienkovali a ďakujem. No. 

Starosta: 

Ja ďakujem Vám za prezentáciu tohto materiálu. Len si dovolím upozorniť, že neviem či 

bola vhodne zvolená internetová stránka www.odkultury.sk, čo zrejme znamená oddelenie 

kultúry, ale vyzerá to ako keby sme chceli ísť od kultúry niekam mimo, takže možno taká 

drobnosť čo mi teraz padlo do očí. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto materiálu.  

Nech sa páči. Pani Párnická, diskusný príspevok a pán Gajdoš dá tiež diskusný príspevok 

potom, či? 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 
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Ja by som len chcel poďakovať za takýto obšírny materiál. Aj keď nie som členom kultúrnej 

komisie, tak z tohto materiálu mi bolo veľa vecí jasných a naozaj veľmi dobre a podrobne 

spracovaný materiál. Ďakujem veľmi pekne. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Párnická, nech sa páči. 

Poslankyňa Párnická: 

Aj ja by som ako chcela poďakovať za ten materiál a požiadať poslancov o podporu, pretože 

je to v podstate strategický dokument za ktorým je kus práce a zároveň je aj podkladom pre 

spracovanie PHSR, čo je teda myslím dosť dôležité. Takže ďakujem. 

Mgr. Ľubica Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem. Pán poslanec Straka, faktická na pani Párnickú. 

Poslanec Ing. Straka: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja som tak ako aj pani Párnická členom kultúrnej komisie a chcem 

poďakovať za ten kvalitný materiál. Zostáva len držať palce a takisto by som poprosil o podporu 

tohto materiálu aj ostatných poslancov. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, faktická na pani Párnickú. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ja by som len chcel zvýrazniť jeden fakt a vrátiť sa do minulosti keď sme hľadali spôsoby 

ako koncipovať materiály Starého Mesta externými silami. A tu sa potvrdilo, že ten náš tlak, ktorý 

bol zameraný na to, že máme dosť schopných ľudí. Ak ich nemáme, tak nemajú tu čo robiť 

a potvrdilo sa, že sú schopní ľudia a v rámci svojej náplne práce spracujú takýto kvalitný materiál. 

Ďakujem. 

Mgr. Ľubica Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Aj v tomto prípade bolo treba samozrejme využiť potenciál externých 

spolupracovníkov, takže nedá sa to robiť všetko len vo vlastnej réžii. Ja v tejto súvislosti si 

dovolím, aj keď to nesúvisí priamo s týmto, vás informovať, asi to budete vedieť, 19. a 27.júla 

budú verejné diskusie v rámci prípravy PHSR. Takže nie je to jediný materiál takéhoto 

koncepčného charakteru, ktorý sa pripravuje na úrovni mestskej časti. Takže tento vlastne už 

máme za sebou a ďalší materiál sa pripravuje.  
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Ja by som len chcel zdôrazniť v tejto súvislosti, že, a čo som ocenil na tomto materiáli, že 

naozaj tú kultúru nevníma len úzko ako kultúrne podujatia ale kultúru v tom širšom slova zmysle 

to znamená aj kultúra, ako bolo povedané, verejných priestorov, kultúra komunikácie, dialógu 

a tak ďalej. Takže nie je to len o kultúre a kultúrnych podujatiach ale je to aj o tom spolunažívaní 

a vôbec kultúre nášho správania sa.  

Pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok. Nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Ja som si to nechala na záver ako predsedkyňa kultúrnej komisie. Ďakujem za 

tento materiál. Áno treba povedať, že bolo to spracované aj s externým spolupracovníkom čo ja 

nepokladám nikdy za zlé lebo nemôže každý vedieť všetko. Ja len prajem tomuto materiálu 

v prvom rade aby bol podkladom pre PHSR kde teda minule sa až tak kultúre nevenovalo, čiže 

verím, že sa z tohto vytiahne to čo treba. A prajem tomuto materiálu aby nenarobil viac 

komplikácií; ja som zažila už jednu koncepciu a tá nám skomplikovala veľmi život. Takže ja 

prajem tejto koncepcii aby nám pomohla. Aby pomohla PHSR a aby sme po tých 4 rokoch mohli 

povedať, že sme urobili dobrú prácu a že nám tento materiál pomohol. Ďakujem pekne ešte raz 

všetkým. 

Starosta: 

Ďakujem pekne pani poslankyni. Poslanec Vagač, diskusný príspevok. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem. Ja by som Vám chcel poďakovať za tento materiál. Skutočne oceňujem, že 

oddelenie kultúry sa takto zobralo za, tohto koňa za uzdu a nemyslím si, že to skomplikuje. Ja si 

práve myslím, že sú tam navrhnuté veci, ktoré by mohli otvoriť a stransparentniť ten proces 

a mohli by akože skutočne tú kultúru preniesť, ako hovoril pán starosta, aj do ďalších zložiek 

života v Starom Meste. A teda je toto, si myslím, že ťah správnym smerom. Aj teda aj Vám 

chcem poďakovať. Sú to presne tie materiály, o ktorých som hovoril keď ste začínali. Že toto sú 

vlastne také vodítka, rukoväte na to, aby sme vedeli odkiaľ-kam smerujeme. A môžeme teda 

nielen pozorovať, ale aj spätne vyhodnocovať a monitorovať ako to ide. Čiže verím, že mnohé 

z toho sa čím skôr naplnia, z tých vecí, a budeme sa vedieť sa tak ako približovať k tomu ideálu. 

A verím, že s pani vedúcou kultúry sa nám to podarí. Ďakujem. 

Mgr. Ľubica Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 
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Ja by som...Môžem ešte? 

Starosta: 

Moment. Pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky, tak dovolím si ukončiť diskusiu 

a poprosím na záver o záverečné slovo spracovateľa materiálu, nech sa páči. 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Ja veľmi pekne ďakujem za také tie povzbudivé slová. To či sa tento materiál bude plniť. 

Naozaj urobím všetko preto, aby sa plnil, ale bude to závisieť aj od vás. Bude to závisieť aj od 

vedenia, lebo naozaj sú tam minimálne finančné nároky ale predsa len nejaké tie nároky sú. 

V každom prípade kultúra je naozaj veľmi poddimenzovaná. A už som spomínala bude sa 

každoročne vyhodnocovať s tým čo bolo splnené. Ten akčný plán je nadstavený tak, že takmer 

každý mesiac sa má plniť nejaká úloha. Niektoré sú úplne v podstate v mojej kompetencii, čo 

dokážem sama urobiť, niektoré s vašou podporou a podporou vedenia Starého Mesta. Ale vždy 

v podstate, či sa dohodneme či na komisii kultúry alebo tu, to prídem vyhodnotiť s tým, že toto sa 

urobilo a toto nie a prečo sa to neurobilo. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za vašu podporu, 

veľmi si to vážim. A všetkým ďakujem, ktorí, na prvej strane vlastne máme všetkých vypísaných, 

ktorí participovali v takom poradí do akej miery naozaj do toho materiálu vstupovali, 

pripomienkovali. Takže ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Takže to bolo záverečné slovo spracovateľa materiálu a teraz poprosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiaden návrh na zmenu uznesenia preto prosím 

hlasujeme o materiáli tak ako je predložený. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem, za hlasovalo 17 poslancov, jeden sa zdržal, jeden nehlasoval. Konštatujem, že 

návrh Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti bol schválený. Ja chcem poprosiť, poslanci, 

ktorí tu nie sú a majú kartičky v hlasovacích zariadeniach, asi by bolo dobré ich zobrať, ak tu.. 

Ako vyzvať ich.. Keď tu nie sú asi by sme nemali, ale...neviem či pri.. Čo? 
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Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Ale...ale...ale aby nebolo v zariadení.. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Ale si to vytiahni.. asi by si vytiahnuť a položiť vedľa. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Tak, tak, tak! Ďakujem pekne. Takže poďme bod č.12. 

 

12. Poslanecký návrh - Zverejňovanie miezd, platov alebo platobných pomerov 

 

Starosta: 

Je tu poslanecký návrh, Zverejňovania miezd, platov alebo platobných pomerov. 

Predkladatelia páni poslanci Muránsky a Domorák, takže poprosím o úvodné slovo, nech sa páči. 

Pán Muránsky. 

Poslanec Muránsky: 

Tak, už je. Keď si objednávame akúkoľvek či je to nová omietka alebo nový účes u holiča, 

prípade taxík, tak jedna z prvých otázok je koľko za to zaplatíme. Dokonca väčšinou chceme, aby 

to mal vypísané na cenníku. Aby sme sa dopredu vedeli teda zorientovať a vybrať si tú službu, 

hej? V komunálnych voľbách, keď nás volili občania, tak si vlastne u nás objednávali nejakú 

službu a majú plné právo vedieť, že koľko za tú službu platia. Tento materiál je teda o zverejnení 

našich platových pomerov na stránke Starého Mesta je vlastne takým akýmsi cenníkom. 

Predkladáme tento materiál už druhýkrát. Tento krát v tomto období, pretože keď sme ho 

predkladali prvýkrát tak bolo pred voľbami a mnohí kolegovia nám vyčítali, že nemôžu podporiť 

tento materiál, lebo že sa jedná vlastne o nejaké PR predvolebné a podobne. Teraz pokiaľ vieme, 

tak nie sú žiadne voľby. Práve naopak, budú prázdniny a preto predkladáme v tomto čase tento 

materiál, aby odpadla tá podmienka, ten dôvod prečo ho nepodporiť. A dúfam, že všetci títo ho 

podporia. Ďakujem veľmi pekne. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Domorák. 
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Poslanec Domorák: 

Ďakujem za slovo. Ja len pripomeniem to, čo už povedal kolega predo mnou. Každý kto 

pozná Viktora Muránskeho alebo mňa, Miloša Domoráka, tak vie, že my sme si na tom nerobili 

žiadne PR, žiadnu slávu, my sme nemali od toho žiadne očakávanie. Jednoducho takto to funguje 

v iných mestských častiach a my sme to považovali za samozrejmosť, tak preto sme to preložili. 

Tak z tohto dôvodu sa pokúšame druhýkrát. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Oráčová. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Mám obidvoch kolegov veľmi rada, ale s prepáčením, ja nie som na predaj. 

Pretože aby niekto si pozeral môj cenník, ako nie a preto sa pri tomto materiáli zdržím. Aby 

nedošlo k nejakému nedorozumeniu. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Satinská, nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ďakujem. Ja naopak od kolegyne Oráčovej si myslím, že takýto materiál je dobrý. 

S kolegom Milošom Domorákom sme v mandátovej komisii. A teda sme zabezpečili teda na môj 

podnet ako predsedníčky, že vlastne aj  zasadnutia mandátovej komisii, ktoré navrhujú plat 

starostovi a miestnemu kontrolórovi sa nachádzajú záznamy, teda zápisnice na webovej stránke. 

Pretože si myslím, že ako náhle sme platení z verejných zdrojov tak naše príjmy nesmú byť 

utajované. A to je práve ten dôvod, že sme platení z verejných zdrojov a sme volení zástupcovia 

a tak považujem za potrebné, aby sme naše príjmy zverejnili. Za túto činnosť.  

Starosta: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ďakujem pekne. Barbora Oráčová mi zobrala moju myšlienku, že tiež ma vyrušoval ten 

pojem cenník. Ako to naozaj... Myslím si, že je celkom nepatričné. Na druhej strane ja sa chcem 

spýtať. Viktor, tá predstava, že tuná, teraz vlastne som si to uvedomila, že „za každý kalendárny 

mesiac jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca“, to znamená, že vaša predstava je že 

každý mesiac sa to bude aktualizovať nejaká plat, odmena, mzda. Lebo to ma celkom ako 

vyrušuje. Jednak, že s tým asi budem aj zaťažovať niekoho, ale tak v poriadku aj to by som 

chápala, sú to verejné zdroje. Ale či toto ma, ako mňa tu to trošku nejako vyrušuje, že či nevieme 

nejak zadefinovať en bloc však tá mesačná odmena neni nejako prudko, že ide hore–dole 

s výnimkou možno sobášiacich poslancov, kde sa im to môže nejako variabilne tváriť. Ale tiež si 



83 
 

myslím, že to by sme vedeli ošetriť takou nejakou jednorazovou položkou. Ja neviem, pýtam sa. 

Lebo toto mi tu nejak nesedí.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Muránsky, faktická poznámka. 

Poslanec Muránsky: 

No, predstava bola takej jednoduchej mriežky, jednoduchej veci, kde budú proste mená 

jednotlivých poslancov, pod nimi mesiace a ku každému mesiacu sa pripíše len suma, ktorú za ten 

mesiac dostal. To je v prvej časti.  

V druhej veci, čo sa týka cenníka a predaja, no tak tá holička alebo ktokoľvek kto nám 

poskytuje službu tiež väčšinou nie je na predaj. A neni to tak ani myslené. Ale tam sa má vyjadriť 

cena tej služby, ktorú poskytuje, hej? Ja v tom nevidím vôbec žiadny problém. Dať najavo presne, 

že koľko vlastne dostávame za tú našu prácu, ktorú vykonávame.  

Starosta: 

Pán poslanec Gajdoš na pani Uličnú reaguje? Áno? Faktickou poznámkou? 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Uhm. Ja sa chcem spýtať. Totižto viac - príjmoví ľudia, a tak ďalej a tak ďalej, my zrazu 

vypĺňame také nejaké oznámenie jeden krát ročne, že či nebude jednoduchšie toto zverejňovať 

jednorazovo raz za rok a máme s tým kopec roboty. Ja osobne nie som účtovník, ale ja keď to 

vypĺňam tak pritom trpím, hej, lebo proste to je zabitý čas a raz to už spravíme. Či toto už nie je 

taká duplicita respektíve či by nestačilo len tento formulár zverejniť teda keď ho už vyplníme, 

možno že vo Worde v elektronickej podobe ja vypĺňam. Že či ho potom rovno nezverejníme alebo 

ako, lebo toto mi príde ako taká duplicita každomesačná.. 

Viacerí: 

(Nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Ďakujem. Pán poslanec Muránsky, ale.. Chcete? Chcem poprosiť ak chcete reagovať na 

pána Gajdoša, tak nemôžete reagovať teraz. Navrhujem, aby išiel pán Palko s diskusným 

príspevkom, aby ste prípadne mohli reagovať aj na neho a na ďalších. Lebo takto si miniete 

všetky vaše faktické poznámky a v tomto prípade na faktickú nemôžete dávať faktickou. Pán 

poslanec Palko. 

Poslanec Mgr. Palko: 

Ďakujem pekne. No ja si myslím, že čo sa týka uverejňovania platových pomerov 

respektíve poberania odmien poslancov zastupiteľstva, tak tá transparentnosť, tej transparentnosti 

je učinené za dosť zverejnením pravidiel odmeňovania poslancov. Ja si myslím, že každý 
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poslanec, ktorý nedokáže vysvetliť svojim voličom, že zarábam minimálnu mzdu z pred 2  rokov, 

tak taký poslanec sa potom môže aj roztrhať a nevysvetlí to ani žiadnym iným spôsobom. Toto je 

zaťažovanie úradu zbytočnosťou. Ďakujem. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Remišová, faktická na pána poslanca Palka. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.: 

Ja len chcem povedať, že ja s tým nemám problém, ani so zverejnením odmeny za seba. Sú 

to verejné zdroje a občania majú právo vedieť čo, aké služby za tie verejné zdroje od koho 

dostávajú. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem. Pán poslanec Dostál, diskusný príspevok. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ja chcem tiež podporiť návrh kolegov. Tak ako keď sme o tom rokovali minule tak budem 

hlasovať za to aj teraz. Sú to všetko informácie, ktoré sú sprístupniteľné na žiadosť podľa Zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám čiže ktokoľvek si môže o ne požiadať úrad a úrad je povinný 

mu ich poskytnúť. V tomto návrhu ide iba o to, že budú tie informácie zverejňované aj aktívne 

alebo budeme čakať kým či si to prípadne niekto vypýta.  

A chcel by som ešte zareagovať na pána poslanca Gajdoša, ktorý tu upozornil na to, že 

dávame Oznámenia verejných funkcionárov k 31. marcu. Tie oznámenia obsahujú viac údajov 

ako len odmenu poslanca Miestneho zastupiteľstva. Ich zverejňovanie nevyplýva zo zákona. 

Možno taký drobný pokrok by bol keby Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcie verejných funkcionárov aspoň otvárala obálky, lebo bohužiaľ v tejto mestskej časti sa 

neotvárajú ani obálky! Poslanci odovzdajú obálku, môže tam byť biely papier, môže tam byť figa 

borová, môže tam byť ani nechcem si predstaviť čo by tam mohlo byť. Ale komisia sa toto nikdy 

nedozvie, pretože komisia sa rozhodla, že nebude otvárať obálky! Nie že nezverejňujeme, toľko 

by sme asi ani nemohli lebo to by sme išli nad rámec zákona, ale my ani nekontrolujeme, že či 

poslanci dali Oznámenia verejných funkcionárov. Vždy keď sme o tom rokovali, a naposledy sme 

o tom rokovali tento rok, tak ja som navrhoval, aby sme otvárali obálky. A teda očakávam, pán 

poslanec Gajdoš, že keď to navrhnem nabudúce tak tento môj  návrh ako člen Komisie na ochranu 

verejného záujmu podporíš! Ďakujem! 

Viacerí: 

(Diskusia v miestnosti, nie je rozumieť) 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Černá, faktická poznámka na pána Dostála. 
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Poslankyňa RNDr. Černá: 

Prepáčte, ale nepredpokladám, že niekto zo zvolených zástupcov ľudí by do obálky vložil 

buď prázdny list alebo toaletný papier. A nebudem to otvárať kým si to niekto nevyžiada! To je 

nedôvera voči poslancom. Plniac si svoju zákonnú povinnosť a pre mňa to stačí. A vôbec Ondro, 

ty si proste bol v menšine, prehlasovali sme Ťa! 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Pardon. No bol som v menšine a prehlasovali ste ma, však veď o tom hovorím, že väčšina 

sa priklonila k názoru, že poslancom treba dôverovať a netreba ich kontrolovať. Ale potom 

vlastne je celý ten zákon zbytočný. A ja som reagoval na slová pána Gajdoša, ktorý sa odvolal 

práve na tieto oznámenia. A teda pri tej príležitosti sa mi zdalo vhodné upozorniť na skutočnosť, 

že komisia k tomu pristupuje z hľadiska dôvery k poslancom! Veď predsa poslanec by tam nedal 

niečo iné ako má dať! Rovnako ako predsa nemôžeme predpokladať, že by Minister vnútra mohol 

byť namočený v nejakých pochybných kšeftoch a rozkrádačkách, lebo veď je to verejný 

funkcionár a verejní funkcionári nekradnú a nenechajú sa korumpovať. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Muránsky. 

Poslanec Muránsky: 

Nám nejde o vypĺňanie nejakých papierov a ani aby sa zverejňovali ostatné príjmy tých, 

ktorí viacej zarábajú teda z iných zdrojov. Nám ide o jednoduché zverejnenie toho, čo dostávame 

za prácu, za výkon miestneho poslanca. A myslím, že to ani úrad nemôže nejak veľmi zaťažiť, 

pretože má naše výplatné pásky. Ale čisto ten údaj z výplatnej pásky ide, aby sa preniesol  do 

nejakej tabuľky, ktorá bude zverejnená na webe. A čo sa týka kolegu Palka. Tak chcem k tomu 

povedať tak, že možno je každému jasné z tých podmienok, že koľko zarábame, ale ja patrím asi 

k tej skupine, ktorí sú menej zdatní rozumovo lebo ja dokedy mi neprídu peniaze na účet väčšinou 

nikdy neviem, že koľko mi vlastne za ten mesiac príde. Ale teda verím že takých ľudí ako ja je 

viacej a tým treba presne polopatisticky dať presne jedno číslo. Aby bolo jasné, že koľko teda 

dostávame. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem. Faktická pán poslanec Holčík. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem. Je to otázka na pána Muránskeho, že či teda vie prečo sa nám tie výplatné pásky 

v úvodzovkách musia odovzdávať zapečatené zalepené, aby ich nikto okrem toho žiadať.. ako 
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účastníka neuvidel. Takže naozaj neviem, potom prosím zrušiť aj veľmi drahé stroje, na ktorých 

sa tieto veľmi zaujímavé dokumenty vyrábajú. Je to protirečenie, že na jednej strane sa to nesmie 

nikomu dať vedieť ale na druhej strane sa to musí dať vedieť. Ďakujem. 

Starosta: 

Tak môj plat je verejný, vy ho schvaľujete a je to aj v novinách. A napriek tomu mám 

zalepenú obálku. Všetci vedia, že.. Prosím? 

Niekto: 

(Nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Hej. Áno, tak vlastne všetci zamestnanci a volení teda predstavitelia Starého Mesta sú týmto 

spôsobom, tie výplatné pásky. Pán poslanec Straka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Straka: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja teda nepatrí medzi tých, ktorí by robil nejaké tajnosti, ale 

vžijem sa do roli toho Staromešťana, nielen Staromešťana, keď to bude zverejnené. Čiže 

kohokoľvek, akéhokoľvek občana. A ten občan, bolo tu povedané že čo, ako, za čo, predajné, 

taxík, všetko je tam napísané. Čiže keby sa takéto  niečo, že malo urobiť a oznámiť, tak myslím si, 

že bolo by potom potrebné na tej výplatnej páske, keď to tak nazveme, aby bolo napísané nielen 

koľko napríklad ten poslanec dostáva, ale za čo to dostal. Čiže akú robotu odrobil, keď to máme 

povedať takto... Čiže účasť napríklad na komisiách, koľkokrát sa zúčastnil lepšie povedané 

koľkokrát sa nezúčastnil. Lebo je to síce zverejnené, to je pravda, ale malo by to byť súčasťou tej 

pásky. Čiže presne koľkokrát sobášil, koľko za ten sobáš bolo, v koľkých komisiách je, aj keď 

teda nemusí vedieť obyčajný občan, že sa vyplatí len za dve komisie. Čiže toto všetko by tam 

malo byť napísané. Potom napríklad my sme ako poslanci chodíme na radu školy, hej? A toto 

všetko, čo sme hlavne neurobili a koľko sme dostali. To by tam malo byť napísané. Lebo ináč 

podľa mňa to nemá význam. Lebo ten človek, ten občan si to zoberie tak, že „Aha, tamten dostal 

napríklad 300 euro, ten druhý dostal 300 euro“ a pritom ten druhý polovicu zasadnutí 

odignoroval, napríklad, hej? Čiže keď to chceme nejak dávať také váhy spravodlivosti, hej, aj na 

tú odmenu, no tak by všetko tam malo byť napísané čo ten poslanec urobil a čo neurobil hlavne. 

A potom ho môžeme hodnotiť. Samozrejme, že by to potom chcelo aj nejaké oddelenie lebo toto 

by už, ťažko pridávať ako niekomu robotu, takže tie náklady by potom stúpli. Museli by sme 

potom znovu nejaký nový rozpočet urobiť. No komplikovalo by sa to. Takže asi nebudem 

hlasovať za. Ďakujem za slovo. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Satinská reaguje na pána Straku. 
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Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Pán inžinier, ja by som vám len chcela povedať, že na webovej stránke Starého Mesta sa 

nachádzajú podrobné záznamy z každého rokovania Miestneho zastupiteľstva. Účasť na každej 

komisii aj kto je predsedal, kto bol prítomný, kto bol neprítomný. Dokonca zápisnice 

z jednotlivých komisií sa na webovej stránke Starého Mesta nachádzajú. Takže táto práca si 

naozaj nevyžaduje nič iné, iba k tým jednotlivým osobám to číslo jedno doložiť. Všetky 

informácie, o ktorých ste hovorili sú dostupné na webovej stránke Starého Mesta. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Straka reaguje na pani Satinskú v rámci svojho príspevku. 

Poslanec Ing. Straka: 

Ja som nespochybňoval, že tieto údaje nie sú uvedené na webovej stránke Starého Mesta. 

Ale spochybňujem to, že ten, ktorý si prečíta o tej odmene napríklad toho poslanca a teda o jeho 

príjme, takže ten o tom vie. A druhá vec, neverím tomu, že on by si teraz prehľadával kvôli tomu 

všetky stránky Starého Mesta. To kto v akej komisii je, kedy bol prítomný, kedy nebol, kedy bol 

na rade školy kedy nebol, teraz prepáčte tu nenarážam ako na Vás ale myslím to všeobecne. Čiže 

potom by sme mohli vyhodnocovať každého individuálne. A neverím, že by to niekto z tých 

občanov takto podrobne sledoval. On to chce mať napísané naraz, na jednom lístku. Tak ako keď 

dostávame odmenu je tam presne napísané za čo.  

Starosta: 

Pani poslankyňa Oráčová nemôže už reagovať faktickou poznámkou. Pán Straka ukončil 

svojou faktickou.. 

Niekto: 

(Nie je rozumieť) 

Starosta: 

Ale Pavlínka nepovedala nič! 

Viacerí: 

Povedala! 

Starosta: 

Ale nemala udelené slovo! Poprosím normálny príspevok, riadny. Pán poslanec Muránsky, 

nech sa páči. 

Niekto: 

Oráčová je na rade! 

Poslanec Muránsky: 
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Ja chcem len vyjadriť sústr... (smiech) Chcem vyjadriť súhlas kolegovi pánovi Holčíkovi, že 

áno, úplne súhlasím. Zalepené obálky u ľudí, ktorí sú platení z verejných zdrojov by mali byť 

zrušené. Bohužiaľ túto vec mi nijak neovplyvníme, tak sa snažím aspoň ovplyvniť tie veci, ktoré 

ovplyvniť môžeme a to je zverejňovanie platov nás. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Domorák. 

Poslanec Domorák: 

My tu nechceme rozduchovať žiadne vášne ani nejakú vášnivú diskusiu. Ja si myslím, že 

každý je vo svojom vnútri rozhodnutý ako bude hlasovať. Môj názor je, že aby sme nepokračovali 

nejak dlhodobo ďalej v tejto diskusii a nech prejdeme k hlasovaniu postupne. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem. Pani poslankyňa Oráčová. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ešte zato počujem a počula som Pavlínku, že hovorila, že rady školy nie sú odmeňované. 

Áno je to pravda, nie sú odmeňované. Napriek tomu súhlasím s kolegom Strakom, že by mala byť 

uvedená aj účasť v Radách škôl. Pretože sme tam nahlásení, sme členmi Rád škôl a preto je našou 

povinnosťou sa ich zúčastňovať napriek tomu, že nie sú honorované. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem. Pán poslanec Dostál, faktická poznámka na pani Oráčovú. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ja by som v reakcii na to čo povedala pani Oráčová chcel odporučiť kolegom Muránskemu 

a Domorákovi v prípade, že zastupiteľstvo ani tento raz neschváli ich návrh, aby keď ho budú 

predkladať tretíkrát, aby tam okrem informácií o platoch doplnili aj informácie o účasti na 

zasadnutiach zastupiteľstva, komisií, rád a neviem čo ešte všetkého poslanci robia. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Možno to potom bude priechodnejšie pre kolegov, ktorí dnes majú námietky!  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pokiaľ už nie sú ďalšie diskusné príspevky tak dovoľujem si ukončiť 

diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová PhD.: 

Nedostali sme.. 

Starosta: 



89 
 

A! Pardon ešte,  teda na záver spracovateľov... 

Viacerí: 

Nie! 

Starosta: 

Ďakujem pekne, takže. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Nedostali sme žiadne návrhy na zmenu tohto uznesenia, preto prosím hlasujeme tak ako 

máme predložený materiál. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, nech sa páči, prezentuje sa prosím. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za hlasovalo 14, proti boli traja, piati sa zdržali. Konštatujem, že návrh bol schválený. 

Ďakujem pekne.  

A keďže vlastne dnes na obed nebol zákusok žiadny, tak som si dovolil vlastne doplniť. 

Takže poprosím kolegov, aby teda doniesli zákusky pre každého jedného z poslancov. Na záver, 

poobede. Lebo býva tradíciou, že po obede, teda býva súčasťou obeda aj zákusok. Niektorí 

poslanci to riešili kúpou sladkostí v samoobsluhe, takže aby nebol teda aby aj hladina cukru 

dostala svoje a aby nervy boli v poriadku.. Tak dovolím si teda poprosiť kolegov aby vlastne.. 

Neviem kde to je.. Pán prednosta... 

Viacerí: 

(Nie je rozumieť) 

Starosta: 

Nie, už to je tam niekde. Poprosím, Pavlínka, ak budeš taká láskavá. Ďakujem pekne. 

Neviem. Poďme k bodu č.13. 

 

13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 

2016 – oblasť životného prostredia 
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Starosta: 

Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v oblasti životného prostredia. 

Neviem, treba úvodné slovo alebo bez úvodného slova? Takže poprosím, nech sa páči, otváram 

diskusiu. Diskusia nie je. Dovolím si ukončiť diskusiu k bodu č.13 a nech sa páči, poprosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Hlasujme prosím o materiáli tak ako ho máme predložený. 

Starosta: 

Nech sa páči, prezentujte sa prosím. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 17 poslancov, dvaja sa zdržali, takže návrh 

bol schválený. Bod č.14. 

 

14. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 

2016 – sociálna oblasť 

 

 Starosta: 

Dotácie v sociálnej oblasti. Opäť bez úvodného slova. Otváram diskusiu, nech sa páči. 

Končím diskusiu a poprosím návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Hlasujme prosím o materiáli tak ako ho máte predložený. 

Starosta: 

Takže nech sa páči, prosím hlasujte o bode č.14, sociálna oblasť. Prezentujte sa prosím. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Konštatujem, že za hlasovalo 21 poslancov, všetci hlasovali za. Bod č.15. 
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15. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 

2016 –oblasť kultúry 

 

Starosta: 

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

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Poprosím rozdať pánom poslancom a pani poslankyniam. Návrh na poskytnutie dotácií 

z rozpočtu mestskej časti v oblasti kultúry. Nech sa páči, bez úvodného slova. Otváram diskusiu.  

Niekto: 

Pánovi Muránskemu dajte.. teraz zapnutý! (smiech) 

Starosta: 

Keďže diskusia, nik sa nehlási, tak končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Hlasujme o materiáli tak ako ho máme predložený. 

Starosta: 

Nech sa páči, hlasujte pro... Prezentujte sa prosím k bodu č.15 a hlasujte prosím. 

Starosta: 

Prezentujte sa a hlasujte prosím. 

/Prezentovanie/ 

/Hlasovanie/  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovali všetci. 21 poslancov, všetci hlasovali za. 

 

16. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré 

mesto na II. polrok 2016 

 

Starosta: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré 

mesto. Poprosím pána kontrolóra, aby tento materiál uviedol. 

Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór: 
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Raz, dva. Ďakujem pekne za slovo. V rámci úvodného slova by som chcel spomenúť 

niekoľko vecí. Tento materiál predkladám, teda nie konkrétne tento, ale tento typ materiálu 

predkladám dvanásty krát. Možno je to už posledný, pretože sa už končí moje 6-ročné funkčné 

obdobie. Preto aj ten nadpis toho materiálu, aj keď znie že je to činnosť na druhý polrok, ide 

vzhľadom na končiace sa obdobie v podstate len o menšie reálne časové obdobie. Funkcia, 

činnosť miestneho kontrolóra končí 31.12. tohto roku, 2016 a tým aj zaniká pracovno-právny 

vzťah. K tomuto dátumu, okrem iného, treba dočerpať aj dovolenku. V mojom prípade to robí asi 

1,5 mesiaca. Kontrolór nemá pri ukončení pracovného pomeru nárok na odstupné ani na 

odchodné. To boli niektoré fakty, ktoré som chcel k tomuto materiálu povedať. Ďakujem za 

pozornosť. 

Starosta: 

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

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ja chcem veriť, že to nie sú Vaše posledné slová, ale máte dôveru v ľudí ako objektívny 

nezávislý orgán. A chcel by som dať na zváženie alebo doplnenie keby do plánu kontroly na ten 

druhý polrok sa urobila ešte aj kontrola Staromestskej, a.s. od toho obdobia, ktoré ste skončili 

minulé obdobie. To znamená, že za už obdobie tohto zastupiteľstva. Ak sa nemyslím.  

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Môžem zareagovať.. 

Starosta: 

Nech sa páči, skúste pán kontrolór 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

No ja sa nebránim urobiť, samozrejme kontrolu Staromestskej znova. Ja rozumiem.. 

Ale odporúčal by som aby to bolo za ucelené obdobie. Pretože ak to bude v priebehu roku tak 

ťažko sa dajú skontrolovať niektoré veci, ktoré majú platnosť a termíny, ktoré sú viazané ku 

koncu roku. Teda účtovná závierka a mnoho iných vecí. Takže, ak mám vašu plnú dôveru, môžete 

ju, ak sa teda budem uchádzať o toto miesto znova, vyjadriť hlasovaním tajným a potom do 

prvého polroku zaradiť. Na jeseň. 

Starosta: 

Pán kontrolór, ako.. to je trošku nefér voči ostatným uchádzačom o... 

Niekto: 

Ja. Môžem ja? 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

V čom takom?  
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Niekto: 

Volebný sľub! 

Starosta: 

Volebný sľub, hej? (smiech) No len pozor! Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka na 

pána.. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Takže pán inžinier, keď teda by ste získali našu dôveru tak sa neobávate tejto kontroly, 

áno? Môžeme to takto chápať? Že vlastne to tu môžeme zaviazať, áno? 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Obávam sa (smiech) ďaleko viac iných vecí ako tejto kontroly, že.. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ďalej diskusia, nech sa páči. Takže pokiaľ už nie sú diskusné príspevky, 

dovolím si ukončiť diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Pokiaľ teda 

spracovateľ nechce záverečné slovo.. 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Nie. 

Starosta: 

Ďakujem, takže poprosím návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na II. polrok 2016. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. (smiech) Za hlasovalo 20 poslancov, jeden sa zdr.. jeden nehlasoval. Ten 

čo si nechal kartu a odišiel. Takže za hlasovali 20, všetci prítomní. Takže konštatujem, že návrh 

bol schválený.  

Poprosím keď odchádzate z miestnosti tak vytiahnite tu kartu aby.. Neviem či toto má 

nejaký vplyv na to kvórum hlasovacie, ale asi... ukázalo tu percentuálne ako keby tu bol ten 

človek. Ale nie je tu. Áno? Dobre. Ďakujem pekne, poďme teraz k bodu č.18. 
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18. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca 

 

Starosta: 

Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca. Pán inžinier 

Vanda, ktorý je zodpovedný za tento materiál, je už na ceste. Ja len stručnosti, vlastne máte tu 

chronologicky zoradené všetky veci, ktoré sa udiali aj k poslednému zastupiteľstvu. Máte to na 

poslednej strane. Tam len, žiaľ musíme zopakovať verejné obstarávanie na renováciu okien 

a reštaurovanie okenných častí keďže vlastne všetci tí uchádzači boli, tam niečo im chýbalo. 

A vlastne ten odborný garant, Úrad vlády, verejné obstarávanie odporučil zrušiť, túto súťaž. 

Poprosím pána Vandu, aby teda v stručnosti uviedol tento materiál ešte. Bod č. 18 Informácia 

o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca, k tomu materiálu Vás poprosím 

úvodné slovo. 

Ing. Vanda, vedúci oddelenia investičného: 

Pán starosta, ten materiál (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

To bolo stiahnuté. Poprosím. 

Ing. Vanda, vedúci oddelenia investičného: 

Dobrý deň. Takže práce prebiehajú na paláci podľa vopred stanoveného harmonogramu. Na 

ten hlavný projekt, ktorý zabezpečuje rekonštrukciu strechy a fasád je v stave, že hlavná časť 

strechy z uličnej strany a pravé tj. severné krídlo strechy je hotové. Jediná, posledná časť, ktorá 

ostáva je tá najkratšia severná časť strechy, ktorá by mala byť podľa nastaveného harmonogramu 

hotová.  

A čo sa týka fasádnych prác. Z dvornej fasády nám ostáva sokel a vymaľovanie. Posledný 

náter fasády. A z uličnej strany je fasáda kvázi pred absolútnym dokončením, čoho dôkazom je aj 

to, že minulý týždeň sme s demontážou lešenia na uličnej fasáde. To znamená, že ak dodávateľ 

splní podľa vopred stanovenej dohody svoj harmonogram, tak do 30.-ho t.j. do 4 dní by sme mali 

mať odhalenú uličnú fasádu na Štefánikovej ulici. Takže to sa týka tých hlavných prác, ktoré 

prebiehajú.  

Máme tam potom ešte vlastne dobeh ďalších vecí. Čo sa týka reštaurovania okien, tam 

bohužiaľ, v postate tá súťaž, ktorá prebiehala, nejakým pričinením alebo z nejakej viny 

uchádzačov, ktorí nesplnili kritériá zákonom stanovené, musela byť zrušená. A následne sa 

vypísala nová súťaž verejného obstarávania a tam podľa toho nastaveného rozpisu by sme okolo 
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5. júla mali otvárať prvé obálky časti Ostatné a na základe splnenia tých kritérií, ktoré dúfajme sa 

naplnia.. 

Starosta: 

Koľkého júla? 

Ing. Vanda, vedúci oddelenia investičného: 

Okolo 5. – 7. júla. 

Starosta: 

Ďakujem. 

Ing. Vanda, vedúci oddelenia investičného: 

...by sme potom pristúpili vlastne k otváraniu cenových ponúk a následne by prebiehala 

elektronická aukcia. Máme pripravené takisto verejné obstarávanie na rekonštrukciu kotolne, kde 

sme obdržali vlastne grant od poskytovateľa. A ďalším realizovaným v podstate nejakým tým 

stavebným procesom na Pistoriho paláci sú vlastne elektronický zabezpečovací systém, kamerový 

systém a protipožiarny systém. Táto vec je v podstate pred ukončením, akurát tam prebieha 

testovacia prevádzka a zaškolenie personálu respektíve všetkých tých nájomcov, ktorí sú v tom 

paláci, dodávateľom zariadenia. Takže to sú všetky aktivity, ktoré prebiehajú.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, pán poslanec Holčík sa prihlásil, nech sa páči. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne. Ďakujem najmä že sa podarilo tú fasádu včas urobiť a je naozaj veľmi 

pekná. Ale chcem veľmi poprosiť, aby bol zákaz tam dávať hnusnú a nevkusnú reklamu, ktorá tú 

fasádu znehodnocuje a prekrýva. Skutočne to, čo tam bolo pred touto rekonštrukciou, bola hanba. 

Týka sa to ináč aj Zichyho paláca, že krásna mreža na balkóne je furt zalepená rôznymi škaredými 

plagátmi a toto sa objavuje aj na fasáde. Čiže špeciálne na tej Štefánikovej ulici by sa tá fasáda 

nemala nijakými reklamami, plagátmi a hnusnými obrázkami zakrývať. Ďakujem. 

Starosta: 

Súhlasím s Vami. Poprosím teda aj oddelenie kultúry, aby zvážilo inú formu propagácie na 

Zichyho paláci. Neviem či využívate tú...na tom balkóne vonkajšom, áno, áno. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Kto má? 

Niekto: 

Galéria Z. 
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Starosta: 

Dobre, tak poprosím majetkové oddelenie... nie je tu teda nikto... aby majetkové oddelenie 

požiadalo vlastne nájomníka aby odstránili tento reklamný pútač, aby tam nebola umiestňovaná 

reklama. Súhlasím s tým, že ak chceme my ako samospráva bojovať proti tomu reklamnému 

smogu, sami by sme nemali dopúšťať aby na našich objektoch boli takého reklamy. Takže 

poprosím pána prednostu aby toto zabezpečil.  

Pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Ja sa chcem opýtať kedy bude Zichyho, kedy bude Pistoriho palác tak 

sprístupnený, že sa budú môcť akcie, ktoré teda sú tam plánované, konať aj  vonku aj vnútri. Lebo 

myslím si, že tie okná by až tak nemuseli byť... Ja viem čo chcem povedať kvôli tomu, že tento 

mesiac som sobášila v sobotu a dostala som šok. Ja som bola v piatok pozrieť či funguje fontána, 

lebo som urgovala fontánu na nádvorí Zichyho paláca, lebo som v sobotu sobášila. A ja som 

zistila, že my máme v mojom poňatí blšák zo Zichyho paláca! Bol tam Knižný kolotoč alebo 

niečo podobné kde sa predávali po domácky vyrábané, tam vyrábané koláčiky, nalievali sa tam 

malinovky, všade po zemi sedeli ľudia, zo schodiska, ktorými idú nevesty, sobášiaci sa, tak sme 

videli do hrncov ako sa varí a tak ďalej! My, Zichyho palác, v sobotu rezervovaný je pre svadby, 

ľudia si za to aj platia! Nie pre to, aby tam obchádzali hordy ľudí.. Tá akcia sa vôbec do toho 

nehodila, ja neviem či som to potvrdila ja a už odmietam en bloc potvrdzovať (nezrozumiteľné) 

akcie v Pistoriho paláci. Preto chcem vedieť že odkedy a dúfam, že som sa na to ja nepodpísala, 

že bude to v Pistoriho a potom sa povedalo, že to bude v Zichyho. Bolo to strašné! Miešali sa nám 

turisticky v kraťasoch poobliekaní ľudia, pomaly do sobášnej sály a tak ďalej.. Nechcela by som, 

aby sa toto ešte raz zopakovalo. Takže kedy bude ako tak sprístupnený Pistoriho palác na to, aby 

mohli prebiehať akcie. Toto je dobrá akcia na Pistoriho palác, na nádvorie, na všetko. Nie na mini 

dvor Zichyho paláca. Kedy to asi bude môcť byť? 

Ing. Ladislav Vanda, vedúci oddelenia investičného: 

Tento hlavný projekt, vlastne tá realizácia, je plánované, jej ukončenie je plánované na 

prelom júla a augusta. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Super! Čiže september by sme v podstate viac-menej.. 

Ing. Ladislav Vanda, vedúci oddelenia investičného: 

Nadväzne na to máme stále vlastne v pláne robiť rekonštrukciu kotolne, čoho by sa kvázi 

nemuseli tieto akcie týkať... 

 Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 
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No to áno, to som chcela... 

Ing. Vanda, vedúci oddelenia investičného: 

Ale sú tam stále v hre tie okná. A tie okná pravdepodobne budú odstavovať určité trakty, 

poschodia alebo miestnosti v rámci toho paláca, takže... 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ale to bude.. Tuná bol problém v tom, že bolo lešenie a boli materiáli poskladané  na 

nádvorí a tým pádom boli veci odstavené. Čiže gro veľkej tej vonkajšej veci, lebo tie okná sa 

budú robiť postupne. Určite. 

Ing. Vanda, vedúci oddelenia investičného: 

Áno. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

By mali byť od toho septembra. Ďakujem. Ja by som nechcela aby sa toto opakovalo. Bola 

to dehonestácia obrazov a celého paláca, ďakujem. 

Ing. Vanda, vedúci oddelenia investičného: 

Ešte treba vlastne podotknúť, že stále je tam naša žiadosť o ďalší nejaký príspevok na 

odvlhčenie dvora a na tie (nezrozumiteľné) úpravy. Takže v prípade, že by sa k tomu pristúpilo, 

tak je možné že zase bude kvázi zabratie toho nádvoria. Ale keď k tomu nepristúpime, tak platí 

stále ten august.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Holčík, faktická poznámka. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne. Ja by som prosil, aby sa ani na nádvorí Pistoriho paláca nevarili guláše 

nerobili nulové zábavy! To je šľachtický palác! To nie je nádvorie a ani náves, po česky, na 

dedine! Nech si to robia tam, ale nie v nádvorí takéhoto meštianskeho paláca. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Súhlasím s tým, že nebolo to šťastné. Treba asi naozaj skoordinovať tie 

aktivity aj v Zichyho paláci. Myslím, že bola to akcia, ktorá mala priaznivú odozvu, napriek tomu 

chápem, že došlo tam ku kolízii s tými sobášmi. Tam poprosím, ak naozaj je to možné, pokiaľ ide 

o využitie Zichyho paláca rešpektovať tie termíny tých svadieb. Neznamená to, že celý palác má 

byť vtedy prázdny, ale aby tam bol naozaj citlivo zvolený druh podujatia, ktorý nebude nejako 

prekážať alebo nebude v konflikte, v takom nejakom rozpore s tou sobášiacou funkciou tohto 

paláca.  

Ale toto bolo naozaj.. Pôvodne to malo byť v Pistoriho paláci. Žiaľ, tam to nemohlo byť 

možné a preto bol zvolený Zichyho palác ako alternatíva..  
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A pán poslanec Kollár chce hovoriť. Nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kollár MHA: 

No to čo chcem povedať nadväzuje na to o čom sa tu začalo hovoriť. Že už nám nestačí len 

kontrolovať práce, ktoré sa konajú na Pistoriho paláci, pri jeho obnove, ale trošku sa aj zamyslieť 

v širších súvislostiach o spoločenskom, kultúrnom vyžití a náplni tohto významného paláca, ktorý 

nemá takú náplň, ktorú by si zaslúžil. Pretože tá činnosť, ktorá doposiaľ tam bola robená, bola len 

tak parciálne zabezpečená nejakou nadáciou. A pretože Staré Mesto je mesto seniorov, okolo 

osem tisíc je tu seniorov, by si zaslúžili jeden kultúrny spoločenský stánok na úrovni súčasnej 

doby a potrieb by som povedal.. Keď pozriete na pána Holčíka, tak to je mládenec! Čiže nie 

nejaké kluby dôchodcov kde ľudia hrajú karty, ale kde sa vyžíva spoločensky, odborne, kultúrne, 

títo ľudia. A bol by som rád, keby ste si nie že osvojili ale zobrali na vedomie, že by sa tento palác 

Pistoriho mohol volať Dom Seniorov. Nie Domov seniorov ale Dom seniorov, ktorý by bol 

stánkom pre mladých ľudí. Že pre mladých ľudí (smiech).. pre seniorov. Ktorí sú tak mladí ako 

pán Holčík! Ak niekto tu narába s takými, akože pojmami že paláce a to, aj Palác pre seniorov 

môže byť pekným domom pre seniorov. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Beriem to ako prvý príspevok do diskusie ako ďalej v Pistoriho paláci.  

Pán poslanec Bučko, faktická poznámka. Nech sa páči. 

Poslanec doc. Mgr. art Bučko: 

Je pekné, že starosta to berie ako prvý príspevok, ale téma je úplne iná. Sú to kroky 

v súvislosti obnovy Pistoriho paláca.. 

Starosta: 

Áno. 

Poslanec doc. Mgr. art Bučko: 

Toto nie je... Náš pán nie je kompetentný na to odpovedať aká bude náplň Pistoriho paláca 

alebo ako pokračuje rekonštrukcia.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Takže pokiaľ už nie sú ďalej diskusné príspevky, tak  končím diskusiu 

a poprosím teda návrhovú komisiu o návrh uznesenia k bodu č.18. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem pekne. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto berie na 

vedomie informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa. 
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/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovali všetci prítomní poslanci. To znamená 20 

poslancov hlasovalo za. Takže zobrali ste na vedomie túto informáciu. Bod č.19. 

 

19. 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 na ulici K Železnej Studienke. Poprosím pána Vandu opäť o úvodné slovo. 

Ing. Ladislav Vanda, vedúci oddelenia investičného: 

Tak pri tomto projekte, v podstate po obdržaní súhlasného stanoviska magistrátu Územno-

plánovacej komisie s daným plánovaným projektom sme dávali ešte dokopy nejaké chýbajúce 

dokumenty. Medzi ktoré patril súhlas magistrátu ako vlastníka predmetnej parcely. V správe je 

uvedené, že do 10.6. nie, ale teraz už ten dokument prišiel.. 

Niekto: 

No! 

Ing. Ladislav Vanda, vedúci oddelenia investičného: 

Tak sme ho vlastne kompletne s ostávajúcimi podali na Stavebný úrad, kde vlastne 

očakávajú už len vydanie územného rozhodnutia k danému projektu. Čo sa týka vlastne 

projektovej kancelárie (nezrozumiteľné) projektu, bola im zaplatená čiastka 17 250 € podľa 

zmluvy. Je tam ešte v podstate v hre rozpracovanosť druhej etapy. Pri ich nárokoch vo výške 33 

000 € sme ich požiadali, aby nám zdokumentovali nejakou písomnou formou, kde boli vyzvaní 

napriek ešte neexistujúcemu územnému rozhodnutiu, pokračovať v danom projekte. Bohužiaľ, do 

dnešného dňa sme takýto dokument od nich ešte neobdržali. Takže postúpili sme danú vec, dané 

papiere, respektíve tie formálne záležitosti právnemu oddeleniu na posúdenie či ich nárok je 

opodstatnený alebo teda bezprávny. Bude treba v každom prípade sa rozhodnúť, že jak sa ďalej 

pokračovať s tým projektom, či ho teda dorobiť alebo ho nedorobiť a aké sú priority mestskej 

časti. 

Starosta: 



100 
 

Ďakujem pekne pán Vanda a poprosím diskusia, otváram, kto sa chce prihlásiť? Fakticky 

len? Tak faktická pán vicestarosta. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Takže túto debatu máme za sebou. Minulé zastupiteľstvo sme tu vysvetľovali pomerne 

zložite, že sa oplatí ísť do stavebného povolenia. Akurát sme si tam nechali otvorené vrátka, že či 

teda to bolo z podnetu alebo nebolo to z podnetu. A myslím si, že zastupiteľstvo, aspoň ja som to 

vtedy tak registroval, má záujem ísť do stavebného povolenia aby sme mali toho vrabca či holuba 

stále v hrsti, aby nám po 2 rokoch neuletel. Ako právne povie či tam nemôžeme ísť proti nejakým 

legislatívnym, ale v zásade zastupiteľstvo prejavilo vôľu, aby sme to dopracovali do stavebného 

povolenia.  

Starosta: 

Uhm. Ďakujem pekne. Ďalej niekto? Už nikto, takže končím diskusiu a poprosím teda 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o realizácii investičného 

zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, záujmové 

miesto  K Železnej Studienke. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Konštatujem za 19, jeden sa zdržal. Takže vlastne zobrali ste na vedomie tento materiál. 

Bod č. 12, é, 20. Pardon. 

 

20. 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“ na Poštovej ulici. 

Ďakujem pekne pán Vanda a poprosím pani doktorku Hahnovú o úvodné slovo. Ako je zrejmé 
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vlastne z toho materiálu, ak ste si ho pozreli, tak vlastne nastal tam posun. Náš partner v tomto 

projekte zaujal, vyjadril sa k požiadavke z valného zhromaždenia. Poprosím pani Hahnovú. 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Tak dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo pán starosta. Tak ako v podstate v májovom 

zastupiteľstve ste mali informáciu o tom, že sa konalo valné zhromaždenie a konateľ spoločnosti 

bol vyzvaný, aby teda predložil správu o tom projekte. V lehote, ktorá mu bola stanovená túto 

správu predložil. Správa vlastne obsahuje len to, čo tam máte napísané kurzívou čiže nič viac, nič 

menej, to znamená že viac menej navrhuje, aby sa tento projekt nejakým spôsobom ukončil. My 

momentálne máme pripravenú výzvu aby spolu komunikovali konatelia spoločnosti, spoločníkov 

teda, s tým, že potom na septembrové zastupiteľstvo by sme pripravili návrh materiálu s nejakými 

variantnými riešeniami a už by ste potom rozhodli ako ďalej v tomto smere postupovať.  

Niekto: 

Tak ako čo s tým mám ja? 

Starosta: 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Pán poslanec Holčík. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že pán inžinier Slezko napísal čo napísal, lebo od prvého 

dňa si myslím, že tento projekt je nezmysel. Ja som to už aj predtým, je to na zázname, vždy 

hovoril, len ak by sme teda hlasovali o tom, čo je tu napísané, že berieme na vedomie, tak 

v poslednej vete treba opraviť, že: „zrušiť respektíve previesť obchodný podiel spoločníka“. Tam 

je previezť ako keby sa to na voze prevážalo, ale ide o s. 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Kde to je? 

Niekto: 

Hej! 

Poslanec PhDr. Holčík: 

„ respektíve previesť obchodný podiel“ 

JUDr. Hahnová: 

Áno, jasné. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ja viem, ale gramatika.  

Starosta: 

Kde to je? 

Niekto: 
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Ja to nevidím. 

Viacerí: 

(hovoria naraz, nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Jáj, v uznesení? 

Niekto: 

Hej. 

Starosta: 

Aha! Áno, áno. Takže s; previesť. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

To je len preklep! To nič! 

Starosta: 

Pán poslanec Kollár. Diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Došlo na naše slová, ktoré som povedal keď sme prvýkrát rokovali. A som rád, že sme sa 

nemýlili. Tí statoční, ktorí sa vyjadrili. A dnes mohla Poštová vyzerať trošku inak.  

Niekto: 

Ako? 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ja chodím cez tú Poštovú skoro každý deň zo školy, ale to je niečo hrozného. S tými 

bezdomovcami, ktorí tam v podstate na tých lavičkách, ktoré by sa mali skôr odstrániť pretože 

tam nemôže nikto sedieť. Pretože sme na zastupiteľstve tak nemôžem povedať všetko čo som tam 

videl, čo tam tí bezdomovci robia.  

Ďalej by som chcel sa opýtať aké aktíva a pasíva nám z tohto projektu vyplynuli a aké straty 

alebo prínosy sme z tohto projektu alebo budeme mať pri  tej konečnej bilancii. Pri zrušení. 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

To musíme pripraviť. 

Starosta: 

Pani.. Ja si myslím, že toto následne, ak zoberieme na vedomie túto informáciu, pripravíme 

materiál, ktorý by riešil aj tieto veci.. 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

...na septembrové zastupiteľstvo. 

Starosta: 
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..všetko. Pokiaľ ide o Počtovú ulicu tak pripravujeme tam odstránenie tých betónových 

okruhov alebo tých okolo stromov čo sú a tých lavičiek, kvázi lavičiek čo už ani nie sú lavičkami. 

Lebo tam vlastne vzniká smetisko. A na druhej strane, v spolupráci ( nie je rozumieť) ktoré 

zabezpečilo kedysi dávno dodanie tých lav..., toho mobiliáru, ktorý tam je, to znamená aj tieto 

lavičky, opravu toho. Tam bola pôvodne dohoda, že oni sa o to majú starať v rámci starostlivosti 

o mobiliár mestský, ale potom niekedy počas starostovania, neviem, myslím, že pána starostu 

Čiernika, to bolo zrušené, táto zmluva a odvtedy sa o to nikto nestaral. Takže ten mobiliár, ktorý 

tam je a ktorý bol dosť drahý, tak ten by sme chceli dať teraz vlastne v spolupráci s nimi do 

poriadku. Vlastne aby tá Poštová zase trošku vyzerala. Samotným problémom je samozrejme tá 

stavba alebo tá parcela vedľa, tohto nášho partnera, ktorá je za plotom a ten plot sám o sebe tam 

nepôsobí dobrým dojmom. A on vlastne do istej miery to prostredie determinuje, ktoré tam je.  

Ale chceme aj trošku pritlačiť na Hotel Fórum teda Hotel Crown Plaza, lebo on je teda 

vlastníkom toho verejného priestranstva za hotelom, medzi teda Obchodnou a hotelom a je to ich 

zodpovednosť ako to vyzerá tam. Tiež nie sú dôslední v starostlivosti o tento priestor.  

Takže celkovo by sme chceli týmto, týmito 3 krokmi to znamená oprava lavičiek, 

odstránenie tých kruhov okolo stromov a vlastne demontáže tých zničených lavičiek, 

v úvodzovkách, alebo pozostatku tých lavičiek, a úprava toho priestoru trošku zlepšiť ten vzhľad 

a tú čistotu hlavne na tom... A samozrejme, v spolupráci s Mestskou políciou riešiť aj tých 

bezdomovcov.  

Asi viete, že v súvislosti s predsedníctvom, teda možno neviete ale bolo to zverejnené, je 

tam problém, že hotel Austria Trend hotel, ktorý je na Vysokej ulici je jednej z hotelov, kde majú 

byť umiestnení alebo ubytovaní delegáti alebo teda ministri alebo predstavitelia a účastníci tých 

podujatí, ktoré budú v Redute. A v tejto súvislosti od nás požiadalo Ministerstvo, myslím že, 

zahraničných vecí o súhlas na parkovanie vozidiel na Poštovej ulici. Ja som podpísal nesúhlas 

s týmto a som im odporučil aby hľadali iné riešenie. Z pohľadu bezpečnosti viem, že ani 

Ministerstvo vnútra nie je spokojné s výberom tohto hotela, lebo je dosť komplikovaný prístup 

k nemu. Tak sme odporučili nech to riešia cez Vysokú ulicu, ale rozhodne nie cez Pešiu zónu na 

Poštovej ulici. Je pravda, že v súvislosti s tým predsedníctvom sa tam trošku zlepší verejný 

poriadok to znamená, že asi tam bude väčší pohyb policajtov a tým pádom bude aj menší výskyt 

asociál..., nie, to sú bezdomovci, to sú často asociáli to znamená ľudia, ktorí majú domov, ale 

vyhovuje im ten spôsob života na ulici, konzumácia, stretávanie sa, atď.  

Pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 
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Ďakujem. Ja som alergická na slovo, že kvôli bezdomovcom vymiznú lavičky zo Starého 

Mesta! Prosím vás! Nezoberme si toto naozaj ako fakt. Nemôžu predsa kvôli bezdomovcom 

zmiznúť lavičky! Takisto aj na tej Poštovej! Tam sú krásne zelené stromy, tam je chládok, to je 

jedna krásna alej, ktorá je škoda nevyužiť na to, aby si tá kopa ľudí, ktorá tadiaľ ide. To je masa 

ľudí, ktorá tadiaľ prechádza, aby si naozaj nemali kde sadnúť. Tak robme niečo s bezdomovcami! 

Ale môžem povedať, že na Hlavnom námestí, kde tiež nemôžu byť lavičky lebo prídu 

bezdomovci, jak týchto... 

Starosta: 

Už tam sú! 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

..pár lavičiek tam je, žiadni bezdomovci nesedia! Bitka je o tie lavičky! Normálne ľudia 

čakajú, že niekto vstane a rýchlo si sadne niekto iný na tú lavičku. Takže prosím vás, dávajme 

lavičky a riešme bezdomovcov naozaj mestskou políciou alebo iným spôsobom!  A Poštová, teraz 

častejšie sa tade pozerám alebo idem a to je jeden krásny zelený koridor, ktorým prechádza 

obrovská masa ľudí. Ja som rada, že skončia tieto stánky, ja som bola od začiatku proti. Ja som 

povedala, že ja mám na Hlavnom námestí vianočné trhy, ktoré milujem a ešte radšej som keď 

skončia! A každý rok znovu čakám, že budú ale o mesiac sa teším, že skončia. Keď som si 

predstavila, že tu budeme mať tie stánky non-stop a stále a nikto si neuvedomuje zázemie tých 

stánkov. To že všade mali byť a mal sa o to postarať ten dotyčný čo tam má postavený plot a toto 

všetko malo byť len kvôli tomu, aby on vyriešil svoju stavbu za plotom. Nič sa nevyriešilo, nič sa 

nevyrieši. Dúfam, že nás to nebude stáť veľa peňazí. Som veľmi zvedavá na to vyčíslenie. Ja som 

od začiatku hlasovala proti a bola som proti. Dúfam, že teda to dotiahneme do šťastného konca. 

Som vďačná tomu pánovi čo toto navrhol. A prosím vás keď zlikvidujete tie la.., ja som tam 

videla normálnych ľudí sedieť nie bezdomovcov, urobme tam niečo pod tými stromami! Tu 

hovoríme, že všade je peklo. Tam je krásny chládok! Tam si ľudia naozaj chcú sadnúť a to 

prostredie je na to ideálne! Nejaké lavičky keď zlikvidujete, prosím vás, tie dajme nejaké iné 

a riešme bezdomovcov iným spôsobom. Nie že nedáme lavičky lebo prídu bezdomovci! Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Musím povedať, že skúsenosti a postoj obyvateľov Starého Mesta 

k lavičkám na verejnom priestranstve v blízkosti ich obydlí sú veľmi negatívne. Vieme aká bola 

reakcia keď tu bola úvaha, že na Grösslingovej by po rozšírení toho priestoru chodníka tam mohli 

byť umiestnené lavičky. Tak okamžite obyvatelia domu Liga pasáže reagovali ´preboha len nie 

lavičky!´ pretože sa nám sem nasťahujú asociáli z celého okolia. Takže toto je jeden problém, 

ktorý je a s ktorým musíme počítať a musíme to brať do úvahy, že naozaj naši obyvatelia.. To isté 
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máme prípad na Židovskej ulici, kde vlastne ako náhle bolo prezentované, že by tam mohli byť 

lavičky, tak obyvatelia Židovskej povedali ´Len nie lavičky, lebo nám tam... chceme radšej autá!´ 

Nechceme lavičky lebo na tých lavičkách budú zase vysedávať nejakí, a konzumovať alkohol 

a proste bude tam neporiadok a tak ďalej. Toto je žiaľ ako stav nášho mesta, že ľudia, domáci 

obyvatelia nechcú niečo čo je vonku bežné, bežný mestský mobiliár ako sú lavičky. Takže toto 

treba tiež samozrejme brať do úvahy.  

Pani poslankyňa Černá, faktická poznámka na pani Ležovičovú. 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

No lavičky. To je pravda, mňa za to chceli na Kalvárii križovať keď som tam protežovala 

lavičky. Lebo že tam chodia, prepytujem, sa rozmnožovať podaktorí. Ale viete, pozerala som... no 

hovorím veľmi slušne, uznajte! To je ten zákusok! Nie, videla som jak to riešia v zahraničí kde 

tiež je teda bohato bezdomovcov a asociálov. Tie lavičky nemôžu byť iba v kuse, aby sa tam 

nesmelo, nemohlo natiahnuť! To sú lavičky, aj pretiahnuť, no! Ale to sú lavičky, ktoré sú na tej 

ploche rozdelené na také tri, presne, jednotlivé sedadlá a už sa tam sexuálna výchova nekoná.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Osuský, faktická poznámka na pani Ležovičovú. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Rád by som Halku podporil s tým názorom, ktorý hovorí proti deštrukcii tých kruhových 

lavičiek okolo stromov. To, že tam ľudia nahádžu svinstvo, to tak chodí. Ale oni nahádžu všade. 

To znamená jednoducho by sa tie 2,5 metra v priemere merajúce polkruhy čistili. Tak to chodí. 

Tak ako sa čistí akákoľvek iná časť, nie je problém vyčistiť. Tam sa netreba spúšťať do 5 

metrovej hĺbky, to sa proste vyčistí ako čokoľvek iné. A skutočne ako hovorí správne Halka je 

totižto fajn, že bezdomovci sedia aj na tých rovných lavičkách na protiľahlej strane, takže riešenie 

toho, že orgány povinné konať v nejakej súvislosti nekonajú dostatočne alebo vôbec, nie to, že 

vypílime všetky lavičky v meste. Lebo je pekné, názor ľudí od Liga pasáže, že oni nechcú 

lavičky. Keby si iní povedali, že nechcú zase na Hviezdoslavovom námestí lavičky, lebo oni tam 

bývajú a ďalší povedia, že si neprajú ešte dobre mať na dunajskom Nábreží lavičky, lebo ešte 

(pípanie) aj tam budú bezdomovci. Toto nie je riešenie. Ustupovať ľudom, ktorí si neprajú 

lavičky. V Paríži na Place des Vosges, ktoré je obkolesené historickými stavbami je plno lavičiek 

a nijakého blbca nenapadne, že ich zrušia lebo tam niekto môže sedieť! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Samozrejme, že tie kruhy okolo tých stromov... Je tam jeden problém. 

Z pohľadu manuálu verejných priestranstiev mesta Prahy, ktorý je do istej miery aj pre nás 

inšpiráciou, pretože majú tam oni vyriešené mnohé veci, ktoré sa týkajú aj verejných 
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priestranstiev a údržby zelene, tak oni neodporúčajú tento model týchto skruží okolo kmeňov 

okolo koreňov. A naopak oni presadzujú, že to  je proste nevhodný spôsob z pohľadu toho stromu 

ako je ten, že je to vlastne okolo toho stromu. Takže oni odporúčajú proste aby to bolo naopak 

v pochôdznej.. 

Niekto: 

..aj betón? 

Starosta: 

Áno aj betón.  

Niekto: 

Zrovnať to so zemou? 

Starosta: 

Tak, tak. Tak. A s tým, že ako že rozšíriť a prispôsobiť tej korune, samozrejme ten aby bol 

pochôdzny, ten priestor a pochopiteľne lavičky pod tie stromy určite áno. A presne tak ako 

povedala pani poslankyňa Černá, áno tie, ktoré sú takýmto spôsobom členené. My sme boli spolu 

v Budavári a tam to majú vyriešené presne týmto spôsobom a majú to... Magistrát to síce Starou 

tržnicou riešil takými plechmi alebo takým hrubým nejakým ohnutým železom, ale nemalo to 

veľkú, pri niektorých to už aj zmizlo, majú s tým problém. Ale tento maďarský model, ktorý sme 

videli v tom Budavári, čo je vlastne naša partnerská mestská časť, tak tam to mali vyriešené veľmi 

takým, konštrukčne lepším spôsobom, že jednoducho to nemožno odtiaľ, aj to spevňuje tú lavičku 

aj to vlastne člení na tie 3 časti. Takže touto cestou by sme určite chceli ísť.  

Pani poslankyňa Ležovičová ešte. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ja k tomuto, toto som chcela počuť! Na Hlavnom, Františkánskom, mne to je, všade a som 

obyvateľ. Ja mám iné problémy sú s asociálmi a tak ďalej. Oveľa väčšie ako to, že nebudeme 

stavať lavičky lebo si tam sadne ľahne niekto, bezdomovec. Takže naozaj, bezdomovcov na 

lavičkách, robme ich delené, členené, dvojky na Hlavnom sú výborné, nehovoriac o tom, že nie sú 

teraz primontované tak ľudia si ich nosia po celkom Hlavnom námestí ale prosím, pokiaľ 

nezmiznú je to dobré.  Ale toto riešme, nie že neurobíme lavičky lebo prídu bezdomovci; riešme 

hluk, riešme vracanie, čúranie a neviem čo, ale nie že nedáme lavičky. Tým nevyriešime 

bezdomovcov a naozaj, do tej pešej zóny patria lavičky a dupľovane keď je tam niekde chládok! 

Ďakujem. 

Starosta: 

Súhlasím. Pán poslanec Ziegler. 

Poslanec Ing. Ziegler: 
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Ja sa chcem len spýtať keď to tu už padlo, tá Židovská, teda tí obyvatelia mali veľké 

námietky voči tým lavičkám, že či tam teda budú alebo nebudú tie lavičky vo finále? Ďakujem. 

Starosta: 

Môžeme tieto veci riešiť v bode Rôzne, aby sme... Zatiaľ je situácia taká, že je riešená 

revitalizácia povrchu. Plánujeme urobiť v priebehu leta alebo teraz v júli stretnutie s obyvateľmi 

aby sme si ujasnili, že vlastne ako ďalej. Určite nechceme robiť nič čo by bolo proti nim, ale zas 

na druhej strane, ten verejný priestor si pýta aj niečo takéto, nejaký mobiliár. Takže zatiaľ nie je 

definitívne rozhodnuté. Zatiaľ je definitívne rozhodnuté len o tej revitalizácii toho povrchu, o tej 

komunikácii a všetky ďalšie vlastne kroky, ktoré budú nasledovať budú komunikované 

predovšetkým teda, samozrejme že aj s poslancami ale aj s tými obyvateľmi tej ulice. Takže ak 

môžeme (pípanie) venujme sa tomu... 

Pán vicestarosta ešte. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Len jednou vetou. Všetko platí čo povedal pán starosta. Aby som ušetril čas, tak v druhej 

fáze, ktorá bude cez jeseň, by sme chceli využiť na dotvorenie vlastne tej pešej zóny a tam zrejme 

budeme rozprávať o lavičkách, o výtvarných dielach, atď atď. Ďalej chceme urobiť súťaž 

výtvarníkov, architektov  a dizajnérov aby to malo taký punc, že je to objektívne atď...  

Starosta: 

Hm! 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

..a myslím, že začínajú už hlasy aj na Židovskej, že vlastne niektorým sa to páči, niektorí by 

tam chceli mať stále pred sebou len parkovanie, ale myslím, že dôjde k nejakému konsenzu. 

Takže taká je moja odpoveď. 

Starosta: 

Pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky tak dovolím si ukončiť diskusiu k tomuto bodu 

a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová PhD.: 

Keďže návrhová komisia nedostala žiaden návrh na zmenu uznesenia hlasujeme prosím 

o materiáli tak, ako bol predložený. 

Starosta: 

Takže prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 
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/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo všetci prítomní poslanci to znamená 19 

poslancov za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Takže zobrali ste na vedomie túto informáciu 

s tým, že my pripravíme do septembrového zastupiteľstva návrh krokov, ktoré súvisia 

s vysporiadaním týchto vzťahov.. 

Niekto: 

Nie je rozumieť. 

Starosta: 

Samozrejme. Bod č. 21. Bod Rôzne. 

 

21. Rôzne 

 

Starosta: 

Bod Rôzne. Pani Remišová, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD: 

Ďakujem pekne. Ja by som do bodu Rôzne chcela zaradiť Informáciu o krokoch 

vykonaných, tá 17-ka čo ste stiahli. O Staromestskej. A tam by som chcela prejednať dlh, obnovu 

Židovskej ulice, revitalizáciu. A prečo, teda ak dvaja poslanci z dozornej rady zo Staromestskej sa 

sťažovali, že im neboli poskytnuté adekvátne informácie. A chcela by som sa vlastne spýtať, že 

kto revitalizuje tú Židovskú ulicu, či bolo robené verejné obstarávanie a za koľko je tá Židovská 

ulica obnovovaná. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD: 

A v rámci toho, pardon, v rámci toho by som chcela predložiť uznesenie, ktoré som dala aj 

v písomnej forme v rámci tohto bodu, aby poslanci miestneho zastupiteľstva dostávali pravidelnú 

informáciu na zasadnutiach o hospodárení Staromestskej spoločnosti, ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Boháč, faktická poznámka. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Uhm, počkajte, ja som chcel diskusný príspevok, takže.. 

Starosta: 

Dobre.. 
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Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Takže beriem.. 

Starosta: 

Dobre, takže pán poslanec Dostál. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ďakujem. Ako som avizoval pri schvaľovaní programu a chcel by som aby na pôde 

zastupiteľstva zaznela informácia o vývoji situácie vo vzťahu k TERMING-u a Bratislavskej 

teplárenskej spoločnosti. Chcel by som kolegov informovať, že a spolu s pánom poslancom 

Kollárom sme sa stretli so zástupcami vlastníkov respektíve vlastníkmi bytov z bytových domov 

napojených na výmenníkovú stanicu na Chorvátskej 1, kde bola z ich strany deklarovaná snaha 

odpojiť sa od TERMMING-u. Podávajú viacerí z nich sťažnosti, urobili si prepočty, porovnania 

tepla, kedy brali teplo priamo do Bratislavskej teplárenskej spoločnosti a keď berú reálne teplo od 

TERMMING-u ako od sprostredkovateľa. Na stretnutí sa zúčastnil aj zástupca Bratislavskej 

teplárenskej spoločnosti. Informoval o tom, že Bratislavská teplárenská spoločnosť odpovedala na 

tú žiadosť, ktorú poslal pán starosta ohľadom možnosti, že by Bratislavská teplárenská spoločnosť 

prevzala tie rozvody, ktoré nie sú zverené TERMMING-u. Ten list, aj odpoveď Bratislavskej 

teplárenskej, sme dostali my ako poslanci formou emailu. Takže situácia je taká, že v tejto chvíli 

asi nie je reálne realizovať zmenu od TERMMING-u k Bratislavskej teplárenskej celoplošne. Je 

ale záujem zo strany Bratislavskej teplárenskej zistiť si podmienky, ktoré sú viazané jednak na 

spor s Pentou, jednak na prípravu novej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ale aj na 

technické podmienky týkajúce sa tých sekundárnych rozvodov. A následne sa stretli aj s pánom 

starostom a hovorili sme o možnosti, že by ako pokusne, pilotne skúsili sa odpojiť od 

TERMMING-u a prejsť ako priamo k Bratislavskej teplárenskej spoločnosti tie domy práve ktoré 

sú naviazané priamo na túto výmenníkovú stanicu na Chorvátskej 1. Čo by mohlo byť technicky 

jednoduchšie. Neriešilo by sa to formou výpovede tej nájomnej zmluvy ale teda s odvolaním sa na 

článok.. (nie je rozumieť) ktorý zaväzuje TERMMING poskytnúť súčinnosť v prípade záujmu 

obyvateľov. Teda boli sme informovaní, že pán starosta osloví BAT-ku, že za akých podmienok 

by toto bolo možné a potom teda budeme pokračovať ďalej. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. To bolo vlastne vyčerpávajúco povedané, čo sa stalo. Pán poslanec Kollár, 

faktická poznámka k tomuto. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Áno, ja by som len chcel doplniť, že celý tento proces sa spustil z iniciatívy občanov, ktorí 

sú vlastníkmi bytov Justičná, Chorvátska, Lužická, Karadžičova A ja som organizoval tieto 
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stretnutia, jak so zástupcami BAT-ky aj s pánom starostom. Chcem ešte povedať a poďakovať 

pánovi Dostálovi, ktorý jediný reagoval zo všetkých poslancov, ktorých sme oslovili, ktorí tam 

majú svoj volebný obvod a poďakovať mu za iniciatívu v tomto smere. Aj za určitý prísľub ak to 

tak môžem povedať, pán starosta, z Vašej strany, že pomôžete aby táto parciálna operácia 

odpojenia sa tejto výmenníkovej stanici na ktorej sú napojené tieto ulice sa zrealizovali. 

Prebiehajú v súčasnosti stretnutia majiteľov po jednotlivých bytových domov, ja sa zúčastním aj 

Justičnej a verím, že tento proces bude takým nie pilotným, ale parciálnym v tom smere, že to je 

cesta schodná. Ďakujem. 

Starosta: 

Návrh uznesenia, to máš zlý papier.  

Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ďakujem pánu poslancovi Kollárovi za doplnenie a teda aj za jeho iniciatívu v tejto veci.  

Ja by som to nebral tak, že iní poslanci nemali záujem. Nie každý sa dokáže uvoľniť a prísť 

na stretnutie počas pracovnej doby.  

Ale aj z toho stretnutia, ktoré sme absolvovali s tými vlastníkmi bytov a ich zástupcami, aj 

z tých sťažností ktoré teraz prebiehajú, je zjavné, že tá nespokojnosť s vyššími cenami tepla 

a záujem ak existuje možnosť, tak ich znížiť, je vec širšieho záujmu obyvateľov Starého Mesta, 

teda prinajmenšom z týchto domov. Že to nie je vec len toto, že nejaké dve občianky sú 

nespokojné ako to tu bolo občas podsúvané, že v zásade všetci ostatní sú spokojní a preto sa 

neozývajú. Na tomto prípade vidíme, že ten záujem je podstatne, podstatne vyšší. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Boháč. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč 

Ja po konzultácii alebo nejakých mailových výmenách s obyvateľmi Židovskej ulici, 

konkrétne pani (nezrozumiteľné), myslím, že viacerým nám poslala komunikáciu, budem 

interpelovať, žiadať o odpoveď Mestskú políciu s termínom do 7 dní, že či vybavia policajtov 

drégermi aby bolo možné preukázať alkohol a návykové látky u kontrolovaných osôb. Pokiaľ 

príde negatívna odpoveď, zaväzujú sa iniciovať zbierku medzi poslancami alebo osobami, ktoré 

budú ochotné, aby sme zakúpili štartovacie drégery a venovali ich polícií. Chcú, aby sme odbúrali 

ten argument, že vlastne nevedia poukázať mladistvým a podobným, ktorí napríklad aj v časti 

Židovskej, u Čerta a podobne. Tvrdia, že toto je bariéra, ktorá im prekáža v tom, aby vedeli 

usvedčiť týchto ľudí. Takže myslím, že tak sme sa nejako mailovo dohodli, že by bolo vhodné. 

Takže takúto interpeláciu dám. A... 
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Starosta: 

Ja len dovolím si upozorniť, teraz sme v bode Rôzne. Interpelácie sú bod 23.  

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč 

Aha! 

Starosta: 

To znamená neskôr. A vo všeobecnosti, že jediný vlastne na úvod zastupiteľstva alebo 

zasadnutia pri schvaľovaní programu ohlásil bod Rôzne pán poslanec Dostál. To znamená, že aby 

sme sa držali tých bodov, ktoré sa dali do Rôzneho.. 

Viacerí: 

(Nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Povedať môžeme, jasné, hej hej. Ja len hovorím, že máme potom bod č.23 to sú 

interpelácie, hej?  

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Tak neviem... Či to dám do interpelácie, už to opakovať nebudem, ale... 

Viacerí: 

(Nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Dobre, jasné.  

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Tak to dám do Rôzneho, vlastne nejaká žiadosť taká. 

Viacerí: 

(Nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Tak dal som.. v Rôznom...no, hej! Dobre. A  druhá vec čo by som chcel. Keď veľakrát 

o tom rozprávame, však už to tu zaznelo, a je to znova s pohľadom, že ideme si vybaviť problémy 

okolo toho Čerta a tej Židovskej. Keby sa mohli robiť nejaké tie integrované zásahy, teda tej 

štátnej polície s mestskou políciou, aby sme my ako mestská časť a poslanci to vyžadovali. Tým 

dupľom, že od zajtra teda začne aj predsedníctvo Európskej únie a ja si myslím, že nerobí nám to 

moc dobrú reklamu. Takže je to na to titul, aby štátna polícia mala záujem o vykonávanie týchto 

kontrol. Takže tieto dve veci do Rôzneho by som dal. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová, faktická poznámka. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD: 
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Na pána Boháča. My sme včera práve Beblavého Čerta riešili na komisii dopravy, neviem či 

si tam vtedy už bol alebo až neskôr. Neskôr, čiže, len Ti poviem, že sme sa práve o tomto 

rozprávali. A dohodli sme sa, aj s predsedom Ivanom aj s policajtom, že pôjdeme spolu na výjazd 

piatkový práve do tejto oblasti, aby sme videli na vlastné oči... môžeme aj, môžeme... aby sme to 

videli na vlastné oči a videli tie zásahy, aj ako sa správajú tí ľudia vlastne aby sme to naozaj videli 

a zažili si to. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD: 

Ďakujem pánovi Boháčovi, že otvoril tento bod. My sme to tu preberali aj veľmi búrlivo na 

dopravnej komisii. Tam sme sa práve uzhodli na tom, že pán policajt na zoberie na ten výjazd a 

ukáže nám aké ťažké to je. A ja tomu, ako týmto mestským policajtom skutočne verím, že akože 

personálne kapacity nestačia, ale však uvidíme. No a tak vlastne by som chcela apelovať na to, 

aby sa požiadali štátni policajti o súčinnosť. Aby tam chodili minimálne v týchto letných 

mesiacoch, piatok, sobota, nedeľa posilnené hliadky a robili poriadok, aby naši občania mali 

konečne pokoj. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Holčík. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ja tu mám v Rôzne len pripomienku, že je tu veľmi veľa starých stromov, ktoré sú bútľavé, 

zlé a ktoré dávno mali byť odstránené. V sobotu, keď bola tá búrka večer tak sa zlomil strom, 

ktorý je v našej záhade školy na Podjavorinskej ulici a padol na Svoradovu ulicu. Dodnes celý 

chodník je ním zaprataný. Prosím? Áno, to on sa vyvalil takto, polovica toho stromu.. 

Starosta: 

Hej! 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ja viem, že sa v tej záhrade v minulom roku... 

 Starosta: 

Tam sa robilo! 

Poslanec PhDr. Holčík: 

..niečo z toho vyťalo, ale prosil by som aby sa ešte viac, lebo toto je životu nebezpečné. 

Starosta: 

Hlási sa, faktická poznámka, pani Párnická. 

Poslankyňa Párnická: 
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No chcem len povedať, že keď je víchrica tak váľa aj zdravé stromy a nielen stromy ale aj 

železobetónové nejaké, aj žeriavy už som videla.. No ale ja chcem hovoriť k tomu, že pokiaľ nám 

prokurátor vlastne nezušil to VZN-ko o pití na verejnosti..  

Starosta: 

To mám! 

Poslankyňa Párnická: 

...ktoré bolo, ale že v podstate prokurátor zrušil.. bol tam, že sa.. 

Starosta: 

Nám nie! Mestskej časti nie, to bol Magistrát. 

Poslankyňa Párnická: 

...bolo na meste, ale že obmedzoval akože pitie na verejnosti. Takže v podstate ide to, že 

obec nemá také právomoci, aby si zaregulovala... Tak by som prosila našich poslancov, ktorí sú aj 

teda v parlamente aby niečo aj v tomto smere v spolupráci so ZMOS-om alebo ZMS-om urobili. 

Starosta: 

My máme vlastné VZN-ko kde vlastne sú tie ulice vymenované, kde je tiež zakázaná 

konzumácia alkoholu na verejnosti. A v zmysle tohto nášho VZN-ka budú osadené aj na 

Beblavého ulici a v okolí tabule, ktoré budú na to upozorňovať a tým pádom aj ten zásah bude, 

mestskej polície alebo štátnej polície, mať oporu v tom, že boli na verejnom priestranstve 

upozornenia a napriek tomu to porušovali. Takže je tam trošku iný prístup.  

Pán poslanec Bučko. Faktická poznámka. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Ďakujem pekne. Prečo nevyužijete, pán starosta, práve to čo sme vraveli predtým keď 

neprešla tá regulácia? Alebo zonácia jednotlivých tých miest. Že využijete to, čo je jediné teda 

úplne jasné, čitateľné právo tých občanov na ten nočný pokoj od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny 

ráno. Lebo ste myslím spomínali niečo v tom slova zmysle, že potom teda budete prosto limitovať 

otváracie hodiny týmto časom. 

Starosta: 

Takto. Tie otváracie hodiny sú už limitované, asi viete 18. júna uplynulo polroka od 

rozhodnutia Najvyššieho súdu, ak sa nemýlim, o právoplatnosti rozhodnutia Najvyššieho súdu. To 

znamená, že tie ustanovenia nášho VZN-ka, ktoré hovorili o osobitnej prevádzkovej dobe stratili 

nielen účinnosť ale aj platnosť. A všetky tieto žiadosti o osobitnú prevádzkovú dobu mestská časť 

musí zamietnuť a zamieta, pretože nemá legislatívu na to, aby určila osobitnú prevádzkovú dobu 

po 22:00 hodine. A to sa týka vlastne aj týchto prevádzok. Sú tam vykonávané kontroly. Každý 

piatok a sobotu vykonáva mestská časť, inšpektori, v spolupráci s mestskou políciou kontroly 
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v Pešej zóne a vlastne v tých častiach, kde sú najkritickejšie. Pokiaľ ide o Beblavého tak tam sa 

uskutočnila asi pred mesiacom spoločná akcia finančnej správy, colného riaditeľstva, štátnej 

polície, mestskej polície a mestskej časti a myslím, že sme tam aj my boli, a kde vlastne oni 

urobili proste takúto kontrolu a zistili tam viacero porušení zákonov. A podľa informácií, ktoré 

mám od veliteľa staromestskej stanice mestskej polície sa budú takéto spoločné kontroly 

opakovať. Najmä na tých miestach, ktoré sú takéto problémové, takže z tohto pohľadu sa to bude 

robiť.   

Pán poslanec Straka, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Straka: 

Ja si dovoľujem poďakovať sa za hodiny pri Carltone, ktoré tak dlho nefungovali. A chcel 

by som poprosiť či už tie hodiny sú naše alebo sú to stále toho občianskeho združenia. Či by mi 

vedel niekto odpovedať. 

Starosta: 

Hodiny pri Carltone nie sú naše. Hodiny pri Carltone sú majetkom Komunitnej nadácie 

Bratislava. Mestská časť sa ich pokúsila opraviť respektíve sme komunikovali s tým, že sme ich 

vyzývali. Napokon teda aj sme ich žiadali aby ich nám darovali, aby sme sa o ne mohli starať 

a mohli tak investovať do cudzieho majetku. Toto Komunitná nadácia Bratislava odmietla s tým, 

že ona ich dala opraviť. My sme im pomáhali pri demontáži a montáži, takže dá sa povedať, že 

v spolupráci mestskej časti a Komunitnej nadácie sú hodiny opravené a opäť teda ukazujú, dúfam,  

presný čas.  

Poslanec Ing. Straka: 

No to je úspech! 

Starosta: 

Pani poslankyňa Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ja to možno rozviniem aj na dva príspevky. Teraz som si uvedomila v akej katastrofálnej 

situácii sme my chodci a najmä tí, čo chodia s kočíkmi a čo chodia vozíkmi a podobne. Na 

chodníkoch máme podniky, máme sedenia a (nezrozumiteľné) musíme chodiť, ale my nejak to 

prežijeme. Ale ja teraz keď idem s kočíkom s malým dieťaťom po Hviezdoslavovom námestí po 

tých hrozných kockách, ja musím dvojtýždňové dieťa vybrať z kočíka lebo by mi vyletelo, len na 

to aby som sa dostala z jednej strany na druhú! Ja žiadam, aby sa riešila situácia keď skončia 

zmluvy všetkým tým skleníkom a všetkým tým ľuďom, nech oni majú to sedenie a nech si oni 

lámu nohy na ceste. Aj tak tadiaľ autá nechodia a nech my ľudia, kočíky a vozíky, chodíme po 

chodníkoch! Prosím vás, dajme si toto do záväzku lebo to je strašné!  
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Z toto istého dôvodu nám lietajú po chodníkoch bicyklisti! Som si uvedomila prečo. Ak oni 

idú hlava–nehlava po chodníkoch lebo po tých kockových cestách samozrejme nikto z nich 

nechce chodiť. Ale to ma až tak netrápi. To znamená ďalšia vec, prosím riešiť bicyklistov v Pešej 

zóne: Hlavné námestie, Primaciálne námestie, Klobučnícka, Kostolná ulica. Prosím vás, to je 

životu nebezpečné! Vy tam nemôžete dieťa pustiť z ruky bez toho aby vám ho niekto zrazil. A po 

tej úzkej Kostolnej ešte, jednému sa vyhnete a druhému skočíte pod bicykel. To si uvedomte, že 

toto smrdí prúšvihom. Niečo robme s bicyklami. To sú zóny kde sú nekonečné množstvá turistov, 

ktorí nepozerajú či ide za nimi bicyklista. Oni pozerajú čo im kto vysvetľuje a toto je problém, 

ktorý prosím vyriešiť. Ja to vidím v tejto lokalite. Určite je to na Ventúrskej, na Michalskej 

a všade inde. Bola by som rada keby sa stým miestny úrad zaoberal.  

Takže ďalšia vec. Ja by som bola veľmi rada, keby sme dostávali tak pravidelnú informáciu 

o Dobšinského ako sme dostávali o Železnej studienke, Náš markte a Pistoriho paláci. Ja by som 

prosila, neviem či to musíme dať uznesením, ale od septembrového zastupiteľstva, aby sme 

dostávali informáciu, ak to treba dať uznesením v Rôznom, môžeme dať, ja to dám aj hlasovať. 

Aby sme dostávali informáciu čo sa robí na Dobšinského. Aby sme mali každé zastupiteľstvo 

informáciu.  

Takisto, povedalo sa, že nočný kľud sa vyriešil. Nevyriešil. Pešia zóna, Sedlárska, 

Ventúrska, to je katastrofa v noci! Ja neviem jak to budete riešiť. To je katastrofa, to si ráno... Ja 

si prosím druhý príspevok... To sú zvratky, očúrané všetko a toto je reprezentácia v rámci 

Európskej únie. Je to hrozné! Ráno sa nedá ísť po týchto uliciach. To súvisí aj s tým nočným 

hlukom a všetkým tým ostatným. Takže bola by som veľmi rada, keby.. Povedal si, že od 22:00 

hodiny platí nočný kľud. Nevidím to, necítim to. Ide leto, idú horúčavy, bola by som rada keby sa 

toto riešilo. Naozaj. A ešte bohužiaľ tu nemáme mestských poslancov... 

Starosta: 

Jedného! 

Niekto: 

Dvaja! 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Prosím mestských poslancov, ide sa hlasovať o daniach. Je to všade, pán primátor to 

vyhlásil. Nemám nič proti tomu, aby sa zvýšili dane ale prosím vás trochu bráňte to Staré Mesto! 

My máme najvyššie tie dane! Nech sa všade zvýši na úroveň staromestských daní a potom nech sa 

rozpráva o zvýšení! To prosím aj pána starostu. My sme to dali uznesením zastupiteľstva... 

Starosta: 

Máme to v uznesení, áno! Ja to presadzujem kade chodím! 
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Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

...takže prosím nech sa zvýšia dane pre mňa za mňa aj toľko koľko sa povedalo. Ale nie že 

Záhorská Bystrica platí najnižšie dane a my tu platíme najvyššie dane a zase sa bude zvyšovať 

paušálne. Takže, ak má byť nejaká spravodlivosť, nech tá spravodlivosť je. A to uznesenie máte, 

krytí ste, prosím mestských poslancov aj keď ste len štyria a starosta, ale aspoň sa ohláste lebo 

toto nie je spravodlivosť. Takže je to na mikrofóne. To sú veci nie na interpeláciu, ja 

nepotrebujem odpoveď, ja by som bola rada keby sa tieto veci riešili. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Remišová. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD: 

Ďakujem pekne. Ja som nedostala odpoveď na ten môj bod. Neviem či sme sa chceli k tomu 

chceli ešte vrátiť alebo už nie. Takže ja sa pýtam ešte raz, že prečo bol ten bod o Staromestskej 

zrušený, kto rekonštruuje Židovskú ulicu, za koľko ju rekonštruuje a či prebehlo verejné 

obstarávanie. Ak nie, pýtam sa prečo? Nazdávam sa, že nedá sa to ináč kvalifikovať ako stavebné 

práce a na stavebné práce verejné obstarávanie musí byť. Takže sa pýtam, že či prebehlo, za 

koľko sa to rekonštruuje a kto to rekonštruuje. A potom na to prečo sa zrušil ten bod a je tu to 

uznesenie. Ďakujem za odpoveď. 

Starosta: 

Žiadny bod o Staromestskej nebol. To pokiaľ si dobre pamätám tak tam bol nejaký iný bod. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová M. A. ArtD: 

Tak ten bod o rekonštrukcií tam bol. Tá 17-tka. 

Starosta: 

Ani bod o rekonštrukcií, to bolo niečo úplne iné. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová M. A. ArtD: 

Tak tá 17-tka. 

Starosta: 

Ten bod bol zrušený... Teda ja som ho stiahol preto, lebo správa nebola pripravená tak ako 

mala byť. Jednak pracovníci, ktorí mali túto správu pripravovať sa venujú momentálne realizácii 

týchto projektov. Ide o viacero projektov. To znamená, že nebolo možné pripraviť kvalitnú 

správu. Tá bude pripravená na najbližšie zastupiteľstvo, na Miestne zastupiteľstvo. Pokiaľ ide 

o tie vaše ďalšie otázky, všetko je zverejnené na webe. Zabezpečuje to pre mestskú časť 

Staromestská a je to na základe zmluvy, ktorá bola uzavretá medzi Staromestskou a mestskou 

časťou. Tam to je všetko vyčíslené, ktoré práce sa robia atď.  

Pani Remišová, nech sa páči, faktická poznámka. 
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Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD: 

(začiatok nie je rozumieť) realizuje Staromestská, pýtam sa či Staromestská robila verejné 

obstarávanie na túto zákazku, kto je realizuje a koľko tá zákazka stála. 

Starosta: 

Tieto informácie budú poskytnuté všetky. To je vec Staromestskej. Staromestská, 

samozrejme, pokiaľ viem bol tam verejné obstarávanie, pokiaľ viem nemuselo to byť verejné 

obstarávanie. Je tam vyjadrenie ohľadom súladu so zákonom pretože tieto veci sú v trošku inom 

režime ako štandardné veci, ktoré sa obstarávajú. Táto informácia bude poskytnutá v septembri.  

Pani Remišová ešte raz. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD: 

Kolegyňa Uličná si pýtala túto informáciu, takisto aj dva kolegovia na dozornej rade. Pýtali 

si to na toto zastupiteľstvo. A hovorili ste, že tam bolo stanovisko, že to môže byť v nejakom 

inom režime. Ja som to stanovisko čítala. Ak sa jedná o stanovisko, že sú to služby a tovary 

realizované v súvislosti s predsedníctvom nazdávam sa, ešte raz opakujem, že neni to ani služba 

ani tovar, ktorá sa dá považovať, stavebné práce, ktoré sú realizované na Židovskej podľa mojich 

informácií v objeme 500.. Tá objednávka bola na 580 000 €, ale to nechám Vás nech mi poviete. 

Ja neviem ja sa pýtam. A myslím si, že nie je to ani tovar ani služba, ktorá by sa mohla realizovať 

v špeciálnom režime a na ktoré by sa mohla uplatňovať výnimka, ktorú spomínate.  

Starosta: 

To je Váš názor. Je tam, rôzne názory sú na to takže tak. 

Viacerí: 

(sa pýtajú naraz, nie je rozumieť) 

Starosta: 

Ja neviem aká je tá suma. Však treba si pozrieť tú zmluvu, ktorá bola zverejnená a tam je to 

všetko uvedené. Je to celé robené na základe projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Miestny 

úrad a nacenenia, ktoré bolo robené na základe Miestneho úradu.  

Pán poslanec Straka. 

Poslanec Ing. Straka: 

Ďakujem pekne za slovo. Rád by som poprosil tiež ešte takú jednu vec, že by sme nemohli 

byť gavalieri a buď prostredníctvom Staromestskej, ktorá upratuje Hviezdoslavovo námestie 

odpratať pri tom hoteli Danube čo bola voľakedy pitná fontánka. Ten hotel Danube sa teraz 

prerába, opravuje a urobili z toho, z tej fontánky, to bola taká betónová, urobili z toho smetný kôš. 

Je to ťažké a či by sa to aspoň dalo nejak zlikvidovať tam, nepôsobí to pekne. To je jedna vec. Aj 

keď to teda nepatrí Starému Mestu, ale neviem kto by to mohol... Ja som sa zaujímal aj na 
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hlavnom meste, že vraj je to majetok Vodárenskej spoločnosti a tiež nechcú s tým nič mať. Tak 

keby sa to dalo nejakou formou obrátiť sa na tú Vodárenskú spoločnosť...  

Potom som chcel poprosiť takú vec. Že zas pochválim. Že sa dávali tie nové koše smetné, 

ktoré sú pekné ale na niektorých miestach, konkrétne na tej Pánskej ulici kde bývam a kde sú tie 

podniky jeden za druhým, tak tam dali, chýbajú dva  smetné koše. Takže ráno to tam nevyzerá 

pekne.  

A takisto som chcel poprosiť tá dlažba na Hviezdoslavovom námestí teraz znovu je dosť 

pomerne zničená. Či by sa dala opraviť. Bol by som rád, keby sa to dalo stihnúť ešte pred tým 

predsedníctvom lebo niekde sú celé tie kocky vytrhané.  

A takisto som chcel poprosiť, čo som už aj minule hovoril, či by sa nedala na Mostovej ulici 

urobiť nejaká poštová schránka pre tých turistov, ktorí stále chodia a hľadajú, majú pohľadnice 

v rukách a nevedia kam ich majú hodiť. Ďakujem pekne. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pokiaľ viem, tak pokiaľ ide o počtovú schránku, zhodou okolností riešime 

túto vec so Slovenskou poštou aj mestským úradom, Ústavom ochrany mestských pamiatok. Boli 

sme aj s pánom poslancom v Budapešti v Poštovom múzeu a hľadali sme nejakú alternatívu 

repliky historických poštových schránok, ktoré boli za monarchie. Potom máme vlastne ešte 

alternatívu poštovej schránky, ktorá bola za prvej republiky a niečo na ten spôsob by sme určite 

radi umiestnili v priestore okolia hotela Carlton, tých hlavných peších ťahov. Možno aj viac 

takých poštových schránok. Takže touto témou sa zaoberáme a hľadáme tú správnu poštovú 

schránku. Pretože tie súčasné schránky, uznáte, sa nehodia veľmi do historického centra do 

pamiatkovej rezervácie. Takže hľadáme nejakú alternatívu v podobne historických schránok.  

Pokiaľ ide o opravu Hviezdoslavovho námestia. Hviezdoslavove námestie bolo opravené 

a žiaľ podujatia, ktoré sa tam uskutočnili nám dosť zdevastovali jednak dlažbu ale aj zeleň. 

Najsmutnejší som teraz z toho čo sa udialo cez víkend, keď bol položený nový koberec trávnatý 

na Hviezdoslavovom námestí a trhovníci, ktorí tam boli z Korunovačných slávností, 

z Talianskych trhov, ho absolútne zničili. Vyzerá to hrozne. Budeme samozrejme žiadať náhradu 

škody od nich. A do budúcnosti sa vážne budeme zaoberať tým, či takéto podujatia budeme na 

promenáde povoľovať. Pretože je fajn jedna vec, že oni si zarobia, vytvoria atmosféru a ľudia 

prídu; ale tie škody, ktoré to potom spôsobí či už na mobiliári alebo zeleni sú naozaj dosť veľké. 

Takisto týždeň kultúry, maďarskej kultúry, ktorý bol na Hviezdoslavovom námestí; necitlivý 

proste prístup našich partnerov, dal som to celé spísať a budem o tom informovať pani 

veľvyslankyňu. Ako nie je mysliteľné, aby niekto tam prišiel ako priateľ, ako sused, a teraz 

odtrhol smetný kôš aj dlažobnými kockami, úplne vyrval pretože on si tam potreboval postaviť 
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stánok. Bolo to celé zle a sám som z toho sklamaný, z tohto prístupu, ale myslím si, že... lebo bolo 

tam urobené kus roboty, kus roboty čo sa týka opravy tej dlažby a je tu samozrejme namieste 

otázka, to súvisí aj s tým čo hovorila pani poslankyňa Ležovičová. Tá cestná dlažba, ktorá je na 

Hviezdoslavovom námestí... Možno by stálo za to a chcem iniciovať také stretnutie aj s Krajským 

pamiatkovým úradom aj s Mestským ústavom ochrany pamiatok, prípadne ak budú mať poslanci 

záujem sa môžu na ňom zúčastniť. A to riešenie nielen teda koncepčne riešiť zeleň na 

Hviezdoslavovom námestí, lebo to nám odporúčal aj arboretista, ktorý robil dendrologický 

posudok na Hviezdoslavovo námestie. Na základe toho boli vlastne urobené orezy toho 

stromoradia hlavného, ktoré neboli niekoľko rokov robené. Ale hlavne aj ohľadom dlažby. Či 

ostaneme pri tej dlažbe, ktorá tam je v súčasnosti. To znamená tá malá drobná, lebo to si naozaj, 

toto aj Staromestská, ktorá sa vlastne stará o to, tak ma vyzývali opakovane na to, že treba vážne 

zvážiť dostupnosť alebo či vlastne vôbec sprístupniť to námestie motorovým vozidlám a v prípade 

organizácie nejakých spoločenských podujatí, trhov, atď. Mestská časť keď organizuje trhy, tak 

jednoducho nosia tie veci. Nepúšťame tam tie autá a žiaľ sa nám to vymklo trošku spod kontroly 

počas týchto podujatí. Naozaj je to nepríjemné zistenie, ale keď niečo takéto sa deje treba tam byť 

ako policajt nad každým a strážiť a dávať pozor aby nedošlo k poškodeniu. Takže toto všetko 

vyhodnocujeme. Čo sa týka Korunovačných slávností boli tam spôsobené... Nebol to korektný 

prístup. Chcem aby ste boli o tom informovaní. Takisto aj počas tých trhov talianskych, ktoré tam 

boli v zadnej časti Hviezdoslavovho námestia. Aj počas Týždňa maďarskej kultúry, tiež tam došlo 

k škodám. A toto všetko bude vyčíslené a budeme to požadovať o náhradu týchto škôd od 

organizátorov týchto podujatí.  

Pán poslanec Holčík, faktická poznámka. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ja len chcem doplniť, že tá dlažba je úplne nevhodná. To je pražský typ dlažby, ktorý sa len 

pôvodne uplatnil pred Divadlom okolo toho kolesa, kde býval vianočný stromček. Až v 50tych 

rokoch keď posunuli sochu Hviezdoslava na miesto kde je teraz, tak vydláždili celý priestor pred 

Carltonom. Teda je to až šírka Carltonu až po Americkú ambasádu. Až pri poslednej úprave tieto 

kocky dávali aj na tie chodníky, ktoré sú vzadu v promenáde; teda medzi americkou ambasádou 

a Rybným námestím. Predtým tam nikdy také kocky neboli. A naviac ich ešte dali aj pred kláštor 

Notre Dame respektíve tak ako je smerom ku Carltonu. To je dlažba, ktorá je absolútne nevhodná. 

Ja neviem v tejto chvíli povedať, ktorá je vhodnejšia. Ale táto nie je dobrá. V Prahe tá dlažba je na 

všetkých chodníkoch, ale tam majú čaty, ktoré neustále, stále opravujú, opravujú, prerábajú tu 

dlažbu. To sa nedá, že sa len raz za 40 rokov tá dlažba opraví. A v Bratislave sa to robí raz za 40 

rokov. 
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Starosta: 

To je jeden problém. Druhý problém je ten, že v Prahe majú tú dlažbu horizontálne 

vertikálne, že ona je, tie kocky sú opreté jedna o druhú, to je jedna vec.  

Druhá vec je materiál. My máme, žiaľ, aj kocky čadičové a tie sa sami od seba rozpadajú. 

Tie žulové sú trvácnejšie a to spôsobuje aj to, že mnohokrát čadičová kocka sa rozpadne a ostane 

tam diera.  

Pán poslanec Holčík, faktická poznámka. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Spýtať sa na to Mestskej pamiatkovej starostlivosti vôbec netreba! To je inštitúcia, ktorá 

nemá vôbec žiadne kompetencie.  

Starosta: 

Ja som myslel, že ako odborne. Akože metodicky. Metodicky aby teda, keďže vlastne oni 

majú na starosti ochranu pamiatok na území Bratislavy z pozície samosprávy. Tak ide o to, aby 

metodicky boli pri tom prítomní. Ďakujem pekne, takže poďme bod č.22. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová M. A. ArtD: 

Ja som dala uznesenie. 

Starosta: 

Ale ste ho nepredniesli to uznesenie. 

Viacerí: 

Je! Predniesla! 

Starosta: 

Tak poprosím, nech sa páči. Ak je tu uznesenie, tak poprosím návrhovú komisiu ak máme 

návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Máme tu uznesenie od Veroniky Remišovej. Mieste zastupiteľstvo Staré Mesto žiada 

starostu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, aby predkladal Miestnemu zastupiteľstvu na 

každom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v podobe informácie na vedomie pravidelné správy 

o hospodárení spoločnosti Staromestská, a.s.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Takže poprosím, nech sa páči, sa prezentujte. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 
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Starosta: 

Ďakujem pekne. Za hlasovalo 11 poslancov, jeden poslanec bol proti, šiesti sa zdržali. 

Takže toto uznesenie bolo schválené. Bod č. 22. 

Starosta: 

Takže ešte jedno uznesenie, nech sa páči. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Mieste zastupiteľstvo Bratislava–Staré Mesto žiada starostu, aby: 

a) sa písomne obrátil na mestskú políciu či sú schopní vybaviť mestských policajtov tzv. 

drégermi aby bolo možné preukázať alkohol a návykové látky kontrolovaných osôb; 

b) oslovil mestskú a štátnu políciu, aby pravidelne vykonávali piatky večer kontrolu všetkých 

pohostinských prevádzkach, špeciálne v priestore Beblavého a Židovskej ulice. 

Viacerí: 

(diskusia k návrhu uznesenia) 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Žiada starostu aby sa a) písomne obrátil na mestskú políciu a po b) aby oslovil mestskú 

a štátnu políciu. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Neviem si predstaviť vykonateľnosť, to že kontrolovať všetky prevádzky, 

ale rešpektujem. Ja sa obrátim, jasné! 

Starosta: 

Takže poprosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za hlasovalo 17 poslancov, jeden sa zdržal. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ešte 

máme nejaké uznesenie? Ďakujem pekne. Takže poďme k bodu 22.  

 

22. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava–Staré Mesto. 

 

Starosta: 

Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva 
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Niekto: 

A hodina kedy budú občania? 

Starosta: 

O štvrtej. Takže nech sa páči, otváram diskusiu. Takže končím diskusiu a poprosím teda 

návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto berie na vedomie informáciu 

o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré 

Mesto. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že ste jednomyseľne zobrali na vedomie informáciu 

o interpeláciách a o vybavení interpelácií.  A je tu bod č.23. 

 

23. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 

 

Starosta: 

To znamená, interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–

Staré Mesto. Takže otváram diskusiu, nech sa páči.  

Keďže nie sú žiadne diskusné príspevky, tak si dovolím ukončiť diskusiu a môžeme 

posunúť hodinu? Takže ak... Aj keď myslím že podľa rokovacieho poriadku treba počkať... Nie?  

Niekto: 

..nie je dôvod. 

Starosta: 

No jasné, len ide o to že aby sme, aby nedošlo k porušeniu. Takže končím. Sú prihlásení 

dvaja občania. Je to jednak pani Sládeková a potom je to pani Rafajdusová. 

 

Priestor pre občanov 
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Starosta: 

Takže poprosím pani Sládekovú, nech sa páči, o... Aký tam máme limit pani? 

Niekto: 

3 minúty. 

Starosta: 

3 minúty. 

Viacerí: 

(diskusia v miestnosti) 

Pani Sládeková, občan: 

Vážený pán starosta, vážení páni poslanci. Chcela by som poďakovať pánovi Dostálovi, 

že... 

Viacerí: 

(rieši sa problém s mikrofónom) 

Pani Sládeková, občianka: 

.. chcela by som poďakovať pánovi Dostálovi za to, že prítomných informoval o našej 

aktivite minulý týždeň. Pánovi starostovi boli adresované sťažnosti občanov, vlastníkov bytov, 

ktorí sú zásobovaní z výmenníkovej stanice čo je na Chorvátskej. Každá tá jedna sťažnosť uvádza 

presnú čistku, o ktorú bolo predražené teplo z TERMMING-u oproti Bratislavskej teplárenskej. Ja 

môžem ponúknuť aj súhrnné číslo; 38 355 € za 5 budov, ktoré sú zásobované z výmenníkovej 

stanice na Chorvátskej 1. Ďakujem pánovi Kollárovi, že pomohol zorganizovať stretnutie 

zástupcov vlastníkov bytov so zástupcami Bratislavskej teplárenskej. My sme ponúkli 

Bratislavskej teplárenskej súčinnosť a chceli by sme, aby sme prednostne boli riešení čo sa týka 

ukončenia prenájmu sekundárnych rozvodov s TERMMING-om a teda uzavretie zmluvy na 

prenájom s Bratislavskou teplárenskou. Čiže pánovi starostovi prišli a ešte prídu sťažnosti 

občanov, aby bolo jasné a zrejmé, že skutočne táto nespokojnosť je jav všeobecný a my budeme 

súčinní a napomáhať k získaniu všetkých potrebných informácií a podkladov, ktoré Bratislavská 

teplárenská žiada.  

Ešte mi dovoľte, prosím vás pekne, povedať niečo k inej téme. Sú to vodorovné značenia na 

uliciach Starého Mesta. Tieto majú nejakú krátku životnosť lebo po žltej čiare a čiarach 

označujúcich prechod pre chodcov niet ani, proste tie zmizli, sublimovali, takže by som chcela 

vás požiadať aby ste od dodávateľa týchto prác žiadali nejakú záruku kvality, že tie čiary vydržia 

najbližšie 4 roky. To je asi všetko.  

A ešte by som chcela poprosiť pána starostu, že by sme mohli dostať v septembrovom 

zastupiteľstve informáciu ako pokročilo získavanie technických a ekonomických informácií pre 
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Bratislavskú teplárenskú. Nejaký časový harmonogram, aby sme postupovali tak nejak zjavnejšie 

ak teda môžem takúto nejakú žiadosť predniesť. 

Starosta: 

Pani Sládeková, sme sa na stretnutí dohodli, že vlastne urobíme všetko pre to, čo sme si 

povedali. Bol tam pán poslanec Dostál, pán poslanec Kollár. Ja svoje slovo držím, takže všetko to 

čo bude pripravené, samozrejme budete o tom informovaní. 

Pani Sládeková, občianka: 

Dobre. 

Starosta: 

Takže to Vám povedala aj vedúca majetkového oddelenia, ktorá tam bola prítomná na tom 

rokovaní.  

Pani Sládeková, občianka: 

Ešte by som chcela pripomenúť, že z toho nášho stretnutia zástupcov vlastníkov bytov so 

zástupcami BAT-ky a s pánom poslancom Dostálom a Kollárom bola vyhotovená zápisnica, takže 

o tomto je aj písomný dokument, že sme sa stretli na túto tému. Ďakujem veľmi pekne.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Poprosím teraz ďalšieho občana, pani Rafajdusovú, nech sa páči. 

Pani Rafajdusová, občianka: 

Oficiálne príjemné popoludnie. Už som teraz občan lebo už som po pracovnej dobe. Budem 

sa snažiť byť veľmi stručná. Pán starosta určite hneď vie o čom budem rozprávať, pretože som sa 

snažila to riešiť už dlhšiu dobu a keďže sa dnes budem uchádzať o vašu podporu a tým vytvorenie 

takého spoločenského tlaku na to, aby sa vyriešila vec a to takáto. Bývam v oblasti pod Bôrikom 

kde most Lafranconi, ktorý tam bol postavený ešte za socializmu nepočítal s takouto prevádzkou, 

ktorá tam ide a ktorá spustením tunela Sitina aj fakticky plní úlohu diaľnice. Všetci obyvatelia, 

ktorí tam sme a skutočne nehovorím len za seba, veľmi trpíme týmto hlukom pretože je to snáď 

jediný diaľničný navádzač alebo teda jediná diaľnica asi ktorá v Európe existuje, ktorá ide 

stredom mesta a nemá protihlukovú zábranu. Dnes už sa všetky, aj rýchlostné cesty zabezpečujú 

v okolí kde ľudia bývajú takýmto spôsobom. Môžem tu spomenúť aj jedného z projektantov, už 

dnes nebohého Štefana Šľachtu, ktorý povedal, že nepočítalo sa vtedy keď sa to stavalo ale 

dimenzia na to je. Národná diaľničná spoločnosť je správcom tohto mosta. My ako obyvatelia 

sme si dali merať hluk ešte pred spustením tunela Sitina a boli to prosím hraničné hodnoty hluku, 

ktoré už vtedy skoro alebo teda občas prekračovali aj normu. Podarilo sa nám zabezpečiť to, že 

tento bod, táto oblasť je v hlukovej mape mesta vedená červeným punktom, vyznačená. Mesto 

tým pádom považuje túto úlohu za splnenú pretože ono má viesť body, ktoré sú takéto kolízne ale 
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vraj nemá možnosť nejakým spôsobom to riešiť. Takže chcem požiadať toto zastupiteľstvo, 

keďže je to ešte sčasti aj v Starom Meste a skutočne to obťažuje hlukom obyvateľov Starého 

Mesta. A aj v súvislosti s tým, že opäť budeme mať vyššie dane, nám sa to bývanie tam veľmi 

pokazilo. Hodnota našich majetkov určite išla dolu s týmto spôsobom. Takže chcem požiadať 

o podporu alebo vytvorenie takého tlaku, pretože teraz už aj Diaľničná avizuje, že nové vedenie 

Ministerstva našlo možno nejaké rezervy v tých tendroch, ktoré boli doposiaľ urobené. Takže sú 

tam nejaké rezervy, ktoré ak nebudú využité tak možno že by nám mohli spríjemniť bývanie alebo 

teda odhlučniť túto lokalitu. Pri stavbe Sitiny aspoň zvieratkám bolo urobené zadosť, že majú 

zelený val. Na obyvateľov sa vtedy nemyslelo. Takže chcela by som vás požiadať, takýto tlak na 

mesto a primátora aby na Národnú diaľničnú žiadal dokončenie toho mosta proti hlukovými 

zábranami. Ďakujem veľmi pekne. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Áno je pravda, že vlastne teraz jak sa podpisujem, či sa už podpísali tie 

zmluvy, vraj sa podarilo ušetriť nejakých 100 miliónov euro. Tak pochopiteľne sa budeme 

uchádzať o tieto peniaze, aby boli použité týmto spôsobom. Priznám sa, že pokiaľ viem, doteraz 

nebolo komunikované ani s Národnou diaľničnou spoločnosťou ani s vedením Ministerstva 

dopravy o tomto probléme. Neviem či je most skolaudovaný, lebo viem že... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

..no, takže po dnešné užívanie. To je ten spôsob akým sa riešila aj diaľnica v Petržalke, tiež 

nie je skolaudovaná a riadne odovzdaná do užívania, ale len do predbežného. To je presne ako to 

dočasné, ktoré už trvá v tomto prípade koľko? 30 rokov? Aj viac. Takže určite budeme túto tému.. 

Ďakujem za to upozornenie... A prípadne poslancov, ktorí sú z tejto časti Starého Mesta aby si to 

osvojili a pokiaľ budú môcť, aby tiež podporili kde budú môcť, toto riešenie. Myslím si, že naozaj 

tá premávka ktorá je, veď jazdíme tade viacerí, takže vieme aká tá premávka je a bývať pri 

diaľnici v centre mesta naozaj nie je určite príjemné. Ďakujem pekne. 

Starosta: 

Takže to bol posledný príspevok občana. Neviem či teraz budeme ešte čakať či nejaký 

občan príde. Aby sa nám nestalo to, že skončíme teraz zastupiteľstvo a o 5 minút bude 16.00 

hodín a príde občan a povie, že chce vystúpiť. 

Niekto: 

Už tak raz bolo! 

Starosta: 
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Už tak raz bolo. 

(diskusia v miestnosti) 

Niekto: 

Ale mali by sme zmeniť rokovací poriadok aby o 15tej prišli alebo o štvrť. 

Starosta: 

Treba si to nejako ujasniť. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Takže končím dnešné rokovanie 

zastupiteľstva. Ďakujem vám všetkým za spoluprácu a želám vám krásne leto. Verím, že nič 

nebude také vážne, aby sme sa museli stretávať mimoriadne počas letného obdobia a najbližšie sa 

vidíme v septembri. Samozrejme, komisie ktorú sú, asi je to na predsedoch.  

Tu len chcem poprosiť jednu vec. Viem že malo to byť povedané asi v tom bode Rôzne ale 

viacerí z vás sa mi sťažovali, že komisie nie sú uznášaniaschopné pretože poslanci, ktorí v tých 

komisiách sú, nie vždy chodia. Ide najmä o dve veľké komisie, to znamená komisiu majetkovú 

a finančnú a komisiu dopravnú. To znamená chcem poprosiť poslancov, ktorí sú v komisiách... 

My samozrejme pre vašu informáciu pripravujeme prehľad taký chronologický, taký prehľadný, 

že koľko komisií bolo a koľko bolo účasti každého jedného poslanca, aby ste si to vy vyhodnotili. 

A potom naozaj zvážili to, či budete v tých komisiách len formálne lebo keď niekto nechodí na tie 

komisie tak sa stáva, že tie komisie, zvyšuje sa kvórum uznášaniaschopní a nie sú 

uznášaniaschopné. Takže poprosím.. Prosím? Tak! Takže tuto vás poprosím aby ste nad tým 

premýšľali a je to naozaj vecou predsedov komisií, aby si tieto veci ustrážili a sťažovať sa mne, 

vy o tom rozhodujete. Sú to vaše komisie, komisie Miestneho zastupiteľstva, takže je to 

v kompetencií poslancov. Ja to len preto hovorím, aby som teda nejakým spôsobom to dal na 

známosť všetkým a aby ste sa tým začali trošku zaoberať. Lebo nie vždy potom je tá práca 

komisií efektívna a poučná. Takže Ďakujem pekne a želám krásne leto. 

 

/koniec/ 

 

 

 


	19.MZ 28.06.2016a
	19.MZ 28.06.2016
	Predsedajúci Mgr. Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:
	Vážené pani poslankyne a poslanci, vítam vás na 19. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva. Podľa prezenčnej listiny aj podľa pohľadu do Staromestskej siene konštatujem, že sme už uznášaniaschopní. Takže chcem sa poďakovať tým, ktorí prišli načas. Viem, ž...
	Dovoľte mi, aby som na dnešnom rokovaní privítal pána veliteľa Okresnej stanice Mestskej polície Bratislava–Staré Mesto pána Jitku, pani riaditeľku Staromestskej knižnice, pani Kopáčikovú a pána riaditeľa Seniorcentra, pána Alexa. Svoju neúčasť na dne...
	Do programu rokovania miestneho zastupiteľstva, uhm, dopĺňam bod č. 2A Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k nájmu pozemkov na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici.
	Bod č. 2B Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva k vráteniu správy novovytvoreného pozemku parcela číslo a tak ďalej do priamej správy hlavného mesta na Šafárikovom námestí.
	Sťahujem z rokovania bod č.17 a pán prednosta ma požiadal o stiahnutie bodov č.7 a č.8.
	Body č. 2A a 2B máte, mali by ste mať vo svojich materiáloch. Takže nech sa páči, má niekto z poslancov k predloženému programu doplňujúce návrhy? Nech sa páči.
	Pán poslanec Dostál, nech sa páči.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Ďakujem. Nemám doplňujúci návrh, len by som teda bol rád, keby sme v rámci Rôzneho dali nejakú informáciu o vývoji komunikácie s BAT-kou. Dostali sme ako poslanci tú žiadosť aj odpoveď, tak a uskutočnilo sa aj nejaké stretnutie, tak aj zo strany mests...
	Starosta:
	Samozrejme, ako v bode Rôzne môžeme o tom hovoriť. Ďalej nech sa páči? Má niekto..? Takže pokiaľ nie, tak dávam hlasovať o programe dnešného rokovania. Nech sa páči, prosím hlasujte. Pardon, prezentujte sa najskôr.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A potom hlasujte. (šum v miestnosti) A prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Uhm! Konštatujem, že za hlasovalo 15 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal. Takže pristúpme teraz k formálnym záležitostiam. Členmi predsedníctva sú zástupcovia starostu, pani, pán poslanec a pani Španková. Do návrhovej komisi...
	Starosta:
	Hm. A hlasujte prosím.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 19 poslancov, všetci boli za, takže ... návrhová komisia a overovatelia... pán Špuler... návrhová komisia a overovatelia boli schválení.
	Dovolím si pripomenúť, že obed bude o 12.00 hodine a podľa rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva účinného od 15.novembra 2015 bude o 16.00 hodine zaradený bod Vystúpenie občanov v dĺžke trvania maximálne 30 minút.
	Poprosím členov návrhovej komisie, aby zaujali miesto po pravej strane predsedníctva. Poprosím poslancov, aby vlastne to doplnenie uznesenia alebo návrhu na ich zmenu sa zapájali aj písomnou formou, samozrejme aj ústne ale aj písomnou formou.
	A teraz pristúpime k prerokovaniu jednotlivých bodov.
	Starosta:
	Bod č. 1 Návrh všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Staré Mesto....
	Pán Alex, riaditeľ Seniorcentra SM:
	Dobrý deň, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Predložený návrh VZN reflektuje teda najmä skutočný stav, aké sociálne služby mestská časť poskytuje prostredníctvom Seniorcentra Staré Mesto. Vypadli paragrafy a časti, ktoré riešili druh sociálnej sl...
	Starosta:
	Ďakujem pekne pán riaditeľ. Otváram diskusiu k bodu č. 1, nech sa páči dámy a páni... Kto sa hlási? Nehlási sa nikto. Takže konštatujem, že diskusiu končím. Na záver diskusie nechcete ešte nejaké..? Nie. Nie. Takže končím diskusiu a poprosím návrhovú ...
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňovací návrh. Budeme hlasovať o pôvodnom návrhu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. .../2016 o výške úhrad...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže dávam hlasovať. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že... Konštatujem, že za hlasovalo 19 poslancov, všetci boli za, takže návrh všeobecne záväzného nariadenia bol schválený.
	2. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
	Starosta:
	Bod č.2 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta. Poprosím o úvodné slovo pána vedúceho oddelenia dopravy, ...
	Ďakujem. Dámy a páni, primátor hlavného mesta požiadal písomne listom doručeným 9.júna 2016 starostu mestskej časti o vyjadrenie stanoviska k navrhovanému všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hl...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, otváram diskusiu, nech sa páči. Takže keď sa nikto nehlási, dov... pani Černá.
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	Ja by som bola za, aby sa to vôbec nepovolilo, lebo to očividne nikto nie je schopný ustrážiť! Kalvária je teoreticky rezidenčná štvrť a tam sa plieskajú delobuchy! A hocikedy! To keď má voľaktorý z papalášov à la pán Kollár alebo niekto, tak narodeni...
	Starosta:
	Pán Kollár, poprosím, teraz hovorí pani poslankyňa Černá, takže prihláste sa do diskusie riadne!
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	No, bez srandy hovorím, že kedykoľvek má, a tam tých papalášov chvalabohu je na okolí dosť, a keď majú narodeniny alebo meniny, tak delobuchy a od nevidím do nevidím. A psy sa zbláznia a chodia k nám, do nášho dvora, jak do zberného.
	Starosta:
	Ďakujem pekne.
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	A my ich rozvážame.
	Starosta:
	Toto vlastne, tieto veľké ohňostroje, tie povoľuje Banský úrad, tie nie sú vlastne v  kompetencii hlavného mesta, takže tam je trošku iná situácia. V podstate VZN-ko zakazuje používanie pyrotechniky v meste počas celého roka. Takže ak na...
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	(z diaľky) Ale nikto to nechodí kontrolovať!
	Starosta:
	Je to vec mestskej polície a mesta. Je to mestské VZN-ko. Takže náš návrh na uznesenie je len ten, že vlastne odporúčame schváliť a bude to samozrejme vec mestských poslancov a teda aj Vás ako mestskej poslankyne. Tam sa k tomu budete na, môcť ešte vy...
	Návrhová komisia, pani poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Keďže návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy, hlasujme prosím o uznesení tak, ako bolo predložené.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem. Za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Konštatujem, že návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva k VZN-ku o používaní pyrotechnických výrobkov bol schválený. Poďme k bodu 2A.
	2A. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k nájmu pozemkov parc. č. 21377/11, 21378/20, 21378/4, 21378/21, 21378/33, 21375/9, 21375/7 na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici.
	Starosta:
	Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k nájmu pozemkov na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici. O úvodné slovo poprosím pani Malinovú v zastúpení, teda, pre.., oddelenia majetkového. Ja len v stručnosti u...
	Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Vážení poslanci, vážené poslankyne. Predkladáme návrh na zaujatie stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k nájmu pozemkov na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici. Pán primátor sa obrátil na pána starostu  listom...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ja by som len upresnil, vlastne tento návrh vychádza z uznesenia Mestskej rady, kde na návrh pána starostu Lamača bol predložený alebo schválený tento návrh. To znamená doba nájmu na 1 rok a stanoviť výšku nájmu na 1 euro za meter štvor...
	Otváram diskusiu, nech sa páči, pán poslanec Borguľa.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	V prvom rade dobré ráno všetkým. Bez vnášania nejakých veľkých emócií by som chcel povedať pár slov k tomuto materiálu. Uhm. Ja osobne teda vychádzam z toho, teda nič nemám proti Američanom v prvom rade by som chcel povedať. Vôbec mi nevadí, že americ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ja len upozorním, že tento materiál odporúča predĺžiť nájom len o rok. To znamená, že nie je to totožný návrh s tým, ktorý predkladá hlavné mesto. V prípade, že bude schválený iný, iné uznesenie staromestského zastupiteľstva aké navrhuj...
	Pani poslankyňa Oráčová, faktická poznámka na pána poslanca Borguľu.
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Ja chcem povedať, že absolútne súhlasím s mojím kolegom Martinom Borguľom čo sa týka toho plotu, pretože ani v okolitých metropolách ako je Praha, Viedeň, Budapešť, americké ambasády nemajú ploty. Čiže myslím si, že tento plot naozaj nepredst...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Remišová, faktická na pána Borguľu.
	Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD.:
	Ďakujem. Okrem toho, že teda o prenájme nerozhodujú staromestskí poslanci tak si myslím, že také spôsoby ako takéto priam vypaľovacie spôsoby, že nepredĺžime im nájom, aby sme sa zbavili toho plota, sú absolútne neprijateľné. Ak sa chceme zbaviť toho ...
	Starosta:
	Pani poslankyňa, ja som nenavrhoval nepredĺžiť nájom.
	Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD.:
	(odpovedá z diaľky) Ja ho.., však ja reagujem na pána Borguľu.
	Starosta:
	No lebo hovorili ste, že starosta, že má ísť.. Ja neviem.. ako.. dobre.
	Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD.:
	Ja hovorím, že.. Vy ste ma nepočúvali, pán starosta.
	Starosta:
	Pani poslankyňa Nicholsonová, nech sa páči.
	Poslankyňa Nicholsonová:
	Ja absolútne súhlasím s pani poslankyňou Remišovou a teda v tom zmysle chcem reagovať aj na pána poslanca Borguľu, že mne sa teda tiež vôbec nepáči ten spôsob; aj to akým predniesol ten svoj príspevok a navrhuje, akým spôsobom by sme to mali riešiť. J...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Černá, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	Po prvé, desať rokov sa s tým rokuje, s ambasádou. Oni majú rezidenciu blízko môjho bytu. Uisťujem vás, že tú si vedia šperkovať, na toto sa oni viete čo! Nechcem to povedať, lebo to pôjde na záznam. Ale nedosiahneme u nich nič ani, obávam sa, tým čo ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Najprv chcem reagovať na faktické, ktoré boli na môj príspevok.
	A drahé kolegyne, ja vás chcem poprosiť, aby ste si nemýlili výkon poslanc..., výkon mandátu miestneho poslanca s výkonom mandátu poslanca Národnej rady. Ja chápem, že v Národnej rade hájite národné záujmy, ale tuto, v tomto, v tejto miestnosti, pri t...
	A ja v podstate sčasti súhlasím s tým, čo ste na mňa reagovali, že len.. Úplne by som možno súhlasil keby to bolo celé inak. Keby to bolo tak, že americká ambasáda nemala doteraz šancu nájsť nejaké riešenie, niečo urobiť. Lenže americká ambasáda ma, 1...
	Starosta:
	Poprosím dodržiavajme.. pani poslankyňa.. Poprosím dodržiavajme tie limity časové. Pán poslanec Osuský, nech sa páči. Diskusný príspevok.
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne pán starosta. No, ako tradične na tejto téme sa s kolegom Borguľom zrazím; on to vie, aj ja to viem. Chcem povedať jednu vec. Pokiaľ ide o ten konflikt národných záujmov a staromestských, tak vždy keď je konflikt záujmov, niektorý záujem...
	Pre mňa, pre mňa, pokiaľ ide o parkovanie áut za plotom, som zažil stojace autá pred francúzskou ambasádou na Hlavnom námestí celkom natvrdo a opakovane a furt a stále. A roky. To znamená, že ak sa rozhodneme, že tieto autá rušia, merajme rovnakým met...
	Pokiaľ ide o tú neustále prezentovanú úvahu o plote ako takom a jeho ochrannej možnosti a dosahu, no nie som, podobne ako pani Marta Černá ani kolega Borguľa, odborník na bezpečnosť. Ale predpokladám, že americké bezpečnostné zložky, ktoré navrhli ten...
	Pokiaľ ide o tie diskusie o tom, že ako je to v iných mestách, v Prahe napríklad má americká ambasáda také postavenie a štruktúru budovy, že v tej prednej fasádovej časti sa nevyskytuje nič závažného. To znamená celá tá časť je za mohutnou stavbou vo ...
	Samozrejme, môžete namietnuť, že tam ten plot je rušivý. Priznám sa, že ako vicestarosta som komunikoval s americkou ambasádou a dostal som od nej nákres nového projektu plota. Ten plot, by som povedal, pripomína čiastočne plot aký je okolo prezidents...
	A pokiaľ ide o samotný návrh nášho uznesenia, priznávam sa, že zaň nebudem hlasovať z úplne iných príčin ako kolega Borguľa. Ja zaň nebudem hlasovať preto, lebo sa stotožňujem s návrhom, ktorý prišiel s magistrátu a ktorý predložil Ivo Nesrovnal; pret...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka na pána poslanca Osuského. Poprosím dodržať limit.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Len by som chcel fakticky pripomenúť, že nikto nikoho nevyháňa. Ja budem šťastný, keď americká ambasáda ostane na tom mieste. Jedná sa o nič iné, len o plot. A chcem sa opýtať pána Osuského, že čo hovorí na to, že spoločne sme bojovali na Mestskom zas...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Remišová na pána Osuského reaguje faktickou poznámkou.
	Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD.:
	Ďakujem kolegovi Osuskému za príspevok. A ja som sa, ja som chcela vlastne poznamenať podobnú vec, že je zaujímavé ako strašne nám vadí teda ten jeden plot a ja som nepočula v tomto zastupiteľstve toľko bojov proti rôznym čiernym stavbám, ktoré vyrast...
	Ale ešte som sa chcela spýtať pána starostu, prečo nehlasujeme aj o pôvodnom návrhu pána primátora? Pretože z rovnakých dôvodov nemôžem hlasovať za toto uznesenie a pýtam sa, prečo nemáme aj ten pôvodný návrh.
	Starosta:
	Pán poslanec Osuský, faktická poznámka.
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne. Kolegovi Borguľovi by som rád oživil pamäť. V čase, keď sa o tom rokovalo na Mestskom zastupiteľstve, tak sa naši traja ľudia, ktorí podporili alebo stáli zhruba na tej pozícií, ktorú som prezentoval. Teda okrem mňa to bol primátor Vtáč...
	A keď už hovoríme teda o príšerách postavených do cesty Staromešťanom, tak musím povedať, že sklenená príšera pri bývalom Dome spisovateľov, ktorá trčí do prechádzkovej pešej zóny brutálne a oveľa horšie ako plot, tam ticho stojí a nepamätám sa na veľ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Boháč, faktická poznámka.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Naviažem, uhm, tak kope do toho viac gerojov... (diskusia v sieni)
	Starosta:
	Dobre, ja som bol vyzvaný. Pani poslankyňa, toto je návrh, ktorý bol schválený na Mestskej rade. Tento návrh získal podporu zástupcov poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva a starostov bratislavských mestských častí. Z toho dôvodu je tu tento ná...
	Na mňa chcete pán poslanec Osuský? A na koho? Pán poslanec Kollár.. Jáj, na mňa? Dobre, tak nech sa... pán poslanec Osuský, nech sa páči, faktická na mňa.
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne pán starosta. Samozrejme, mne sa doniesli do ušú, teda, úvahy o tom, že by americké veľvyslanectvo odídivšie z námestia Hviezdoslavovho tam zanechalo knižnicu, kultúrne centrum a tak ďalej čo by, prosím, bolo riešením. Ovšem chápem veľmi...
	Starosta:
	Ďakujem pekne a ešte ospravedlňujem sa, ešte zareagujem. Vy ste sa pýtali ohľadom presklenej terasy na Rybárskej bráne. Dovolím si pripomenúť, že toto vzniklo v čase keď Vy ste boli vicestarostom. Je to čierna stavba. Mestská časť Staré Mesto koná. Za...
	Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka zrejme na mňa.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Faktická poznámka na diskusiu ako takú a teda aj na Vás.
	Bolo tu povedané, že pani Černá ani ja nie sme, ani pán Osuský teda, bezpečnostní odborníci a nevieme, že čo, akože prečo tam ten plot je a nie je. Ale zároveň pán Osuský sa vyjadruje ako bezpečnostný odborník, ktorý tvrdí, že ten plot tam je nutné ma...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Ďakujem pekne. Vypočuli sme si tu určité vystúpenia. Chcel by som v plnej šírke podporiť vystúpenie pána Borguľu. Na druhej strane nemôžem súhlasiť s vystúpením pani Remišovej, pána Osuského a Nicholsonovej. Myslím si jedno. Že ak nejaká ambasáda chce...
	Starosta:
	Pán poslanec Borguľa nemôže faktickou poznámkou reagovať...
	Starosta:
	Podľa nášho rokovacieho poriadku asi nie. Myslím, že...
	Niekto v sále (ženský hlas):
	Jak že ne?
	Starosta:
	K jednému bodu iba.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu, živá diskusia v sále).
	Starosta:
	Odporúčam! Odporúčam diskusný príspevok, ak teda ešte..
	Niekto v sále:
	Nemôže!
	Starosta:
	Dobre, poprosím, takto nám to ukazuje poz... ak, ak treba, nemáme totožný rokovací poriadok ako má hlavné mesto. To znamená, že tak si to upravme.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Tak si to upravme nejako, ale pokiaľ to takto je, skúsme to dodržiavať. Dobre? Pán poslanec zatiaľ teda nie.
	Pán poslanec Straka, nech sa páči, faktická na pána...
	Poslanec Ing. Straka:
	Ďakujem pekne za slovo. Pokiaľ teda dobre čítam, tak ide o návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k nájmu pozemkov. Ja nie som žiadny bezpečnostný odborník, ale dívam sa na celý tento materiál tak, že na jednej...
	Starosta:
	Faktickú nemôžete pán poslanec. Faktická môže byť len v dĺžke jednej minúty. Takže musíte mať diskusný príspevok, poprosím Vás. Dobre?
	Poslanec Ing. Straka:
	Ďakujem!
	Starosta:
	Pán poslanec Dostál, diskusný príspevok.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Ďakujem. Myslím, že je nám všetkým jasné, že sa tu nebavíme o nejakom bežnom komerčnom nájme. Ale že zvažujeme, že či existuje alebo neexistuje dôvod postupovať nejakým mimoriadnym spôsobom. A teda hlavne, či je alebo nie je to potrebné z bezpečnostný...
	K samotnému návrhu. Možno 5 rokov s 5-ročnou opciou je trochu veľa, ale 1 rok je zase niečo úplne nedostatočné. Presťahovať veľvyslanectvo krajiny a navyše veľvyslanectvo krajiny typu Spojených štátov nie je niečo podobné ako presťahovať kanceláriu ne...
	Starosta:
	Poprosím ešte raz.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	V uznesení zastupiteľstva mestskej časti 1 euro za meter štvorco.. (mikrofón sa vypne. Poslanec Mgr. Dostál dopovie: „štvorcový a deň je čisto komerčné“)
	Starosta:
	Pán Špuler, poprosím pánovi Dostálovi druhý príspevok! Ďakujem!
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Čiže jedno je symbolické a druhé je komerčné. A myslím si, že budem sa..
	Niekto:
	Poprosím netelefonovať!
	Poslanec Mgr. Dostál:
	..a..a teda buď rešpektujeme, že je tam nejaký záujem, kvôli ktorému je potrebné postupovať mimoriadnym spôsobom a v tom prípade by som sa prikláňal k tomu symbolickému alebo niečomu podobnému. Alebo keď tam ten žiadny vyšší záujem nevidíme, tak potom...
	A posledná vec, ktorú chcem povedať k zmysluplnosti tejto debaty, ktorú tu teraz máme. Je pravda, že k materiálom celomestského charakteru by sa malo vyjadrovať aj Miestne zastupiteľstvo keď sa to týka mestskej časti. A teda, „Ak je stanovisko Miestne...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Napriek tomu si myslím, že asi sa zhodneme, že aj poslanci z ich Mestského zastupiteľstva, z iných mestských častí, že by mali poznať názor poslancov staromestského zastupiteľstva. Pokiaľ vy sa na nejakom názore viete zjednotiť, ktorý b...
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	Páči sa mi ako sa handrkujeme o poondiatych jedného eura pre tak bohatú zem ako je Amerika a bez zaváhania zvýšime daň z nehnuteľnosti svojim občanom, svojim vlastným občanom o velice veľké percento! Vraj, že za jednu kávu denne či jak to povedal ten ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová, faktická na pána Dostála.
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Ja by som sa chcela opýtať, nakoľko pán Dostál dáva aj pozmeňujúce uznesenie, že teda mali by platiť symbolickú sumu. Tak sa chcem opýtať či aj slovenské veľvyslanectvo vo Washingtone platí symbolickú sumu alebo či platí komerčnú sumu, či to ...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.:
	Symbolická suma 1 euro za deň? Dávate? 1 euro za meter štvorcový na deň.
	Starosta:
	My chceme povedať, že symbolické.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	O symbolike tu nebolo nič! Toto je suma, ktorá zodpovedá výške miestnej dane za užívanie verejného priestranstva, ktorú platia Bratislavčania keď si postavia lešenie. K vlastnému domu.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.:
	Ale ja sa pýtam, ešte teda mám svoj čas, ja sa pýtam, ktorý nájomca platí 1 euro za meter štvorcový na deň? Pripomínam, že oni podľa tej výmery, ktorú majú, to je 1 310 m2, to znamená, že budú platiť 1 310 euro na deň krát 360, áno?
	Niekto:
	Majú na to!
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.:
	A kto dáva takéto, komu dávame ešte takéto nájomné? To je prosím pól milióna! 474 480,- Eur na rok! Pýtam sa, ktorý nájomca v Starom Meste má takéto podmienky? Ktorý?
	Starosta:
	Každý kto zaberie verejné priestranstvo a postaví si lešenie platí túto sadzbu! Od 3 mesiacov dokonca 4 eurá za deň
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.:
	A toto má byť nájom za prenájom priestorov, ktoré zaberá veľvyslanectvo? Ktoré si prenajíma?! Toto má byť akože férový nájom!
	Starosta:
	Mestská časť je v tomto vzťahu správcom komunikácie. Komunikácie, ktorá sa nachádza, to znamená chodníkov a vozovky, ktorá je na Hviezdoslavovom námestí a na Paulíniho ulici. Tento návrh vychádza z toho, že je to predĺženie na jeden rok to znamená dos...
	Pán poslanec Dostál, faktická poznámka na pána.. Na seba. Na seba. Na seba. Takže vlastne pani Nicholsonová, pán Holčík, pán Boháč nemôžu už reagovať.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Ale oni reagujú predpokladám, že na pána starostu, ktorý tiež mal príspevok! A...
	Starosta:
	Neviem na čo reagujete, prihlásili ste sa keď hovorila pani Remišová.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	No lebo už ste sa vyjadrovali! Dobre. Čiže. Či je to taká strašná suma pre Spojené štáty a či oni nám dávajú symbolické nájomné... Bavili sme sa tu veľmi nedávno o tom, že veľvyslanectvá majú byť oslobodené z toho, aby platili daň za vjazd do historic...
	Pokiaľ ide o to, či Američania nám dávajú podobné podmienky.. Tak potom si porovnajme, že koľko dávajú na obranu Američania a koľko dávame my a tam sa zasa vezieme my ako čierni pasažieri.
	Poprosím ešte 10 sekúnd lebo tam sme riešili na koho mám reagovať.
	Posledná vec. Že či budeme hlasovať za zvýšenie dane z nehnuteľnosti, no ja nebudem hlasovať, neviem ako vy pani poslankyňa Černá.
	Starosta:
	Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Nicholsonová chce reagovať.
	Poslankyňa Nicholsonová:
	Ja sa chcem opýtať, že či sa to týka len tých obstavaných plôch alebo plochy ako takej?
	Starosta:
	To sa týka...
	Poslankyňa Nicholsonová:
	Pretože..
	Starosta:
	To sa týka len chodníka a cesty! Pozemok, na ktorom sú budovy sú ich vlastníctvom.
	Poslankyňa Nicholsonová:
	Hej, ale aj tak. Ako mi nejde úplne do hlavy to prirovnanie proste tých obstavaných plôch s tým, čo vy dávate za príklad, lešenie. To sú podľa mňa dve úplne neporovnateľné veci. Napriek tomu, že tu v debate vystupujú viacerí bezpečnostní analytici, kt...
	A viac, ako mne sa zdá, že táto debata skĺzava proste do debaty nejakých trolov na sociálnych sieťach.
	Starosta:
	Pán poslanec Holčík. Chcete reagovať na koho?
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ja si myslím, že prvá reakcia bola ešte na pani Oráčovú, on tu povedala čo jak je vo Washingtone, Slovensko toľko platí. Tak musím upozorniť, že Slovensko nemá okolo svojej ambasády zabraté verejné priestranstvo mesta Washington.
	Druhá vec, ktorá tu bola. Hovoríme o tom, či vôbec teda by mali platiť alebo nemali platiť. Upozorňujem, že keby od začiatku platili, tých 15 rokov, 1 euro za 1 meter za 1 deň, tak by sme boli bohatá mestská časť. A tie všetky peniaze nám ušli práve v...
	A teraz na pani súdružku Nicholsonovú chcem reagovať. Že tu povedala, že tie ploty sú, či lešenia sú postavené na dobu určitú. Aj tento plot bol stavaný na dobu určitú! A tá doba určitá bola v pôvodnej zmluve presne vymedzená! Ďakujem!
	Starosta:
	Ďakujem. Pán poslanec Boháč, na koho chceš reagovať?
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	No, dajme niekoho, napríklad aj..
	Starosta:
	Máš príspevok diskusný.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	No dobre, tak mám diskusný príspevok.
	Starosta:
	Poprosím, zrušte pánovi poslancovi Boháčovi faktickú poznámku a dajte mu diskusný príspevok. Nech sa páči.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Uhm, mal som možnosť byť na niektorých stretnutiach spolu so starostom, ktoré iniciovalo americké veľvyslanectvo. Hľadali pozíciu pre svoju novú, nové veľvyslanectvo. Mali široký okruh hlavne v Starom Meste, niečo uvažovali v Petržalke. Bolo to zhruba...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Černá, faktická na pána Boháča.
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	Pán Boháč máte pravdu. Jedine ekonomickým tlakom sa dá niečo dosiahnuť. A mimochodom, to platenie za tie lešenia na chodníkoch sú presne preto, aby tam do blba nestrašili bez toho, že by sa tam niečo robilo. Viď bývalý Kapucínsky kláštor kde sa rok ni...
	Starosta:
	Pán poslanec Straka, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Straka:
	Ďakujem pekne za slovo. Opakujem znovu, ja nie som žiadny bezpečnostný odborník a je mi úplne jedno kde tá americká ambasáda stojí a kde stáť bude. Však nakoniec je to ich vec. Dokonca tu nemusí byť ani v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. My o to...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ja len upozorním, že to posledné predĺženie bolo na necelý rok a pól. To znamená, že zmluva končila pôvodne 15. februára 2015 a bola predĺžená do 15. augusta 2016. Takže aj teraz, ten návrh na predĺženie o rok je vlastne v kontexte toho...
	Pán poslanec Vagač, faktic.., diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Ďakujem. Na začiatku chcem deklarovať, že som priateľ Ameriky, aj bezpečnostného ochranného štítu a všetkého. Na druhej strane musím povedať, že už roky akože bojujem proti tomu aby ten plot tam bol, aby takto skutočne znefunkčňoval Hviezdoslavovo nám...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán Osuský, faktická poznámka.
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
	Vážený pán kolega Vagač, no ja vám len musím povedať, že tento prípad nemá riešenie! To nie je ani Kolumbovo vajce, ktoré môžeš nakřápnout a postaviť na stôl. Jednoducho toto nemá riešenie! To vyslanectvo nemôže byť bez plota a ak chceme mať vyslanect...
	Starosta:
	Pán poslanec Vagač reaguje... ale tým pádom už pán poslanec Boháč nemôže reagovať.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Chcem reagovať, pán Osuský. Ja som sa pýtal na niečo iné, Vy odpovedáte na niečo iné. Ja sa pýtam, že ako Vy vyhodnocujete to, že partner nedodržuje záväzky, ktoré si on sám dal?! Prečo Vy hovoríte za neho, že toto nemá riešenie? Však on si to navrhol...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Žiaľ, pán poslanec Holčík nemôže reagovať na pána Vagača. Ja by som len upozornil na jednu vec, že veľvyslanectvo pokračuje v komunikácií s mestom, to je bod č.7 v tom materiáli, ohľadom predajnej ceny za mestský objekt nachádzajúci sa ...
	Pán poslanec Gajdoš, nech sa páči. Diskusný príspevok.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Ďakujem. Američania sú naši najdôležitejší mimoeurópski partneri a o tom asi nikto z nás nepochybuje. Trošku by som sa chcel vrátiť k tomu čo vlastne má ambasáda plniť. Uhm, na diplomatickej úrovni by mala spájať určité národy, hej? A nie ich takýmto ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Keďže to bol posledný diskusný príspevok, tak požiadam o vystúpenie pán Jahelka ako občan Starého Mesta, takže dávam mu týmto slovo. Nech sa páči.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Nie, myslím, že nie, hlasovať nemusíme. Poďte pán....
	Viacerí:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Pán Jahelka, občan Starého Mesta:
	(mimo mikrofónu) Dobrý deň dámy a páni. Hlboko sa ospravedlňujem, že vstupujem do vášho vášnivého....
	Niekto:
	Nepočuť!
	Pán Jahelka, občan Starého mesta:
	Počujte ma?
	Starosta:
	Môžete, môžete! Hovorte! Nižšie.
	Pán Jahelka, občan Starého mesta:
	Ešte raz vám prajem pekný dobrý deň. Chcel by som povedať jednu zásadnú informáciu. Jedine perfektný právny stav okolo Hviezdoslavovho námestia je z roku 1948 keď bývalá Československá republika predala Američanom ten rožný barák, ten pekný. Keď som b...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Takže to je posledný vlastne príspevok k diskusii k tomuto materiálu. Dovolím si ukončiť diskusiu. Máme tu jeden pozmeňujúci návrh. Ja si dovolím upozorniť, že vlastne pán kolega Dostál, Váš návrh v podstate hovorí o tom, že odporúčate ...
	Poslanec Mgr. Dostál:
	(z diaľky) nie, ja hovorím v podstate prenajať...
	Starosta:
	Prenajať. Dobre. Ide len o to, že pán poslanec je mestský poslanec, takže on si toto právo uplatní aj na Mestskom zastupiteľstve. Vy ostatní, samozrejme, nemôžete si to uplatniť, to právo povedať, že na akú dobu to má byť. Dávam teda priestor návrhove...
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Návrhovej komisii bol predložený pozmeňujúci návrh od pána Dostála, ktorý kopíruje uznesenie č. 84/2016 a vypúšťa posledný riadok, to znamená, že uznesenie končí vetou: „Spolu 1 318 metrov štvorcových a to medzi hlavným mestom SR Bratislavou ...
	Niekto:
	Neodporúča nie?
	Niekto:
	Nie, odporúča!
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová PhD.:
	Kopíruje presne ako máte predložené, ale bez poslednej časti vety! Čiže končí to: „nájomcom.“ a vypúšťa „ale len za podmienok, že doba nájmu bude jeden rok a výška nájomného bude 1 euro/meter štvorcový/ deň.“ Čiže toto vypúšťa.
	Niekto:
	Aha! Tak odporúča bez..
	Starosta:
	Tak! Odporúča bez ďalších podmienok. Takže poprosím, vieme o čom hlasujeme, je to pozmeňujúci návrh. Hlasujte, nech sa páči. Prezentujte sa najskôr a potom hlasujte.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za hlasovalo 6 poslancov, proti boli dvanásti a šiesti sa zdržali. Takže návrh pozmeňujúci nebol schválený. Nech sa páči, návrhová komisia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Hlasujeme teraz o pôvodnom návrhu uznesenia tak, ako ho máte predložený aj s poslednou časťou vety: „ za podmienok, že doba nájmu bude jeden rok a výška nájomného bude 1 euro/meter štvorcový/ deň.“ Áno, je tam odporúča.
	Starosta:
	Na rok. Nech sa páči, prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Za hlasovalo 16 poslancov, štyria boli proti, štyria sa zdržali hlasovania. Konštatujem, že návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva bol schválený.
	Starosta:
	V konečnom dôsledku aj rozhodne o tom Mestské zastupiteľstvo, takže je to len odporúčací charakter staromestských poslancov pre poslancov Mestského zastupiteľstva. Bod č. 2B.
	2B. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k vráteniu správy novovytvoreného pozemku parc. č. 8898/53 do priamej správy hlavného mesta SR na Šafárikovom námestí.
	Starosta:
	Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k vráteniu správy novovytvoreného pozemku do priamej správy hlavného mesta na Šafárikovom námestí. Poprosím pani poslankyňu, prepáčte, pani Malinovú v zastúpení teda oddel...
	Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Ďakujem veľmi pekne. Predkladáme návrh na zaujatie stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k vráteniu správy novovytvoreného pozemku parcela č. 8898/53 do priamej správy hlavného mesta SR na Šafárikovom námestí. Pán s...
	Starosta:
	Máme otázku, kedy bol vytvorený ten nový pozemok? Je to z toho materiálu zrejmé?
	Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Mám informáciu, že ešte bolo vložené do katastra, takže je to zapísané.
	Starosta:
	Viem, ale kedy to bolo vytvorené? Lebo bolo to bez vedomia mestskej časti, pokiaľ viem.
	Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Tak to nemám, takú informáciu.
	Starosta:
	Nemáte. Dobre. Ide v princípe, ospravedlňujem sa, to je materiál na poslednú chvíľu. Ale keďže vlastne požiadal ma pán primátor o vyjadrenie k tomuto odzvereniu, alebo teda odzverenie, a som považoval za potrebné, aby sa k tomu vyjadrilo i Miestne zas...
	Poprosím pána vicestarostu, aby k tomu povedal pár slov.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Tak máte, toto je podklad zo súť.., schéma zo súťažných podkladov kde vidíte, že sa bavíme vlastne o tom priestore žltým, môžem to ukázať prstom (ide ukázať schému). Bavíme sa o tom kúsku. My keď sme robili tú súťaž, tak dlhodobo vlastne Camera Obscur...
	Starosta:
	Ďakujem za obrázok. Prihlásil sa pán poslanec Bučko s faktickou poznámkou na pána Boháča.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Ďakujem pekne. Len teraz ja som v zmätku, lebo ako mám hlasovať keď toto je vlastne podmienené niečím, čo ešte nie je vyrokované. Rozumieme sa?
	Starosta:
	Áno.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Že my ideme teraz hlasovať za niečo, čo je ešte len v štádiu rokovania. Čiže nemáme istotu, že ak my toto zahlasujeme, že to bude vyrokované tak ako bolo predložené. Neviem či ste ma rozumeli, ale...
	Starosta:
	Pán poslanec, pán vicestarosta Boháč.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ja som to dodal ako taký nejaký bonus, ale svojím spôsobom nie je to celkom podmienené, lebo už v tých súťažných podmienkach my sme s tým uvažovali, že v tej pozícii bude objekt. Takže to, že viac sme sa snažili vyrokovať, medzi nami, ten obrázok tam ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Holčík, nech sa páči.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Pardon. Ďakujem pekne, ale ja by som bol rád, keby sa ešte raz dal ten obrázok tam premietnuť, lebo teraz som dostal istý program. Ja som s pánom námestníkom predtým hovoril. Ale tu je tou horčicovo-žltou farbou nad číslom A2 smerom doľava vyznačený t...
	Starosta:
	Nie, nie. Nie.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	... alebo tú polovičku, ktorá je pravá z neho. Lebo budova, ktorá je nad tým, tá sivá, tá má 3 okná smerom sem. A teraz z tohto celého mi nebolo jasné, lebo tam pôvodne stálo bočné krídlo kasárne, ktorá predtým bola palácom. Pekenské bočné krídlo stál...
	Starosta:
	Vysvetlím. Pretože tá parcela 8895, ktorá tam je hneď v kontakte so Štúrovou ulicou, tá je mestská. A na tú parcelu už majú oni zmluvu o budúcej zmluve s hlavným mestom. Preto je to jednoduchšie riešenie, lebo takto by nám vlastne muselo zveriť hlavné...
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Pardon. Veď presne o toto totiž išlo, že tá parcela, ktorá už patrí mestu, tá je nezastavateľná, pretože by museli zamurovať okná objektu z 19.storočia! Čiže nie je mi jasné ako sa tam dá na tej celej teda spojenej parcele, z tohto kúska a tej originá...
	Starosta:
	Je to zastaviteľné. Je to dokonca aj v územnom pláne zóny Dunajská. Nebude to samozrejme nalepené na fasádu, bude to s odstúpením, tam sú kancelárske priestory.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ale je tam historická fasáda!?
	Starosta:
	Jasné, len akože bude tam odstup. Tam aj tak polícia tam požaduje vjazd zo Štúrovej, aby nemuseli jazdiť cez park. Riešenie, ktoré podporuje aj mestská časť pretože nie je vhodné, aby do svojho objektu polícia jazdila cez ten park medzi Dobrovičovou a...
	Poprosím pána Boháča, možno lepšie vysvetlí...
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Dobre. Ďakujem.
	Starosta:
	Je to zastaviteľné. Poprosím obrázok dole, ak môžem.
	Niekto:
	To si svätica!
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	V podstate my teraz neriešime presný tvar tej budovy. To znamená, že v územnom pláne zóny to bolo len v tom kline, ktorý patril hlavnému mestu. A je to tam, môže byť. Ale tak isto nehovorí o tom, že nemusí mať súhlas pamiatkarov alebo že nemusí spĺňať...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. Ja budem radšej keď ten pozemok nebude patriť nám, ale bude patriť mestu, lebo už sme boli citovaní v novinách, ak o tom neviete, aj ja aj Mestské zastupiteľstvo o tom, ako sme likvidátori galérií. A že povolíme galériu a potom ju zlikvidujem...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ja som aj dal pokyn na Miestnej rade, aby vlastne všetky materiály, ktoré idú na zastupiteľstvo na rokovania, ktoré súvisia nejako s nehnuteľnosťami alebo je tam potrebné nejaký obrazový materiál, aby ten obrazový materiál bol k dispozí...
	Takže pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky, končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia, nech sa páči.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto súhlasí s vrátením správy novovytvoreného pozemku parcelné číslo 8898/53 do priamej správy hlavného mesta SR na Šafárikovom námestí.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa. A hlasujte.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	To nie je podmienené priamo v materiáli, ale je tam dohoda a... verím, že áno.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, dvaja sa zdržali. Takže návrh bol schválený. Bod č.3.
	3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2015
	Starosta:
	Záverečný účet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2015. Poprosím pána Šutaru, ktorý je poverený riadením finančného oddelenia, nech sa páči, o úvodné slovo.
	Niekto:
	Nepočuť!
	Starosta:
	Počkajte, počkajte, počkajte. Skúste?
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	Už. Takže na dnešné rokovanie Miestneho zastupiteľstva predkladáme návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2015. V zmysle navrhovaného uznesenia vás žiadame o schválenie záverečného účtu bežného rozpočtu.
	Mestská časť dosiahla príjmy v roku 2015 bežného rozpočtu vo výške 18 763 572,85 €, výdavky o výške 18 004 030,03 €. Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 759 542,82 €. Navrhujeme.. Teda záverečný účet kapitálového rozpočtu s príjmami vo výške 453 217...
	V ďalšej časti navrhujeme záverečný účet finančných operácií. Príjmové finančné operácie boli vo výške 1 213 138,33 € a výdavkové finančné operácie vo výške 13, 41 €. Prebytok finančných operácií je vo výške 1 213 124,92 €. Teda po spočítaní celkovej ...
	V ďalšej časti je vlastne záverečný účet jednotlivých fondov mestskej časti s ich počiatočnými stavmi, prírastkami a úbytkami počas, teda použitím, počas daného rozpočtového roku.
	Ten prebytok vo výške 948 000 € navrhujeme v časti, v bode 8 rozdeliť do Rezervného fondu sumu 448 352,96 € a do Fondu rozvoja bývania previesť sumu 500 000 €.
	V bode 9 navrhujeme celoročné hospodárenie mestskej časti prijať bez výhrad. Tento materiál bol prerokovaný na Komisii pre nakladanie s majetkom a Miestnej rade s odporúčaním prerokovať tento materiál. Materiál taktiež obsahuje tabuľkovú časť, kde sú ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pán Šutara a otváram diskusiu. Nech sa páči, diskusia k záverečnému účtu. Takže pokiaľ sa nikto nehlási, tak ďakujem pekne. Končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, preto budeme hlasovať o pôvodnom návrhu tak ako je to uvedené.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Takže návrh uznesenia máte na tej prvej strane, to je tých 8 bodov, 9, pardon,  9 bodov. Takže nech sa páči, prezentujte sa a následne prosím hlasujte.
	/Prezentovanie/
	Niekto:
	Kde je?
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Konštatujem, že za hlasovalo 21 poslancov a všetci hlasovali za. Takže návrh záverečného účtu bol, teda záverečný účet bol schválený. Bod č.4.
	4. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2016.
	Starosta:
	Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti  za rok 2016. Opäť poprosím o úvodné slovo pána Šutaru, nech sa páči.
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	Ďakujem za slovo. Na dnešné rokovanie predkladáme piatu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto.
	V časti príjmov bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť príjmy na podiel o Dani z príjmov fyzických osôb, podiel Dane z nehnuteľnosti a Daň za užívanie verejného priestranstva v úhrnnej výške 350 000 € na základe očakávanej výšky týchto príjmov a tiež sku...
	V časti príjmov z prenájmov bytových a nebytových priestorov navrhujeme navýšiť tieto príjmy o 25 000 € na základe lepšieho vývoja plnenia týchto príjmov za, k prvému polroku 2016.
	Čo sa týka decentralizačnej dotácie na sociálne zabezpečenie navrhujem ho znížiť o sumu 29 000 € na základe novej zmluvy podpísanej s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, nakoľko sme žiadali o nižšiu sumu tejto dotácie ako bola pôvodne pláno...
	Ďalšou dotáciou je decentralizačná dotácia na školstvo, ktorú navrhujeme na základe oznámenia z Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR navýšiť o sumu cez 9 000 €.
	Navrhujeme vytvoriť nové položky príjmovej časti bežného rozpočtu na dotácie a granty oddelenia kultúry o sumu 18.000 € na základe získaných dotácií, ktoré sú popísané v dôvodovej správe získaných v oddelení kultúry.
	Staromestská knižnica získala dotácie z rozpočtu BSK a dar v úhrnnej výške 8 000 €; navrhujeme teda vytvoriť novú položku v príjmovej stránke rozpočtu.
	Pre, na účely rekonštrukcie alebo rekonštrukcie vybavenia telocviční v základných školách získala mestská časť dotácie v úhrnnej výške 7 200 € a 400 € ako je v dôvodovej správe uvedené na maľovanie oplotenia MŠ Javorinská z nadácie Pontis.
	Pre Seniorcentrum získala mestská časť dotáciu z rozpočtu BSK vo výške 2 400 €, dotáciu z rozpočtu BSK na odstránenie grafitov na protipovodňovom múre na nábreží Dunaja vo výške 11.000 €.
	Takže úhrnná výška navýšenia príjmov bežného rozpočtu je vo výške 402 000 €.
	Čo sa týka výdavkov bežného rozpočtu, aj príjmy aj výdavky navrhujeme navýšiť o rovnakú sumu, teda už spomínanú 402 000,1 €.
	Výdavky bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť v prvkoch 1.1.1. Výkon funkcie starostu a vicestarostov o sumu 29 500 €, výkon funkcie poslancov zastupiteľstva o 11 000 € a prvok 1.1.3. Kontrola o 2 000 € na zvýšené výdavky v týchto prvkoch.
	V podprograme 1.2 Regionálny rozvoj navrhujeme navýšiť výdavky o 72 000 €. Tá suma sa skladá zo sumy 31 000 € na územno-plánovaciu dokumentáciu na základe schváleného zámeru z Miestneho zastupiteľstva na ostatnom rokovaní a sumy 41 000 € na obnovu dop...
	Sumu v podprograme 1.3 Finančná a rozpočtová politika navrhujeme navýšiť o sumu 3 000 €  na základe vyšších výdavkov spojených s voľbami.
	V podprograme 1.4 Administratíva, tento podprogram navrhujeme navýšiť o sumu 200 000 € na vykrytie výdavkov spojených s valorizáciou miezd, ktorá predstavovala cca. sumu 80, bude predstavovať sumu cca. 80 000 € vyplateným odstupným a odchodným, ktoré ...
	Prvok 1.7.1 Právne a poradenské služby navrhujem navýšiť o sumu 35 000 € na základe právneho zastúpenia v súdnom spore o objekt Zelená 1 , ktorý nám vlastne, ktorý sme tento súdny spor vyhrali a toto sú náklady za to právne zastúpenie.
	Podprogram 5.1 Správa/údržba bytov a nebytov navrhujem navýšiť o sumu 40 600 €, tá suma sa skladá zo sumy 29 600 € je to vrátenie nájomného v zmysle citovaného uznesenia a                 11 000 € na odstránenie grafitov z toho protipovodňového múra n...
	Podprogram 6.1 Oddelenie kultúry navrhujeme navýšiť tento podprogram o 22 100 €; je to suma 18 000 € na základe získaných dotácií a grantov a 4 100 € na zvýšenie mzdových výdavkov spojených s valorizáciou miezd v tomto podprograme. Výdavky Staromestsk...
	Podprogram 7.1 Základné školy navyšujeme o sumu decentralizačnej dotácie vo výške         9 100 € a sumu výdavkov spojených s otvorením školských dvorov počas prázdnin v základných školách v pôsobnosti mestskej časti. Podprogram 7.5 navrhujeme navýšiť...
	Podprogram 8.1 Seniorcentrum navrhujeme výdavky znížiť o sumu 112 600 €, tá suma sa skladá zo sumy 86 000 € na základe refundácie mzdových výdavkov na opatrovateľskú službu v Seniorcentre Staré Mesto; taktiež zníženie sumy dotácie z Ministerstva práce...
	V podprograme 8.3 Sociálna pomoc občanov tam navrhujeme navýšiť výdavky o 40 000 €; táto suma sa skladá z navýšenia výdavkov na príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na prepravu dôchodcov.
	V podprograme 8.4 navrhujeme navýšiť výdavky o 25 000 € na zvýšené výdavky spojené s mzdovými nákladmi v týchto zariadeniach.
	Čo sa týka kapitálového rozpočtu, príjmy kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť o 52 500 € a výdavky o 122 500 €.
	Príjmy navrhujeme navýšiť o dotáciu z rozpočtu BSK na rekonštrukciu schodov vo výške 2 500 € a dotáciu na vybudovanie parku Belopotockého vo výške 50 000 €.
	Vo výdavkoch kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť výdavky o 20 000 € na podprogramy 1.5 Informačno-technologický systém na zakúpenie multi licencií pre počítače na miestnom úrade. A v podprograme 3.1.1 navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 102 500 €; ...
	V tretej časti vlastne, Finančné operácie, použitie rezervného fondu navrhujeme navýšiť o 50 000 € a prostriedky z Fondu rozvoja bývania o 20 000 €. V druhej časti tohto uznesenia navrhujeme vlastne zapracovať použitie jednotlivých fondov teda Rezervn...
	Celková bilancia rozpočtu ostáva nezmenená. Popri predchádzajúcej zmene je teda rozpočet nastavený prebytkový vo výške 29 000 €.
	Starosta:
	Ďakujem pekne za tie čísla. Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Holčík.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem veľmi pekne. Veľmi ma potešilo keď som videl v položke Rezervný fond, že sa zvyšuje o 100.000 pre, teda položka Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a iných dopravných stavieb. Len ja mám trošku problém čo je rekonštrukcia a čo je oprava, lebo...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Niektoré ulice rekonštruujeme. Takto rozdiel je v tom, že oprava znamená oprava výtlkov a rekonštrukcia znamená trošku širšie, zámer to znamená, že výmena povrchov a úprava obrubníkov atď.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Kocky? No oprava kociek by mala byť v rámci toho bežného.
	Niekto:
	Áno.
	Starosta:
	To znamená, že oprava by to mala byť.
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	Výmena kusu za kus, tak je to oprava.
	Starosta:
	Pani poslankyňa Uličná, nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Ďakujem pekne. Ja už som na miestnej rade poprosila o také rozbitie alebo o také presnejšie a podrobnejšie informácie jednej položky, o ktorej sa bavíme, Administratíva. V podstate, myslela som si, že túto informáciu teda dostanem buď písomne pred Mie...
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	V podstate na tie mzdové prostriedky by, v podstate, v decembri už nepostačovali v plnom objeme ako sú tie mzdy v súčasnosti nastavené. Tie finančné prostriedky by nepostačovali vlastne už na vyplatenie tých miezd. Pri súčasnom vývoji.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Čiže pri súčasnom vývoji miezd my sanujeme zadefinovaný stav?
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	Áno.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	A myslí sa v tomto návrhu, lebo Seniorcentrum ide teda samostatnou rozpočtovou nejakou kapitolou; myslí sa, že bude sanovaný mzdový stav aj ľudí, ktorí pracujú v Seniorcentre? Keď tam bereme?
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	Tam vlastne my sme pri rokovaniach so Seniorcentrom vlastne riešili ich požiadavky, takže oni mali požiadavky na zvýšenie osobného hodnotenia takže to zníženie bolo vo výške úspor a teda na základe tej dotácie..
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Dobre, čiže, čiže...
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	..bola 250.000 €
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Ďakujem, čiže...
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	Ale ten ďalší objem je iba 80.000.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	...riešilo sa Seniorcentrum, áno?
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	Áno, áno.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Opatrovateľky, ktoré robia..
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	Áno, áno, to sa riešilo.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	..myslím si, že dosť náročnú a finančne neohodnotenú prácu. Čiže riešilo sa aj týmto spôsobom títo ľudia, hej?
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	Áno.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Dobre, ďakujem.
	Starosta:
	Pani poslankyňa Remišová, faktická na pani Uličnú.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.:
	No ja som sa ešte chcela spýtať, lebo pani Uličná mi spomínala, že, ďakujem inak za príspevok, že si vyžiadala na čo vlastne pôjdu tie výdavky v administratíve. Že si to žiadala na Miestnej rade a teda.. Hej, ale nejaký akože presne rozvrstvenie na čo...
	Starosta:
	Poprosím pána Šutaru ešte raz o tú štruktúru toho navýšenia.
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	Takže čo sa týka navýšenia, výdavky spojené s valorizáciou na základe stavu k 1.5., predpoklad teda do konca roka, bude to navýšenie o výške 80.000. To vyplatené odstupné odchodné, kde sa predpokladá nejaký odchod zamestnancov do dôchodku; ako už bolo...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani Uličná, faktická poznámka.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Ja som chcela povedať, že teda, ďakujem za túto informáciu. Ja iba že do budúcna keď pekne poprosím, že by som to chcela dostať písomne. Ale ja, mne to v tejto chvíli no stačí, nie som z toho nejaká nadšená, ale bohužiaľ toto vysvetlenie mi v tejto ch...
	Starosta:
	Pani Remišová, nech sa páči, faktická.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.:
	Že ja by som teda.. Táto informácia je taká, že nejaké granty, nejaké dohody, nejaké dohody o činnosti... Že ja by som si predstavovala túto informáciu písomne, už sme sa o tom... Ja.. Mňa to... Preto ma to tak rozčuľuje,  lebo o tomto bode sa už baví...
	A ešte potom ďalšia otázka, na ktorú by ste mi mohli zodpovedať. Tá valorizácia je v administratíve teda sa týka, že valorizácie platov v položke 1.4 a prečo je potom ešte aj v podprograme oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia, tam sa tiež ráta s vý...
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	Áno. Lebo časť zamestnancov je vlastne vedená vo výdavkoch toho podprogramu 6.1 Miestne kultúrne centrá oddelenie kultúry. Takže tam sú uvedení zamestnanci miestnych kultúrnych centier, takže nie všetky výdavky na administratívu sú v jednom podprogram...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Uličná, faktická.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	V podstate návrh pána Šutaru sa mi veľmi páči. Ešte sa chcem spýtať, že myslí sa teda aj na jasličky, aj tam bola nejaká valorizácia?
	Ing. Šutara, poverený riadením finančného oddelenia:
	(hovorí do toho) Áno, 25.000.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Pretože si myslím, že máme špičkové dvoje obecné jasle a myslím si, že to uznanie a pochvala by si zaslúžili aj tie pani kuchárky aj tie sestričky, lebo to sú detské sestry profesionálky.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ja len na doplnenie. Ten úrad, to je živý organizmus. Niekde ľudia odišli, z niektorých oddelení, niekde naopak pribudli. Posilňovali sme alebo obmeňovali sme stav na Stavebnom úrade, kde jednoducho jednak do dôchodku niektorí odišli, e...
	Pán poslanec Kollár.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Ďakujem. Považujem predložený návrh na piatu zmenu rozpočtu, jak z vecnej tak z finančnej kvantifikácie, za prospešný a zmysluplný. Chcem v tejto súvislosti oceniť fakt, že sa tam dostala aj tá položka 41 000, ktorá je tak v krátkosti napísané, že na ...
	Starosta:
	Ďakujem. Pán poslanec Palko, nech sa páči, diskusný príspevok.
	Poslanec Mgr. Palko:
	Ďakujem za slovo. V tomto návrhu rozpočtu vidím mnoho rozumných vecí, ktoré som ochotný podporiť. Ale dovolil by som si navrhnúť procedurálnu zmenu a hlasovať zvlášť o bode 1.4 Administratíva vo výdavkovej časti. Keby sa dalo hlasovať o tejto procedur...
	Niekto:
	Neviem.
	Starosta:
	No neviem či je to možné, pretože tam sa to celé potom poposúva. No, skúste to písomne dať, návrh ako si to predstavujete a návrhová komisia sa s tým musí nejako vysporiadať. Neviem. No, ešte nie...Vy si to prejdite.
	Pani poslankyňa Ležovičová diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem pekne. Ďakujem za, pre nás laikov lebo ja sa pokladám za laika, za vysvetlenie plusov, mínusov a čo ktorá položka konkrétne obnáša. Dobré bolo, že boli sme upozornení napríklad na tie dotácie, ktoré boli v plusovej, a potom lebo keby som videl...
	Ja som si vedomá, ž niektoré položky sú navýšené, ale ja mám už teraz veľmi dobrú odozvu, veľmi dobrú odozvu, na tých 100 € čo dávame Novomešť.. teda Staromešťanom ako príspevok a to máme krátkodobú záležitosť. Myslím si, že tá suma je veľmi rezervova...
	Takže takisto som veľmi rada, dostala som osobne pochvalu na jasličky, konkrétne na Hollého a je to vyjadrení odborníkov, ktorí si hľadali buď súkromné, Staromešťanov a originálnych Staromešťanov, kde zistili, že jediné jasličky v pozícií ktoré, majú ...
	A takisto na Seniorcentrum, lebo takisto viem ohodnotiť, že ľudia, my vieme umiestniť a terénnu opatrovateľskú službu dať klientovi po prepustení z nemocnice. To je pri akútnom stave, to žiadna iná mestská časť neurobí. Oni kľudne prepustia domov člov...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ja by som ešte doplnil, keďže takáto tá chvála, že v Monitore deviatakov sa mestská časť Staré Mesto umiestnila v matematike z okresov na Slovensku na 1. mieste a v slovenčine tiež na 1.mieste. A je to zásluhou našich obecných škôl. Sam...
	Niekto:
	To treba pochváliť!
	Starosta:
	Nie je tu pani vedúca školstva, že by teda sme ju pochválili, ale... Teda to je na margo toho.
	Pán poslanec Bučko, faktická poznámka.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Sme sa práve o tom rozprávali na školskej komisii, že tam boli zvláštne dva ukazovatele. Že išlo o priemerný výsledok a zvláštne, že keď bola tá priemerná známka vyššia, povedzme 2,4, tak tie výsledky, tá teda náročnosť toho hodnotenia spôsobila aj vy...
	Starosta:
	Uhm. Hej.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	To si málokto uvedomuje, že prísnejšie známkovanie robí potom vyššiu kvalitu.
	Starosta:
	Vyššiu kvalitu, hej.
	Pani poslankyňa Remišová, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A.ArtD.
	Tak, á, tak pochvalu vyslovujem našim učiteľom aj teda zriaďovateľovi našich škôl a som rada, že tak prosperujú.
	Ale chcela som ešte  zareagovať na to, že pán Kollár hovoril, že je veľmi milo prekvapený aká je mestská časť „flexibilná a ústretová k požiadavkám poslancov“. Ja ten pocit vôbec nemám. Ešte v roku 2015 som teda predniesla prosbu, tuto aj k Ľubovi aj ...
	Za druhé, s kolegom Bútorom sme zas bojovali v oblasti cyklodopravy. Vyčlenili sme položku v rozpočte, dalo sa tam symbolických 10 000 € za čo sme chceli spraviť obojsmerky, cyklo-obojsmerky. Včera úplnou náhodou už sme sa na to dopytovali niekoľkokrá...
	Starosta:
	Že je mám proti tomu niečo a som to stopol! Kto to povedal?!
	Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD.
	Dobre, to môžeme riešiť mimo mikrofónov...
	Starosta:
	No nie! Tak akože keď to verejne, tak to povedzme kto to povedal! Ja chcem vedieť, že kto šíri o mne, že ja som stopol niečo!
	Viacerí:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD.
	No. Dobre. Takže ja ten popis, že.. Dobre tak prečo sa s tým nič za 2 roky, za rok a pól pardon, od roku 2015 nepohlo. Čiže ešte raz zhrniem, nemám ten pocit, že rozpočet alebo požiadavky poslancov sa nejakým spôsobom berú do úvahy. Teda keď vám na tý...
	Starosta:
	Nezáleží, pozor nedal.. to som nikdy nepovedal! To som nepovedal, že mi na tom záleží. Len nie je pravda, že ja som niečo stopol lebo mám proti tomu niečo. To nie je pravda.
	Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD.
	Čiže chcete to riešiť a máte záujem o to, aby tie obojsmerky tu boli, áno? A ešte to Jakubovo námestie, ešte raz zopakujem..
	Starosta:
	To som nepovedal!
	Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD.
	Aha! Tak potom neviem ako to mám chápať, že ani–ani. Dobre. Ale ešte raz. Pri rozpočte ho hovorím Halka preto, lebo že rozpočet je veľmi ústretový k požiadavkám poslancov a snaží sa zohľadňovať aj priority poslancov a ich nejakú politickú zodpovednosť...
	Starosta:
	Dovolím si len na upresnenie. Pokiaľ ide o Jakubovo námestie vlani sme chceli robiť zásadnú úpravu zelene, ale oddelenie životného prostredia z Petržalky, ktoré posudzovalo naše žiadosti na úpravu zelene nám to zamietlo. Celý ten projekt, ktorý sa nať...
	Okrem toho pripravujeme v spolupráci s investorom revitalizáciu Kmeťovho námestia. Aj to je vlastne tiež jedna z vecí, ktorá si vyžaduje istú prípravu.
	Taktiež pripravujeme revitalizáciu Šafárikovho námestia. Mali sme, robili sme veľkú súťaž... To bola priorita pripraviť tú súťaž medzinárodnú na úpravu verejných priestranstiev Šafárikovo námestie – Fajnorovo nábrežie. To je ďalšia vec, ktorá sa robí.
	Pokiaľ ide o tie cyklotrasy, ja som nikdy nepovedal, že ja to presadzujem. Ja mám v tomto, napríklad, rozdielny názor s Cyklokoalíciou a povedal som ho verejne aj na rokovaní cyklo komisie na Magistráte, Ivan Bútora to môže potvrdiť. Ja nesúhlasím nap...
	Niekto:
	To nikto nepožaduje!
	Starosta:
	No to požaduje! Cyklokoalícia požaduje segregovanú cyklokoalíciu na nábreží na úkor chodcov a zelene! Chcem povedať, že s tým ja absolútne nesúhlasím pretože si myslím, že táto segregácia na promenáde vytvára konflikty. Konflikty, ktoré tam predtým ne...
	Pokiaľ ide o tie protismerky, nemám s tým problém. Ja som to nikdy, nikdy som to ja, ja som to nikomu nikdy nesľuboval ani som to nepresadzoval. Povedal som, že pokiaľ to bude možné a pokiaľ budú nadväzovať na hlavné trasy, na hlavné cyklotrasy na mes...
	Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka neviem na koho, na pani Remišovú asi.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Pani Remišová. Na pani Remišovú. Uhm, pán starosta, ja by som Vám chcel naopak poďakovať lebo ste tretí starosta, ktorého zažívam a mne sa nikdy nekomunikovalo s nikým lepšie ako sa mi komunikuje s Tebou, Rado. Á, neni to úplne ideálne, mohlo by to by...
	Viacerí:
	(živá diskusia, nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Pomáha, nepomáha. My sme mali, na Chorvátskej bol výtlk, na, mnohé výtlky proste zo dňa na deň urobené, opravené, absolútne bez problémov.  Ale dúfam, že pán starosta, že sa, už tak tretí mesiac diskutujeme o projekte vytvorenia klziska v Medickej záh...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ja chcem ubezpečiť pána poslanca, nechcem mu brať ilúzie, ale pokiaľ ide o výtlky, tak výtlky likvidujeme všetky a nerobíme to kvôli poslancom, ale robíme to kvôli občanom. A kvôli vodičom, aby si neničili, samozrejme, vozidlá. Takže ti...
	Pán poslanec Boháč, faktická poznámka, neviem na koho.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Na Veroniku Remišovú. V podstate, nejaká tá sťažnosť, že sa nejak nekomunikuje alebo nepremietajú sa nároky poslancov do tých zámerov. Tak v podstate je pravda, že sme sa stretli, sme si povedali a pokiaľ sa niečo zabudlo tak to ma mrzí. Ale zas na dr...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Áno, faktická poznámka k pani Remišovej. Chcem Vás ubezpečiť, pani Remišová, že som ten posledný, ktorý by sa prejavoval nejakým podceňovaním niečoho, čo si nezaslúži pozornosť. Ja som skôr voči predkladateľovi sa vyjadril, vo vzťahu kultúry predklada...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, faktická poznámka, pani poslankyňa Remišová.
	Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD.:
	Ďakujem, ja už len poslednú. Ale poviem to tu tak verejne, aby to zaznelo. Ešte minulý rok, predtým ako udreli tie horúčavy, takisto som žiadala prekrytie v Medickej záhrade; aby sa prekrylo pieskovisko a šmýkačky pretože tie deti sa tam išli uvariť. ...
	Starosta:
	Pani poslankyňa, môžem Vás ubezpečiť, že to bolo zohľadnené! Rokovali sme s Krajským pamiatkovým úradom, ktorý nám povedal, že žiadne prestrešenie, žiadne takéto zariadenie na prestrešenie nám nedovolí! Nedovolí! Nedovolí! Je to národná kultúrna pamia...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Je to národná kultúrna pamiatka a naopak nabádajú nás k tomu, aby sme Medickú záhradu, bývalú Aspermontovu záhradu, aby revitalizovali do podoby barokovej. Toto je požiadavka Krajského pamiatkového úradu.
	Niekto:
	Ani nad (nie je rozumieť)...
	Starosta:
	Ani! Ani nad pieskoviskom. Ako jednoducho... Žiaľ, keď je vonku horúco nabádajú aj lekári, aby ľudia zbytočne nechodili, nevystavovali sa slnečnému žiareniu.. žiaľ, ten spôsob..
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu) že sa vyjadril, že nesmú prekrývať detské pieskovisko plachtičkou, musí to...
	Starosta:
	Hovorili sme o tom s pánom riaditeľom asi trikrát. Hovorili sme aj o tom, že oni nás vyzvali napríklad, aby sme odstránili hracie prvky z Hviezdoslavovho námestia, tam nepatria. Napriek tomu, jednoducho...
	Viacerí:
	(živá diskusia, nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ale, ale hovorím.. to sú veci, ktoré nie sú.. Ako prepáčte, všetko nie je na papieri! Ja len hovorím o tom.. môžem požiadať, samozrejme, ak si želáte, môžem si požiadať..
	Viacerí:
	(živá diskusia, nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	No ale ako..
	Viacerí:
	(živá diskusia, nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Áno, robím rozhodnutia aj na základe ústnych rozhovorov! Pretože keď mi niekto povie, že toto nie je cesta, že na to môžem zabudnúť, tak nebudem zbytočne míňať energiu, aby som bojoval s veternými mlynmi! Jednoducho riešim veci, ktoré sa vyriešiť dajú...
	Niekto:
	(nie je všetko rozumieť) .. a ten tam im nevadí, Cirkul´art?
	Starosta:
	Vadí! Vadí im!
	Niekto:
	A je tam!
	Starosta:
	Posledný krát! Vadí im to!
	Niekto:
	A dali k tomu stanovisko písomné?
	Starosta:
	Nesúhlasné, áno!
	Všetci:
	(živá diskusia, nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Prepáčte! Ospravedlňujem sa! Ospravedlňujem sa! Pán poslanec Holčík, nech sa páči. Faktická poznámka.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem pekne. Ja by som pekne chcel poprosiť, aby ste dali ruky preč od Medickej záhrady! Tak ako povedal pán starosta, je to národná kultúrna pamiatka a nijaké ani šiatre ani klziská tam nepatria! A nebudú tam! Ďakujem!
	Niekto:
	A deti majú byť doma keď je horúčava!
	Starosta:
	Pán poslanec Borguľa, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Informácia, že Cirkul´art bol poslednýkrát v Medickej záhrade je pre mňa veľmi smutná, lebo Cirkul´art je pre mňa jedno veľmi vydarené podujatie.
	A pani Remišová, prosím Vás pekne, prestaňte s tým, že Vy si niečo zmyslíte a zrazu to má byť urobené a je to sväté. Ja mám 3,5 ročného syna a 1,5 roka starú dcéru, v Medickej záhrade som skoro každý deň, keď nie ja tak moja manželka určite. nikdy som...
	Starosta:
	Pán poslanec Kollár, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Hovorím o kultúre prejavu a myslím si, že všetci by sme sa mali v tomto smere zamyslieť.
	Ale je tu aj jeden návrh, ktorý môže podporiť zámer pani Remišovej, že spríjemniť toto prostredie a ja už som ho párkrát predložil. A tým aj demonštrujem pred pani Remišovou, že moje návrhy nie vždy sú realizované, ale nevadí. Tie umelé mlhoviny alebo...
	A čo sa týka Medickej záhrady, ja som tam vychoval 3 deti, ja tiež nedám dopustiť, ale nejaké spestrenie tejto Medickej záhrady v určitých ročných obdobiach napríklad tým klziskom, by som podporil.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Len pre informáciu, v spolupráci s hlavným mestom budú tento rok osadené v centre mesta 4 až 6 takýchto rozprašovačov vody. Má to však v gescii Magistrát, takže pripravujú to. My sme im pomáhali vytipovať nejaké lokality kde by to bolo ...
	Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Ja by som trošku navrhovala skľudniť tieto emócie a máme pred sebou materiál Návrh na piatu zmenu rozpočtu. Myslím si, že tieto nápady, ktoré tu vyzneli od strany Veroniky Remišovej, teda s čím sa samozrejme stotožňujem, tak nechajme do bodu Rôzne pop...
	Starosta:
	Ďakujem pekne pani poslankyňa. Pani poslankyňa Nicholsonová, faktická poznámka.
	Poslankyňa Nicholsonová:
	Ďakujem pekne. Ja súhlasím s pani Uličnou, ale predsa len si neodpustím jednu poznámku. Ja teda tiež pevne verím, že Cirkul´art neopustí Medickú záhradu, to poprvé.
	Po druhé, veď aj čitáreň je prekrytá! Tam je tôň, tam je strecha, tak sa chcem iba opýtať či to niekomu neprekáža. Nie že by som bola za odstránenie, ale proste to je ten istý meter si myslím.
	A po tretie, ja mám veľmi vrúcny vzťah k Medickej záhrade a teda ja som tam bola odchovaná a moje deti tam boli odchované, ale musím povedať, že za diametrálne odlišných podmienok. Lebo ja si pamätám Medickú záhradu kde bolo, to bolo pomaly ako lesopa...
	Starosta:
	Pán poslanec Kollár, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Z hľadiska je to pre deti neprospešné, aby v horúčave 40-stupňovej bolo zatienené ešte toto..
	Niekto:
	(nie je všetko rozumieť).. ale k rozpočtu!
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Však to je k rozpočtu! To je k rozpočtu, že nepodporujem takéto veci, pretože ten piesok je tak rozpálený, že to dieťa môže dostať úraz. To je absolútne technicky neprevoditeľné.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Párnická, faktická.
	Poslankyňa Párnická:
	Prepáčte, znovu chcem pripomenúť, že preberáme rozpočet! Naozaj, to čo hovoríte určite sú veci, nad ktorými sa dá porozmýšľať. Ale naozaj poďme k tomu meritu veci. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová, poprosím k rozpočtu, diskusný príspevok.
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Áno, k rozpočtu. Ja veľmi oceňujem navýšenie o 41.000 € zložku Dopravné značenie a chcem poprosiť, aby sa venovalo pri dopravnom značení trocha pozornosti aj odľahlejším častiam Starého Mesta, ktoré sú v mojom rajóne. Nie aby sa vymaľovávalo iba centr...
	Starosta:
	Ďakujem za pripomienku. Áno, je to tak. Máte pravdu. Urobíme všetko pre to, aby tento pocit nemali.
	Pán poslanec Gajdoš, k rozpočtu, nech sa páči.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Ďakujem veľmi pekne. Haló?
	Viacerí:
	Haló! Haló! Haló! (smiech)
	Starosta:
	Poprosím...
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Hehe, dobre, ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel by som podporiť zmenu rozpočtu, tak isto budem súhlasiť s pani Oráčovou, hlavne v tejto kapitole Dopravné značenie. Staré Mesto má veľmi málo plôch na parkovanie a aj tie čo máme tak častokrát nie sú vy...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa.. Takže pani poslankyňa Remišová.
	Poslankyňa Mgr.art. Remišová, M.A. ArtD.:
	Ďakujem, ja už len záverečné slovo. Ja si nemyslím, že také vyjadrenia ako pán poslanec Borguľa tu predvádza, že „to je choré!“ patria na toto fórum! To prosím nech si nechá niekde inde, za prvé.
	Za druhé, tak isto nie je pravda, že ja si niečo vymyslím a na rozdiel od neho, teda ja si to nevymyslím ja, ale je to na základe podnetov občanov. My nevieme teda do akej Medickej záhrady Vy chodíte a kde sedíte, ale viaceré deti sa napríklad na šmýk...
	A takéto výrazy ako Vy tu častujete ľudí, tak to si od Vás vyprosím! Ďakujem!
	Starosta:
	Pán poslanec Borguľa, k rozpočtu a fakticky!
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Doplním pani Remišovú a síce nasledovne. Že ma strašne mrzí keď do komunálnej politiky sú prenášané maniere z veľkej politiky. Lebo jednoducho to tu nemá čo hľadať. Pani Remišová, absolútne...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Počkám kým pani Nicholsonová dohovorí. Vás dvoch som mal za racionálneho človeka, mrzí ma, že takto reagujete. Pani Remišová, denne, naozaj denne, denne som v Medickej záhrade. Denne, denne! S dvomi deckami tam behám. Moje dieťa sa na tej nerezovej šm...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Černá, faktická poznámka k rozpočtu.
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	Čo keby sme prestali, prosím vás, s týmto blbým prekáraním hore–dole. Máme kopu bodov, zachvíľku bude obedná prestávka a my tu blbneme!
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Takže považujem tým pádom diskusiu za ukončenú. To bol posledný diskusný príspevok. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Návrhová komisia dostala od pána Palka návrh na zmenu uznesenia. A návrh uznesenia prečítam: „Hlasovať zvlášť o bode 1.4 Administratíva vo výdavkovej časti“.
	Poslanec Mgr. Palko:
	Ja len ak môžem k tomu. Vlastne to by znamenalo, keby ste hlasovali zvlášť a náhodou by nebol schválený, toto navýšenie administratívy, že by tých 200.000 € išlo do prebytku rozpočtu. Takže v princípe, keby nebola schválená táto, toto navýšenie admini...
	Starosta:
	Ale potom nám budú chýbať peniaze na mzdy. Dobre.
	Poslanec Mgr. Palko:
	Budú chýbať peniaze na mzdy, ale procesne, že keby sa schválilo toto, tento návrh.
	Viacerí:
	(živá diskusia, nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Hlasujte teda o... neviem, no sformulujte Vy teraz nejaký návrh, je to na Vás.
	Starosta:
	Vieme o čom hlasujeme teraz?
	Viacerí:
	Áno! O návrhu pána poslanca.
	Starosta:
	Dobre, takže hlasujte nech sa páči. Ale, ale teraz o čom sa hla...
	Viacerí:
	(nie je rozumieť, odpovedajú viacerí naraz)
	Starosta:
	To je či súhlasíte so zvýšením za.. hej? Tak som to..
	Viacerí:
	(jednohlasne) Nie! (ďalšia diskusia)
	Starosta:
	Áno! Ale tu je návrh na zvýšenie!
	Viacerí:
	(nie je rozumieť, odpovedajú viacerí naraz)
	Starosta:
	Aha! OK! Ospravedlňujem, ospravedlňujem sa. Prepáčte, prepáčte! Prepáčte, prepáčte! Teraz hlasujete o procedúre, či budete vôbec hlasovať samostatne.
	Viacerí:
	(jednohlasne) Áno!
	Starosta:
	Nech sa... Prepáčte! Ospravedlňujem sa! Ospravedlňujem sa! Ospravedlňujem sa! Nech sa páči pani Oráčová. Ďakujem. Takže nech sa páči, prezentujte sa. A hlasujte o tom, či chcete hlasovať samostatne.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A teraz prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 10 poslancov, proti boli ôsmi, zdržali sa štyria, takže návrh pána poslanca Palka neprešiel. Takže nech sa páči, teraz návrhová komisia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Čiže teraz hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako ho máte predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Takže nech sa páči,  prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, za hlasovalo 21 poslancov, nikto nebol proti, jeden nehlasoval, takže návrh na piatu zmenu rozpočtu bol schválený. Bod č. 5.
	5. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 (Zichyho palác) v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa.
	Starosta:
	Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pani Malinová, nech sa páči.
	Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Ďakujem. Oddelenie majetkové predkladá návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č.9, Zichyho palác v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. Tento materiál bol už predkladaný, čiže v podstate je to v pôvodnom znení. Predkladáme o...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ďakujem za fotografie. Ďakujem.
	Viacerí:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Vidíme! Ďakujem. Otváram diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Vagač.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Ďakujem. Tento materiál dostávame tretíkrát a tretíkrát v nezmenenej podobe. Ja sa len pýtam, že či toto je naozaj akože švanda z poslancov alebo o čo tu ide. Predkladáme dovtedy, dokým to pretlačíme alebo spočítali ste nejaké hlasy alebo ja neviem o ...
	Starosta:
	Pán poslanec Boháč, faktická poznámka. Nech sa páči.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Maťo, ja len dovetok, že transparentne ale možno s blbým výsledkom. Tak to je tak. No lebo.. Áno je to o kritériách, je to o všetkom. To znamená, že niektoré veci, ktoré sú jasné, je preukázaný, ťažko povedať. Proste je to inštitúcia, ktorá má svoju v...
	Starosta:
	Pán poslanec Vagač, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Pardon, ale ako vieš, že to bude s blbým výsledkom? Takto dopredu! Ty si ako veštec alebo máš sklenenú guľu alebo podľa čoho. Lebo dopredu hovoríš, že to bude akože blbý výsledok, čiže ja toto neviem dopredu povedať.
	A po druhé, je to zaujímavé, že keď sa to deje na tej štátnej úrovni, že Ministerstvo vnútra objedná také stíhačky alebo onaké a povie, že však tieto sú tie lepšie, tak tam sa nám to všetkým nepáči a hovoríme si, že aká je tu korupcia, aké je to netra...
	Starosta:
	Pán poslanec Boháč.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	(úvod nie je rozumieť), že môže to tak dopadnúť, že niekedy.. Jasné ide o čas, ide o všelijaké veci a tak ďalej. V niektorých situáciách, ktoré, aj v súkromnom sektore sa sám tak proste správaš, že keď dostaneš nejakú ponuku, ktorá je všeobecne známa,...
	Viacerí:
	(živá diskusia)
	Starosta:
	Pani poslankyňa Uličná, nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Ako dneska teda máme tento materiál, ok. Ja si iba takú ako technickú si nie..  Teda dovolím povedať, že je tam doba nájmu na dobu neurčitú. To znamená, že keď teda mestská časť vyhodnotí z nejakého dôvodu, že tá spolupráca je neprijateľná alebo je ne...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. My sme o tom hovorili na Miestnej rade dosť obšírne. Tí, ktorí tam boli vlastne môžu potvrdiť. Zaoberali sme sa tou požiadavkou na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže. My podľa našich, podľa zákona a podľa pravidiel, môžeme prenajímať ...
	Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka. Nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.:
	No už ste asi na to odpovedali. No ja som sa chcela spýtať, že či na tom druhom poschodí oni chcú kancelárske priestory alebo galériu. Lebo keby galériu tak...
	Starosta:
	Kancelárske priestory.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.:
	Hej, no. Keby galériu tak mne by to dávalo zmysel v tom, že jednak tá galéria tam bola aj predtým a jednak tá galéria by prispela aj nejakému možno pozdvihnutiu návštevnosti toho Zichyho paláca, že by som.. Ale teraz, keď sa dívam na ich stránku, tak ...
	A ešte druhá vec bola, že tu píšu, že: „majú záujem svojpomocne nebytové priestory zrekonštruovať.“ Ja si ešte doteraz pamätám vášnivú debatu s pánom Holčíkom, ktorý tu hovoril proti rekonštrukcii keď chcel film Europe rekonštruovať, vymeniť sedačky a...
	Starosta:
	Neviem, asi zrejme tam treba tie priestory opraviť, vymaľovať. Vymaľovať. A to asi ja vnímam ako rekonštrukciu. Určite, je to pamiatkovo – chránený objekt, takže nie je tam možné robiť zásahy ledabolo. Neviem. Pani Malinová?
	Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Oni chcú hlavne, keďže ste videli aj tie obrázky, tak hlavne to chcú dať do takého stavu, aby tam naozaj tie výstavy prípadne workshopy mohli existovať to znamená predovšetkým vymaľovať, upratať si to, aby to esteticky, vzhľadovo, naozaj bolo využiteľ...
	Starosta:
	Pán poslanec Holčík.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem pekne, ja len chcem upozorniť, že o tom sa hovorí vždycky v komisiách pred zastupiteľstvom a na zastupiteľstvo by každý mal prísť so svojím názorom a nie tu rozpútať ďalšiu diskusiu! Myslím, že všetci keď sme prišli sme vedeli ako budeme hlaso...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Vagač, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Chcem reagovať na Vás. Vy ma asi vôbec nechápete. Tu vôbec nešlo o žiaden komerčný nájom a nebodaj ešte aby sme tu súťažili o nejakú cenu. Tu mne vôbec nejde o cenu a aby tam bol nejaký komerčný... To je veľké nepochopenie. Takisto to môže ísť osobitn...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Satinská, diskusný príspevok. Nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	Ďakujem. Mňa prekvapuje, neprekvapuje, pretože toto sa tu žiaľ stáva.. Ale fakt je ten, že tento materiál naozaj v nezmenenej podobe tak ako povedala pani magistra Malinová, ide do zastupiteľstva na schválenie v tej istej verzii už tretíkrát. Dvakrát ...
	Jeden aspekt toho je, že či chceme alebo nechceme a ako sme sa dostali k nadácii Slovak Press Photo. Pretože tu sa nejedná o Slovak Press Photo ako tú organizáciu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzením, ale nás žiada o prenájom Nadácia Slovak Pre...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. Ďakujem pani Satinskej, že toto našla, nevedeli sme to. A aj ja som potešená. Ja sa priznám. Ja som nevedela aká je to nadácia, mne to nič nehovorilo. Preto sme si na kultúrnu komisiu zavolali predstaviteľov. Vysvetlili nám. Niečo sa nám páči...
	A ďalšia vec, že to je na dobu... Mne vysvetľovali, že je to výhodnejšie na dobu neurčitú. Keď nám nebudú vyhovovať po každej stránke, nebudú dodržiavať pravidlá, budú robiť veci.. Ja už som si svoje s týmito priestormi užila, bola som vláčená po novi...
	Starosta:
	Ďakujem veľmi pekne pani predsedníčke kultúrnej komisie. Pani poslankyňa Satinská, faktická poznámka.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	Ja chcem reagovať na to opäť, že neschvaľujeme, nemali by sme schvaľovať, nájom pre Slovak Press Photo ale pre Nadáciu Slovak Press Photo, ktorí vlastne podporujú činnosť tejto eseročky. Aby sme si teda nemýlili tie právne pojmy.
	A druhá vec je to, že či teda obstojí ako osobitný zreteľ to, čo je uvedené v predkladanom materiáli.
	Starosta:
	V návrhu uznesenia je ide to vlastne do nájmu Nadácia Slovak Press Photo? Tam to je uvedené? V tom uznesení? a..
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Áno! Veď to je tu napísané! Tam to je. Nadácii, to sa prenajíma nadácii. A pokiaľ ide o ten osobitný zreteľ, áno, máte pravdu. Mestská časť Staré Mesto je partnerom vlastne..
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	Ja len za to, že..
	Starosta:
	...zriaďovateľa nadácie..
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	...poslankyňa Ležovičová si tie pojmy ako mýli..
	Starosta:
	Hej.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	.. a teda my sme toho Slovak Press Photo ako mestská časť.. Teda generálnych partnerov majú...
	Starosta:
	..zriaďovateľa.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	..Slovak Art Council, tá eseročka, Pentu. Hlavných partnerov majú HMBA, Transpetrol a PSA, to je Peugeot. A jedným zo 14 partnerov je aj mestská časť Bratislava–Staré Mesto, takže tam by možno bol ten priestor na...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, v tom B, teda ak je to možné, rozšíriť vlastne ten osobitný zreteľ. Spočíva aj v tom, že mestská časť je partnerom zriaďovateľa nadácie Slovak Press Photo. Na doplnenie. Teda dávam tam, ak teda súhlasí s tým pán predkladateľ... Ďakujem ...
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Nie, ja už iba krátko. Že ten zákon je podľa mňa tak nešťastne nadefinovaný, že my vlastne dodnes nevieme čo je to osobitný zreteľ. Nevieme to úplne jednoznačne definovať. Takže vždycky je to len na dohade. Pre mňa tá novela pani Žitňanskej v roku 200...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Muránsky, diskusný príspevok. Nech sa páči.
	Poslanec Muránsky:
	Ďakujem za slovo. Takto, ja som tiež bol z tých, ktorí mali názor, že treba dať príležitosť viacerým organizáciám, osloviť ich. A tak som to prezentoval aj na Miestnej rade. A potom sa tam rozprúdila dosť veľká a podrobná diskusia a padli tam argument...
	V prvom rade ide o to, že organizácia Slovak Press Photo naozaj nie je organizácia, ktorá by nejakým spôsobom evokovalo nejaké korupčné správanie alebo niečo podobného.
	V druhom rade, vyhlásenie obchodnej súťaže kde nebude exaktne merateľný nejaký parameter, to znamená buď cena alebo tak, by naozaj len presunulo našu zodpovednosť za rozhodnutie ohľadom týchto priestorov na nejakú komisiu, ktorá by mohla by ešte omnoh...
	A v neposlednej rade ma tiež presvedčilo vystúpenie pani Janegovej, ktorá teda označila tieto priestory za tak špeciálne a že bude tak veľmi ovplyvňovať ich pracovné prostredie, že je vlastne veľmi dôležité, že koho si tam vyberú že tie panie z tej Sl...
	Starosta:
	Ďakujem pekne pán poslanec, veľmi pekne ako ďakujem. A pokiaľ už nie sú ďalšie diskusné príspevky, tak teda dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Návrhová komisia nedostala žiadne zmeny na toto uznesenie čiže prosím hlasujeme o uznesení tak, ako je predložené.
	Starosta:
	Takže s tým, že doplnenie vlastne B konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že vlastne partnerom zriaďovateľa nadácie je mestská časť Staré Mesto. A ďalej to pokračuje ako, a tak ďalej. Takže poprosím vás naozaj, ak..
	Niekto:
	Hlasujeme!
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte. Prezentujte sa a hlasujte prosím.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem za hlasovalo 15 poslancov, proti bol jeden, zdržali sa štyria. Konštatujem, že návrh na prenájom priestoru bol schválený. Ďakujem pekne. Keďže je 12:07 tak dovolím si prer..
	Niekto:
	Šesť!
	Starosta:
	Dobre, áno! Pardon, ospravedlňujem sa, bod č.6.
	6. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru na ul. Dostojevského rad č.1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
	Starosta:
	Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru na Dostojevského rad č.1. Poprosím o úvodné slovo.
	Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Ďakujem. Predkladáme návrh na nájom, na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č.1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. Tento návrh taktiež predkladáme opätovne. Pán Čarnogurský, nakoľko bol informovaný o vý...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pokiaľ nie sú diskusné príspevky, tak dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňovací návrh, preto budeme hlasovať o pôvodnom návrhu.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Poprosím.. Takže nech sa páči prezentujte sa prosím a hlasujte.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem veľmi pekne dámy a páni. Za hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, všetci hlasovali za. Takže teraz si dovolím ukončiť, teda pardon, prerušiť rokovanie Miestneho zastupiteľstva na obednú prestávku a pokračujeme bodom č. 9, lebo č.7 a č.8 b...
	9. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto
	Starosta:
	Aby som teda otvoril pokračovanie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. Takže pokračujem bodom č.9. Je to návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie.. Poprosím, sústre...
	Mgr. Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto:
	Dobrý deň ešte raz. Takže v tomto materiáli vám predkladáme návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok za zomrelých bývalých klientov Seniorcentra Staré Mesto. Jedná sa o 5 ľudí. Podľa zásad hospodárenia, teda vo výške kedy sa k tomu musí vyjad...
	Starosta:
	Ďakujem pekne a otváram diskusiu o tomto bode. Keďže sa nikto nehlási, tak si dovolím ukončiť. A poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiaden návrh na zmenu uznesenia preto prosím hlasujeme o návrhu tak, ako je predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Niekto:
	Štrnásť.
	Niekto:
	Trinásť.
	Starosta:
	A prosím hlasujte. Poprosíme na jednu prezentáciu.
	Starosta:
	A prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Niekto:
	Pätnásť.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Takže konštatujem, že za hlasovalo, za trvalé upustenie od vymáhania týchto pohľadávok nevymožiteľných hlasovalo 15 poslancov, nikto nebol proti, všetci hlasovali za. Bod č.10.
	10.  Návrh využitia nehnuteľnosti na Smrečianskej 45
	Starosta:
	Návrh využitia nehnuteľnosti na Smrečianskej ulici 45. Poprosím pána vedúceho oddelenia sociálnych vecí, pána Ležoviča, o úvodné slovo k tomuto materiálu.
	RNDr. Ležovič, PhD., MPH, vedúci oddelenia sociálnych vecí:
	Ďakujem za slovo. Vážení poslanci, vážené pani poslankyne! Dovoľte mi, aby som vám v stručnosti predstavil materiál Návrh na využitie nehnuteľnosti na Smrečianskej 45 ako zariadenie prechodného ubytovania na dobu určitú, Komunitné centrum Smrečianska ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne a otváram diskusiu o tomto bode. Pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ja ďakujem pekne. Ja toto zariadenie poznám keď sme ho sprevádzkovali a za 8 rokov tak odbývané zariadenie, tak to bolo jedno krásne zariadenie, ktoré bolo perfektne využívané, dokonca ako spoločenská miestnosť bola tá klenbová pivnica kde sme robili ...
	Starosta:
	Správca!
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	...vyberal nájom, vyberal, kontroloval a tak ďalej. Dá sa kontrola, prijímací preberací protokol a neexistuje aby toto, za polroka, čo sme sa tam my boli pozrieť, naozaj je to ešte horšie ako sme to my videli pred polrokom! To znamená, že počnúc sankc...
	Starosta:
	Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kollár, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	My sme mali na komisii, dokonca na dvoch som bol, tento projekt. Ale treba povedať za A aj za B. Realizácia tohto projektu je možná až po dôkladnej finančnej analýze a rozpočtu efektívnosti tohto projektu. Ja verím, že sa nájdu peniaze. Prípadne ak ni...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Samozrejme, pokiaľ ide o financovanie budeme sa, využijeme všetky možnosti ako to môžeme financovať. Ja som požiadal pána prednostu, aby preveril možnosť financovania tohto zámeru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ak to bude možné, tak...
	Pán poslanec Gajdoš, faktická poznámka. Nech sa páči.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Ďakujem pekne. Ja by som len chcel možno že malé doplnenie, že v prípade rekonštrukcie alebo takýchto radikálnych rekonštrukcií takýchto objektov možno že by sa mohlo pri zadávacích podkladoch dbať aj na nejakú nízku, nízko-energetickú nákladovosť toh...
	Starosta:
	Teraz si mal namysli čo? Zateplenie alebo spôsob vykurovania alebo...
	Niekto:
	(nie je rozumieť úvod)..typy kotlov, zateplenie, okná, a tak ďalej a tak ďalej. Je toho množstvo.
	Starosta:
	Ďakujem. Nech sa páči ďalej, diskusia. Nikto sa nehlási, takže... Pani Španková s faktickou poznámkou alebo diskusným príspevkom radšej možno skôr. Lebo už..
	Zástupkyňa starostu Ing. Jana Španková:
	Áno, ďakujem. My sme na majetkovej komisii sa bavili o tom, a myslím, že ja na Rade, že dáme do uznesenia, že to bude zámer. Takže, takže.. A poprosím keby ste si to opravili v materiáli všetci. Ako je uznesenie, že za a) schvaľuje a bude zámer využit...
	Starosta:
	Á, jasné! Áno.
	Zástupkyňa starostu Ing. Jana Španková:
	Dobre tak poprosím takto keby ste si to mohli opraviť.
	Starosta:
	Ako predkladateľ ja si toto osvojujem. Takže a) schvaľuje nie „využitie“ ale „zámer využitia nehnuteľnosti“. Sme stále len v polohe zámeru.
	Niekto:
	Áno!
	Starosta:
	Ako náhle budú známe tie finančné náklady, ktoré sú s tým spojené tak potom bude samozrejme...
	Niekto:
	Viac (ďalej nie je rozumieť)
	Starosta:
	Tak, tak. Dobre? Takže toľko. Diskusiu končím a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto schvaľuje:
	a) Zámer využitia nehnuteľnosti na Smrečianskej 45 ako zariadenie prechodného ubytovania na dobu určitú Komunitné centrum Smrečianska 45
	b) Splnomocňuje prednostu miestneho úradu vykonať všetky kroky potrebné na zrealizovanie zariadenia prechodného ubytovania na dobu určitú, Komunitného centra Smrečianska 45.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 18 poslancov, všetci hlasovali za. Takže návrh zámeru využitia nehnuteľnosti na Smrečianskej ulici bol schválený. Bod č.11.
	11. Návrh Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2016 – 2020
	Starosta:
	Návrh Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2016 – 2020. Poprosím o úvodné slovo vedúcu oddelenia kultúry pani Janegovú. Nech sa páči.
	Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
	Dobrý deň, poprosím prezentáciu. Ja by som len na úvod povedala, že v podstate v septembri minulého roka ste ako Miestne zastupiteľstvo zobrali na vedomie informáciu o príprave koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. Od toh...
	Táto koncepcia, ktorú máte pred sebou je vlastne postavená, myslím si, že na takých reálnych možnostiach Starého Mesta a vníma kultúru v širších súvislostiach. Nie je len o kultúrnych podujatiach, ale je to vlastne aj o kultúre prostredia, o kultúre v...
	Samotný materiál sa skladá z 5 častí: úvodná, analytická, potom je návrhová časť, záver a prílohy.
	Úvodná časť je viac menej taká všeobecná, ktorá rozpráva o špecifikách tejto mestskej časti, o obrovskom kultúrnom potenciáli, ktorý sa nachádza práve tu a vôbec o tom, že Staré Mesto je koľkokrát prvým alebo posledným bodom, stretom turistov so Slove...
	Nasleduje analytická časť. Táto analytická časť je v podstate zameraná viac-menej na tú analýzu, ktorá je aj prílohou a potom je tam ešte aj taká SWOT analýza, ktorá nejakým spôsobom popisuje plusy a mínusy mestskej časti, príležitosti a ohrozenia. Tá...
	Najdôležitejšia z toho materiálu je návrhová časť. Táto návrhová časť, poprosím ďalší slajd, táto návrhová časť vlastne na začiatku obsahuje nejakú víziu. A tá vízia je vlastne taká, aby to naše mesto pôsobilo harmonicky, bolo bezpečné,  živé, vyznačo...
	Posledné sú prílohy. Ako som hovorila, príloha č.1 je analýza. Druhá je Aplikácia navrhovaných priorít, rámcov a nástrojov miestnej kultúrnej politiky v rozvojovej politike mestskej časti, mesta, BSK a štátu. To je skôr taká teoretická časť, ktorá vám...
	Ešte by som chcela túto príležitosť využiť a poďakovať naozaj všetkým, ktorí si našli čas, ktorí prišli vo svojom voľnom čase, či už vám páni poslanci alebo všetkým, ktorí pracovali v pracovných skupinách. Pre nás to bolo veľmi dôležité. Veľmi pekne ď...
	Starosta:
	Ja ďakujem Vám za prezentáciu tohto materiálu. Len si dovolím upozorniť, že neviem či bola vhodne zvolená internetová stránka www.odkultury.sk, čo zrejme znamená oddelenie kultúry, ale vyzerá to ako keby sme chceli ísť od kultúry niekam mimo, takže mo...
	Nech sa páči. Pani Párnická, diskusný príspevok a pán Gajdoš dá tiež diskusný príspevok potom, či?
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Ja by som len chcel poďakovať za takýto obšírny materiál. Aj keď nie som členom kultúrnej komisie, tak z tohto materiálu mi bolo veľa vecí jasných a naozaj veľmi dobre a podrobne spracovaný materiál. Ďakujem veľmi pekne.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Párnická, nech sa páči.
	Poslankyňa Párnická:
	Aj ja by som ako chcela poďakovať za ten materiál a požiadať poslancov o podporu, pretože je to v podstate strategický dokument za ktorým je kus práce a zároveň je aj podkladom pre spracovanie PHSR, čo je teda myslím dosť dôležité. Takže ďakujem.
	Mgr. Ľubica Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
	Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem. Pán poslanec Straka, faktická na pani Párnickú.
	Poslanec Ing. Straka:
	Ďakujem pekne za slovo. Ja som tak ako aj pani Párnická členom kultúrnej komisie a chcem poďakovať za ten kvalitný materiál. Zostáva len držať palce a takisto by som poprosil o podporu tohto materiálu aj ostatných poslancov.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, faktická na pani Párnickú.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Ja by som len chcel zvýrazniť jeden fakt a vrátiť sa do minulosti keď sme hľadali spôsoby ako koncipovať materiály Starého Mesta externými silami. A tu sa potvrdilo, že ten náš tlak, ktorý bol zameraný na to, že máme dosť schopných ľudí. Ak ich nemáme...
	Mgr. Ľubica Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
	Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Aj v tomto prípade bolo treba samozrejme využiť potenciál externých spolupracovníkov, takže nedá sa to robiť všetko len vo vlastnej réžii. Ja v tejto súvislosti si dovolím, aj keď to nesúvisí priamo s týmto, vás informovať, asi to budet...
	Ja by som len chcel zdôrazniť v tejto súvislosti, že, a čo som ocenil na tomto materiáli, že naozaj tú kultúru nevníma len úzko ako kultúrne podujatia ale kultúru v tom širšom slova zmysle to znamená aj kultúra, ako bolo povedané, verejných priestorov...
	Pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok. Nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. Ja som si to nechala na záver ako predsedkyňa kultúrnej komisie. Ďakujem za tento materiál. Áno treba povedať, že bolo to spracované aj s externým spolupracovníkom čo ja nepokladám nikdy za zlé lebo nemôže každý vedieť všetko. Ja len prajem t...
	Starosta:
	Ďakujem pekne pani poslankyni. Poslanec Vagač, diskusný príspevok.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Ďakujem. Ja by som Vám chcel poďakovať za tento materiál. Skutočne oceňujem, že oddelenie kultúry sa takto zobralo za, tohto koňa za uzdu a nemyslím si, že to skomplikuje. Ja si práve myslím, že sú tam navrhnuté veci, ktoré by mohli otvoriť a stranspa...
	Mgr. Ľubica Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
	Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne.
	Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
	Ja by som...Môžem ešte?
	Starosta:
	Moment. Pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky, tak dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím na záver o záverečné slovo spracovateľa materiálu, nech sa páči.
	Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
	Ja veľmi pekne ďakujem za také tie povzbudivé slová. To či sa tento materiál bude plniť. Naozaj urobím všetko preto, aby sa plnil, ale bude to závisieť aj od vás. Bude to závisieť aj od vedenia, lebo naozaj sú tam minimálne finančné nároky ale predsa ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Takže to bolo záverečné slovo spracovateľa materiálu a teraz poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiaden návrh na zmenu uznesenia preto prosím hlasujeme o materiáli tak ako je predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem, za hlasovalo 17 poslancov, jeden sa zdržal, jeden nehlasoval. Konštatujem, že návrh Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti bol schválený. Ja chcem poprosiť, poslanci, ktorí tu nie sú a majú kartičky v hlasovacích zariadeniach, asi by bol...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ale...ale...ale aby nebolo v zariadení..
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ale si to vytiahni.. asi by si vytiahnuť a položiť vedľa.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Tak, tak, tak! Ďakujem pekne. Takže poďme bod č.12.
	12. Poslanecký návrh - Zverejňovanie miezd, platov alebo platobných pomerov
	Starosta:
	Je tu poslanecký návrh, Zverejňovania miezd, platov alebo platobných pomerov. Predkladatelia páni poslanci Muránsky a Domorák, takže poprosím o úvodné slovo, nech sa páči. Pán Muránsky.
	Poslanec Muránsky:
	Tak, už je. Keď si objednávame akúkoľvek či je to nová omietka alebo nový účes u holiča, prípade taxík, tak jedna z prvých otázok je koľko za to zaplatíme. Dokonca väčšinou chceme, aby to mal vypísané na cenníku. Aby sme sa dopredu vedeli teda zorient...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Domorák.
	Poslanec Domorák:
	Ďakujem za slovo. Ja len pripomeniem to, čo už povedal kolega predo mnou. Každý kto pozná Viktora Muránskeho alebo mňa, Miloša Domoráka, tak vie, že my sme si na tom nerobili žiadne PR, žiadnu slávu, my sme nemali od toho žiadne očakávanie. Jednoducho...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Oráčová.
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Mám obidvoch kolegov veľmi rada, ale s prepáčením, ja nie som na predaj. Pretože aby niekto si pozeral môj cenník, ako nie a preto sa pri tomto materiáli zdržím. Aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu.
	Starosta:
	Pani poslankyňa Satinská, nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	Ďakujem. Ja naopak od kolegyne Oráčovej si myslím, že takýto materiál je dobrý. S kolegom Milošom Domorákom sme v mandátovej komisii. A teda sme zabezpečili teda na môj podnet ako predsedníčky, že vlastne aj  zasadnutia mandátovej komisii, ktoré navrh...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Ďakujem pekne. Barbora Oráčová mi zobrala moju myšlienku, že tiež ma vyrušoval ten pojem cenník. Ako to naozaj... Myslím si, že je celkom nepatričné. Na druhej strane ja sa chcem spýtať. Viktor, tá predstava, že tuná, teraz vlastne som si to uvedomila...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Muránsky, faktická poznámka.
	Poslanec Muránsky:
	No, predstava bola takej jednoduchej mriežky, jednoduchej veci, kde budú proste mená jednotlivých poslancov, pod nimi mesiace a ku každému mesiacu sa pripíše len suma, ktorú za ten mesiac dostal. To je v prvej časti.
	V druhej veci, čo sa týka cenníka a predaja, no tak tá holička alebo ktokoľvek kto nám poskytuje službu tiež väčšinou nie je na predaj. A neni to tak ani myslené. Ale tam sa má vyjadriť cena tej služby, ktorú poskytuje, hej? Ja v tom nevidím vôbec žia...
	Starosta:
	Pán poslanec Gajdoš na pani Uličnú reaguje? Áno? Faktickou poznámkou?
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Uhm. Ja sa chcem spýtať. Totižto viac - príjmoví ľudia, a tak ďalej a tak ďalej, my zrazu vypĺňame také nejaké oznámenie jeden krát ročne, že či nebude jednoduchšie toto zverejňovať jednorazovo raz za rok a máme s tým kopec roboty. Ja osobne nie som ú...
	Viacerí:
	(Nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ďakujem. Pán poslanec Muránsky, ale.. Chcete? Chcem poprosiť ak chcete reagovať na pána Gajdoša, tak nemôžete reagovať teraz. Navrhujem, aby išiel pán Palko s diskusným príspevkom, aby ste prípadne mohli reagovať aj na neho a na ďalších. Lebo takto si...
	Poslanec Mgr. Palko:
	Ďakujem pekne. No ja si myslím, že čo sa týka uverejňovania platových pomerov respektíve poberania odmien poslancov zastupiteľstva, tak tá transparentnosť, tej transparentnosti je učinené za dosť zverejnením pravidiel odmeňovania poslancov. Ja si mysl...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Remišová, faktická na pána poslanca Palka.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A. ArtD.:
	Ja len chcem povedať, že ja s tým nemám problém, ani so zverejnením odmeny za seba. Sú to verejné zdroje a občania majú právo vedieť čo, aké služby za tie verejné zdroje od koho dostávajú. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem. Pán poslanec Dostál, diskusný príspevok.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Ja chcem tiež podporiť návrh kolegov. Tak ako keď sme o tom rokovali minule tak budem hlasovať za to aj teraz. Sú to všetko informácie, ktoré sú sprístupniteľné na žiadosť podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám čiže ktokoľvek si môže o ne pož...
	A chcel by som ešte zareagovať na pána poslanca Gajdoša, ktorý tu upozornil na to, že dávame Oznámenia verejných funkcionárov k 31. marcu. Tie oznámenia obsahujú viac údajov ako len odmenu poslanca Miestneho zastupiteľstva. Ich zverejňovanie nevyplýva...
	Viacerí:
	(Diskusia v miestnosti, nie je rozumieť)
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Černá, faktická poznámka na pána Dostála.
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	Prepáčte, ale nepredpokladám, že niekto zo zvolených zástupcov ľudí by do obálky vložil buď prázdny list alebo toaletný papier. A nebudem to otvárať kým si to niekto nevyžiada! To je nedôvera voči poslancom. Plniac si svoju zákonnú povinnosť a pre mňa...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Pardon. No bol som v menšine a prehlasovali ste ma, však veď o tom hovorím, že väčšina sa priklonila k názoru, že poslancom treba dôverovať a netreba ich kontrolovať. Ale potom vlastne je celý ten zákon zbytočný. A ja som reagoval na slová pána Gajdoš...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Muránsky.
	Poslanec Muránsky:
	Nám nejde o vypĺňanie nejakých papierov a ani aby sa zverejňovali ostatné príjmy tých, ktorí viacej zarábajú teda z iných zdrojov. Nám ide o jednoduché zverejnenie toho, čo dostávame za prácu, za výkon miestneho poslanca. A myslím, že to ani úrad nemô...
	Starosta:
	Ďakujem. Faktická pán poslanec Holčík.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem. Je to otázka na pána Muránskeho, že či teda vie prečo sa nám tie výplatné pásky v úvodzovkách musia odovzdávať zapečatené zalepené, aby ich nikto okrem toho žiadať.. ako účastníka neuvidel. Takže naozaj neviem, potom prosím zrušiť aj veľmi dr...
	Starosta:
	Tak môj plat je verejný, vy ho schvaľujete a je to aj v novinách. A napriek tomu mám zalepenú obálku. Všetci vedia, že.. Prosím?
	Niekto:
	(Nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Hej. Áno, tak vlastne všetci zamestnanci a volení teda predstavitelia Starého Mesta sú týmto spôsobom, tie výplatné pásky. Pán poslanec Straka, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Straka:
	Ďakujem pekne za slovo. Ja teda nepatrí medzi tých, ktorí by robil nejaké tajnosti, ale vžijem sa do roli toho Staromešťana, nielen Staromešťana, keď to bude zverejnené. Čiže kohokoľvek, akéhokoľvek občana. A ten občan, bolo tu povedané že čo, ako, za...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Satinská reaguje na pána Straku.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	Pán inžinier, ja by som vám len chcela povedať, že na webovej stránke Starého Mesta sa nachádzajú podrobné záznamy z každého rokovania Miestneho zastupiteľstva. Účasť na každej komisii aj kto je predsedal, kto bol prítomný, kto bol neprítomný. Dokonca...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Straka reaguje na pani Satinskú v rámci svojho príspevku.
	Poslanec Ing. Straka:
	Ja som nespochybňoval, že tieto údaje nie sú uvedené na webovej stránke Starého Mesta. Ale spochybňujem to, že ten, ktorý si prečíta o tej odmene napríklad toho poslanca a teda o jeho príjme, takže ten o tom vie. A druhá vec, neverím tomu, že on by si...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Oráčová nemôže už reagovať faktickou poznámkou. Pán Straka ukončil svojou faktickou..
	Niekto:
	(Nie je rozumieť)
	Starosta:
	Ale Pavlínka nepovedala nič!
	Viacerí:
	Povedala!
	Starosta:
	Ale nemala udelené slovo! Poprosím normálny príspevok, riadny. Pán poslanec Muránsky, nech sa páči.
	Niekto:
	Oráčová je na rade!
	Poslanec Muránsky:
	Ja chcem len vyjadriť sústr... (smiech) Chcem vyjadriť súhlas kolegovi pánovi Holčíkovi, že áno, úplne súhlasím. Zalepené obálky u ľudí, ktorí sú platení z verejných zdrojov by mali byť zrušené. Bohužiaľ túto vec mi nijak neovplyvníme, tak sa snažím a...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Domorák.
	Poslanec Domorák:
	My tu nechceme rozduchovať žiadne vášne ani nejakú vášnivú diskusiu. Ja si myslím, že každý je vo svojom vnútri rozhodnutý ako bude hlasovať. Môj názor je, že aby sme nepokračovali nejak dlhodobo ďalej v tejto diskusii a nech prejdeme k hlasovaniu pos...
	Starosta:
	Ďakujem. Pani poslankyňa Oráčová.
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ešte zato počujem a počula som Pavlínku, že hovorila, že rady školy nie sú odmeňované. Áno je to pravda, nie sú odmeňované. Napriek tomu súhlasím s kolegom Strakom, že by mala byť uvedená aj účasť v Radách škôl. Pretože sme tam nahlásení, sme členmi R...
	Starosta:
	Ďakujem. Pán poslanec Dostál, faktická poznámka na pani Oráčovú.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Ja by som v reakcii na to čo povedala pani Oráčová chcel odporučiť kolegom Muránskemu a Domorákovi v prípade, že zastupiteľstvo ani tento raz neschváli ich návrh, aby keď ho budú predkladať tretíkrát, aby tam okrem informácií o platoch doplnili aj inf...
	Starosta:
	Ďakujem.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Možno to potom bude priechodnejšie pre kolegov, ktorí dnes majú námietky!
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pokiaľ už nie sú ďalšie diskusné príspevky tak dovoľujem si ukončiť diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová PhD.:
	Nedostali sme..
	Starosta:
	A! Pardon ešte,  teda na záver spracovateľov...
	Viacerí:
	Nie!
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Nedostali sme žiadne návrhy na zmenu tohto uznesenia, preto prosím hlasujeme tak ako máme predložený materiál.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, nech sa páči, prezentuje sa prosím.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Za hlasovalo 14, proti boli traja, piati sa zdržali. Konštatujem, že návrh bol schválený. Ďakujem pekne.
	A keďže vlastne dnes na obed nebol zákusok žiadny, tak som si dovolil vlastne doplniť. Takže poprosím kolegov, aby teda doniesli zákusky pre každého jedného z poslancov. Na záver, poobede. Lebo býva tradíciou, že po obede, teda býva súčasťou obeda aj ...
	Viacerí:
	(Nie je rozumieť)
	Starosta:
	Nie, už to je tam niekde. Poprosím, Pavlínka, ak budeš taká láskavá. Ďakujem pekne. Neviem. Poďme k bodu č.13.
	13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2016 – oblasť životného prostredia
	Starosta:
	Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v oblasti životného prostredia. Neviem, treba úvodné slovo alebo bez úvodného slova? Takže poprosím, nech sa páči, otváram diskusiu. Diskusia nie je. Dovolím si ukončiť diskusiu k bodu č.13 a nech...
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Hlasujme prosím o materiáli tak ako ho máme predložený.
	Starosta:
	Nech sa páči, prezentujte sa prosím.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 17 poslancov, dvaja sa zdržali, takže návrh bol schválený. Bod č.14.
	14. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2016 – sociálna oblasť
	Starosta:
	Dotácie v sociálnej oblasti. Opäť bez úvodného slova. Otváram diskusiu, nech sa páči. Končím diskusiu a poprosím návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Hlasujme prosím o materiáli tak ako ho máte predložený.
	Starosta:
	Takže nech sa páči, prosím hlasujte o bode č.14, sociálna oblasť. Prezentujte sa prosím.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Konštatujem, že za hlasovalo 21 poslancov, všetci hlasovali za. Bod č.15.
	15. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2016 –oblasť kultúry
	Starosta:
	Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto...
	Viacerí:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Poprosím rozdať pánom poslancom a pani poslankyniam. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v oblasti kultúry. Nech sa páči, bez úvodného slova. Otváram diskusiu.
	Niekto:
	Pánovi Muránskemu dajte.. teraz zapnutý! (smiech)
	Starosta:
	Keďže diskusia, nik sa nehlási, tak končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Hlasujme o materiáli tak ako ho máme predložený.
	Starosta:
	Nech sa páči, hlasujte pro... Prezentujte sa prosím k bodu č.15 a hlasujte prosím.
	Starosta:
	Prezentujte sa a hlasujte prosím.
	/Prezentovanie/
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovali všetci. 21 poslancov, všetci hlasovali za.
	16. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré mesto na II. polrok 2016
	Starosta:
	Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré mesto. Poprosím pána kontrolóra, aby tento materiál uviedol.
	Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór:
	Raz, dva. Ďakujem pekne za slovo. V rámci úvodného slova by som chcel spomenúť niekoľko vecí. Tento materiál predkladám, teda nie konkrétne tento, ale tento typ materiálu predkladám dvanásty krát. Možno je to už posledný, pretože sa už končí moje 6-ro...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Kollár.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Ja chcem veriť, že to nie sú Vaše posledné slová, ale máte dôveru v ľudí ako objektívny nezávislý orgán. A chcel by som dať na zváženie alebo doplnenie keby do plánu kontroly na ten druhý polrok sa urobila ešte aj kontrola Staromestskej, a.s. od toho ...
	Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
	Môžem zareagovať..
	Starosta:
	Nech sa páči, skúste pán kontrolór
	Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
	No ja sa nebránim urobiť, samozrejme kontrolu Staromestskej znova. Ja rozumiem.. Ale odporúčal by som aby to bolo za ucelené obdobie. Pretože ak to bude v priebehu roku tak ťažko sa dajú skontrolovať niektoré veci, ktoré majú platnosť a termíny, ktoré...
	Starosta:
	Pán kontrolór, ako.. to je trošku nefér voči ostatným uchádzačom o...
	Niekto:
	Ja. Môžem ja?
	Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
	V čom takom?
	Niekto:
	Volebný sľub!
	Starosta:
	Volebný sľub, hej? (smiech) No len pozor! Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka na pána..
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Takže pán inžinier, keď teda by ste získali našu dôveru tak sa neobávate tejto kontroly, áno? Môžeme to takto chápať? Že vlastne to tu môžeme zaviazať, áno?
	Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
	Obávam sa (smiech) ďaleko viac iných vecí ako tejto kontroly, že..
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ďalej diskusia, nech sa páči. Takže pokiaľ už nie sú diskusné príspevky, dovolím si ukončiť diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Pokiaľ teda spracovateľ nechce záverečné slovo..
	Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
	Nie.
	Starosta:
	Ďakujem, takže poprosím návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na II. polrok 2016.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. (smiech) Za hlasovalo 20 poslancov, jeden sa zdr.. jeden nehlasoval. Ten čo si nechal kartu a odišiel. Takže za hlasovali 20, všetci prítomní. Takže konštatujem, že návrh bol schválený.
	Poprosím keď odchádzate z miestnosti tak vytiahnite tu kartu aby.. Neviem či toto má nejaký vplyv na to kvórum hlasovacie, ale asi... ukázalo tu percentuálne ako keby tu bol ten človek. Ale nie je tu. Áno? Dobre. Ďakujem pekne, poďme teraz k bodu č.18.
	18. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
	Starosta:
	Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca. Pán inžinier Vanda, ktorý je zodpovedný za tento materiál, je už na ceste. Ja len stručnosti, vlastne máte tu chronologicky zoradené všetky veci, ktoré sa udiali aj k poslednému ...
	Ing. Vanda, vedúci oddelenia investičného:
	Pán starosta, ten materiál (nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	To bolo stiahnuté. Poprosím.
	Ing. Vanda, vedúci oddelenia investičného:
	Dobrý deň. Takže práce prebiehajú na paláci podľa vopred stanoveného harmonogramu. Na ten hlavný projekt, ktorý zabezpečuje rekonštrukciu strechy a fasád je v stave, že hlavná časť strechy z uličnej strany a pravé tj. severné krídlo strechy je hotové....
	A čo sa týka fasádnych prác. Z dvornej fasády nám ostáva sokel a vymaľovanie. Posledný náter fasády. A z uličnej strany je fasáda kvázi pred absolútnym dokončením, čoho dôkazom je aj to, že minulý týždeň sme s demontážou lešenia na uličnej fasáde. To ...
	Máme tam potom ešte vlastne dobeh ďalších vecí. Čo sa týka reštaurovania okien, tam bohužiaľ, v postate tá súťaž, ktorá prebiehala, nejakým pričinením alebo z nejakej viny uchádzačov, ktorí nesplnili kritériá zákonom stanovené, musela byť zrušená. A n...
	Starosta:
	Koľkého júla?
	Ing. Vanda, vedúci oddelenia investičného:
	Okolo 5. – 7. júla.
	Starosta:
	Ďakujem.
	Ing. Vanda, vedúci oddelenia investičného:
	...by sme potom pristúpili vlastne k otváraniu cenových ponúk a následne by prebiehala elektronická aukcia. Máme pripravené takisto verejné obstarávanie na rekonštrukciu kotolne, kde sme obdržali vlastne grant od poskytovateľa. A ďalším realizovaným v...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, pán poslanec Holčík sa prihlásil, nech sa páči.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem pekne. Ďakujem najmä že sa podarilo tú fasádu včas urobiť a je naozaj veľmi pekná. Ale chcem veľmi poprosiť, aby bol zákaz tam dávať hnusnú a nevkusnú reklamu, ktorá tú fasádu znehodnocuje a prekrýva. Skutočne to, čo tam bolo pred touto rekonš...
	Starosta:
	Súhlasím s Vami. Poprosím teda aj oddelenie kultúry, aby zvážilo inú formu propagácie na Zichyho paláci. Neviem či využívate tú...na tom balkóne vonkajšom, áno, áno.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Kto má?
	Niekto:
	Galéria Z.
	Starosta:
	Dobre, tak poprosím majetkové oddelenie... nie je tu teda nikto... aby majetkové oddelenie požiadalo vlastne nájomníka aby odstránili tento reklamný pútač, aby tam nebola umiestňovaná reklama. Súhlasím s tým, že ak chceme my ako samospráva bojovať pro...
	Pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. Ja sa chcem opýtať kedy bude Zichyho, kedy bude Pistoriho palác tak sprístupnený, že sa budú môcť akcie, ktoré teda sú tam plánované, konať aj  vonku aj vnútri. Lebo myslím si, že tie okná by až tak nemuseli byť... Ja viem čo chcem povedať kv...
	Ing. Ladislav Vanda, vedúci oddelenia investičného:
	Tento hlavný projekt, vlastne tá realizácia, je plánované, jej ukončenie je plánované na prelom júla a augusta.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Super! Čiže september by sme v podstate viac-menej..
	Ing. Ladislav Vanda, vedúci oddelenia investičného:
	Nadväzne na to máme stále vlastne v pláne robiť rekonštrukciu kotolne, čoho by sa kvázi nemuseli tieto akcie týkať...
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	No to áno, to som chcela...
	Ing. Vanda, vedúci oddelenia investičného:
	Ale sú tam stále v hre tie okná. A tie okná pravdepodobne budú odstavovať určité trakty, poschodia alebo miestnosti v rámci toho paláca, takže...
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ale to bude.. Tuná bol problém v tom, že bolo lešenie a boli materiáli poskladané  na nádvorí a tým pádom boli veci odstavené. Čiže gro veľkej tej vonkajšej veci, lebo tie okná sa budú robiť postupne. Určite.
	Ing. Vanda, vedúci oddelenia investičného:
	Áno.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	By mali byť od toho septembra. Ďakujem. Ja by som nechcela aby sa toto opakovalo. Bola to dehonestácia obrazov a celého paláca, ďakujem.
	Ing. Vanda, vedúci oddelenia investičného:
	Ešte treba vlastne podotknúť, že stále je tam naša žiadosť o ďalší nejaký príspevok na odvlhčenie dvora a na tie (nezrozumiteľné) úpravy. Takže v prípade, že by sa k tomu pristúpilo, tak je možné že zase bude kvázi zabratie toho nádvoria. Ale keď k to...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Holčík, faktická poznámka.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem pekne. Ja by som prosil, aby sa ani na nádvorí Pistoriho paláca nevarili guláše nerobili nulové zábavy! To je šľachtický palác! To nie je nádvorie a ani náves, po česky, na dedine! Nech si to robia tam, ale nie v nádvorí takéhoto meštianskeho ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Súhlasím s tým, že nebolo to šťastné. Treba asi naozaj skoordinovať tie aktivity aj v Zichyho paláci. Myslím, že bola to akcia, ktorá mala priaznivú odozvu, napriek tomu chápem, že došlo tam ku kolízii s tými sobášmi. Tam poprosím, ak n...
	Ale toto bolo naozaj.. Pôvodne to malo byť v Pistoriho paláci. Žiaľ, tam to nemohlo byť možné a preto bol zvolený Zichyho palác ako alternatíva..
	A pán poslanec Kollár chce hovoriť. Nech sa páči.
	Poslanec Ing. Kollár MHA:
	No to čo chcem povedať nadväzuje na to o čom sa tu začalo hovoriť. Že už nám nestačí len kontrolovať práce, ktoré sa konajú na Pistoriho paláci, pri jeho obnove, ale trošku sa aj zamyslieť v širších súvislostiach o spoločenskom, kultúrnom vyžití a náp...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Beriem to ako prvý príspevok do diskusie ako ďalej v Pistoriho paláci.
	Pán poslanec Bučko, faktická poznámka. Nech sa páči.
	Poslanec doc. Mgr. art Bučko:
	Je pekné, že starosta to berie ako prvý príspevok, ale téma je úplne iná. Sú to kroky v súvislosti obnovy Pistoriho paláca..
	Starosta:
	Áno.
	Poslanec doc. Mgr. art Bučko:
	Toto nie je... Náš pán nie je kompetentný na to odpovedať aká bude náplň Pistoriho paláca alebo ako pokračuje rekonštrukcia.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Takže pokiaľ už nie sú ďalej diskusné príspevky, tak  končím diskusiu a poprosím teda návrhovú komisiu o návrh uznesenia k bodu č.18.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem pekne. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto berie na vedomie informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovali všetci prítomní poslanci. To znamená 20 poslancov hlasovalo za. Takže zobrali ste na vedomie túto informáciu. Bod č.19.
	19. 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 na ulici K Železnej Studienke. Poprosím pána Vandu opäť o úvodné slovo.
	Ing. Ladislav Vanda, vedúci oddelenia investičného:
	Tak pri tomto projekte, v podstate po obdržaní súhlasného stanoviska magistrátu Územno-plánovacej komisie s daným plánovaným projektom sme dávali ešte dokopy nejaké chýbajúce dokumenty. Medzi ktoré patril súhlas magistrátu ako vlastníka predmetnej par...
	Niekto:
	No!
	Ing. Ladislav Vanda, vedúci oddelenia investičného:
	Tak sme ho vlastne kompletne s ostávajúcimi podali na Stavebný úrad, kde vlastne očakávajú už len vydanie územného rozhodnutia k danému projektu. Čo sa týka vlastne projektovej kancelárie (nezrozumiteľné) projektu, bola im zaplatená čiastka 17 250 € p...
	Starosta:
	Ďakujem pekne pán Vanda a poprosím diskusia, otváram, kto sa chce prihlásiť? Fakticky len? Tak faktická pán vicestarosta.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Takže túto debatu máme za sebou. Minulé zastupiteľstvo sme tu vysvetľovali pomerne zložite, že sa oplatí ísť do stavebného povolenia. Akurát sme si tam nechali otvorené vrátka, že či teda to bolo z podnetu alebo nebolo to z podnetu. A myslím si, že za...
	Starosta:
	Uhm. Ďakujem pekne. Ďalej niekto? Už nikto, takže končím diskusiu a poprosím teda návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, záujmové miesto  K Železnej Studienke.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Konštatujem za 19, jeden sa zdržal. Takže vlastne zobrali ste na vedomie tento materiál. Bod č. 12, é, 20. Pardon.
	20. 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“ na Poštovej ulici. Ďakujem pekne pán Vanda a poprosím pani doktorku Hahnovú o úvodné slovo. Ako je zrejmé vlastne z toho materiálu, ak ste si ho pozreli, tak vlastne nastal tam posun...
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Tak dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo pán starosta. Tak ako v podstate v májovom zastupiteľstve ste mali informáciu o tom, že sa konalo valné zhromaždenie a konateľ spoločnosti bol vyzvaný, aby teda predložil správu o tom projekte. V lehote, ktorá mu...
	Niekto:
	Tak ako čo s tým mám ja?
	Starosta:
	Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Pán poslanec Holčík.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že pán inžinier Slezko napísal čo napísal, lebo od prvého dňa si myslím, že tento projekt je nezmysel. Ja som to už aj predtým, je to na zázname, vždy hovoril, len ak by sme teda hlasovali o tom, čo je tu napísané, že ber...
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Kde to je?
	Niekto:
	Hej!
	Poslanec PhDr. Holčík:
	„ respektíve previesť obchodný podiel“
	JUDr. Hahnová:
	Áno, jasné.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ja viem, ale gramatika.
	Starosta:
	Kde to je?
	Niekto:
	Ja to nevidím.
	Viacerí:
	(hovoria naraz, nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Jáj, v uznesení?
	Niekto:
	Hej.
	Starosta:
	Aha! Áno, áno. Takže s; previesť.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	To je len preklep! To nič!
	Starosta:
	Pán poslanec Kollár. Diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Došlo na naše slová, ktoré som povedal keď sme prvýkrát rokovali. A som rád, že sme sa nemýlili. Tí statoční, ktorí sa vyjadrili. A dnes mohla Poštová vyzerať trošku inak.
	Niekto:
	Ako?
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Ja chodím cez tú Poštovú skoro každý deň zo školy, ale to je niečo hrozného. S tými bezdomovcami, ktorí tam v podstate na tých lavičkách, ktoré by sa mali skôr odstrániť pretože tam nemôže nikto sedieť. Pretože sme na zastupiteľstve tak nemôžem poveda...
	Ďalej by som chcel sa opýtať aké aktíva a pasíva nám z tohto projektu vyplynuli a aké straty alebo prínosy sme z tohto projektu alebo budeme mať pri  tej konečnej bilancii. Pri zrušení.
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	To musíme pripraviť.
	Starosta:
	Pani.. Ja si myslím, že toto následne, ak zoberieme na vedomie túto informáciu, pripravíme materiál, ktorý by riešil aj tieto veci..
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	...na septembrové zastupiteľstvo.
	Starosta:
	..všetko. Pokiaľ ide o Počtovú ulicu tak pripravujeme tam odstránenie tých betónových okruhov alebo tých okolo stromov čo sú a tých lavičiek, kvázi lavičiek čo už ani nie sú lavičkami. Lebo tam vlastne vzniká smetisko. A na druhej strane, v spolupráci...
	Ale chceme aj trošku pritlačiť na Hotel Fórum teda Hotel Crown Plaza, lebo on je teda vlastníkom toho verejného priestranstva za hotelom, medzi teda Obchodnou a hotelom a je to ich zodpovednosť ako to vyzerá tam. Tiež nie sú dôslední v starostlivosti ...
	Takže celkovo by sme chceli týmto, týmito 3 krokmi to znamená oprava lavičiek, odstránenie tých kruhov okolo stromov a vlastne demontáže tých zničených lavičiek, v úvodzovkách, alebo pozostatku tých lavičiek, a úprava toho priestoru trošku zlepšiť ten...
	Asi viete, že v súvislosti s predsedníctvom, teda možno neviete ale bolo to zverejnené, je tam problém, že hotel Austria Trend hotel, ktorý je na Vysokej ulici je jednej z hotelov, kde majú byť umiestnení alebo ubytovaní delegáti alebo teda ministri a...
	Pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. Ja som alergická na slovo, že kvôli bezdomovcom vymiznú lavičky zo Starého Mesta! Prosím vás! Nezoberme si toto naozaj ako fakt. Nemôžu predsa kvôli bezdomovcom zmiznúť lavičky! Takisto aj na tej Poštovej! Tam sú krásne zelené stromy, tam je ...
	Starosta:
	Už tam sú!
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	..pár lavičiek tam je, žiadni bezdomovci nesedia! Bitka je o tie lavičky! Normálne ľudia čakajú, že niekto vstane a rýchlo si sadne niekto iný na tú lavičku. Takže prosím vás, dávajme lavičky a riešme bezdomovcov naozaj mestskou políciou alebo iným sp...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Musím povedať, že skúsenosti a postoj obyvateľov Starého Mesta k lavičkám na verejnom priestranstve v blízkosti ich obydlí sú veľmi negatívne. Vieme aká bola reakcia keď tu bola úvaha, že na Grösslingovej by po rozšírení toho priestoru ...
	Pani poslankyňa Černá, faktická poznámka na pani Ležovičovú.
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	No lavičky. To je pravda, mňa za to chceli na Kalvárii križovať keď som tam protežovala lavičky. Lebo že tam chodia, prepytujem, sa rozmnožovať podaktorí. Ale viete, pozerala som... no hovorím veľmi slušne, uznajte! To je ten zákusok! Nie, videla som ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Osuský, faktická poznámka na pani Ležovičovú.
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
	Rád by som Halku podporil s tým názorom, ktorý hovorí proti deštrukcii tých kruhových lavičiek okolo stromov. To, že tam ľudia nahádžu svinstvo, to tak chodí. Ale oni nahádžu všade. To znamená jednoducho by sa tie 2,5 metra v priemere merajúce polkruh...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Samozrejme, že tie kruhy okolo tých stromov... Je tam jeden problém. Z pohľadu manuálu verejných priestranstiev mesta Prahy, ktorý je do istej miery aj pre nás inšpiráciou, pretože majú tam oni vyriešené mnohé veci, ktoré sa týkajú aj v...
	Niekto:
	..aj betón?
	Starosta:
	Áno aj betón.
	Niekto:
	Zrovnať to so zemou?
	Starosta:
	Tak, tak. Tak. A s tým, že ako že rozšíriť a prispôsobiť tej korune, samozrejme ten aby bol pochôdzny, ten priestor a pochopiteľne lavičky pod tie stromy určite áno. A presne tak ako povedala pani poslankyňa Černá, áno tie, ktoré sú takýmto spôsobom č...
	Pani poslankyňa Ležovičová ešte.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ja k tomuto, toto som chcela počuť! Na Hlavnom, Františkánskom, mne to je, všade a som obyvateľ. Ja mám iné problémy sú s asociálmi a tak ďalej. Oveľa väčšie ako to, že nebudeme stavať lavičky lebo si tam sadne ľahne niekto, bezdomovec. Takže naozaj, ...
	Starosta:
	Súhlasím. Pán poslanec Ziegler.
	Poslanec Ing. Ziegler:
	Ja sa chcem len spýtať keď to tu už padlo, tá Židovská, teda tí obyvatelia mali veľké námietky voči tým lavičkám, že či tam teda budú alebo nebudú tie lavičky vo finále? Ďakujem.
	Starosta:
	Môžeme tieto veci riešiť v bode Rôzne, aby sme... Zatiaľ je situácia taká, že je riešená revitalizácia povrchu. Plánujeme urobiť v priebehu leta alebo teraz v júli stretnutie s obyvateľmi aby sme si ujasnili, že vlastne ako ďalej. Určite nechceme robi...
	Pán vicestarosta ešte.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Len jednou vetou. Všetko platí čo povedal pán starosta. Aby som ušetril čas, tak v druhej fáze, ktorá bude cez jeseň, by sme chceli využiť na dotvorenie vlastne tej pešej zóny a tam zrejme budeme rozprávať o lavičkách, o výtvarných dielach, atď atď. Ď...
	Starosta:
	Hm!
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	..a myslím, že začínajú už hlasy aj na Židovskej, že vlastne niektorým sa to páči, niektorí by tam chceli mať stále pred sebou len parkovanie, ale myslím, že dôjde k nejakému konsenzu. Takže taká je moja odpoveď.
	Starosta:
	Pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky tak dovolím si ukončiť diskusiu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová PhD.:
	Keďže návrhová komisia nedostala žiaden návrh na zmenu uznesenia hlasujeme prosím o materiáli tak, ako bol predložený.
	Starosta:
	Takže prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo všetci prítomní poslanci to znamená 19 poslancov za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Takže zobrali ste na vedomie túto informáciu s tým, že my pripravíme do septembrového zastupiteľstva návrh krokov, k...
	Niekto:
	Nie je rozumieť.
	Starosta:
	Samozrejme. Bod č. 21. Bod Rôzne.
	21. Rôzne
	Starosta:
	Bod Rôzne. Pani Remišová, nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD:
	Ďakujem pekne. Ja by som do bodu Rôzne chcela zaradiť Informáciu o krokoch vykonaných, tá 17-ka čo ste stiahli. O Staromestskej. A tam by som chcela prejednať dlh, obnovu Židovskej ulice, revitalizáciu. A prečo, teda ak dvaja poslanci z dozornej rady ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD:
	A v rámci toho, pardon, v rámci toho by som chcela predložiť uznesenie, ktoré som dala aj v písomnej forme v rámci tohto bodu, aby poslanci miestneho zastupiteľstva dostávali pravidelnú informáciu na zasadnutiach o hospodárení Staromestskej spoločnost...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Boháč, faktická poznámka.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Uhm, počkajte, ja som chcel diskusný príspevok, takže..
	Starosta:
	Dobre..
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Takže beriem..
	Starosta:
	Dobre, takže pán poslanec Dostál.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Ďakujem. Ako som avizoval pri schvaľovaní programu a chcel by som aby na pôde zastupiteľstva zaznela informácia o vývoji situácie vo vzťahu k TERMING-u a Bratislavskej teplárenskej spoločnosti. Chcel by som kolegov informovať, že a spolu s pánom posla...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. To bolo vlastne vyčerpávajúco povedané, čo sa stalo. Pán poslanec Kollár, faktická poznámka k tomuto.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Áno, ja by som len chcel doplniť, že celý tento proces sa spustil z iniciatívy občanov, ktorí sú vlastníkmi bytov Justičná, Chorvátska, Lužická, Karadžičova A ja som organizoval tieto stretnutia, jak so zástupcami BAT-ky aj s pánom starostom. Chcem eš...
	Starosta:
	Návrh uznesenia, to máš zlý papier.
	Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Ďakujem pánu poslancovi Kollárovi za doplnenie a teda aj za jeho iniciatívu v tejto veci.
	Ja by som to nebral tak, že iní poslanci nemali záujem. Nie každý sa dokáže uvoľniť a prísť na stretnutie počas pracovnej doby.
	Ale aj z toho stretnutia, ktoré sme absolvovali s tými vlastníkmi bytov a ich zástupcami, aj z tých sťažností ktoré teraz prebiehajú, je zjavné, že tá nespokojnosť s vyššími cenami tepla a záujem ak existuje možnosť, tak ich znížiť, je vec širšieho zá...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Boháč.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč
	Ja po konzultácii alebo nejakých mailových výmenách s obyvateľmi Židovskej ulici, konkrétne pani (nezrozumiteľné), myslím, že viacerým nám poslala komunikáciu, budem interpelovať, žiadať o odpoveď Mestskú políciu s termínom do 7 dní, že či vybavia pol...
	Starosta:
	Ja len dovolím si upozorniť, teraz sme v bode Rôzne. Interpelácie sú bod 23.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč
	Aha!
	Starosta:
	To znamená neskôr. A vo všeobecnosti, že jediný vlastne na úvod zastupiteľstva alebo zasadnutia pri schvaľovaní programu ohlásil bod Rôzne pán poslanec Dostál. To znamená, že aby sme sa držali tých bodov, ktoré sa dali do Rôzneho..
	Viacerí:
	(Nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Povedať môžeme, jasné, hej hej. Ja len hovorím, že máme potom bod č.23 to sú interpelácie, hej?
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Tak neviem... Či to dám do interpelácie, už to opakovať nebudem, ale...
	Viacerí:
	(Nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Dobre, jasné.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Tak to dám do Rôzneho, vlastne nejaká žiadosť taká.
	Viacerí:
	(Nie je rozumieť zo záznamu)
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Tak dal som.. v Rôznom...no, hej! Dobre. A  druhá vec čo by som chcel. Keď veľakrát o tom rozprávame, však už to tu zaznelo, a je to znova s pohľadom, že ideme si vybaviť problémy okolo toho Čerta a tej Židovskej. Keby sa mohli robiť nejaké tie integr...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová, faktická poznámka.
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD:
	Na pána Boháča. My sme včera práve Beblavého Čerta riešili na komisii dopravy, neviem či si tam vtedy už bol alebo až neskôr. Neskôr, čiže, len Ti poviem, že sme sa práve o tomto rozprávali. A dohodli sme sa, aj s predsedom Ivanom aj s policajtom, že ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD:
	Ďakujem pánovi Boháčovi, že otvoril tento bod. My sme to tu preberali aj veľmi búrlivo na dopravnej komisii. Tam sme sa práve uzhodli na tom, že pán policajt na zoberie na ten výjazd a ukáže nám aké ťažké to je. A ja tomu, ako týmto mestským policajto...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Holčík.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ja tu mám v Rôzne len pripomienku, že je tu veľmi veľa starých stromov, ktoré sú bútľavé, zlé a ktoré dávno mali byť odstránené. V sobotu, keď bola tá búrka večer tak sa zlomil strom, ktorý je v našej záhade školy na Podjavorinskej ulici a padol na Sv...
	Starosta:
	Hej!
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ja viem, že sa v tej záhrade v minulom roku...
	Starosta:
	Tam sa robilo!
	Poslanec PhDr. Holčík:
	..niečo z toho vyťalo, ale prosil by som aby sa ešte viac, lebo toto je životu nebezpečné.
	Starosta:
	Hlási sa, faktická poznámka, pani Párnická.
	Poslankyňa Párnická:
	No chcem len povedať, že keď je víchrica tak váľa aj zdravé stromy a nielen stromy ale aj železobetónové nejaké, aj žeriavy už som videla.. No ale ja chcem hovoriť k tomu, že pokiaľ nám prokurátor vlastne nezušil to VZN-ko o pití na verejnosti..
	Starosta:
	To mám!
	Poslankyňa Párnická:
	...ktoré bolo, ale že v podstate prokurátor zrušil.. bol tam, že sa..
	Starosta:
	Nám nie! Mestskej časti nie, to bol Magistrát.
	Poslankyňa Párnická:
	...bolo na meste, ale že obmedzoval akože pitie na verejnosti. Takže v podstate ide to, že obec nemá také právomoci, aby si zaregulovala... Tak by som prosila našich poslancov, ktorí sú aj teda v parlamente aby niečo aj v tomto smere v spolupráci so Z...
	Starosta:
	My máme vlastné VZN-ko kde vlastne sú tie ulice vymenované, kde je tiež zakázaná konzumácia alkoholu na verejnosti. A v zmysle tohto nášho VZN-ka budú osadené aj na Beblavého ulici a v okolí tabule, ktoré budú na to upozorňovať a tým pádom aj ten zása...
	Pán poslanec Bučko. Faktická poznámka.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Ďakujem pekne. Prečo nevyužijete, pán starosta, práve to čo sme vraveli predtým keď neprešla tá regulácia? Alebo zonácia jednotlivých tých miest. Že využijete to, čo je jediné teda úplne jasné, čitateľné právo tých občanov na ten nočný pokoj od 22.00 ...
	Starosta:
	Takto. Tie otváracie hodiny sú už limitované, asi viete 18. júna uplynulo polroka od rozhodnutia Najvyššieho súdu, ak sa nemýlim, o právoplatnosti rozhodnutia Najvyššieho súdu. To znamená, že tie ustanovenia nášho VZN-ka, ktoré hovorili o osobitnej pr...
	Pán poslanec Straka, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Straka:
	Ja si dovoľujem poďakovať sa za hodiny pri Carltone, ktoré tak dlho nefungovali. A chcel by som poprosiť či už tie hodiny sú naše alebo sú to stále toho občianskeho združenia. Či by mi vedel niekto odpovedať.
	Starosta:
	Hodiny pri Carltone nie sú naše. Hodiny pri Carltone sú majetkom Komunitnej nadácie Bratislava. Mestská časť sa ich pokúsila opraviť respektíve sme komunikovali s tým, že sme ich vyzývali. Napokon teda aj sme ich žiadali aby ich nám darovali, aby sme ...
	Poslanec Ing. Straka:
	No to je úspech!
	Starosta:
	Pani poslankyňa Ležovičová.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ja to možno rozviniem aj na dva príspevky. Teraz som si uvedomila v akej katastrofálnej situácii sme my chodci a najmä tí, čo chodia s kočíkmi a čo chodia vozíkmi a podobne. Na chodníkoch máme podniky, máme sedenia a (nezrozumiteľné) musíme chodiť, al...
	Z toto istého dôvodu nám lietajú po chodníkoch bicyklisti! Som si uvedomila prečo. Ak oni idú hlava–nehlava po chodníkoch lebo po tých kockových cestách samozrejme nikto z nich nechce chodiť. Ale to ma až tak netrápi. To znamená ďalšia vec, prosím rie...
	Takže ďalšia vec. Ja by som bola veľmi rada, keby sme dostávali tak pravidelnú informáciu o Dobšinského ako sme dostávali o Železnej studienke, Náš markte a Pistoriho paláci. Ja by som prosila, neviem či to musíme dať uznesením, ale od septembrového z...
	Takisto, povedalo sa, že nočný kľud sa vyriešil. Nevyriešil. Pešia zóna, Sedlárska, Ventúrska, to je katastrofa v noci! Ja neviem jak to budete riešiť. To je katastrofa, to si ráno... Ja si prosím druhý príspevok... To sú zvratky, očúrané všetko a tot...
	Starosta:
	Jedného!
	Niekto:
	Dvaja!
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Prosím mestských poslancov, ide sa hlasovať o daniach. Je to všade, pán primátor to vyhlásil. Nemám nič proti tomu, aby sa zvýšili dane ale prosím vás trochu bráňte to Staré Mesto! My máme najvyššie tie dane! Nech sa všade zvýši na úroveň staromestský...
	Starosta:
	Máme to v uznesení, áno! Ja to presadzujem kade chodím!
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	...takže prosím nech sa zvýšia dane pre mňa za mňa aj toľko koľko sa povedalo. Ale nie že Záhorská Bystrica platí najnižšie dane a my tu platíme najvyššie dane a zase sa bude zvyšovať paušálne. Takže, ak má byť nejaká spravodlivosť, nech tá spravodliv...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Remišová.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD:
	Ďakujem pekne. Ja som nedostala odpoveď na ten môj bod. Neviem či sme sa chceli k tomu chceli ešte vrátiť alebo už nie. Takže ja sa pýtam ešte raz, že prečo bol ten bod o Staromestskej zrušený, kto rekonštruuje Židovskú ulicu, za koľko ju rekonštruuje...
	Starosta:
	Žiadny bod o Staromestskej nebol. To pokiaľ si dobre pamätám tak tam bol nejaký iný bod.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová M. A. ArtD:
	Tak ten bod o rekonštrukcií tam bol. Tá 17-tka.
	Starosta:
	Ani bod o rekonštrukcií, to bolo niečo úplne iné.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová M. A. ArtD:
	Tak tá 17-tka.
	Starosta:
	Ten bod bol zrušený... Teda ja som ho stiahol preto, lebo správa nebola pripravená tak ako mala byť. Jednak pracovníci, ktorí mali túto správu pripravovať sa venujú momentálne realizácii týchto projektov. Ide o viacero projektov. To znamená, že nebolo...
	Pani Remišová, nech sa páči, faktická poznámka.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD:
	(začiatok nie je rozumieť) realizuje Staromestská, pýtam sa či Staromestská robila verejné obstarávanie na túto zákazku, kto je realizuje a koľko tá zákazka stála.
	Starosta:
	Tieto informácie budú poskytnuté všetky. To je vec Staromestskej. Staromestská, samozrejme, pokiaľ viem bol tam verejné obstarávanie, pokiaľ viem nemuselo to byť verejné obstarávanie. Je tam vyjadrenie ohľadom súladu so zákonom pretože tieto veci sú v...
	Pani Remišová ešte raz.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD:
	Kolegyňa Uličná si pýtala túto informáciu, takisto aj dva kolegovia na dozornej rade. Pýtali si to na toto zastupiteľstvo. A hovorili ste, že tam bolo stanovisko, že to môže byť v nejakom inom režime. Ja som to stanovisko čítala. Ak sa jedná o stanovi...
	Starosta:
	To je Váš názor. Je tam, rôzne názory sú na to takže tak.
	Viacerí:
	(sa pýtajú naraz, nie je rozumieť)
	Starosta:
	Ja neviem aká je tá suma. Však treba si pozrieť tú zmluvu, ktorá bola zverejnená a tam je to všetko uvedené. Je to celé robené na základe projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Miestny úrad a nacenenia, ktoré bolo robené na základe Miestneho úradu.
	Pán poslanec Straka.
	Poslanec Ing. Straka:
	Ďakujem pekne za slovo. Rád by som poprosil tiež ešte takú jednu vec, že by sme nemohli byť gavalieri a buď prostredníctvom Staromestskej, ktorá upratuje Hviezdoslavovo námestie odpratať pri tom hoteli Danube čo bola voľakedy pitná fontánka. Ten hotel...
	Potom som chcel poprosiť takú vec. Že zas pochválim. Že sa dávali tie nové koše smetné, ktoré sú pekné ale na niektorých miestach, konkrétne na tej Pánskej ulici kde bývam a kde sú tie podniky jeden za druhým, tak tam dali, chýbajú dva  smetné koše. T...
	A takisto som chcel poprosiť tá dlažba na Hviezdoslavovom námestí teraz znovu je dosť pomerne zničená. Či by sa dala opraviť. Bol by som rád, keby sa to dalo stihnúť ešte pred tým predsedníctvom lebo niekde sú celé tie kocky vytrhané.
	A takisto som chcel poprosiť, čo som už aj minule hovoril, či by sa nedala na Mostovej ulici urobiť nejaká poštová schránka pre tých turistov, ktorí stále chodia a hľadajú, majú pohľadnice v rukách a nevedia kam ich majú hodiť. Ďakujem pekne.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pokiaľ viem, tak pokiaľ ide o počtovú schránku, zhodou okolností riešime túto vec so Slovenskou poštou aj mestským úradom, Ústavom ochrany mestských pamiatok. Boli sme aj s pánom poslancom v Budapešti v Poštovom múzeu a hľadali sme neja...
	Pokiaľ ide o opravu Hviezdoslavovho námestia. Hviezdoslavove námestie bolo opravené a žiaľ podujatia, ktoré sa tam uskutočnili nám dosť zdevastovali jednak dlažbu ale aj zeleň. Najsmutnejší som teraz z toho čo sa udialo cez víkend, keď bol položený no...
	Pán poslanec Holčík, faktická poznámka.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ja len chcem doplniť, že tá dlažba je úplne nevhodná. To je pražský typ dlažby, ktorý sa len pôvodne uplatnil pred Divadlom okolo toho kolesa, kde býval vianočný stromček. Až v 50tych rokoch keď posunuli sochu Hviezdoslava na miesto kde je teraz, tak ...
	Starosta:
	To je jeden problém. Druhý problém je ten, že v Prahe majú tú dlažbu horizontálne vertikálne, že ona je, tie kocky sú opreté jedna o druhú, to je jedna vec.
	Druhá vec je materiál. My máme, žiaľ, aj kocky čadičové a tie sa sami od seba rozpadajú. Tie žulové sú trvácnejšie a to spôsobuje aj to, že mnohokrát čadičová kocka sa rozpadne a ostane tam diera.
	Pán poslanec Holčík, faktická poznámka.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Spýtať sa na to Mestskej pamiatkovej starostlivosti vôbec netreba! To je inštitúcia, ktorá nemá vôbec žiadne kompetencie.
	Starosta:
	Ja som myslel, že ako odborne. Akože metodicky. Metodicky aby teda, keďže vlastne oni majú na starosti ochranu pamiatok na území Bratislavy z pozície samosprávy. Tak ide o to, aby metodicky boli pri tom prítomní. Ďakujem pekne, takže poďme bod č.22.
	Poslankyňa Mgr. art. Remišová M. A. ArtD:
	Ja som dala uznesenie.
	Starosta:
	Ale ste ho nepredniesli to uznesenie.
	Viacerí:
	Je! Predniesla!
	Starosta:
	Tak poprosím, nech sa páči. Ak je tu uznesenie, tak poprosím návrhovú komisiu ak máme návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Máme tu uznesenie od Veroniky Remišovej. Mieste zastupiteľstvo Staré Mesto žiada starostu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, aby predkladal Miestnemu zastupiteľstvu na každom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v podobe informácie na vedomie pravid...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Takže poprosím, nech sa páči, sa prezentujte.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za hlasovalo 11 poslancov, jeden poslanec bol proti, šiesti sa zdržali. Takže toto uznesenie bolo schválené. Bod č. 22.
	Starosta:
	Takže ešte jedno uznesenie, nech sa páči.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Mieste zastupiteľstvo Bratislava–Staré Mesto žiada starostu, aby:
	a) sa písomne obrátil na mestskú políciu či sú schopní vybaviť mestských policajtov tzv. drégermi aby bolo možné preukázať alkohol a návykové látky kontrolovaných osôb;
	b) oslovil mestskú a štátnu políciu, aby pravidelne vykonávali piatky večer kontrolu všetkých pohostinských prevádzkach, špeciálne v priestore Beblavého a Židovskej ulice.
	Viacerí:
	(diskusia k návrhu uznesenia)
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Žiada starostu aby sa a) písomne obrátil na mestskú políciu a po b) aby oslovil mestskú a štátnu políciu.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Neviem si predstaviť vykonateľnosť, to že kontrolovať všetky prevádzky, ale rešpektujem. Ja sa obrátim, jasné!
	Starosta:
	Takže poprosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Za hlasovalo 17 poslancov, jeden sa zdržal. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ešte máme nejaké uznesenie? Ďakujem pekne. Takže poďme k bodu 22.
	22. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto.
	Starosta:
	Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva
	Niekto:
	A hodina kedy budú občania?
	Starosta:
	O štvrtej. Takže nech sa páči, otváram diskusiu. Takže končím diskusiu a poprosím teda návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto berie na vedomie informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že ste jednomyseľne zobrali na vedomie informáciu o interpeláciách a o vybavení interpelácií.  A je tu bod č.23.
	23. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto.
	Starosta:
	To znamená, interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. Takže otváram diskusiu, nech sa páči.
	Keďže nie sú žiadne diskusné príspevky, tak si dovolím ukončiť diskusiu a môžeme posunúť hodinu? Takže ak... Aj keď myslím že podľa rokovacieho poriadku treba počkať... Nie?
	Niekto:
	..nie je dôvod.
	Starosta:
	No jasné, len ide o to že aby sme, aby nedošlo k porušeniu. Takže končím. Sú prihlásení dvaja občania. Je to jednak pani Sládeková a potom je to pani Rafajdusová.
	Priestor pre občanov
	Starosta:
	Takže poprosím pani Sládekovú, nech sa páči, o... Aký tam máme limit pani?
	Niekto:
	3 minúty.
	Starosta:
	3 minúty.
	Viacerí:
	(diskusia v miestnosti)
	Pani Sládeková, občan:
	Vážený pán starosta, vážení páni poslanci. Chcela by som poďakovať pánovi Dostálovi, že...
	Viacerí:
	(rieši sa problém s mikrofónom)
	Pani Sládeková, občianka:
	.. chcela by som poďakovať pánovi Dostálovi za to, že prítomných informoval o našej aktivite minulý týždeň. Pánovi starostovi boli adresované sťažnosti občanov, vlastníkov bytov, ktorí sú zásobovaní z výmenníkovej stanice čo je na Chorvátskej. Každá t...
	Ešte mi dovoľte, prosím vás pekne, povedať niečo k inej téme. Sú to vodorovné značenia na uliciach Starého Mesta. Tieto majú nejakú krátku životnosť lebo po žltej čiare a čiarach označujúcich prechod pre chodcov niet ani, proste tie zmizli, sublimoval...
	A ešte by som chcela poprosiť pána starostu, že by sme mohli dostať v septembrovom zastupiteľstve informáciu ako pokročilo získavanie technických a ekonomických informácií pre Bratislavskú teplárenskú. Nejaký časový harmonogram, aby sme postupovali ta...
	Starosta:
	Pani Sládeková, sme sa na stretnutí dohodli, že vlastne urobíme všetko pre to, čo sme si povedali. Bol tam pán poslanec Dostál, pán poslanec Kollár. Ja svoje slovo držím, takže všetko to čo bude pripravené, samozrejme budete o tom informovaní.
	Pani Sládeková, občianka:
	Dobre.
	Starosta:
	Takže to Vám povedala aj vedúca majetkového oddelenia, ktorá tam bola prítomná na tom rokovaní.
	Pani Sládeková, občianka:
	Ešte by som chcela pripomenúť, že z toho nášho stretnutia zástupcov vlastníkov bytov so zástupcami BAT-ky a s pánom poslancom Dostálom a Kollárom bola vyhotovená zápisnica, takže o tomto je aj písomný dokument, že sme sa stretli na túto tému. Ďakujem ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Poprosím teraz ďalšieho občana, pani Rafajdusovú, nech sa páči.
	Pani Rafajdusová, občianka:
	Oficiálne príjemné popoludnie. Už som teraz občan lebo už som po pracovnej dobe. Budem sa snažiť byť veľmi stručná. Pán starosta určite hneď vie o čom budem rozprávať, pretože som sa snažila to riešiť už dlhšiu dobu a keďže sa dnes budem uchádzať o va...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Áno je pravda, že vlastne teraz jak sa podpisujem, či sa už podpísali tie zmluvy, vraj sa podarilo ušetriť nejakých 100 miliónov euro. Tak pochopiteľne sa budeme uchádzať o tieto peniaze, aby boli použité týmto spôsobom. Priznám sa, že ...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	..no, takže po dnešné užívanie. To je ten spôsob akým sa riešila aj diaľnica v Petržalke, tiež nie je skolaudovaná a riadne odovzdaná do užívania, ale len do predbežného. To je presne ako to dočasné, ktoré už trvá v tomto prípade koľko? 30 rokov? Aj v...
	Starosta:
	Takže to bol posledný príspevok občana. Neviem či teraz budeme ešte čakať či nejaký občan príde. Aby sa nám nestalo to, že skončíme teraz zastupiteľstvo a o 5 minút bude 16.00 hodín a príde občan a povie, že chce vystúpiť.
	Niekto:
	Už tak raz bolo!
	Starosta:
	Už tak raz bolo.
	(diskusia v miestnosti)
	Niekto:
	Ale mali by sme zmeniť rokovací poriadok aby o 15tej prišli alebo o štvrť.
	Starosta:
	Treba si to nejako ujasniť. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Takže končím dnešné rokovanie zastupiteľstva. Ďakujem vám všetkým za spoluprácu a želám vám krásne leto. Verím, že nič nebude také vážne, aby sme sa museli stretávať mimoriadne počas letného obdo...
	Tu len chcem poprosiť jednu vec. Viem že malo to byť povedané asi v tom bode Rôzne ale viacerí z vás sa mi sťažovali, že komisie nie sú uznášaniaschopné pretože poslanci, ktorí v tých komisiách sú, nie vždy chodia. Ide najmä o dve veľké komisie, to zn...
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