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

Dobrý deň želám a otváram 27. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, na ktorom vás všetkých srdečne vítam. Dovoľte mi, aby som na 

dnešnom rokovaní privítal aj veliteľa Okresnej stanice Mestskej polície Bratislava-Staré 

Mesto, pán Hitku, dobrý deň a ďakujem. Svoju neúčasť dnes ospravedlnil pán poslanec 

Martin Gajdoš z rodinných dôvodov. Vychádzajúc z prezenčnej listiny a vlastne z pohľadu do 

Staromestskej siene konštatujem, že zasadnutie miestneho zastupiteľstva je uznášaniaschopné. 

Na úvod sťahujem bod č. 3 Územný plán zóny Chalupkova - čistopis 2017 z dôvodu, 

že mestská časť neobdržala od Okresného úradu vyjadrenie k posúdeniu procesu 

prerokovania. Ako náhle takého vyjadrenie získame, tak bude zaradený tento návrh na 

rokovanie zastupiteľstva. Prerokovanie bodu č. 17 Návrh na schválenie zapojenie sa mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto do medzinárodného projektu „Built Heritage, Energy and 

Environmental-Friendy Integrated Tools for the Sustainable Management of Historic Urban 

Areas BhENEFIT si dovoľujem presunúť na trinástu hodinu vzhľadom k tomu, že k tomuto 

bodu príde ako zástupca jedného projektov partnerov Slovenská technická univerzita 

informovať Ing. Vladimír Ondrejička PhD. z Centra excelencie Európskej únie a ozrejmiť 

bližšie podrobnosti projektu BhENEFIT. Má niekto z poslancov k predloženému programu 

doplňujúce návrhy? Nech sa páči, pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ďakujem, prajem tiež príjemný deň. Ja by som chcel presunúť na za bod 17 bod 26 

Informácie o právnych možnostiach právneho riešenia bývania obyvateľov z dôvodu toho, že 

dnes sa očakávajú veľmi vysoké teploty a k tomuto bodu prídu aj občania, takže aby nemuseli 

tú tráviť dlhú dobu, to znamená, že by to bolo zhruba na 13:30 respektíve za bod 17, ktorý 

začína o trinástej. Takže by som chcel poprosiť, aby bod 26 bod zaradený za bod 17. 

Starosta: 

Takže návrh pána poslanca Kollára. Pani poslankyňa Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ja si zase dovolím dať pozmeňujúci návrh, aby body 10, 11, 12, 13, ktoré sa týkajú 

nájmu nebytového priestoru na ulici Štefánikova 25, ako pracovne nazývame Pistoriho palác, 

boli začali s rokovaním o 14:30. Ďakujem. 

Starosta: 

Takže bod 26 ako 13:30, body 10 až 13 ako 14:30? 

Viacerí: 

Áno. 
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Starosta: 

Dobre. Pán poslanec Boháč. 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 

Ja len žiadam zaradiť ako bod 5A bod Návrh na výmenu poškodenej dlažby na 

Židovskej ulici, doplnenie mobilnej zeleni a osadenie pitnej fontánky. Materiál majú všetci 

poslanci na stoloch. Ďakujem. 

Starosta: 

Môžem poprosiť aj ja taký materiál, či len poslanci dostanú taký materiál, pán 

poslanec? 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 

Ja som rozdal všetkým neviem tak, v podstate.... 

Starosta: 

Dobre, tak bod 5A. Pán poslanec Holčík... nie nechajte si ako. Pán poslanec Holčík, 

nech sa páči. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem, ja budem mať do bodu Rôzne tri veci. Ďakujem. 

Starosta: 

Dobre, takže v bode Rôzne. Ďakujem pekne, takže toto sú všetky pozmeňujúce 

návrhy, takže poprosím poďme o nich hlasovať postupne. Návrh pána poslanca Kollára, aby 

bod 26 bol prerokovaný o 13:30. Takže nech sa páči, prosím, dámy a páni, prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 17 poslancov, 4 sa zdržali.  

Teraz návrh pani poslankyne Uličnej, aby body číslo 10 až 13 boli prerokované alebo 

začalo ich prerokovanie o 14:30. Poprosím, nech sa páči, prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem. Konštatujem, za hlasovalo 21 poslancov, 2 sa zdržali. Návrh bol schválený. 
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Je tu návrh pána poslanca Boháča, aby ako bod 5A bol prerokovaný jeho návrh. Nech 

sa páči, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za hlasovalo 21 poslancov, zdržal sa 1, takže... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Takže namietate hlasovanie, takže poďme teda zopakovať hlasovanie chcete? 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Pán Špuler, je to možné takého riešenie nejaké? 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Tu nie sme v parlamente chvalabohu. Dobre, o tom, že teda tri body pán Holčík, o tom 

myslím, že pán poslanec nebudeme hlasovať, to je fakt. Ak nie sú ďalšie návrhy na, teda 

pardon dávam teraz hlasovať o .... bohužiaľ akože už sme... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Nie, už nie návrh. Už nemohol. Už sme ukončili, už sme hlasovali o pozmeňujúcich 

návrhoch. Teraz ideme hlasovať o programe ako celku. Tak prosím rešpektujme ten rokovací 

poriadok nejako. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Ale to tu myslím máme v ... Dobre, dobre, tak bude Rôzne, pán poslanec Holčík má tri 

a pani Remišová jeden. O tom sa nehlasuje, to je proste. Takže ďakujem pekne a poprosím 

teraz hlasovať o návrhu programu ako celku. Prosím prezentujte sa. 
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/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovali všetci prítomní poslanci. 

Členom predsedníctva je zástupkyňa starostu pani poslankyňa Španková. Do 

návrhovej komisie odporúčam určiť poslancov pani Oráčovú, pána Straku a pána 

Muránskeho, ak súhlasia. Poprosím teda prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu. 

/Prezentácia/ 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. 22 poslancov za. Za overovateľom zápisnice odporúčam poslancov 

pán Tatára a pána Ziegliera. Ak s tým súhlasíte, tak prosím, dámy a páni, prezentujte sa 

a hlasujte o tomto návrhu. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, za hlasovalo 22 poslancov, takže bol schválený 

overovateľ zápisnice. Poprosím teda ale ešte poprosím teda členov návrhovej komisie, aby 

zaujali miesto po pravej strane predsedníctva.  

Dovolím si, dámy a páni, pripomenúť, že o 9:15 vo vašej prítomnosti odovzdám 

pánovi Františkovi Mikloškovi pamätný list starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri 

príležitosti jeho životného jubilea. Obed bude pripravený o dvanástej hodine a podľa 

rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva účinného od 15.11.2015 bude o šestnástej 

hodine zaradený bod Vystúpenie občanov v dĺžke trvania maximálne tridsať minút. Prosím 

poslancov a poslankyne, aby sa do dopĺňania uznesenia alebo návrhu na ich zmenu zapájali 

písomnou formou. 

Ďakujem pekne, dámy a páni, dovoľte, aby som medzi nami privítal pána Františka 

Mikloška, ktorý je obyvateľom Starého Mesta. V minulosti bol myslím, že verejne dostatočne 

známy nato, a dovoľte, aby som pri tejto príležitosti odovzdal pamätný list starostu mestskej 

časti. A najskôr poprosím teda pána poslanca Bučka, aby uviedol toto rozhodnutie. 
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Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Pán František Mikloško sa narodil 2. júna 1947 v Nitre. V roku 1971 ukončil štúdium 

matematiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokov 1971 

až 1983 pracoval v Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied v oblasti 

numerickej matematiky. V rokoch 1983 až 1989 pracoval ako robotník. Pred rokom 1989 bol 

disidentom, aktivista tajnej cirkvi, patril k organizátorom Bratislavského veľkého piatku, 

významnej pokojnej verejnej manifestácie veriacich za náboženskú a občiansku slobodu 

v roku 1988 známej aj pod názvom Sviečková manifestácia. Sviečková manifestácia v marci 

88 je udalosťou, ktorá spojila celú spoločnosť. Sám o tejto udalosti povedal: „Je to jedna 

z mála udalostí v slovenských novodobých dejinách, ktorá spája všetkých. Kresťania vtedy 

presiahli svoje videnie a šli za ľudskými právami“. Podľa neho šlo o obrovský historický 

okamih, v ktorom sa objavil rozmer nenásilného odporu. V novembri 1989 sa stal členom 

koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu. Od roku 1990 bol poslancom Slovenskej 

národnej rady a Národnej rady Slovenskej republiky. V rokoch 1990 až 1992 pôsobil vo 

funkcii predsedu Slovenskej národnej rady. V roku 1992 sa stal členom KDH. Ďalej pôsobil 

ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Bol členom výboru pre ľudské práva, 

národnosti a postavenie žien. V slovenskom parlamente pôsobil ako jediný nepretržite od 1. 

marca 1990 až do 10. júla 2010. V roku 2004 a 2009 kandidoval v prezidentských voľbách, v 

ktorých ho každý raz podporilo viac než 100 000 voličov. V roku 2008 bol jedným zo 

zakladateľom novej politickej strany Konzervatívni demokrati Slovensku. Vo voľbách do 

Európskeho parlamentu v roku 2014 kandidoval za koalíciu strán NOVA, KDS, OKS na 

poslanca Európskeho parlamentu. Je autorom a spoluautorom niekoľkých publikácii a kníh. 

Citát: „Formovanie mojej viery sa síce odohrávalo v mojom vnútri, ale nebol to príbeh 

pustovníka z púšte. Bol vždy súčasťou ľudí a udalostí, ktorí ma v živote sprevádzali. 

A pretože je to stále neskončený príbeh, neostáva mi nič iné, len prosiť o Božiu pomoc pre 

čas, ktorý mám ešte pred sebou“. Toto jeho vyjadrenie nenechá nikoho na pochybách, že 

neodmysliteľnou súčasťou života Františka Mikloška je život praktizujúceho kresťana 

katolíka. Pán František Mikloško je Staromešťanom od roku 1974. Takže vážení prítomní, 

starosta mestskej časti udeľuje pamätný list pánovi Františkovi Mikloškovi za občiansku 

angažovanosť v boji za ľudské práva, za nekompromisné presadzovanie princípov kresťanskej 

demokracie a osobnostný príklad politického predstaviteľa.  

Starosta: 

Ďakujem pekne a teda poprosím pána Mikloška o pár slov. 
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RNDr. František Mikloško, obyvateľ ocenený pamätným listom starostu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

Vážený pán starosta, vážené páni poslankyne, páni poslanci, milí prítomní. Keď má 

človek 70 rokov, tak môže očakávať dve veci: choroby a vyznamenania. Choroby ma zatiaľ 

obchádzajú a dostávam dnes prvé vyznamenanie ako čerstvý sedemdesiatnik a som veľmi 

dojatý, lebo ako Staromešťan, ako hrdý Staromeštan si to veľmi vážim. Moje osobné 

skúsenosti a vzťahy so Starým Mestom trvajú takmer tridsať rokov. Tá prvá bola, keď som 

pred tými takmer tridsiatimi rokmi žiadal Staré Mesto o povolenie na Sviečkovú manifestáciu 

a definitívna odpoveď došla zo Starého Mesta, keď som už bol zavretý na policajnej stanici. 

Moja posledná, ostatná je teraz, keď dostávam vyznamenanie. Život si vie zahrať s nami 

všetkými, život má rád humor a je to pre nás všetkých poučenie, že človek musí vždy opatrný, 

ako sa veci budú vyvíjať. Na záver vám len chcem zaželať všetko všetko dobré. Ako starý 

diabol keby chcel dať rady svojim mladým kolegom, tak by som povedal, že už potom, keď je 

človek úplne mimo politiku, keď už si len spomína, tak má najradšej spomienky na to, keď 

veci posunul dopredu, keď niečo urobil pre druhých, pre mesto, pre štát. Čiže v tomto smere 

chcem, aby ste vy sa pozerali na svoje pôsobenie teraz z pohľadu už starého ďábla a raz, keď 

budete spomínať, pretože to dáva človeku tú najväčšiu satisfakciu a zmysel života. Takže pán 

starosta, ešte raz si to veľmi vážim, ďakujem Vám a želám Vám všetko najlepšie. 

Starosta: 

Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne a teraz pristúpime k prerokovaniu jednotlivých 

bodov programu. Bod č. 1. 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

 

Starosta: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o poskytovaní dotácií a grantov 

z rozpočtu mestskej časti. Chcem sa poďakovať finančnému oddeleniu, ktoré dokázalo tento 

materiál pripraviť včas tak, aby vlastne v zmysle požiadavky poslancov to bolo schválené ešte 

vlastne pred koncom polroka pred letnými prázdninami. Tento materiál, ako bolo viackrát 

povedané, vychádza jednak z toho, že v koncepte kultúrnej politiky je takéto rozšírenie 

možností podpory mestskej časti pre aktivity neziskových a občianskych združení aj formou 

grantov s tým, že nebudem sa vracať k tej procedúre, ktorá tu bola. Už bol schválené zásady, 
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ale keďže vlastne je to potrebné riešiť formou grantov, teda pardon VZN, tak je tu tento 

návrh. Verím tomu, že tento návrh rešpektuje a reflektuje všetky požiadavky alebo návrhy, 

predstavy vás poslancov a poslankýň, ktoré boli prerokované či už alebo boli vznesené pri 

schvaľovaní zásad alebo potom pri tej následnej diskusii pred mesiacom. Takže myslím, že sú 

tam zakomponované všetky tie návrhy a neviem či má význam ďalej o tom hovoriť. Dovolím 

si otvoriť diskusiu k tomuto materiálu, nech sa páči dámy a páni.  

Pán poslanec Vagač. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ja mám niekoľko zásadných pripomienok, ktoré by som prešiel postupne, mám ich 

pripravené (nezrozumiteľné) potom odovzdám návrhovej komisie. To znamená § 7 bod 3 je 

ohľadom vymenovávania grantovej komisie, chcel by som to doplniť, aby členov grantovej 

komisie nevymenoval a odvolal starosta, ale až na návrh a po schválení miestnym 

zastupiteľstvom, aby to bolo transparentnejšie. Takže toto je jeden bod.  

Potom § 7 bod 5. To sa jedná ohľadom toho schvaľovacieho procesu. Tam by som 

chcel za slovo, pred slovo kritériá, ktoré nespĺňajú, lebo v tom prvom grantovom kole, ktoré 

nespĺňajú obsahové kritéria, čiže doplniť bod, slovo „obsahové“, lebo tie sa vyraďujú, lebo tie 

formálne sa vyradia v tom predkole, kde sa pozerajú tie formálne chyby, čiže v prvom kole sa 

projekty vyraďujú, ktoré nespĺňajú obsahové kritéria. Čiže slovo obsahové, v tom istom 

paragrafe § 7 bod 5 doplniť aj slovo „body od 1 po 10“, to znamená v druhom kole sa všetci 

oboznamujú a prideľujú im číselné hodnotenia od 1 do 10, čiže čisto len praktická záležitosť, 

aby sme číselné hodnotenia, aké? 1 až 5 alebo 1 až 10 alebo 1 až 100? Takže tam som chcel, 

ako to je čisto praktická pripomienka, aby sme im pridelili číselné hodnotenie 1 až 10.  

No a potom v tom treťom kole s týmto znením nesúhlasím, lebo si predstavte, že tie 

dostanú číselné hodnotenia, čiže spravíme nejaký rebríček tých projektov, to znamená 

členovia grantovej komisie priradia, spočítajú sa body a teraz vznikne aj nejaké poradie a to 

poradie by malo určiť, že to sú tie najlepšie projekty, lebo tých sedem členov komisie sa na 

tom zhodne. Ale tu sa píše, že v treťom kole na odporúčanie grantovej komisie týkajúc sa 

pridelenia grantu do 2 500 schvaľuje starosta mestskej časti o pridelenie. Ja s týmto 

nesúhlasím, lebo však predsa tá sedemčlenná grantová komisia je dosť kompetentná na to, 

aby správne rozhodla, čiže nevidím dôvod, aby toto schvaľoval starosta a do 2 500 a nad 

2 500. Ja to navrhujem zmeniť ináč, tú vetu poslednú. To znamená „Po sčítaní číselných 

hodnotení členmi grantovej komisie vznikne poradie úspešnosti podaných grantov. Následne 

sa po celkovom podľa celkového finančného objemu udeľovania grantov pre daný rok, 

rozdelia financie na základe poradia úspešnosti podaných grantov. Požadovanú konečnú 
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finančnú čiastku si grantová komisia vyhradzuje upraviť podľa vlastného uváženia“. (Prosím 

ďalší príspevok.) To znamená, navrhujem vyradiť z toho takto znení starosta, nevidím dôvod 

prečo by starosta mal alebo nemal ešte do 2 500 schvaľovať neschvaľovať v tomto smere 

grantová komisia dosť kompetentná. 

Potom v § 6 bod 7 vyhodiť, lebo je to všimnite si, že to je úplná duplicita, lebo to čo sa 

čítalo tuto v § 7, 5 v tomto § 6 sa znova v tom § 6 bod 7 sa znova hovorí o poskytnutí grantu 

do 2 500 rozhoduje starosta. Úplná duplicita a zase to je to isté, čo som namietal aj v tomto 

bode, čiže tento bod § 6 bod 7 navrhujem vyhodiť, lebo úplne zbytočný.  

§ 6 bod 9 d) 2. zmeniť, že na výdavky v projekte nezískala v minulosti nenávratnú 

finančnú pomoc. Totižto však poznáme ako sa podávajú granty, vy podáte granty aj na viacej 

organizácií a keď z jednej dostanete niečo z druhej niečo alebo možno aj duplicitne, tak to nie 

že nežiada o inú pomoc, lebo oni môžu žiadať o inú pomoc, ale nemôžu dostať duplicitne na 

tie isté výdavky, čiže ja to navrhujem zmeniť takúto vetu, že „na výdavky uvedené v projekte 

nezískal v minulosti nenávratnú finančnú pomoc“.  

Potom § 6 bod 10 navrhujem doplniť, zmeniť, že „dodatočnú zmenu rozpočtu je 

možné uskutočniť v odôvodených prípadoch“, ako napríklad táto duplicita v rozpočte, až po 

súhlasnom stanovisku grantovej komisie, čiže ten 10, to tu hovorí, aby sa to dalo takáto 

zmena, keď sa tam stane duplicita, aby sa dala vôbec zmeniť, tak navrhujem takéto znenie.  

Potom § 6 bod 12. Ja navrhujem je tu stanovené, že granty môžu byť len do 15. 

novembra ale predsa verejný priestor predstavte si celý december, krásne Vianoce a tak ďalej 

my odlifrujeme preč, čiže nevidím dôvod prečo by granty mali byť realizované len do 15. 

novembra, ja to navrhujem zmeniť do 31.12. normálne ako dotácie... 

Starosta: 

Vyúčtovanie. 

Poslanec Ing. Vagač: 

...aby sa aj tieto veci mohli diať aj v decembri.  

Potom § 6 bod 1 navrhujem zmeniť „do 31.1.“ to znamená, že tu sme obmedzili, že do 

28. februára sa môžu podávať granty, ja nerozumiem prečo do 28.2., prečo nie je to do 31.1. 

a potom mať na to viac času. Nie 30 ale 60 dní a vlastne stihneme presne tie termíny, ako sú 

tu navrhnuté.  

Potom § 7 bod 7 zmeniť, že „do 60 dní“, to znamená, že aby grantová komisia mala 

viacej času, my sme vlastne ubrali grantovej komisii na 30 dní a ľuďom sme dali 60 dní, čiže 

toto navrhujem práve zmeniť, aby sa do 31.1. podávalo, čiže tam.  
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No a potom, tak už len prečítam § 7 bod 4 vyhodiť, lebo tu (nezrozumiteľné), že musí 

zasadať grantová komisia do 10 dní, prečo by musela grantová komisia zasadať vtedy, keď sú 

odsúhlasené projekty odborom kultúry, že sú formálne dobre, potom a tak ďalej. Čiže tých 10 

dní je nesplniteľných, aby grantová komisia zasadala, lebo tá sa zvolá vtedy, keď budú 

rozdelené tie granty. Čiže toto navrhujem vyhodiť. 

A § 8 bod 1 zmeniť „do 10.1. nasledujúceho roku“, aby vyúčtovanie dali do 10. 

januára keď projekty končia, tak buď do 30 dní alebo do 10.1. aby sme si neodpísali celý 

december, ďakujem. Dávam ich písomne. 

 Starosta: 

Neviem dámy a páni ako vy ale ja netuším teraz o tom čo ste pán poslanec... 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ja som to hovoril na komisii, ale.. 

Starosta: 

... ale pán poslanec, v pripomienkovom konaní nebola vznesená ani jedna 

pripomienka, Vy ste boli jeden z tých troch poslancov, ktorí ste dostali tento materiál 

v predstihu pred ostatnými kolegami, aby ste mohli sa k nemu vyjadriť skôr ako sa materiál 

bol predložený na rokovanie komisii. Ako ja sa ospravedlňujem, ja neviem teraz samozrejme 

je to Vaša kompetencia rozhodovať, ale to čo tu hovoríte napríklad ohľadom toho 

vyúčtovania 10. januára vyúčtovať rok 2017 alebo ten predchádzajúci, to z účtovného 

hľadiska to je proste... 

Poslanec Ing. Vagač: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Kde je to bežná vec, prosím Vás? 

Poslanec Ing. Vagač: 

 Pri účtovaní. 

Starosta: 

Pri účtovaní, kde? Ale nie vo verejnej správe. Poprosím pani, pán vedúci teda alebo 

pani Barátiová, ak môžete sa k tomu vyjadriť. Dovoľte aby som vám predstavil nového 

vedúceho finančného oddelenia inžiniera Petra Magáta, ktorý nastúpil na miestny úrad od 1. 

júna 2017. 

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 

Prajem pekný deň. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci. Chcel by som sa vyjadriť 

k tým návrhom, treba rozlišovať účtovný rok čo sa týka v zmysle zákona o účtovníctve 
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a rozpočtový rok, ktorý je kalendárny rok. To znamená, že keď tam dáme, že to chceme 

vyúčtovávať po 31.12. už sú to financie ďalšieho roku.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Ale už sú v rozpočte za nový rok.  

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 

Sú, aby sme tomu rozumeli, treba sa na to pozerať z hľadiska cash flow a z hľadiska 

účtovníctva a čo sa týka verejnej správy, tie faktúry sú už potom nákladom nasledujúceho 

obdobia. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 

Áno, áno. 

Starosta: 

Pán poslanec poprosím. 

Niekto: 

Tie náklady boli urobené v decembri. 

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 

Áno. 

Niekto: 

Tak patria do decembra. 

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 

Viete aký je rozdiel medzi účtovníctvom právnických osôb, ktoré idú podľa 

podvojného účtovníctva a jednoduchého účtovníctva? Lebo to je presne, to je tá istá obdoba, 

aby som to vysvetlil v podnikateľskej sfére.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Takto, pán poslanec, pre Vašu informáciu aj na margo toho, že je tam ten návrh tých 2 

500. Podobným spôsobom je to riešené dotácie na úrovni Bratislavského samosprávneho 

kraja. Potvrdí to pán poslanec Dostál. Rovnakým spôsobom je to riešené na úrovni mesta. 

Rovnakým spôsobom je to riešené na úrovni mestskej časti Petržalka, mestskej časti Nové 

Mesto. To znamená, že nie je to nejaký výmysel. Jednoducho bola tu snaha nejakým 
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spôsobom nastaviť podobné pravidlá ako už fungujú a sú overené aj v iných mestských 

častiach. Takže ja Vás veľmi pekne prosím, aby ste zvážili tieto Vaše pripomienky, lebo 

neviem, obávam sa, že ak to bude schválené, tak ten návrh bude nepoužiteľný.  

Pán poslanec Dostál, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ďakujem, ja som sa na dve veci chcel spýtať. Jedna je táto, že v zásade ja súhlasím 

s tým, aby bol ten priestor povedzme robiť nejaké aktivity aj v decembri ak sa dá. Len teda či 

je to technicky možné a či teda tá problematika zúčtovania je alebo nie je taká, že tomu bráni. 

Ja teda priznám sa, že ani po tejto informácii, ktorú sme dostali my, mi to celkom nie je jasné, 

že či je alebo nie je to možné.  

A druhá moja otázka je, že teda ak dobre rozumiem tomu návrhu Maťa Vagača, tak on 

tam navrhuje, aby rozhodovala komisia? S konečnou platnosťou? Lebo to zase neviem či je, 

že úplne technicky možné, lebo orgánmi sú starosta a zastupiteľstvo. Komisie majú poradný 

charakter, tak to by som tiež možno od niekoho z úradu poprosil o právny názor, že či je 

možné, aby s konečnou platnosťou rozhodovala komisia. Hej, že kto by napríklad podpisoval 

rozhodnutie komisie alebo akým spôsobom by to bolo. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Remišová, diskusný príspevok. Nech sa páči. 

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

Ďakujem. Ja by som chcela dať jeden pozmeňujúci návrh. A síce v § 7 bod 5 sa mení 

a dopĺňa takto. Vypúšťa sa posledná veta a nahrádza sa týmto znením. „O pridelení grantov, 

rozhoduje miestne zastupiteľstvo na základe odporúčania grantovej komisie.“ Odôvodnenie je 

také, že v súčasnosti do zastupiteľstva idú aj veľmi malé dotácie, ktoré dávame na sociálnej 

komisie alebo na kultúrnej. My rozdávame bežne 250 eur, 300 eur a ide to zo zastupiteľstva, 

ide to do miestnej rady a rozhoduje o tom zastupiteľstvo. A nevidím teda dôvod aby sa tento 

mechanizmus v prípade grantov menil. A bolo by dobré, samozrejme nepredpokladám, že 

niekto zo zastupiteľstva budeme tu vždy diskutovať o tých grantoch, tak ako nediskutujeme 

ani o dotáciách kultúrnej komisii ani v sociálnej komisii. Aj keď sú to malé čiastky. Ale 

myslím si, že ten mechanizmus schvaľovania miestnym zastupiteľstvom pre všetky sumy, nie 

len od do. Do 2 500, nad 2 500 by mal byť zachovaný tak, ako zvykneme ako je aplikačná 

prax. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál. 

Poslanec Mgr. Dostál: 
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Ďakujem. Ja by som na úvod chcel oceniť ten návrh. Myslím si, že konečne je teda to 

tak presne ako to predpokladá zákon. Teda, že budeme mať celú tému poskytovania dotácií, 

respektíve dotácií a grantov upravenú vo všeobecne záväznom nariadení. Čiže to, na čo som 

upozorňoval aj na predchádzajúcich zasadnutiach bolo vypočuté, tak to oceňujem. Možnože 

do budúcnosti, keď sa budeme k tejto úprave vracať, tak by to mohlo mať akúsi ucelenejšiu 

podobu. A možno to ani nekategorizovať na dotácie a granty, lebo tuto v podstate je to tak, že 

tie predchádzajúce zásady, ktoré sa týkali poskytovania grantov sú prehodené do toho 

všeobecne záväzného nariadenia, čo chápem, že z časového hľadiska to nebolo možné urobiť 

nejako prepracovanejšie a teda toto bola asi jediná možnosť, keď sme to chceli mať tak, ako 

to vyžaduje zákon. Čiže ja nekritizujem len teda smerom do budúcnosti by som dal na 

zváženie, že možno nejako zosúladiť aj ten spôsob poskytovania dotácií a grantov.  

A ja by som chcel predložiť pozmeňujúce návrhy, máte ich písomne pred sebou, ten 

prvý návrh je povedal by som legislatívno-technický. Pretože v súčasnosti je v § 6 odsek 1 

uvedené, že sa v roku 2017 je žiadateľ povinný doručiť žiadosť o pridelenie grantu do 

31.8.2017 čo teda podľa môjho názoru nepatrí do tých všeobecných ustanovení v § 6 ale je to 

nejaké prechodné ustanovenie, ktoré sa týka iba tohto roku. Tak by som to skôr navrhol 

presunúť do prechodných ustanovení s tým, že teda navrhujem v § 11 doplniť za odsek 1 

nový odsek, teda vypustiť túto vetu z § 6 odsek 1 a doplniť ju za odsek 1 ako nový odsek 2. A 

zároveň je tam ďalšia veta „realizácia projektu, na ktorý bol grant poskytnutý v roku 2007 je 

stanovená do 14.12.2017“, táto veta samozrejme nemá zmysel ak prejde pozmeňujúci návrh 

pána poslanca Vagača, že možno do konca roka realizovať. Ale teda v prípade, že ponecháme 

to ustanovenie tak, že je potrebné realizovať projekty do 15.11. tak myslím, že pre tento rok 

by sme to mohli aspoň predlžiť s tým, že to zúčtovanie ostane 15.12. a je na každom ako si to 

zabezpečí, aby to v priebehu dňa dokázal zúčtovať. (Poprosím o ďalší čas, keď mi vyprší.) 

A ten druhý návrh je spolufinancovanie projektov je to v podstate to čo navrhuje 

kolega Vagač, teda dnes tam máme formuláciu, že je potrebné predložiť čestné vyhlásenie, že 

žiadateľ nežiada o inú pomoc na oprávnené výdavky uvedené v projekte a ani na tieto 

výdavky v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc, keďže my predpokladáme 

kofinancovanie z iných zdrojov, tak táto formulácia je akoby vylučovala, že okrem vlastných 

prostriedkov na to získam nejaké iné prostriedky. Pre toto navrhujem toto ustanovenie teda § 

6 odsek 9 písmeno d bodu 2. nahradiť novým znením. Teda by to bolo vyhlásenie, že 

„nezískal nenávratnú finančnú pomoc na výdavky projektu, ktoré majú byť hradené z grantu“. 

Teda ide o to, aby sa zabránilo duplicitnému financovaniu tých istých výdavkov. Myslím si, 

že tento môj návrh je viac smerujúci k tomu alebo naplňujúci ten účel ako to, čo je dnes 



13 
 

v návrhu VZN a myslím si, že je to aj presnejšie ako to, čo navrhuje Maťo Vagač, teda že na 

výdavky uvedené v projekte nezískal v minulosti nenávratnú finančnú pomoc, lebo on mohol 

získať na výdavky uvedené v projekte ale nie na tie výdavky. Dôležité je, aby to neboli tie 

výdavky, ktoré majú byť hradené z grantu.  

Tretia vec je zloženie grantovej komisie. Tam mám teda konzervatívnejší návrh ako 

Maťo Vagač, ktorý navrhuje, aby to schvaľovalo celú komisiu zastupiteľstvo a teda v prípade, 

že to prejde, tak je môj návrh bezpredmetný. Ja navrhujem, aby členov grantovej komisie 

z radov poslancov vymenúval a odvolával starosta na návrh poslaneckých klubov. Čiže ostalo 

by to tam tak, ako je dnes iba by sa tam doplnila jedna veta, že „členov grantovej komisie 

z radov poslancov vymenúva a odvoláva na návrh poslaneckých klubov“. V tej 

predchádzajúcej vete je, že vymenúva a odvoláva starosta, sedemčlenná komisia, dvaja 

zamestnanci úradu a piati poslanci, tak aby do toho bolo vtiahnuté aj zastupiteľstvo.  

A teda posledná vec alebo posledné dve veci tie nemám ako pozmeňujúci návrh ale 

ako otázku. V § 4 odsek 3 písmeno c) sa hovorí, že dotáciu alebo grant nie je možné 

poskytnúť žiadateľovi ak je politickou stranou, politickým hnutím a ich koalíciou alebo 

verejným činiteľom, že čo sa myslí tým verejným činiteľom, pretože dotácie možno v zmysle 

zákona poskytnúť buď právnickej osobe alebo fyzickej osobe, podnikateľovi, takže neviem či 

sa tým myslí poslanec zastupiteľstva, ktorý je aj živnostník trebárs a žiadal by si o dotáciu 

alebo teda prečo je tam to verejným činiteľom? (Ešte posledný príspevok poprosím.) 

A v § 7 odsek 6 je zas definovaný konflikt záujmov. Člen komisie, ktorý je 

štatutárnym orgánom žiadateľa alebo zastupuje žiadateľa sa pri hodnotení takéhoto žiadateľa 

nemôže zúčastniť pre konflikt záujmov. Nemám pozmeňujúci návrh ale teda do budúcnosti by 

som odporúčal možno ešte nejako podrobnejšie zadefinovať možný vzťah člena grantovej 

komisie a toho žiadateľa, lebo nemusí tam ísť iba o vzťah, že je štatutárnym orgánom alebo 

ho zastupuje. Môže podieľať sa na realizácii projektov, byť členom nejakej organizácie a teda 

v takýchto situáciách tiež v podstate dochádza ku konfliktu záujmov a nemal by sa 

zúčastňovať na hodnotení ale toto nedávam ako pozmeňujúci návrh. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bučko faktická poznámka. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Ďakujem pekne. Pána kolegu Dostála chcem upozorniť, že teraz už je veľa ľudí 

a kolegov, ktorí vystúpili z poslaneckých klubov a nie sú zaradení do poslaneckých klubov, 

čiže môže sa stať, že ich tie poslanecké kluby nikdy nenavrhnú, pretože nie sú členmi tých 

poslaneckých klubov, takže nemusia sa stať nikdy členmi tej grantovej komisie.  



14 
 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka na pána Dostála. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ale ja si myslím, že to sa nevylučuje, že poslanecký klub môže navrhnúť aj člena 

akože nezávislého alebo niekoho iného, je to iba na dohode. Takže toto by som nebrala ako 

niečo dramatické. 

Starosta: 

Pán poslanec Dostál, faktická poznámka na pána Bučka a pani Uličnú. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ja len teda reagujem na pána poslanca Bučka. Rovnako sa môže stať, že pán starosta 

nevymenuje žiadneho nezávislého, keď nebude obmedzený poslaneckými klubmi alebo sa 

môže stať, že no ja neviem zdá sa mi toto ako spôsob vtiahnutia zastupiteľstva do 

rozhodovania o zložení grantovej komisie ak teda neprejde ten návrh, ktorý navrhuje Matej 

Vagač. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár diskusný príspevok. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Áno, ďakujem pekne. Mám to trošku zjednodušené, lebo vystúpil pán poslanec Bučko, 

preto nebudem osobný. Ja som do žiadneho klubu nevstúpil, pretože si myslím, že treba 

napĺňať charakter otvorenej samosprávy, posilňovať odbornosť a nie partokraciu a myslím si, 

že grantová komisia by mala byť menovaná predovšetkým na základe odbornosti. A mali by 

sme znižovať partokraciu v tomto smere a preto navrhujem, aby v tom § 7 bod 3 bola 

doplnená posledná veta „členom grantovej komisie vymenúva a odvoláva starosta mestskej 

časti na návrh komisií“. Komisie to je najzodpovednejšia a najodbornejší orgán, ktorý môže 

navrhnúť ľudí do týchto komisií na základe ich schopností a odbornosti a už sa nám by 

nemohlo stať, že navrhujeme ľudí, ktorí po prvé nemajú schopnosti vykonávať túto funkciu, 

nakoniec sa nám potom vzdávajú. A chcel by som, mám pripravený ten návrh. 

A chcel by som sa ešte opýtať, aké môžu byť dôvody na odvolanie člena tejto 

grantovej komisie. Vidím tam určitú väčšiu subjektivitu pri rozhodovaní tohto starostu ovšem 

ak mi poviete, že aký dôvod môže byť, tak samozrejme to budem akceptovať. Ak nie tak 

dávam návrh, aby sa len vymenovávala, vymenoval starosta mestskej časti na návrh komisií. 

Prosím, keby ste mi dali vyjadrenie z akého titulu môžu byť odvolávaní členovia tejto 

komisie. 

Starosta: 
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Pán poslanec Dostál, faktická poznámka. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

No, tak ako vzniká nejaká funkcia, tak musí aj nejakým spôsobom zaniknúť, tak buď 

tam dajme, že je to na nejaké funkčné obdobie jedného roka alebo koľko a potom sú 

neodvolateľní. Ale nemyslím si, že toto je, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví alebo 

niečo podobné, aby sme sa museli obávať, že proste starosta alebo zastupiteľstvo bude robiť 

čistky v grantovej komisii, aby návrhy, ktoré mu predkladali boli výhodnejšie pre neho, tak 

ako zdá sa mi normálne, že navrhuje a teda menuje aj odvoláva pokiaľ to necháme starostovi 

alebo keď sa to presunie na zastupiteľstvo tak ten orgán, ktorý menuje má možnosť aj 

odvolať. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Už je to koniec? 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Koho? 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

No pretože, myslím, že teraz to pán poslanec Dostál len presne vystihol, jednoducho 

tak ako niečo vzniká, tak mal by byť aj spôsob. To neznamená, že sa tu bude odvolávať. 

Prosím vás akože toto je, skúsme to vnímať tak, že toto sú proste pravidlá, ktoré nie sú len pre 

toto zastupiteľstvo, len pre tohto starostu a toto volebné obdobie. Toto sú pravidlá, ktoré by 

mali fungovať aj ďalej. Takže tam ja nevidím najmenší dôvod aby teraz, nerozumiem tomuto. 

Myslím akože každý chápe, že jednoducho môže sa stať, že bude nejaký, napríklad že sa zistí. 

Neviem konflikt záujmov napríklad, ale proste... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

No ale. Aby ste chápali, to že sa vzdá, to neznamená, že on končí. On musí byť aj 

odvolaný z tej funkcie. A môže ho odvolať alebo zbaviť tej funkcie len ten, kto ho do funkcie 

menoval. Pán poslanec ste dlhé roky pôsobili v exekutíve pardon administratíve Národnej 

rady ako riaditeľ kancelárie Národnej rady myslím si, že tieto procedurálne veci veľmi 
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dôverne poznáte. Takže preto ma to prekvapuje trošku, že toto sú zákony ale v malom. Hej 

tieto VZN. 

Pán poslanec Osuský sa hlási ešte faktickou poznámkou. 

Poslanec MUDr. Osuský CSc.: 

Pardon. Ja sa len snažím podporiť tú logiku, ktorú povedal aj Ondro Dostál. 

Jednoducho ak si niekam niekým menovaný, tak niekedy to môže skončiť dokonca i bez 

zdôvodňovania. Ja som bol 20 rokov členom poradného orgánu Slovenskej pošty a potom ma 

generálny riaditeľ z titulu svojej pozície odvolal. Ani nebol som ale nebol mi povinný, 

dokonca mi poslal ďakovný list. Nebol povinný mi to zdôvodňovať. A keď prišiel nový 

generálny riaditeľ, ten ma znova vymenoval a tiež mi nepovedal, že som sa polepšil. 

Jednoducho dostal som menovací dekrét. Takto veci fungujú. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Dámy a páni, dovoľte teda, aby som sa vyjadril k týmto návrhom. 

S pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložil pán poslanec Dostál si ako predkladateľ osvojujem 

návrh, prvý návrh a druhý návrh. Keďže vlastne tu vznikla diskusia o tom, že na návrh koho 

to má byť, tak ten tretí návrh nechám na vás. Sú tu tri rôzne riešenia alebo teda štyri, ktoré 

rozhodnete vy akým spôsobom. Takže ten prvý a druhý pozmeňujúci návrh si osvojujem. 

Pokiaľ ide, pani poslankyňa Remišová, o Váš návrh, že prečo takýmto spôsobom, ja 

som vysvetlil, takýmto spôsobom je to riešené aj v iných mestských častiach. Nechcem byť 

osobný ale ma to prekvapuje, že práve Vy takéto niečo navrhujete vzhľadom nato, že máte 

kopec povinností, ktoré máte v Národnej rade a nie vždy môžete sa zúčastňovať. Čo 

samozrejme ja chápem ale nie je tu naozaj určite dôvod robiť niečo mimoriadne výnimočné 

alebo niečo, čo proste nie je obvyklé. Takýmto spôsobom je to riešené aj hovorím v iných 

zastupiteľstvách či už na úrovni mestských častí, na úrovni mesta alebo na úrovni 

Bratislavskej župy. Ale ja budem rešpektovať samozrejme vaše rozhodnutia ako sa 

rozhodnete. Vy rozhodujete, vy schvaľujete VZN, nie ja. Ja som len si splnil svoju povinnosť 

a ja som vám predložil tento návrh.  

Pani poslankyňa Remišová, nech sa páči. 

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

Pán starosta ja by som bola veľmi rada, keby sa to zaobišlo bez nejakých osobných 

dodatkov. Ja tiež nehovorím, čudujem sa, že práve vy, nečudujem sa že práve vy a tak ďalej. 

Takže teraz diskutujeme čiste v odbornej rovine. U nás to funguje tak, že aj 200 eurové sumy, 

250 eurové sumy skrátka idú do zastupiteľstva. Funguje to tak mnoho rokov a teraz nevidím 

dôvod, volá sa to dotácie. Teraz my zavádzame nejaké granty ale skrátka nevidím dôvod 
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prečo by granty mali v odlišnom režime ako idú všetky ostatné dotácie zo všetkých ostatných 

komisií. Nikdy to nepôsobilo problém a nevidím dôvod prečo by toto mala byť výnimka 

a diskutujeme čisto na odbornej úrovni. Takže by som bola veľmi rada, keby sme 

nezachádzali do nejakých osobných poznámok. 

Starosta: 

Pán poslanec Vagač, faktická poznámka. Nech sa páči. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Naozaj chcem zareagovať na toto čo ste teraz povedali pán starosta. Lebo tá 

najzásadnejšia pripomienka z týchto mojich, ktoré sú mnohé technické ale tá najzásadnejšia je 

tá, že vy si osvojujete právo do 2 500 euro rozhodovať vy a my sa tu hráme na 100, 200 

eurové dotácie a sa hádame ale v tom pozitívnom slove na komisiách. A vy chcete do 2 500 

euro a dohodnete len to, že však to tak funguje na magistráte a na župe. Áno, funguje to tam 

netransparentne, autokraticky, že nejaký župan si povie a to dám a nejaký Nesrovnal si povie 

to dám tomu a tak. Áno, funguje to ale snáď my sme iné zastupiteľstvo. A my keď zavádzame 

nový grantový systém, tak ho spravme tak transparentne, aby keď si raz zvolíme tú grantovú 

komisiu a tá grantová komisia pridelí tie číselné hodnoty a povie, že toto je ten správny 

rebríček, tak toto dajme. Tak prečo tam vy stále dávate tú vetu a ešte dvakrát v tom, že budete 

vy o tom rozhodovať. Čiže toto je to gro čo ja chcem povedať, aby sme tam vypustili. Aby ste 

vy, aj vy dôverovali tomu rozhodnutiu grantovej komisie a nedávali si tam túto poistku do 

2 500 euro, že vy budete o tom rozhodovať. 

Starosta: 

Pán poslanec ja si určite nič neosobujem. Veď som povedal, že rozhodujete vy. Ako 

vy nastavíte pravidlá, tak to bude. Ja som si skromne dovolil navrhnúť takýto návrh. Vy, ktorý 

ste prezentovali o tom ako vám záleží na tých grantoch, pán poslanec. Ako ja som Vás 

počúval, či nemám hovoriť? Nemám reagovať? Ako prepáčte, Vy ste boli jeden z tých 

zástancov aby toho zavedenia tohto grantového systému. Ja som Vám ponúkal, aby ste boli 

pri tej tvorbe toho. Vy ste to odmietli. Vy ste odmietli proste byť pri tej tvorbe. Ste povedali, 

že sa necítite byť kompetentný. Na minulom zastupiteľstve, áno vy ste to povedali. Že nie ste 

proste kompetentný na to nemáte čas, riešiť tieto veci a že Vy sa potom k tomu vyjadríte 

a neurobili ste to. Mrzí ma to naozaj. Lebo to čo ste vy navrhli, ste to odovzdali návrhovej 

komisii, poslanci to nemajú, ja to nemám. Ja sa priznám, že ja neviem v tejto chvíli neviem 

aké sú Vaše návrhy. Bolo ich tak veľa, boli tak... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 
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Starosta: 

... hovorím škoda ako pán poslanec Dostál predložil tie návrhy všetkým poslancom. 

Mne to poslal mailom, takže ako bolo možné, aj keď teda neskoro ale aspoň sa oboznámiť 

s tým a si to proste prejsť v hlave. Ja netuším aké sú Vaše návrhy.  

Pán poslanec Muránsky, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Muránsky: 

V prvom rade by som chcel, že keď sa takéto podstatné zmeny robia, malo by sa to 

dopredu lebo teraz naozaj ťažko sa v tom strácať. Rozumné sú návrhy aj pána Vagača aj pána 

Dostála. Veľmi sa mi páči návrh Veroniky Remišovej. A naozaj teraz jak ich dať dohromady. 

Lebo oni sa v zásade častokrát ani nevylučujú ale ako ich dať dohromady, aby prešiel aj jeden 

aj druhý. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Veľmi ľahko, pán poslanec, sa dajú dať dohromady tieto návrhy. Ja si myslím, že 

návrh pani Remišovej je veľmi seriózny v tom, že posledné veto má zastupiteľstvo. Nemyslím 

si, že posledné veto by mala mať grantová komisia. Ale keď grantová komisia rozhodne 

a návrh sa predloží do zastupiteľstva, ja si myslím, že nemôže byť problém v tom, aby to 

zastupiteľstvo neschválilo. A ďalej by som sa chcel vyjadriť, pán starosta. Ja som dal len takú 

pripomienku, lebo som sa zamýšľal nad tým z akého dôvodu môže byť člen odbornej komisie 

odvolaný mimo toho, že má stred záujmov a ten stred záujmov je tam daný. Samozrejme ste 

mi sa vyjadrili svojim spôsobom. Určite, že mohlo byť nejaké konkrétnejšie pravidlá jak 

povedal pán Dostál, že dajme tomu je to na funkčné obdobie jedného roka alebo sa vzdal 

tento. Ale to nemení na mojom poslaneckom návrhu.  

Starosta: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná. Faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Iba krátko, že sväté právo každého poslanca je dávať aj pozmeňujúce návrhy priamo 

v pléne. Deje sa to na Národnej rade a dokonca vedia sa s tým vyrovnať aj vládna koalícia, 

nekomentujú. Čiže ja neviem, prečo sa okolo tohto točíme. Ja si myslím, že má poslanec 

právo, či to bolo také onaké ale prosím nekomentujme to, na čo má on právo. Ďakujem. 

Starosta: 

Pani poslankyňa musím Vás poopravia alebo poopravia poslanci Národnej rady tam je 

trošku viac čítania ako u nás na miestnej úrovni. Takže týchto priestoru je tam trošku. No nie 
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dobre však vy rozhodnete. Takže len verím tomu, že budete rozhodovať tak, aby sme vedeli 

to aj realizovať.  

Pokiaľ nie sú ďalšie pripomienky, ja končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesení.  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Čiže začnem podľa poradia. Prvé sme dostali návrh na zmenu uznesenia od 

Maťa Vagača. V § 7 odsek 3 „doplniť na návrh a po schválení miestnym zastupiteľstvom“. 

Paragraf 7 odsek 5 doplniť slovo „obsahové“ kritériá. Budeme hlasovať po každom riadku? 

Niekto: 

Po jednom. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Dobre. Takže hlasujeme o prvom riadku a to „doplniť na návrh a po schválení 

miestnym zastupiteľstvom“, to je § 7 odsek 3.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Nemáme nič v ruke. Nech sa páči, dámy a páni, prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

Pán poslanec, poprosím Vás hlasujte, nech sa páči. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za hlasovalo 15 poslancov, 7 sa zdržali, nikto nehlasoval proti.Návrh bol schválený. 

Nech sa páči ďalší návrh. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

... iba slovo „obsahové“ kritériá. 

Starosta: 

Nech sa páči, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 
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Starosta: 

Za 16 poslancov, proti 1, 6 sa zdržali. Takže návrh bol schválený. Ďalší návrh, 

poprosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

 ... v tom istom odseku doplniť slovo „od 1 do 10 bodov“. Prideľujú im číselné 

hodnotenia. To je riadok štrtý riadok doplniť tam „od 1 do 10 bodov“. 

Starosta: 

To by si možno  aj komisia mohla vyriešiť, grantová ale nech sa páči, prosím 

prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za hlasovali 10 poslancov, proti boli 3, 10 sa zdržali. Návrh nezískal potrebnú 

väčšinu, nebol schválený. Ďalší návrh poprosím. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

... poslednú vetu. „Po sčítaní číselných hodnotení členmi grantovej komisie vznikne 

poradie úspešností podaných grantov. Následne sa podľa celkového finančného“... 

Niekto: 

To je nová veta? 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Áno, zmeniť vetu a vymeniť za vetu, ktorú čítam. „Následne sa podľa celkového 

finančného objemu udeľovania grantov pre daný rok rozdelia financie na základe poradia 

úspešnosti podaných grantov. Požadovanú konečnú finančnú čiastku si grantová komisia 

vyhradzuje upraviť podľa vlastného uváženia.“  

Starosta: 

To je namiesto ktorej vety? 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Poslednej. 

Starosta: 

Dobre, prosím prezentujte sa a hlasujte prosím. 

/Prezentácia/ 

/Hlasovanie/ 
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Starosta: 

Za hlasovalo 13 poslancov, proti boli 3, 8 sa zdržali. Návrh bol schválený. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

 V § 6 odsek 7 vyhodiť nakoľko je to duplicita s § 7 odsek 5. V § 6 odsek 7 vyhodiť 

nakoľko je to duplicita s § 7 odsek 5. 

Starosta: 

Nech sa páči, prezentujte sa prosím. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za hlasovalo 15 poslancov, proti boli 3, zdržali sa 5. Návrh bol schválený. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

 Paragraf 6 odsek 10 doplniť a zmeniť „dodatočnú zmenu rozpočtu je možné 

uskutočniť v odôvodnených prípadoch ako napríklad duplicita v rozpočte a iné až po 

súhlasnom stanovisku grantovej komisie“. V § 6 odsek 10 doplniť túto vetu, že „dodatočnú 

zmenu rozpočtu je možné uskutočniť až po súhlasnom stanovisku grantovej komisie“. 

Starosta: 

No nech sa páči, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za bolo 10 poslancov, proti 6, zdržali sa 8. Návrh nezískal potrebnú podporu, nebol 

schválený. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

V § 6 odsek 12 zmeniť „do 31.12. príslušného rozpočtového roka“. 

Starosta: 

Toto poprosím naozaj veľmi zvážte. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Čiže namiesto do 15. novembra navrhuje zmeniť do 31. decembra. 

Starosta: 
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Pán poslanec, nechcete to stiahnuť tento návrh? Ako naozaj poprosím Vás. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

V § 6 odsek 1 zmeniť a teraz ale v ktorom riadku? 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Paragraf 7 odsek 7 zmeniť „do 60 dní“ lehotu. Zmeniť lehotu namiesto 30 dní do 60 

dní. A vyhodiť, to je v druhom riadku na konci a v prípade postupu podľa § 6 odseku 7 druhej 

vety tohto nariadenia v lehote 90 dní odo dňa uplynutia lehoty na prijímanie žiadostí 

o pridelenie grantu uvedenej v § 6 odseku 1 tohto nariadenia. Dobre čiže teraz zmeníme 

namiesto 30 dní 60 dní a vyhadzujeme tú koncovú vetu. 

Starosta: 

Nech sa páči, prezentujte sa dámy a páni. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za 18 poslancov, 1 proti, 5 sa zdržali. Návrh bol schválený. Ďalej prosím. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

... vyhodiť grantová komisia zasadne do 10 dní po uzávierke prijímania žiadostí. 

Starosta: 

A kedy zasadne? 

Niekto: 

Kedy o rok? 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Takže ako pán poslanec? 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Vagač: 
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15 dní, keď tam dáte, tak... 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

No procedurálne to nie je možné. Ako jak to teraz?  

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

No alebo to schváľte a tým nebude tam žiadne obmedzenie. Ako to je ďalšia 

alternatíva tým, že ako. Potom sa nečudujme hej? Zmeniť to nemôže, jak to môže zmeniť? No 

nemôžem to prijať. Čo teraz?  

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Pani Barátiová. Pani Jaragová. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

... grantová komisia zasadne do 10 dní po uzávierke. 

Starosta: 

Takže návrh ostáva. Návrh ostáva, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za hlasovalo 16 poslancov, proti boli 2, 4 sa zdržali. Návrh bol schválený. Ďalej 

poprosím. Ďalej. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

 Teraz ideme na návrh na zmenu uznesenia od Veroniky Remišovej. V § 7 odsek 5... 

Starosta: 

No ale ten ste zmenili už tú vetu. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

... takže to už.  
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Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

No dobre. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Dopĺňa sa posledná veta týmto znením: „O pridelení grantov rozhoduje miestne 

zastupiteľstvo na základe odporúčania grantovej komisie“. 

Starosta: 

A aká je schválená tá predchádzajúci ten návrh pána poslanca Vagača? Lebo táto veta 

tam už nie je. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Tam zmenili obsahové kritéria od 1 do 10 bodov a potom sme... 

Starosta: 

Ste vyhodili poslednú vetu a pani poslankyňa navrhuje poslednú vetu nahradiť touto 

vetou.  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Navyše, navyše. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Nie. Páni poslankyňa navrhla poslednú vetu nahradiť touto vetou. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Nie, nie dopĺňa. 

Starosta: 

Je to tak? 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Dopĺňa túto vetu. 

Starosta: 

Ale tá veta tam už nie je. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Pán poslanec, ale ona navrhuje na jednej schvaľuje starosta a ona teraz dáva, že 

schvaľuje. To je proste. 
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Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

No ja sa len hrozím toho, že ten výsledný tvar aký bude schválený hej? To akože 

upozorňujem na to, že ... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

... otázka je tá, že či teraz tá veta, ktorá tam je schválená, tá nová. Či nie je 

v kontradikcii s tým, čo je tu... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Môžeme ju prečítať? No... 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

„Po sčítaní číselných hodnotení členmi grantovej komisie vznikne poradie úspešnosti 

podaných grantov. Následne sa podľa celkového finančného objemu udeľovania grantov pre 

daný rok rozdelia financie na základe poradia úspešnosti podaných grantov. Požadovanú 

konečnú finančnú čiastku si grantová komisia vyhradzuje upraviť podľa vlastného uváženia“ 

a k tomu Veronika dopĺňa úplne poslednú vetu v tomto odseku „o pridelení grantov rozhoduje 

miestne zastupiteľstvo na základe odporúčania grantovej komisie“.  

Starosta: 

A podľa vášho názoru to ako malo byť potom ďalej. Takto malo končiť? Toto bol váš 

návrh, že kto schvaľuje podľa vás, keď ste vy navrhovali? 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Nie teraz hovoríme o Vašom návrhu. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Pani poslankyňa dovolíte, ak dovolíte. Dobre?  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 
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Starosta: 

Poprosím môžeme? Ďakujem pekne. Takže nech sa páči, prosím prezentujte sa. 

A hlasujte. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

Prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne, za hlasovalo 20 poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa 3. Návrh bol 

schválený. Nech sa páči ďalší návrh. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďalší návrh je ešte stále od Veroniky Remišovej. Na základe schválenej tejto 

poslednej vety sa v paragrafe 6 vypúšťa... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Dobre, ďalší návrh je od Mira Kollára. V § 7 bod 3 doplniť poslednú vetu „členov 

grantovej komisie vymenúva a odvoláva starosta mestskej časti na návrh komisií“. 

Starosta: 

No? 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Ale to má povedať návrhová komisia toto. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Miro to stiahne teda? 

Starosta: 

Nie. Návrhová komisia navrhuje, či sa o tom bude hlasovať alebo nie. To je vaša 

kompetencia. Vy dávate o tom hlasovať. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

... Prečo nie? Prečo by komisie nemohli navrhovať svojich členov, ak keď to schválilo 

miestne zastupiteľstvo. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 
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Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Okej, ale miestne zastupiteľstvo je zložené z komisií. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ale komisie môžu odporučiť. 

Starosta: 

Poprosím návrhovú komisiu teda o návrh uznesenia teda. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Nie? Dobre, dobre, tak nebudeme. 

Starosta: 

Pán poslanec. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Predtým, než stiahnem tento návrh, chcem sa opýtať, kto predkladá návrh na členov, 

predkladá (nezrozumiteľné). 

Niekto: 

... pôsobí veľmi nelogicky. 

Viacerí: 

Aj mne, aj mne. 

Starosta: 

Poprosím, dámy a páni, naozaj diskusia skončila. Toto je presne dôsledok toho, keď 

o tomto nerokujeme skôr o tých pozmeňujúcich návrhoch. Potom dochádza k tomuto. Bola tu 

miestna rada, na miestnej rade jediná pripomienka nebola. Na komisiách ako...  

Niekto: 

 Má na to právo. 

Starosta: 

Je to právo, ja to rešpektujem ale ide o to, aby tu nedochádzalo k tomuto. Kam to 

vedie? Len zabíjame čas ako mohlo to byť prerokované a mohli sme. Ale pokojne ja to 

rešpektujem. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Dobre budeme o tom hlasovať, čiže dopĺňame tam na koniec vety „vymenúva 

a odvoláva starosta mestskej časti na návrh komisií“. Čiže každá pracovná komisia navrhne. 

Ale do zastupiteľstva to posúvajú pracovné komisie. 

Viacerí: 
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(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Dobre a keby sme to upravili, že to čo prešlo od Maťa Vagača. Len doplniť. 

Starosta: 

Už to je schválené.  

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ondro, prečo si myslíš, že to nemá logiku, keď do zastupka to dajú komisie. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Je to bezpredmetné, samozrejme. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Niekto: 

Dobre dobre. V tomto prípade v poriadku 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Takže sťahujem. 

Starosta: 

Dobre, takže návrh pána poslanca Kollára je stiahnutý. Ďalšie návrhy, poprosím pokoj. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Nie, už nie je. 

Starosta: 

Dobre dámy a páni, takže to boli posledné pozmeňujúce návrhy, prosím teraz sa 

prezentujte a hlasujte o návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia ako celku. 

Upozorňujem, že na schválenie VZN je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, pardon 

prítomných poslancov, prepáčte. Nech sa páči, prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Niekto: 

Veronika. 

Starosta: 

Nie je prítomná v sále. A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 
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Starosta: 

Ďakujem pekne. Za hlasovalo 20 poslancov, proti bol 1, zdržal sa 1. Ja len dúfam, že 

to výsledné znenie bude realizovateľné a bude v súlade so zákonom. Teším sa tomu, že 

takýmto spôsobom spoločne zavádzame systém grantový, ktorý myslím si, že môže výrazne 

pomôcť jednak aktivizáciu občanov pri skrášľovaní verejných priestranstiev, údržbe. 

Ďakujem pekne. Poďme k bodu č. 2. 

 

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

č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto 

 

Starosta: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava Staré Mesto 

o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti. Tu k tomu, v rámci pripomienkového 

konania k tomuto návrhu bola vznesená jedna pripomienka, tá nebola akceptovaná. Návrh 

ostáva v tej pôvodnej forme ako bolo navrhnutý. O úvodné slovo, pani doktorka Calpašová, 

vedúca oddelenia dopravy, životného prostredia, verejného poriadku a správnych konaní. 

Nech sa páči, poprosím Vás o krátke úvodné slovo. 

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

správnych konaní: 

Dobrý deň, vážené dámy a páni. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o verejnom 

poriadku spočíva v pozmenení 3 bodov. V prvom rozširujeme pešiu zónu Dunajskú 

promenádu, druhý návrh, teda druhá zmena spočíva v zákazových činnostiach, čo sa v tejto 

pešej zóne môže a nemôže robiť. Jedno z toho je zákaz kúpania sa vo fontáne, teda kúpania, 

prania, namáčania vo fontánach. A ďalšia zmen0,a teda ďalší odstavec, ktorý je tam 

navrhovaný je ten, že v území pešej promenády je zakázané chodiť obnažený hore, dole bez, 

v plávkach, v spodnom prádle. To je všetko. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Táto návrh na túto zmenu vlastne vychádza z praxe. My sme vlastne 

často krát, úrad je atakovaný obyvateľmi, ktorý upozorňujú na takéto správanie niektorých 

návštevníkov. Nejde o obyvateľov, ktorý sa takýmto spôsobom správajú ale ide naozaj 

o návštevníkov, to znamená, že stanoviť im nejaké pravidlá, aby nedochádzalo k týmto, 

k takémuto konaniu.  

Otváram diskusiu pán poslanec Holčík, nech sa páči. Diskusný príspevok. 
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Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne. Ja som to už povedal aj na komisiách a musím povedať, že posledné 

štyri týždne ja som si veľmi všímal pracujúcich ľudí na uliciach. Musím povedať, že za tie 

týždne som videl lešenárov, záhradníkov, ktorý kosili trávu tými mechanickými kosačkami, 

dodávateľov rôznych vecí, špeditérov, murárov, dláždičov aj asfaltérov v pešej zóne, ktorý 

boli odhalený v hornej časti tela. Nemyslím si, že je to hanba alebo že je to neslušné ak muži 

pracujúci v pešej zóne majú hornú časť tela odhalenú najmä v minulých týždňoch. Preto 

prosím, dávam návrh v § 3 bod 5 vynechať slová v „hornej, alebo“, takže veta bude ďalej 

znieť „nahý, obnažený v dolnej polovici tela“ a ďalej ako je to tam napísané. Ide teda len 

o vyňatie slov hornej, alebo. Ďakujem. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka na pána Holčíka. 

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

My sme o tom diskutovali aj na sociálnej komisii, ja som teda takého puritánskeho 

zamerania. Ale plne podporujem návrh pána Holčíka, lebo naozaj v tých tropických 

horúčavách, tak ani si neviem predstaviť ako by sme teraz vymáhali to, že niekto ja neviem 

dláždi kocky a nemá tielko. Ďakujem. 

Starosta: 

Neviem v historickom jadre dláždia len dodávatelia mestskej časti. Neviem o tom, že 

by bol niekto z nich takto odhalený. Je to naozaj len o tom, aby bol upozornený na to. Myslím 

si, že to nie je problém pre nich, aby boli v tielku alebo nejakým takým spôsobom.  

Pán poslanec Ziegler, faktická poznámka na pána poslanca Holčíka. 

Poslanec Ing. Ziegler: 

Ja sa len pripojím k mojim dvom predrečníkom. Bolo by to presne tak chápem ten 

dôvod prečo to tam bolo dané ale naozaj sami vidíme hlavne možno posledný týždeň teraz 

aké sú teploty a myslím, že zase to nie je až také problematické, teda to byť, keď sú tí muži 

hore bez ak to nazveme... 

Starosta: 

To sa netýka, pán poslanec, len mužov. 

Poslanec Ing. Ziegler: 

Jasné, OK môže sa to týkať aj žien ale tak neviem, že s týmto sme mali až taký častý 

problém. A otázka je skôr taká tej praktickej realizácii, lebo tá mestská polícia mnohé iné veci 

nestíha robiť. My máme veľa VZN napísaných a toto tiež si myslím, že asi bude trošku 

problematické vymáhať. Ďakujem. 
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Starosta: 

Kontrolnú činnosť, ak si všimnete § 4 vykonáva nie len mestská polícia ale aj 

zamestnanci mestskej časti.  

Pani poslankyňa Uličná, diskusný príspevok. Nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Tak ja neviem ja som tiež teda konzervatívna a tiež by som bola rada, keby sa ľudia 

neobnažovali ale naozaj si myslím, že radosť vládnuť tejto mestskej časti, keď mestská časť 

má takúto starosť alebo takýmto spôsobom chce riešiť verejný poriadok na svojom území. 

Toto totižto už je druhé VZN o ochrane verejného poriadku. My sme prijímali najprv jedno, 

ktoré malo riešiť súvislosť s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb a teraz 

presadzujeme ďalšie VZN o ochrane verejného poriadku, ktorý sa dopĺňa práve týmto 

spôsobom, aby teda nebehali nahí alebo obnažení alebo ako to pojmeme. Pre mňa je to 

absurdné, pretože ja si myslím, že naši občania sa sťažujú na úplne iné záležitosti, na rušenie 

nočného kľudu. Na to, že žobráci sa ponevierajú po lavičkách, pijú alkohol na verejných 

priestranstvách. Mládež pije alkohol na verejných priestranstvách. A polícia, keďže nemá, 

v noci má až dve hliadky alebo až dvoch policajtov, tak neviem si predstaviť, že pri tých 

všetkých povinnostiach, ktoré si myslím, že sú prioritnejšie a ďaleko viacej vyrušujú našich 

občanov a možno aj návštevníkov, ako riešiť len toto, že či je niekto obnažený alebo 

neobnažený. Ja tu mám zhodou okolností jedno video, kde partia mladých naháčov o deviatej 

večer prosím pekne na Hlavnom námestí prebiehala a viete čo sa stalo? Polícia neurobila 

vôbec nič, neviem ani kde by ich chytila, pretože to bol nejaký rýchly beh a potom sa skryli. 

Čiže ja teda toto VZN nepodporím nie preto, že by som nebola konzervatívna a nie preto, že 

by mali chodiť ľudia obnažení ale myslím si, že ako to predchádzajúce VZN opäť je 

nevymožiteľné lebo stále narážame na poddimenzovanosť práce mestskej polície, ktorá 

nedokáže riešiť nočný kľud, nedokáže riešiť žobrákov, nedokáže riešiť popíjanie alkoholu na 

verejnom priestranstve a to je to posledné, čo ešte bude naháňať a behať za nejakými 

anglickými opitými turistami.  

Starosta: 

Pani poslankyňa Oráčová, faktická poznámka. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Chcem sa prikloniť k názoru Martiny Uličnej, je to úplná pravda. Ja som 15. 

júna písala na miestny úrad podnet ohľadom krčmy hostinec Richtár Jakub na Moskovskej 

ulici, kde sa ľudia sťažujú, že je tam neskutočný hluk. Hostinec má povolené hodiny do 22., 

avšak práve v tom týždni si podal žiadosť o predĺženie otváracích hodín do polnoci. Chcem 
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upozorniť, že Moskovská je ulica, kde sú len bytové domy, bývajú tam ľudia. Opakovane sa 

sťažujú, že tento hostinec vypúšťa svojich zákazníkov po polnoci. Hučia tam, fajčia, volajú si 

taxíky. Chcem sa opýtať napríklad od Jany Špankovej som do dnešného dňa nedostala na to 

žiadnu odpoveď. Riešime to teraz s pánom Laukom, ktorý to má na starosti. Bola by som 

naozaj veľmi rada, viem dozvedela som sa, že nie je vôbec zvykom preverovať tieto 

prevádzky. Poprosím ešte chvíľočku. Nie je zvykom, že keď si požiadajú o predĺženie, nie je 

zvykom preverovať to, či teda sú otvorený a či nerobia neporiadok. 

Starosta: 

Faktická poznámka. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Takže naozaj súhlasím s Martinou Uličnou. 

Starosta: 

Pán poslanec Osuský, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Ďakujem za slovo. Milí priatelia, rád by som vás vrátil k tematike, momentálne nie je 

reč o rušení nočného kľudu. Hovoríme o úplne inej veci, samozrejme mohli by sme o tom ešte 

hodinu hovoriť o vymožiteľnosti. Ale VZN-ka žiaľ bohu alebo chvála bohu sa prijímajú pre 

to, aby boli. Aby existovala minimálne takáto podzákonná možnosť niečo vymáhať. Ak si 

vopred povieme, že sa je to nevymožiteľné, tak nemusíme žiadne VZN o ničom. Môžu tu 

behať brazílske dogy bez náhubku, lebo však čo? Aj tak to nevymôžeme. Teda musím 

povedať, že po úvahe akceptujem starostovu pozíciu, že ak aj budem dláždiť tie kocky, tak 

mať na sebe spartakiádne tielko spĺňa kritérium zakrytia hornej časti tela a neznepríjemňuje 

mi to dramaticky prácu dláždiča. To znamená, že ak chápeme takto naplnenie toho paragrafu, 

tak aby sme mali možnosť Angličanov pokutovať za behanie úplne nahých, môže vydržať ten, 

čo kosí trávu kosačkou elektrickou, aby mal na sebe tielko. 

Starosta: 

Pokiaľ ide o dodávateľov mestskej časti a týchto dodávateľov či už dlažby alebo 

kosenia, toto vieme zabezpečiť po dohode s dodávateľmi, to je najmenší problém. Ja neviem 

o tom, že by oni boli odhalení.  

Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Ďakujem za slovo a plne podporujem kolegyňu Uličnú k jej pripomienke k práci 

mestskej polície, nemá to byť kritika na Teba pán starosta, lebo mestskej polície dáva mesto 

peniaze. To, čo mestská polícia stvára, my sa tu môžeme snažiť do aleluja a jednoducho nič 



33 
 

neurobíme. Zaviedli sme parkovaciu politiku, mestská polícia zlyháva ale na ulici, kde ja 

bývam ráno narátam polovicu áut, ktoré parkovaciu kartu nemajú. Máme otváracie hodiny 

a len kvôli neschopnosti mestskej polície sme museli tu robiť obrovské reštrikcie 

a obmedzovať slušných podnikateľov, lebo mestská polícia nezvládla svoju robotu. Máme 

takú srandu ako zákaz jazdy na bicyklom krížom cez pešiu zónu. Ja som cyklista a teda 

bicyklujem rád... 

Starosta: 

Nemáme taký zákaz. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

... alebo teda mali sme taký zákaz.  

Starosta: 

Nemali sme taký zákaz. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Bol taký, že rýchlo môže ísť rýchlosťou chôdze, takáto obmedzenie bolo vo VZN 

a som presvedčený, že ešte aj je vo VZN. Nie zákaz ale, že môže ísť rýchlosťou chôdze. No 

minule mi tam skoro zrámoval malého nejaký cyklista, čo si tam frčal jak na zjazde v Brazílii 

dole schodmi. Proste mestská polícia nestíha a to je jej práca, je momentálne veľmi, veľmi 

zlá. Ja neviem čomu to pripísať, či kvalite ľudí, či k podimenzovanosti. Ale jednoducho to 

radšej takúto políciu nemajme a dajme tie peniaze štátnej polícii alebo ja neviem komu. 

Súkromnej SBS pre mňa za mňa ale nech niekto konečne začne robiť poriadky v meste, lebo 

my môžeme prijímať pravidlá do aleluja ale jednoducho, keď reštrikcia nefunguje, tak naša 

robota je úplne zbytočná, úplne. A potom my sme tí vinní. 

Starosta: 

Samozrejme ale zase nerobiť nič, tak to myslím, že tiež nie je riešenie. Myslím si, že 

naozaj SBS-ka nie je možné, aby v uliciach riešila tieto veci, to zákon nedovoľuje. Je to 

možné, aby to robila jedine mestská polícia, štátna polícia to odmieta robiť s poukazom, že 

má to robiť mestská polícia. Ja si myslím, že my máme alebo našou úlohou ako samosprávy 

je nastavovať pravidlá tak, aby oni sa mali sa o čo oprieť, aby sa nemohli vyhovárať. Toto je 

zmyslom tohto celého nariadenia. Takže poprosím neriešme teraz mestskú políciu, skúsme 

riešiť to, že či takýmto spôsobom nastavíme tie pravidlá alebo nie.  

Pani poslankyňa Španková, faktická poznámka, na pani neviem ktorú. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Na pani poslankyňu Oráčovú. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 



34 
 

Uličnú. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Nie. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Uličnú môžeš. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Aha, tak potom sťahujem, lebo som na pani Oráčovú chcela mať. 

Starosta: 

Pán poslanec Palko. Faktická na pani Uličnú. 

Poslanec Mgr. Palko: 

Ďakujem pekne. Mal by som len možno takú otázočku, že či sa teda tielkom rozumie, 

že čo je to vlastne tielko, lebo tielko môže byť aj spodná bielizeň. Aspoň teda, ja ho tak 

používam, čiže ak by sme mohli. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Pani poslankyňa Uličná. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Pardon, pán poslanec Palko ešte mal príspevok, poprosím ho, dajte mu ešte nech sa 

páči. 

Poslanec Mgr. Palko: 

No, kto definuje čo je to spodná bielizeň, lebo ja si myslím, že tielko je spodná 

bielizeň. Ďakujem. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Uličná. Môžem Vás poprosiť, aby ste sa prihlásili ešte raz. Už máte, 

môžete sa odhlásiť. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Čiže ja som iba chcela teda tiež doplniť to vystúpenie, teda o to, že ja 

nespochybňujem, že treba mať nejaké legitímne a regulárne nástroje na to, aby sme dokázali 

vymáhať poriadok. Ale myslím si, že v stave, keď máme legitímne a regulárne nástroje 

a v tejto chvíli by sme dokázali, máme tu ešte zákony aj Slovenskej republiky. A si myslím, 

že by sme ich dokázali nejakým spôsobom vymôcť, čo sa týka práve toho rušenia nočného 
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kľudu, žobrania, polihovania a neviem čo všetko. Tak nehrajme sa tu na to, nepridávajme tej 

mestskej polícii ešte niečo navyše, keď aj tak to nedokáže nejako legitímne naplniť 

a v podstate my sme tu za bláznov, veď my sme tu za smiešnych. Však mne ľudia volajú, že 

čo my robíme, že nech si idem tam sadnúť k nej do bytu a vidím, aký je rušenie nočného 

kľudu, ako tam hulákajú ako tam vrieskajú. A keď zavolám na mestskú políciu, tak povedia, 

že teraz majú pol hodinovú prestávku, čiže to nemôžu riešiť. 

Starosta: 

Pán poslanec Kollár, diskusný príspevok. Poprosím pani Uličnú, ak sa môžete odhlásiť 

z tej faktickej poznámky. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ja chápem toto všeobecne záväzné nariadenie ako určitý nástroj alebo definovanie 

určitých pravidiel správania sa, ktoré sú v prevažnej miere spoločnosti uznávané a tvoria 

základ fundamentálneho hodnotového poriadku. Ak to prijímame, tak prijímame to preto, že 

chceme sankcionovať veci, ktoré nie sú v súlade s morálkou, verejným záujmom a dobrými 

mravmi. A preto si myslím, že tento právny rámec by sme tam mali zadefinovať a tým by sme 

povedali, že ak dvaja robia to isté nie je to to isté. Ak opitý Angličan sa šplhá po fontáne nahý 

alebo obnažený, tak nie je to to isté ak v 40 stupňovej horúčave niekto stráca by som povedal, 

aby som sa nejak správne z hľadiska zdravotného alebo potrebuje sa ovlažiť to je niečo iné. 

Ak matka kojí v parku obnažená, tak nemôže to byť pohoršujúce ako keď nejaká sfetovaná 

žena alebo muž chodí. A preto navrhujem už od rímskeho práva je definované čo je to verejný 

záujem a dobré mravy. To je morálka spoločnosti, ktorá uznáva tieto hodnoty a preto si 

myslím, aby sme to odselektovali mohli by sme spojiť bod 5 a 6 len dať mu preambulu a to 

nasledovne „v priestore pešej zóny je v súlade s verejným záujmom a dobrými mravmi 

zakázané zdržiavať sa nahý, obnažený v hornej alebo dolnej polovici tela, v plávkach alebo 

v spodnej bielizne, vo fontáne je zakázané prať, kúpať alebo namáčať si iné časti tela okrem 

rúk. Tým zadefinujeme čo je v súlade s verejným záujmom a dobrými mravmi a čo nie je 

v súlade. Ja som toto navrhoval v dvoch komisiách. Samozrejme v jednej komisii to prešlo, 

v druhej to neprešlo, povedal som tohto návrhu sa nevzdám, pretože považujem tie dikcie, 

ktoré sú tam, že sú správne ale z hľadiska definovania čo je morálne a čo je amorálne. A tento 

môj návrh to definuje. Jednoznačne. Ďakujem. 

Starosta: 

Pán poslanec Osuský, nech sa páči. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 
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Ja len opäť prosím ctených kolegov, aby sme sa vrátili k tejto téme mimo VZN chcem 

povedať taký záverečný spoj (nezrozumiteľné). Viete, keby starý Mojžiš vedel ako budeme 

najbližšie tisíce rokov nedodržiavať to, čo dovliekol z hory Sinaj. Tak tie dosky môže položiť 

tam a prísť bez nich.  To znamená, my nemôžme hovoriť, že nemáme mať protikorupčné 

zákony lebo sa to u nás to čo nevymáha. My ich máme mať a máme dúfať ako ten Mojžiš, že 

ich raz budeme vymáhať. A preto musíme mať aj VZN o takejto veci a máme raz dúfať, že 

príde polícia, ktorá si bude plniť svoje povinnosti ale ak tá polícia príde, mala by mať v ruke 

takéto VZN.  

Starosta: 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, za túto poznámku. Pán poslanec Dostál, faktická 

poznámka tiež, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Pán poslanec Kollár ja tiež tomu celkom nerozumiem teda, že kúpať sa vo fontáne vo 

verejnom záujme bude možné a bez verejného záujmu nebude možné? Alebo behať nahý po 

meste ak to bude v súlade so zásadami morálky, tak je to v poriadku a ak to nebude v súlade 

so zásadami morálky tak to je v poriadku? No je mi celkom jasné ako to budeme rozlišovať 

a teda áno, zákony majú odrážať aj nejaké morálne hodnoty ale teda zákony a všeobecne 

záväzné právne predpisy majú byť aj jasné a jednoznačné, aby každý vedel sa podľa nich 

správať a ja teda možno som len celkom nepochopil čo navrhujete, ale nie je mi to celkom 

jasné. 

Starosta: 

Pán poslanec Kollár faktické, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Minulý rok boli obrovské horúčavy v Ríme, sledovali ste. Vo fontánach sa ľudia 

kúpali nie preto, že by boli sfetovaní ale sa jednoducho ovlažili. To je otázka, môže sa to aj tu 

stať bude 42 stupňov, áno niekto zo zdravotného hľadiska bude potrebovať túto vec. Ale to 

nie je princíp, princíp je v tom, aby sme oddelili morálne od morálneho. Ak sa tam bude 

kúpať nejaký Angličan napitý alebo čo, takže ja si myslím, že nemusíte mať obavy, pán 

poslanec Dostál, len zahlasujte. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, ja len upozorním asi ste si možno všimli v pešej zóne v spolupráci 

s hlavným mestom boli osadené vodné sprchy na osvieženie, takže nie je nevyhnutné sa kúpať 

vo fontánach ak je niekomu nevoľno a potrebuje sa osviežiť. Sú na Hviezdoslavovom 

námestí, na Hlavnom námestí myslím, že ešte ďalej. Takže myslím, že toto nie je ten 



37 
 

argument. V prípade, že sú veľké horúčavy hlavné mesto zabezpečuje prostredníctvom BVS 

cisterny s vodou na tieto veci. Tu ide o niečo iné.  

Pán poslanec Straka faktická na pána Kollára. 

Poslanec Ing. Straka: 

... pána Kollára. Sa to tak trošku ubralo iným smerom a dotýka sa to aj pána Dostála, 

že chcem iba toľko povedať, že pán poslanec Kollár nedal žiadny pozmeňovací návrh a to čo 

rozpráva, tak to sú len také úvahy jeho. Ďakujem pekne. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči diskusný príspevok. 

Poslanec Ing. Straka: 

Ďakujem pekne. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči diskusný príspevok. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ja som si do dnešného dňa myslela, že nepotrebujem žiadne VZN na to, aby mestská 

polícia, ktorá určite vidí na kamere holých Angličanov opakovane sa kúpajúcich na Hlavnom 

námestí a nie len kúpajúcich dlhodobo ale lezúcich až hore do fontány. Ja som stále čakala, že 

tá polícia príde lebo to nebolo, že prebehli cez ulicu. To znamená, že a to je opakovane, to nie 

je jedenkrát. A stále si myslela, že na to netreba VZN, ak na to treba VZN, aby tá mestská 

polícia prišla, lebo to nie sú dve minúty, to je dlho. Tak si myslím, že toto VZN môžeme 

podporiť a tieto recesie, netváriť sa že je to recesia. Že je to niečo normálne, čo do Starého 

mesta patrí. Je to niečo extra, určite nikto nebude tam pýtať nejaké potvrdenia alebo niečo od 

niekoho iného. Ale na to, ak na to potrebujú papier, ja som myslela, že na to nepotrebujú 

papier, že vo fontáne sa nemôže vyliezať na fontánu. Už som ich videla vylezených v tom 

tanieri. Ja čakám kedy padne celá fontána a to trošku trvá hej. To trošku trvá a mestská polícia 

nikdy neprišla. Tak ak treba na to, toto VZN ja ho potvrdím a (nezrozumiteľné) tak to poviem 

na zastupiteľstve, že prišli. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, diskusný príspevok. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ďakujem. No začnem tiež tým § 3 odsek 5 v priestore pešej zóny je zakázané 

zdržiavať sa nahý, obnažený v hornej alebo dolnej polovici tela, v plavkách alebo v spodnej 

bielizni. Ja len dúfam, že keď ten návrh schválime tak nebude polícia, kontrolné orgány 

uplatňovať toto úplne teda z hľadiska doslovného výkladu, pretože spodnú bielizeň majú 
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ľudia aj pod vonkajším oblečením. Tak akékoľvek pohybovanie sa, zdržiavanie sa po pešej 

zóne so spodným oblečením, hoci aj pod nohavicami alebo pod sukňou by mohlo byť 

považované za porušenie všeobecne záväzného nariadenia. 

No teraz trochu vážnejšie. Už dnes máme v priestupkovom zákone § 47 odsek 1 

písmeno c) podľa ktorého priestupku sa dopustí ten, kto vzbudí verejné pohoršenie. Behať po 

meste nahí dospelí ľudia, ožratí myslím, že úplne jednoznačne napĺňa skutkovú podstatu tohto 

priestupku a teda keby polícia chcela a vedela zasahovať, tak by mohla zasahovať aj na 

základe existujúcej legislatívy. A mám teda pochybnosť o tom, či to povedie k zlepšeniu 

podobne ako viacerí predrečníci, pretože problém nie je v tom ako máme zadefinované zákon 

a všeobecne záväzné nariadenie ale ako sú vymáhané. Ak nevieme zabezpečiť poriadok 

v situáciách, keď davy ľudí sa zhromaždia pred krčmou a konzumujú alkohol na verejnom 

priestranstve, čo je porušením všeobecne záväzného nariadenia. Alebo keď mladiství sa 

zhromažďujú na námestí a na lavičkách a popíjajú tam alkohol, čo je tiež porušením zákona 

a nevieme v takýchto situáciách zjednať nápravu, tak ak dáme do VZN, že nemožno 

pobehovať alebo zdržiavať sa nahí alebo polonahí po centre alebo kúpať sa vo fontáne, tak 

mám isté obavy, že tú situáciu vyriešime a že budeme schopní účinne zasahovať.  

Napriek týmto pochybnostiam budem hlasovať za návrh všeobecne záväzného 

nariadenia. Nevnímam ho tak, ako povedzme všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovej 

dobe, kde sme v mene boja proti rušeniu nočného kľudu obmedzili aj prevádzky, ktoré nočný 

kľud nijako nerušia. Myslím si, že keď toto všeobecne záväzné nariadenie schválime, tak 

nebudeme tým nikoho obmedzovať a pokiaľ to explicitne zadefinovanie porušovania 

verejného poriadku pomôže lepšie vymáhať, tak to urobme a uvidíme či to k niečomu 

povedie. Určite to ničomu neuškodí, ja podporím aj ten pozmeňujúci návrh pána poslanca 

Holčíka, lebo sa mi zdá logický. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Osuský, faktická poznámka. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Vždy znova ma poteší Ondrova exaktnosť, ktorou nás upozorní na priestupkový 

paragraf, ktorý hovorí o pobehovaní nahí. Ale pripusťme, že nie som celkom istý možno by 

vedel z luftu odpovedať, či existuje paragraf, ktorý hovorí o nekúpaní sa vo fontánach. 

A keďže asi neexistuje, tak už len v tomto bode to VZN je zrejme dôvodné a musím povedať 

z nedávnej skúsenosti. Včera som sa vrátil z Albánska, kde v deň volieb, ktoré som pozoroval 

bola teplota 39,5 stupňa. Treba povedať, že Tirana nie je plná zemľaniek a krytov, je to už 

dneska fungujúce mesto s normálnymi ľuďmi ako Slováci. A musím povedať, že napriek tejto 
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teplote sa tam nekúpali vo fontánach a napriek tejto teplote tam dokonca ani tie sprchy 

chladiace neboli. To znamená, človek iste ma uvažovať o tom, kde sa ako pohybuje ale 

predstava, že sa teraz budú ľudia s pocitom potreby nutne sa musím okúpať, vrhať do fontán 

nie je riešenie, nech sedia doma. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ja len doplním pokiaľ viem, tak vlastne to budenie verejného 

pohoršenia tam polícia nemôže len tak z ničoho nič, že ona potrebuje mať najskôr nejaký 

podnet, čiže niekoho koho pohoršenie vzbudilo, možno by vedel povedať pán veliteľ v tomto 

prípade, že prečo takýmto spôsobom mestská polícia nekoná v prípade týchto činností.  

Pani poslankyňa Remišová faktická na pána poslanca Dostála. 

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

Ja podporím tento návrh aj návrh pána Holčíka len som chcela s tými fontánami 

uviesť, že napríklad v Paríži tam vyslovene budujú fontány na to, aby ľudia do nich chodili, 

aby sa v nich ovlažovali vo verejných parkoch, aby po nich behali a je to strašne príjemné. Sú 

to jedny z najobľúbenejších miest, ktoré v tých parkoch sú. Tak to len toľko k tým fontánam. 

Samozrejme nehovorím, že sa musí skákať do historickej fontány v centre mesta.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Uličná, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

... mňa predbehol pán Dostál. Čiže ja som tiež chcela apelovať, že my tu máme zákon, 

teda máme normálny zákon Slovenskej republiky 372/1990 o priestupkoch, kde presne § 47 

hovorí, kto sa priestupku dopustí okrem toho, že aj porušenie nočného kľudu je priestupkom, 

tak (nezrozumiteľné) budí verejné pohoršenie, dokonca potom v ďalších paragrafoch sa 

spomína koľko je ako náležité pokutovanie, za verejné pohoršenie sa môže uložiť až 100 

eurovú pokutu. Čiže ja nerozumiem ako, keď vidím nahých behajúcich Angličanov, mám tu 

video dodám o deviatej večer na Hlavnom námestí, tak neviem aký ešte iný popud potrebuje 

mestská polícia, aby začala konať. Asi len taký, že ich bohužiaľ asi nedobehne. Pretože keď z 

tejto kancelárie vyjde na Hlavné, tak tí angláni už dávno budú skrytí niekde neviem kde. Čiže 

my máme zákony, opierajme sa o ne a používajme to. Ja nehovorím, že toto VZN je zlé, len si 

myslím, že zase aplikačná prax ukáže to, že nevymôžeme vôbec nič a nebudeme vôbec nijako 

postupovať proti nahým Angličanom, kúpajúcim sa Angličanom a neviem ešte akým sa 

Angličanom. 

Starosta: 
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Ďakujem pekne, keďže to bol posledný diskusný príspevok, končím diskusiu a prosím 

teraz návrhovú komisiu o návrh uznesení, pozmeňujúce návrhy najskôr, nech sa páči. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Dostali sme dva pozmeňujúce návrhy. Prvý bol od pána Holčíka v § 3 bod 5 vynechať 

slová „v hornej“ čiže... 

Starosta: 

Ja chcem pána poslanca poprosiť, že zvážiť to lebo naozaj je to riešiteľné, nie je 

nevyhnutne nutné, aby títo pracovníci, teda boli. My samozrejme našich dodávateľov budeme 

inštruovať, aby boli zahalení. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Môžem to dočítať? Čiže celý text by znel „nahí, obnažení v dolnej polovici tela“. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za hlasovalo 20 poslancov, proti bol 1, 3 sa zdržali, návrh bol schválený. Ďalej 

prosím. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

 Teraz neviem, že či mám prečítať aj návrh Mira Kollára, ktorý je v podstate k tomuto. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Poprosím pán poslanec, návrhová komisia teraz má slovo. Poprosím vás nevykrikujte. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Prečítam to. Spojiť bod 5 a 6 v § 3 nasledovne: „v priestore pešej zóny je v súlade 

s verejným záujmom a dobrými mravmi zakázané zdržiavať sa nahí, obnažení v hornej 

polovici tela a to sme práve teraz hlasovaním zrušili. Preto sa pýtam podľa mňa tento návrh 

už nemá zmysel na základe toho, že sme schválili prvý. 

Starosta: 

Dobre, toto je iný návrh, nech sa páči, rozhodnite hlasovaním. Hlasujte. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 
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... nahý, obnažený v hornej alebo dolnej polovici tela v plavkách alebo v spodnej 

bielizni. 

Niekto: 

A ďalej? 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Čo aj ďalej? 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

No tu už nie je nič napísané. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Okej, ale ja som prečítala všetko, čo tu je napísané. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Nie, to tu nie je napísané. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Nie, pán poslanec, lebo už ste predložili nejaký pozmeňujúci návrh písomne, to je 

záväzné. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Spojiť bod 5 a 6. 

Niekto: 

... tri bodky, pokračujem. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

No tri bodky. 

Niekto: 

... dočítaj až... 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Tri body, teda čítam. 

Starosta: 
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Dobre, prosím prezentujte sa, dámy a páni. 

/Prezentácia/ 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Tak čo teraz? Poprosím zastavte hlasovanie. Návrhová komisia prosím. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Tak ja toto škrtám potom. Čiže obnažený iba v dolnej polovici tela. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Pán poslanec, nemáte slovo, návrhová komisia prosím ... 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Dobre, ja ešte raz to teda prečítam. Spájame body 5 až 6 prečítam to teda celé. 

„V priestore pešej zóny je v súlade s verejným záujmom a dobrými mravmi zakázané 

zdržiavať sa nahý, obnažený v dolnej polovici tela, v plavkách alebo v spodnej bielizni. Vo 

fontánach je zakázané prať, kúpať sa alebo namáčať si iné časti tela okrem rúk.“ O tomto 

ideme teraz hlasovať. 

Starosta: 

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

/Prezentácia/ 

Starosta: 

Prezentujte sa. A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za hlasovali 2 poslanci, proti boli 5, zdržali sa 14. Takže návrh nebol schválený. 

Poprosím ďalej. Ďalšie návrhy poprosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Už nie sú žiadne návrhy. 

Starosta: 
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Takže poprosím teraz hlasujte o návrhu uznesenia všeobecne záväzného nariadenia 

ako o celku. Prosím prezentujte sa. Pripomínam, že na schválenie všeobecne záväzného 

nariadenia je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov. 

/Prezentácia/ 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne, za hlasovalo 20 poslancov, zdržali sa 4, nikto nebol proti, návrh bol 

schválený.  

Bod číslo 3 bol stiahnutý. Bod č. 4 záverečný účet mestskej časti... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Pán poslanec, bolo to povedané na úvod pri schvaľovaní programu... 

Niekto: 

... meškal som päť minút ... 

Starosta: 

Pretože nemáme tam vyjadrenie Okresného úradu v zmysle § 25.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

On sa k tomu nevyjadril, pretože to ešte nepreštudoval. Hovoril som o tom vlastne 

s vedúcim úradu a majú tam problém s ľuďmi, že jednoducho majú toho veľa a nestihli to. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Čo?  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

No nie je. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 
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Bol predpoklad, že bude ale včera som to bol konzultovať na Okresnom úrade a bolo 

mi povedané, že ani sa k tomu nedostali ešte. Takže nie je to spôsobené tým, že by tam bol 

nejaký problém je to spôsobené tým, že jednoducho nemajú ľudí, ktorí by to vedeli posúdiť. 

Lebo to je trošku rozsiahly materiál a treba ho posúdiť odborne.  

 

4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016 

 

Starosta: 

Takže záverečnú účet mestskej časti Bratislava Staré Mesto, poprosím pani Krajčovú, 

vedúcu referátu ekonomiky zmluvných vzťahov o úvodné slovo. 

Krajčová, vedúca referátu ekonomiky zmluvných vzťahov: 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladáme vám na prerokovanie 

záverečný účet mestskej časti Bratislava Staré Mesto za rok 2016. Materiál obsahuje 

hodnotenie príjmov a to daňových a nedaňových príjmov, grantov a transferov, príjmy 

rozpočtových organizácií, kapitálových príjmov a príjmov finančných operácií. Vo 

výdavkovej časti hodnotíme bežné a kapitálové výdavky, po stránke vecnosti a podrobne 

podľa jednotlivých programov a podprogramov. Súčasťou materiálu je záverečný účet fondu 

rozvoja bývania, rezervného fondu, fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení, 

bilancia aktív a pasív mestskej časti, bilancia rozpočtu za rok 2016, prehľad o poskytnutých 

dotáciách, audítorská správa a stanovisko miestneho kontrolóra. Materiál bol prejednaný 

v komisii pre nakladanie s majetkom a financie. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu, nech sa páči. Pani poslankyňa Uličná, 

predsedníčka komisie finančnej a majetkovej. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ďakujem pekne, no ja som si podrobne preštudovala naozaj tento záverečný účet. 

A teda okrem toho, že sme končili v prebytku čo by som teda mohla ako určite pochváliť, tak 

mám tu zarazili ma nejaké veci, ktoré by som sa pýtala som sa síce aj na komisii nedostala 

som odpoveď, ja som ich nejako medzi tým zistila. Možno, že ich iba tu predostriem na 

zastupiteľstve.  

Mňa zaujali tri položky, ktoré sa hovoria aj v (nezrozumiteľné) časti záverečnom účte. 

A to prvok 311, kde výstavba a oprava rekonštrukcia ciest, potom položka verejná zeleň 

a potom ešte sociálne služby. Ja sa samozrejme chválim a som rada, že mestská časť sa 

vydala cestou, že opravuje cesty a naozaj po istom aj predchádzajúcom volebnom období, 
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kedy boli opravené až štyri cesty, tak považujem za správne, že ide týmto smerom a teda 

nabáda alebo teda opravuje aj cesty aj chodníky. Na druhej strane mne možnože môžete mi 

namietať, že som laik a teda nepopieram. Oprava ciest za 1,6 milióna a v podstate viem 

vymenovať 6 komplexných ciest, ktoré boli zrekonštruované, sa mi zdá pridrahá. Sa mi zdá 

pridrahé, keď lokálne ošetrujeme alebo opravujeme dlažobné kocky v pešej zóny za 250 000 

a v podstate za túto cenu sme opravili Moskovskú  prvú etapu, Žabotovú podjazd, Čerešňovú 

aj s chodníkom, Klariskú, Múzejnú, Palackého. Čiže mňa nevyrušuje to, že sa opravujú cesty 

ale vyrušuje ma to, že sa opravujú neprimerane draho. A to sú ako relevantné veci, ktoré 

vidím, ktoré viem a vidím porovnávať.  

Ďalej verejná zeleň, keď si porovnám záverečný účet rok 2015 a teraz 2016, tak 2016 

roku sme naliali do alebo sme teda dali na verejnú zeleň o cca 350 000 viac, pričom sme 

znížili frekvenciu kosenia z 15 na 10 a akurát sme vysadili viacej letničiek, myslím o 22 000 

alebo 20 000, čo vieme, že letnička teda po lete odíde. Chápala by som alebo očakávala by 

som viacej merateľných ukazovateľov alebo chcela by som mať merateľný ukazovateľ koľko 

sa orezalo stromov, lebo tu sa stále operuje tým, že veľa orezávame, vysádzame dreviny, 

orezávame dreviny, čiže by som bola rada keby sme vedeli aj túto skutočnosť. Nehovoriac 

o tom, že keď si porovnám ako vyzerajú naše verejné priestranstvá Medická, 

Grassalkovichova a teraz aj parčik Belopotockého, nemyslím si, že tieto pekné priestory majú 

takú adekvátnu a vhodnú starostlivosť ako by si vyžadovali napriek tomu, že dávame veľa 

peňazí na verejnú zeleň.  

A tretia skutočnosť, čo ma trošku zamrzela, bolo to, že keď som si pozrela sociálne 

služby, tak svojho času sme sa tu bavili, že aký neekonomický denný stacionár a ako štyria 

(poprosím o ďalší príspevok), ako ho navštevujú štyria klienti alebo šesť klientov. No tak 

záverečný účet hovorí niečo úplne iné. Záverečný účet hovorí, že plán síce je pätnásť ľudí, ale 

hodnotenie k 12. mesiacu alebo priemerná obsadenosť je 10,4. Čiže to už si myslím, že tá 

informácia nebola korektná alebo chcela som dostať k tomuto vysvetlenie, že prečo sa 

v textovej časti záverečného účtu uvádza toto číslo, keď nám bolo stále podsúvané, že aká je 

táto služba nevyužívaná našimi Staromešťanmi, ako tam chodí štyria staromestský klienti, 

čiže toto bolo čo ma trošku ako vyrušovalo. Ďakujem za pozornosť. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, nič Vám nebolo podsúvané. Tak to je, jednoducho 

štyria Staromešťania, tí ostatní neboli obyvatelia mestskej časti. To boli obyvatelia iných 

mestských častí, ktorí tam chodievali ale nie pravidelne a nie na celodenne. Možno pán 
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riaditeľ Alex by vedel povedať. Pani Krajčová, vieme sa k tomu vyjadriť, nech sa páči 

poprosím Vás. 

Krajčová, vedúca referátu ekonomiky zmluvných vzťahov: 

Prakticky by som opakovala Vaše stanovisko, pretože tam išlo o štyri až päť 

Staromešťanov, päť občanov iných mestských časti prakticky doplňuje ten celkový počet, že 

v priemere je to 10,4. 

Starosta: 

Pokiaľ ide o tie orezy a podobné veci, myslím si, že oddelenie životného prostredia vie 

tieto veci pripraviť, to znamená kompletný prehľad myslím, že nemal byť problém. Ale to nie 

je predmetom záverečného účtu, rozpísať ulice na ktorých boli a koľko stromov bolo 

orezaných. To je jedna vec, pokiaľ ide o tie komunikácie, tých komunikácií bolo trošku 

viacej. Nie je to tak ako hovoríte Vy, že bolo urobené nejaké štyri ulice. Bolo ich urobené 

viacej. Ale hovorím toto je opäť vec, ktorú Vám vie pripraviť investičné oddelenie, takže nie 

je najmenší problém tieto veci doplniť.  

Pán poslanec Borguľa, nech sa páči. Diskusný príspevok. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Ďakujem za slovo. Nedá mi nevyjadriť sa k záverečnému účtu, je to jeden 

z najdôležitejších dokumentov, ktoré táto mestská časť prijíma. Teda najdôležitejší je asi 

rozpočet a toto má byť zrkadlo rozpočtu. Ja by som rád, takto. Dá sa o tom rozpočte rozprávať 

moc dlho, dajú sa kritizovať položky, dajú sa napádať, dajú sa povedať, čo všetko sa dalo 

robiť lacnejšie čoho viacej sa dalo urobiť. Ja by som ale v globále chcel povedať len dve veci.  

Prvá. Chválim mestskú časť za finančné manažovanie alebo teda rozpočet je 

prebytkový. Na druhej strane karhám mestskú časť za projektové manažovanie. Pre mňa je 

deficitný rozpočet a prebytkový rozpočet, obidva sú rovnako zlé. Aby sme si uvedomili, my 

nie sme súkromná spoločnosť, ktorá je hodnotená tým, aký urobí zisk. My nemáme robiť 

prebytky, my nemáme robiť zisky, my nemáme peniaze ľudovo povedané sušiť na účtoch. 

A Staré Mesto je krásna časť pre mňa sveta. Ja tu chcem žiť, žijem a chcem, aby tu aj moje 

deti ďalej žili. Ale všetci asi uznáte, že nemôžme povedať, že to je rajská záhrada, že všetko 

tu máme urobené a všetko je dokonalé. No ani z ďaleka. Máme cesty v katastrofálnom stave, 

máme chodníky v katastrofálnom stave. Máme podimenzovanú starostlivosť o zeleň a mnohé, 

mnohé ďalšie problémy. V takejto dobe ja preto strašne nerád vidím, že ostali peniaze, ktoré 

neboli minuté. A preto pán starosta Vás prosím, aby ste sa pokúsili a ja budem nápomocný 

akokoľvek viem a projektovo zvládnuť dokonca volebného obdobia ešte čo najviac opráv, 

chodníkov, ciest a všetkého, čoho je akútne. Ja musím povedať, že ste starosta, ktorý 
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v Starom Meste nepamätám takého starostu, ktorý urobil toľko, čo robíte v Starom Meste Vy. 

A to teraz bez ohľadu na naše sympatie na sympatie medzi tebou antipatie mnou. Len 

v mojom obvode, kde bývam sa mi podarilo zariadiť rekonštrukciu celej Moskovskej, zlepšila 

sa čistota a investuje sa do Medickej záhrady. Na jeseň dúfam, že predstavím možno aj s pani 

kolegyňou Nicholsonovou projekt na trhu, na Poľnej, čiže ozaj sa čosi robí ale dalo by sa 

viac. Prostriedky na to máme, keby sa schválil úver, za ktorý som ja bol a znova vyzývam 

Teba, aby si ho znova predložil a znova by ste za ten úver hlasovali, by sme mali ešte viacej 

peňazí na to, aby sme našu mestskú časť urobili krajšou, čiže vyzývam, aby sa zlepšil 

projektový manažment. Aby nám neostali zbytočné peniaze na účtoch, aby tieto peniaze 

radšej cítili obyvatelia našej mestskej časti na kvalite svojho života, ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne pán poslanec. Chcem len upozorniť, že nie je to vinou mestskej časti. 

Je to vinou systému prerozdeľovania financií medzi mestom a mestskými časťami. Ak sa 

pozrieš na rozpočet, ktorý schválilo hlavné mesto na tento rok, tak je poddimenzovaný o 10 

miliónov eur oproti prognóze ministerstva financií. My dostávame menej peňazí, ako by sme 

mali, ako dostáva hlavné mesto. My dostávame v mestskej časti napriek tomu, že bola 

zvýšená daň z nehnuteľností, mestská časť Staré Mesto dostála tento rok za prvých päť 

mesiacov menej z dane z nehnuteľností ako za rovnaké obdobie minulého roka. To znamená, 

toto je problém v tom, že my dostaneme v decembri, dostaneme poslednú splátku dane 

z príjmu fyzických osôb, dane z nehnuteľností a v decembri s tými peniazmi už nevieme čo 

by sme spravili. Jednoducho toto nie je reálne možné. Toto je problém, na ktorý upozorňuje 

pán starosta Bajan na pôde mestskej rady, na pôde mestského zastupiteľstva. Verím tomu, že 

opäť tejto téme sa bude venovať aj na najbližšom zastupiteľstve, na mestskom zastupiteľstve. 

Jednoducho toto je netransparentný, nepriehľadný spôsob prerozdeľovania dane, príjmov 

z dane z príjmu fyzických osôb a dane z nehnuteľností z mesta na mestské časti. Všetky 

mestské časti majú prebytky práve z tohto dôvodu, že jednoducho dostaneme 23. decembra 

obrazne, dostaneme na účet nám príde 500 000 eur a my už do konca roka s tými peniazmi 

nevieme, čo by sme spravili. To jednoducho nedá sa. Radi by sme rozpočtovali, radi by sme 

projektovali ale jednoducho pokiaľ od mesta nedostaneme rovnomerne alikvotne tie peniaze, 

ktoré máme dostať, aby sme mohli s nimi počítať, vypočítať v rozpočte dovtedy budú 

prebytky na úrovní mestských častí. Takto je to žiaľ, toto je ten dôvod, prečo máme ten 

prebytok.  

Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Borguľa: 
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Toto je vysoko odborná téma, na jednej strane s tebou súhlasím, na jednej strane 

absolútne nesúhlasím. Nesúhlasím v tom, že nedokážeš predikovať svoje príjmy na december. 

Ty dokážeš veľmi exaktne predikovať svoje príjmy a to absolútne exaktne pomaly na euro. 

A preto si dokážeš zazmluvniť také služby, aby si ich v decembri, keď ti nabehnú posledné 

peniaze vedel vyplatiť. To je jedna kategória.  

Druhá kategória čo je problém, kde Staré Mesto bolo pripravené toho roku minimálne 

o 500 000 eur. Je výpočet toho koeficientu prerozdelenia financií medzi mesto a mestské 

časti. A na najbližšom zastupiteľstve sa práve tomu ideme venovať, lebo na začiatku sa urobí 

nejaký koeficient, ktorý sa vyrátava z predikcie z výberu dane z fyzických osôb a na konci 

napriek tomu, že ten výber bol ďaleko, ďaleko lepší, tak tie mestskej časti nie sú doúčtované. 

Pre Staré Mesto, to znamená pol milióna, možno milión. V štvrtok ideme o tom diskutovať 

tak, aby ste tieto peniaze a nie len za tento rok, ale za všetky predošlé boli vrátené Starému 

Mestu. Čiže ja dúfam, že do staromestského rozpočtu sa ešte nám podarí naliať z mestského 

rozpočtu ďalšie slušné peniaze a tieto slušné peniaze do konca volebného obdobia minúť tak, 

aby sme poslanci odchádzali s dobrou vizitkou z tohto zastupiteľstva. 

Starosta: 

Ďakujem pekne pán poslanec a verím tomu, že ako mestský poslanec budeš spolu 

s ďalšími, ktorí tu sedia v tejto sále nápomocní pri tom, aby sa ten systém financovania, 

prerozdeľovania peňazí, aby bol transparentný, aby sme naozaj vedeli koľko za čo dostávame 

peňazí. A aby sa nestávalo to, čo sa deje žiaľ, že jednoducho dostávame menej ako by sme 

dostávať mali. A potom to mesto dorovná na konci, tým že nám pošle viac peňazí.  

Pani poslankyňa Uličná, nech sa páči diskusný príspevok. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

No v podstate tu to akože to, čo navrhol pán Borguľa to je ako vysoko odborná téma 

a ako samozrejme stojí za zmienku sa k tomu rozprávať ale to teraz ako nevylepšíme. Ja čo 

upozorňujem a mňa prečo som sa teda prihlásila do diskusie k záverečnému účtu je to, tie 

ulice pán starosta som dostala z investičného oddelenia, dostali sme brožúrku, kde som si to 

spočítala. Nemôžem za to, že naozaj pre mňa je 250 000 do lokálnych opráv pešej zóny 

premrštená cena nehovoriac o tom, že tie kocky dneska sú už tiež niektoré v zlom a teda 

neprimeranom stave. A potom tu hovoríme presne o tom, že podľa mňa peňazí máme dosť. 

Podľa mňa toto nesúhlasím s pánom poslancom Borguľom, že treba brať úver. Lebo keby sa 

efektívne a hospodárne nakladalo s verejnými zdrojmi, tak za tie isté peniaze alebo za ten 

balík peňazí, ktoré vrážame do ciest, môžeme opraviť možnože o jednu tretinu viacej ciest. 

Keď jedna etapa Moskovskej ulice stojí podľa investičného oddelenia, podľa materiálu, ktoré 
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nám všetkým poslancom dalo 19 990 a druhá etapa Moskovskej ulice, čo je cesta o 30 % 

dlhšia, som si to odkrokovala, stojí podľa zazmluvnené zmluvy na webe 115 000, tak to je 

570 % drahšie ako tá prvá etapa a to už je niečo, čo mi vadí. Čiže ja si myslím, že keby sa 

hospodárnejšie nakladalo s verejnými zdrojmi, tak opravíme ďaleko viacej ulíc a bolo by to 

efektívnejšie pre našich občanov a druhá vec, že by som bola rada, keby sa aj v iných 

volebných obvodoch s takou intenzitou opravovali cesty ako len v osmičke a v trojke. 

Ďakujem. 

Starosta: 

Pani poslankyňa ja Vás musím poopraviť, vy ste tam zabudli na dotáciu 

z Bratislavského samosprávneho kraja. Rekonštrukcia Moskovskej ulice nestála 19 000. To 

bol podiel mestskej časti plus dotácia, ktorá išla z Bratislavského samosprávneho kraja. Takže 

tam tie úseky, ten úsek bol samozrejme bol kratší, takže bol o niečo lacnejší ale je to zhruba 

na úrovni okolo 90 000. Pokiaľ ide o pešiu zónu, tak nie je to len Hviezdoslavovo námestie 

ale viete dobre, že vlani bolo komplet bolo rekonštruovaných aj z daru, ktorý dostala mestská 

časť všetky ulice v historickom jadre, všetky poškodené dlažby a bolo to jednoducho, súviselo 

to s tým, že jednoducho bolo to v dezolátnom stave a bolo to v rámci prípravy Slovenska na 

predsedníctvo. Myslím, že o tom sme tu diskutovali aj o tom ako ktorá ulica bola, aká dlažba 

bola vtedy použitá, takže neviem, či teraz má význam k tomu sa opäť vracať.  

Pán poslanec Borguľa, diskusný príspevok, pardon faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Pán starosta, vo faktickej sa ti chcem poďakovať za rekonštrukciu Moskovskej ulice, 

Ty vieš koľko telefonátov Ťa tým molestujem. A bola naozaj v katastrofálnom stave, teraz 

bude zrekonštruovaná, každému sa odporúčam ísť pozrieť na Moskovskú ulicu ako ľudia sa 

k verejnému priestranstvu začali inak správať po tom, čo tá cesta je zrekonštruovaná. Tam 

nenájdete jeden odpadok, tam je čisto, tam keby ste aj zahodili hneď jeden papier, tak vás 

niekto napadne, že čo to tam robíte dávate tam poriadok. A to je možno aj dôvod, prečo ja 

som za to, aby sme čo najrýchlejšie zrekonštruovali čo najviac ulíc tohto mesta lebo 

jednoducho aj ľudia samotní sa začnú k verejnému priestranstvu správať úplne inak. Preto 

znova vyzývam, aby sme predložili naspäť úverovanie do zastupiteľstva a rozbehli čo najviac 

opráv, čo najviac ciest a chodníkov. Slovo chodníkov podčiarkujem. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, ja len doplním, že Grösslinglová ulica rovnako teraz nie je ulica 

povedzme, že Múzejná je krátka ale Grösslinglová bola rekonštruovaná v štyroch úsekoch. To 

znamená, že tam naozaj ak my sme to nevyčíslovali ako to robí pán primátor na kilometre 
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a metre štvorcové ale môžeme to aj takto, aby sme proste ukázali koľko bolo vlastne 

zrekonštruovaných len za minulý rok chodníkov a ciest.  

Pani poslankyňa Uličná, nech sa páči, faktická poznámka. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

... si myslím pán starosta, že áno, my sme dostali ten dar, pán Fico nám teda hodil 

milión euro a myslím si, že sme sa s ním veľmi zle vysporiadali, pretože za tie peniaze sme 

mohli ďaleko viacej ulíc opraviť a zrekonštruovať, nehovoriac o mojej obľúbenej Židovskej 

ulici, ktorá vo finále stála 690 000... 

Starosta: 

Pani poslankyňa, nestála 690 tisíc. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

... dotácia bola 315 000 a zvyšok dala mestská časť, pán starosta, čiže sme to sanovali 

aj my z našich, z nášho rozpočtu, bolo to sanované z verejných zdrojov. Myslím si, že to bola 

premárnená šanca. A ja iba hovorím, ako súhlasím áno. Trend opravovania chodníkov a ulíc 

je veľmi dobrý. Ale skúsme sa na to pozerať tak, že je tu verejný záujem a sú to verejné 

zdroje. Tak pristupujme k tomu zodpovedne. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Oráčová, faktická poznámka. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Ja som len chcela na margo Moskovskej povedať, že minule som si ju bola 

pozrieť, tiež teda ako je zrekonštruovaná, je to veľmi pekné. Avšak práve som tam stretla 

zástupcu developera, ktorý vo vedľajšej ulici bude stavať niečo a bol si premeriavať túto cestu 

či tade prejde náklaďák. Ja by som chcela poprosiť, vieme, že v Starom Meste sa stavia, že 

chodia tieto ťažké techniky po našich zrekonštruovaných aj nezrekonštruovaných uliciach. 

Bolo by naozaj dobré nejakým spôsobom ich kontrolovať, že keď tieto naše ulice porozbíjajú 

v rámci toho, že tam dodávajú dlažbu, kocky, tehly čokoľvek, aby potom nejakým spôsobom 

sme ich mohli zaviazať, že ak niečo zničia, aby to potom na vlastné náklady opravili. Nie je 

predsa možné, aby oni keď stavajú bytovku, na ktorej zarobia peniaze, aby nám zničili naše 

cesty a nechali to tak. Ďakujem. 

Starosta: 

Pani poslankyňa, úplne s Vami súhlasím len žiaľ vzhľadom na ten stav tých ciest aký 

bol doteraz, napríklad tá Moskovská ako vyzerala doteraz nebolo možné preukázať, že kedy 

to poškodenie tej cesty vzniklo. To je možné naozaj len pri novej komunikácii, novom 

povrchu, ktorý je spravený. Samozrejme, ak máš na mysli Strážnickú, tam sa má stavať 
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nejaký parkovací dom. Vieme o tom, riešime to a myslím si, že aj z poplatku za rozvoj za túto 

stavbu bude možné opraviť Strážnickú ulicu komplexne. Takže určite tieto nové komunikácie 

budú aj z pohľadu organizácie dopravy pri stavebnej činnosti bude zohľadňované a bude 

zdokumentovaný stav tej ulice pred a po dokončení stavby.  

Pán poslanec Kollár, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Veľmi krátko, chcem poďakovať pánovi Borguľovi za jeho aktivitu pri rekonštrukcii 

Moskovskej ulice, ľudia to oceňujú.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

No ja som to minule hovoril a vy ste povedali, že to boli z prostriedkov mesta. A že to 

vybavil Martin, pamätáte si?  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Moskovská. 

Starosta: 

To kto povedal? 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

To keď som oceňoval Moskovskú ulicu minulý rok, že sa rekonštruovala, tak som 

povedal, že to som dostal odpoveď, že to bolo z prostriedkov mesta, takže ak to nie je správne 

tak. 

Starosta: 

Nie to nie je správne, pán poslanec. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Nie je to správne? Bolo to z našich prostriedkov? 

Starosta: 

Bolo to z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja a mestskej časti Staré Mesto. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Áno, dobre. Tak samosprávneho kraja ale to nie je podstatné, podstatné je parkovanie. 

Ľudia si mysleli, že rekonštrukcie Moskovskej ulice budú dané jednoznačne pravidlá, že tam 

bude regulované státie aby tí, ktorí sú rezidenti mohli (tak ešte raz si dám, pretože to je 

dôležité). 
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Starosta: 

Bohužiaľ pri faktickej poznámke prihláste sa prosím Vás ak môžete ako riadny 

diskusný príspevok, dobre? 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Áno. 

Starosta: 

Poprosím pani poslankyňa Černá, faktická poznámka. 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

Aby som povedala pravdu ja súhlasím s Barbarou, pretože bývam v rezidenčnej štvrti. 

Tam celý (nezrozumiteľné) lietajú najťažšie tatrovky, aké vôbec existujú. Vrtné súpravy, tam 

je už polovička vrchu kalvárie odlúpnutá. Ja čakám, že hádam zožerú celý vrch. A pán 

starosta, poslali sme Vám fotodokumentáciu, ktorú konkrétne naozaj oni urobili, rozflákali 

tam cestu aj na hornej aj na dolnej časti pri kostole. A toto by mali títo poondiati zbohatlíci 

zaplatiť.  

Starosta: 

Postúpil som samozrejme a stavebné oddelenia, aby vlastne pokiaľ majú 

zdokumentovanú cestu, aby to riešili. Určite to budeme riešiť, ďakujem pekne za to 

upozornenie.  

Pán poslanec Kollár diskusný príspevok, nech sa páči. Môžete hovoriť tri minúty. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Áno ďakujem. Chcel by som len dokončiť svoje predchádzajúce vystúpenie tým, že je 

veľmi pekné, že Moskovská bola zrekonštruovaná ale nie sú vytvorené podmienky pre to, aby 

rezidenti mohli využívať to rezidentské státie. Mali sme to aj na komisii, pretože to označenie 

nevytvára podmienky na zabránenie tomu, aby mohla mestská polícia konať a odťahovať 

vozidlá alebo dávať papuče tím, ktorí nie sú rezidenti. Treba upraviť a keď robíme teraz tú 

druhú časť Moskovskej, treba to dať do súladu so značkami, ktoré sú na Poľnej ulici. Tam to 

je jasne vyznačené, že toto je regulované státie pre rezidentov, kto má kartu. Kdežto tam je 

napísané reserve a podľa vyjadrenia mestskej polície nemôžu odťahovať vozidlá. Ja bývam na 

Moskovskej, popoludní už je to zaplnené nerezidentami, ktorí nemôžu byť odtiahnutí. Tak 

prosím keby ste, som aj pozval keď sme boli na tom guľáši, že ste si to tam pozreli. Tak bol 

by som rád, keby sme túto chybu neurobili. Sú to maličké náklady, dokonca povedal pán 

zástupca mestskej polície, že nemusíme ani označovať na komunikácii tie pásy ale stačí 

absolútne dať len značku, ktorá vyjadruje to parkovanie regulované. Budú vám vďační 

občania Moskovskej ulice. 



53 
 

Starosta: 

Ďakujem pekne pán poslanec, samozrejme teraz keď sa dokončí celá Moskovská, lebo 

dneska akurát sa malo ešte asfaltovať, takže bude aj nové dopravné značenie na celom úseku 

od Poľnej až po Záhradnícku, ktoré bude reflektovať tieto potreby.  

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ďakujem. 

Starosta: 

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

k tomuto materiálu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia k záverečnému účtu. Nech 

sa páči. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

 Ďakujeme. Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy. Preto prosím 

hlasujme o materiáli tak, ako ho máme predložený. 

Starosta: 

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

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem. Za hlasovalo 21 poslancov, nikto nebol proti, traja sa zdržali. Konštatujem 

záverečný účet bol schválený. Ďakujem pekne, dámy a páni. Bod č. 5. 

 

5. Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta 

požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov podľa finančných 

možností mestskej časti, avšak minimálne vo výške 100 000 EUR 

 

Starosta: 

Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto, ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov 

podľa finančných možností mestskej časti, avšak minimálne vo výške 100 000 eur. Poprosím 

pani poslankyňu Uličnú, aby tento materiál uviedla, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 
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Ďakujem. Čiže ako už povedal pán starosta, my pri schvaľovaní rozpočtu na 

decembrovom zastupiteľstve sme zadefinovali alebo požiadali starostu, aby rozpočet 

zohľadňoval aj priority poslancov, minimálne teda podľa finančných možností mestskej časti, 

avšak minimálne vo výške 100 000 eur. Keďže úrad nejakým spôsobom alebo bolo mi 

predkladané, že nie je naplniteľné toto uznesenie alebo nevieme ho nejakým spôsobom 

vyprecizovať, tak si dovolím predložiť takýto materiál. Pričom som sa rozhodla, že teda keď 

máme čiastku 100 000 eur, keďže máme v zastupiteľstve 25 poslancov, tak každý z poslancov 

sa vyjadril, kde by svoju čiastku dokázal nejakým spôsobom vložiť a nejakým spôsobom 

zadefinovať, čo je tá jeho poslanecká priorita. Ja nenavyšujem ani príjmy ani výdavky, 

pracujem alebo pracovala som iba v tom schválenom rozpočte s akým sme sa doteraz stretli 

alebo o ako sme sa bavili a iba vyprecizuvávam jednotlivé položky, aby sme účelovo 

zaviazali čerpanie alebo vo výdavkoch tieto finančné náležitosti tak, ako ste mi postupne 

predkladali. A týmto možno, že by som vyzvala pána starostu, že do budúcna, keď budeme 

v decembri opäť schvaľovať návrh rozpočtu, tak možno by sme mohli takýmto spôsobom 

postupovať, že by poslanci tiež svojím spôsobom zadefinovali svoje priority a vedeli by sme 

sa lepšie možno vyhrať potom s návrhom rozpočtu. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu nech sa páči.  

Končím diskusiu. Pán poslanec Osuský. 

Poslanec MUDr. Osuský CSc.: 

Ja len veľmi stručne, samozrejme, že sme amatéri v zmysle využívania tých 

prostriedkov pre dobrú vec. A samozrejme i tí, na ktorých sa obraciame s otázkou, čo by ich 

potešilo, tiež to presne nevedia. Ja napríklad som dostal z materských škôl, kde síce nemám 

žiadne deti ani vnúčatá ale kde proste som a chcem, aby to mali lepšie, lebo ich roky sledujem 

ešte z minulého obdobia. Tak samozrejme oni niečo chcú ale tá riaditeľka tiež nie je 

subdodávateľka výsadby ani ničoho, to znamená, oni majú nejakú predstavu a niečo si želajú 

ako Ježiška. A teraz ide o to, že nevieme presne, čo to bude stáť až keď dôjde posledná 

faktúra za posledný zasadený stromček a za posledný štvorcový meter poťahu, aby sa 

neprášilo pod preliezkami, tak sa dozvieme, koľko sme minuli a teraz sa pýtam, či si vieme 

predstaviť, že nevyčerpané peniaze, keďže zrejme ako je toto tretia úprava rozpočtu, tak budú 

možno ešte aj štvrtá. Že by sme ich mohli reálne dočerpať, teda aby to nebolo tak, že na blind 

si niečo naželáme a potom zistíme, či bolo dosť alebo málo. Aby teraz sa otvorila opäť 

možnosť ešte dočerpať každému z tej kvóty. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 
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No ja si práveže myslím, že teraz ... 

Starosta: 

Pardon, pán poslanec Holčík, faktická poznámka, nech sa páči na pána Osuského. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne. Pán kolega Osuský totiž hovoril o tom nedočerpaní. Mne nebolo 

jasné z tohto celého, že teda kto teraz bude to realizovať. To každý ten, ktorý dostal 

pričlenené peniaze teraz sám to má ísť objednať alebo čo? 

Starosta: 

Nie nie nie.  

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Nie nie nie. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem. 

Starosta: 

Pani poslankyňa, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

No práveže, tým že my iba precizujeme prijaté položky, prijatý návrh rozpočtu, kde 

účelovo viažeme nejakú časť finančných prostriedkov, ktorá by mala byť investovaná do tej 

ktorej veci. To znamená, že teraz naťahuje úrad. Úrad musí procesovať a naozaj sa môže stať, 

lebo rozumiem tomu, že dneska máme jún. Do konca roka máme pol roka, čiže môže sa stať, 

že sa to nejakým spôsobom nezrealizuje alebo nedočerpá. Tak toto je presne asi o tom, pán 

starosta, čo tu spomínal pán Borguľa, že Vás budeme musieť telefonicky bombardovať každý 

deň a prosiť, aby tá ktorá poslanecká priorita bola zadefinovaná a zrealizovateľná. A preto 

hovorím, že ma mrzí, že sme tento materiál mohli urobiť práve buď začiatkom roka alebo 

v decembri 2016, a preto aj ja hovorím ako za seba, že v prípade, že budeme schvaľovať 

rozpočet na rok 2018, tak tieto poslanecké priority by tam už mali byť zadefinované, finančné 

prostriedky by mali byť účelovo viazané. Možno, že keď sa skupina poslancov dohodne, tak 

nejaká väčšia čiastka sa zadefinuje, možno práve v kooperácii aj s pánom starostom. Lebo 

v konečnom dôsledku tie peniaze sa stále používajú len na rozvoj mestskej časti. To nie sú 

nejaké súkromné peniaze, ktoré ja si tu zoberiem a pôjdem s nimi hýriť. Takže obávam sa 

toho procesovania ale je to aspoň prvý krok, keďže úrad nekonal, tak som si dovolila konať 

ja. A mrzí ma, že som to neurobila skôr.  

Starosta: 
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Pani poslankyňa, prepáčte, ale ako že úrad nekoná. Viete veľmi dobre, že takéto niečo 

tu nikdy nebolo. Vy ste s tým prišli (nezrozumiteľné) pani poslankyňa Oráčová navrhla 

všeobecne uznesenie, ktoré neriešilo, že čo akým spôsobom má byť, teda to ktorý poslanec 

akým spôsobom to chce použiť. Ako v tomto naozaj teraz nie, že by som sa nejako ale Vy ste 

napríklad mňa ste teraz hovorili, že budete mi vyvolávať. Nech sa páči, môžete mi volať od 

rána do večera ale prečo ste mi nezavolali napríklad pri príprave tohto? Lebo keď sa len 

pozriem letmo do tohto materiálu tak jednoducho vidím, že niektoré veci sú nerealizovateľné, 

lebo sú v podstate na cudzom majetku. Nie sú na majetku mestskej časti. Či už ide proste 

o cintorín Kozia, či už ide o Františkánske námestie, to jednoducho to nie sú v našej správe, to 

my nemôžeme to realizovať.  

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

No pán starosta, dovolím si Vám oponovať... 

Starosta: 

To isté revitalizácia pieskoviska (nezrozumiteľné) na Chorvátskej ulici, pán poslanec 

tu nie je. Na Chorvátskej ulici ten parčik, ten patri magistrátu. Ten nám nebol nikdy zverený. 

Ja som o to žiadal opakovane a nebol nám zverený. To znamená, že tu upozorňujem, že môžu 

vzniknúť takéto problémy. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ja tomu rozumiem, pán starosta, ale ako som povedala, máme 26. či 27. jún do konca 

roka máme pol roka asi neočakávam, že teda naplníte všetky poslanecké priority. Možnože 

naozaj niektoré už sa začalo. Ako ste povedali, že dotáciu Kozia brána, áno, dá sa to presunúť 

finančnými prostriedkami na program regionálny rozvoj, že si občianske združenie zapýta na 

obnovu alebo cintorín na Kozej bráne a cez dotáciu a keď s navýšením dotačných 

prostriedkov to vieme tiež realizovať. A pán starosta, Vy ste nám už predkladali nejakú 

zmenu návrhu rozpočtu a nikdy tam neboli zakomponovane tieto poslanecké priority ani 

výzva z Vašej strany, že tak poslanci predložte. Čiže si myslím a trvám na tom, že tá 

komunikácia nebola medzi nami a Vami a takisto, ako som dostávala stále odpovede 

z finančného oddelenia aj z predchádzajúce, teda vedenia, že pán starosta nedokáže naplniť 

a zrealizovať to uznesenie, lebo je nejednoznačné. Ale už k tomu bé sme sa nedostali, že aby 

sme ho zjednoznačnili. A ja si myslím, že stačí pán starosta polovicu, keď z tých priorít by 

sme si vedeli nejako (nezrozumtieľné). 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Černá, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslankyňa RNDr. Černá: 
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Ja sa priznám, že veľmi dobre viem, čo znamená majetok mestskej časti a cudzí 

majetok. Ale na druhej strane celá poondiata kalvária je vlastne cirkevný majetok, to 

znamená, že patrí uspávačovi hadov, čiže Zvolenskému. A ten na to nedá ani vindru. My 

s mojím synom chodíme občas ratovať tam tie popadané stromy a všetko, ktoré ohrozujú ľudí. 

A ja za verejný priestor, hojne navštevovaný napríklad musím považovať Lurdskú jaskyňu 

a tam tie ďakovné tabule, čo tam sú, tie sa rúcajú. Za chvíľu spadne celá tá stena. Čo budeme 

robiť potom to netuším, lebo vtedy sa pohne aj ten kopec. Takže z tohoto ja nevidím 

východisko a preto to považujem za poslaneckú prioritu.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, faktická poznámka. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

No pokiaľ chceme prejsť k poslaneckým prioritám ako k nejakému systémovejšiemu 

riešeniu, tak možno by bolo dobré na to nájsť aj nejaké mechanizmy ako sa dopracovať 

k návrhom, ktoré budú aj uskutočniteľné a právne aj majetkovo a inak v poriadku. Ja som 

napríklad konzultoval s pani Mihálikovou, vedúcou majetkového oddelenia, že čo je možné v 

rámci toho urobiť a teda aj som zistil, aké sú potreby Materskej školy Beskydská, kde som 

v rade školy. Na čo by tie peniaze boli, že dostačujúce, lebo tam tá investícia, ktorá je 

potrebná, je ďaleko väčšia. A na základe toho som formuloval tú poslaneckú prioritu, tak buď 

z toho urobme nejaký systém, že sa to prediskutuje s úradom, aby potom to nevznikali takéto 

otázniky. Alebo teda ak nie, tak aspoň dávam do pozornosti aj kolegom takúto možnosť, aby 

tie návrhy boli reálne. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, vy ste bol jeden z veľmi mála tých, ktorí tieto 

veci konzultovali s úradom. Nehovorím, že so mnou. So mnou to nekonzultoval nikto, ani 

nemusel. Ale s úradom, s jednotlivými oddeleniami, ktoré majú na starosti rozpočet a plnenie 

rozpočtu v jednotlivých kapitolách. Takže ďakujem veľmi pekne za tento prístup, lebo toto je 

presne spôsob, ako sa to má riešiť.  

Pán poslanec Bučko faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Ďakujem pekne, ja by som chcel pani poslankyňa Černá, aby ste z takejto invektívy na 

vrcholného predstaviteľa katolíckej cirkvi na Slovensku odpustili. Ďakujem Vám pekne. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka. 

Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A.ArtD.: 
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Ja som chcela, pán Bučko ma predbehol, to som chcela povedať aj ja. To na rokovanie 

mestského zastupiteľstva úplne nepatrí. Zároveň pani Uličnej som chcela vyjadriť 

poďakovanie, že si tú iniciatívu zobrala, že tie poslanecké priority zhromaždila, keď teda 

doplnenia toho uznesenia, ktoré sme prijali na návrh poslankyne Oráčovej sa úrad, no nemal. 

Starosta: 

Ale prepáčte, to bola iniciatíva poslancov a teraz ako nerozumiem tomu... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Realizáciu áno ale ako prepáčte, vy musíte povedať čo chcete. Vy musíte povedať, čo 

má byť tá priorita. To ma teraz akože... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Nno však ale až teraz. Hej? Ako to nemohol úrad riešiť. Ako naozaj pán, poslanec 

Dostál povie ako to funguje na hlavnom meste, tam ten systém je už nejako spôsobom 

zaužívaný a jednoducho to je vec poslancov. Oni majú tieto veci formulovať. Tam sa očakáva 

ich aktivita, nie aktivita úradníkov, aby chodili a povedali čo by ste chceli vy? Kto ma za ním 

prísť? Ako naozaj poprosím v tomto, buďme féroví k sebe, nepodsúvajme, že proste tu úrad 

nejakým spôsobom zlyhal. Jednoducho toto bola iniciatíva poslancov, len nebola včas 

dotiahnutá a dotiahla sa vlastne až teraz.  

Pán poslanec Osuský, nech sa páči. 

Poslanec MUDr. Osuský CSc.: 

Ja si myslím, že vlastne sme otvorili novú kapitolu presne vzaté. Tak ako teraz 

zaznelo, že je to na Starom Meste, či na meste zavedené, tak aj u nás bude dobré vyjazdiť 

koľaje. Skutočne si zaslúži Martina poďakovanie za rozbehnutie toho. A ak sa dohodneme na 

každý rok na nejakej sume a potom získame presne vzaté know – how, že sa mám pani 

inžinierky Mihálikovej spýtať, že keď sa sadia tuje, tak že či to patrí do životného prostredia 

aj keď to nejaký majetok tiež je. Lebo my, mne laikovia ako je všetko nejaký majetok, aby 

som sa dozvedel, že to námestie nám nepatrí je tiež zase cenná informácia, ktorú ja s dobrým 

srdcom by som mohol tam chcieť niečo urobiť. To znamená, že je dobré, aby úrad 

spolupracoval vediac o tomto projekte s tými poslancami a vedel im povedať tu na nemôžte 

nič urobiť, lebo to je cudzie, tu na ale môžete ale len to čo je nehnuteľné a tak ďalej. A keď 
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tento servis zabezpečí úrad, tak verím, že v ďalších rokoch táto bohumilá akcia sa normálne 

štandardizuje a potom pôjde. 

Starosta: 

Pán poslanec Dostál, nech sa páči. Faktická. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ja by som si tu situáciu na meste zasa až tak neidealizoval. Tam to, že či sú nejaké 

priority alebo nie sú nejaké priority je úplne zahmlené a závisí to skôr od individuálnych 

alebo klubových vzťahov poslancov s pánom primátorom, než že by takto o tom rokovalo 

zastupiteľstvo. Tento postup sa mi zdá transparentnejší, jasnejší a aj keď ide o oveľa menšie 

finančné prostriedky aj oveľa korektnejší. A k tomu, čo hovoril pán poslanec Osuský, no 

presne to som ja dosiahol v komunikácii s pani Mihálikovou, ktorej som sa spýtal a ona mi 

veľmi ochotne poradila a poskytla mi ten servis, o ktorom si hovoril a teda som presvedčený, 

že ktokoľvek z poslancov by sa na ňu obrátil, tak rovnaký servis by dostal. Ja som vo svojom 

okolí sa snažil túto informáciu šíriť. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec Domorák, diskusný príspevok, nech sa 

páči. 

Poslanec Domorák: 

Kolega Osuský povedal miesto mňa, čo som chcel povedať ja, takže nemám pomaly 

čo povedať ale ja som rád, že tento pilotný projekt takto nejako začína a naozaj môže to byť 

zaujímavé, keď sa vybrúsia nejaké pravidlá, aké tu boli spomenuté. Ja osobne som sa 

rozhodol podporiť školstvo a to Škarniclova a Materskú školu Tabakovu. Takže ďakujem za 

túto možnosť. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Palko. Diskusný príspevok. 

Poslanec Mgr. Palko: 

Ďakujem pán starosta, že ste spomenuli to Františkánske námestie, no ja som to tiež 

predostrel kolegom na dopravnej komisii, kde vlastne aj úradníci dostali priestor sa vlastne 

k tomu vyjadriť. Ďakujem kolegom z komisie, ktorí podporili môj návrh, teda aby sa 

cyklostojany, teda aby úrad požiadal magistrát, aby sa niečo takéto dalo realizovať na 

Františkánskom námestí. No a samozrejme ostatné priority som konzultoval s príslušnými 

riaditeľkami materských a základných škôl, respektíve s pani riaditeľkou knižnice čiže 

nemyslím si, že a teda myslím si, že aj väčšina kolegov urobila podobne. Ale teda ak by 

nebolo možné inštalovať tie cyklostojany v priebehu roku, tak by som bol rád, keby sa tá 
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priorita dala potom nejakým spôsobom presunúť konkrétne čo sa týka Františkánskeho 

námestia. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík faktická. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne, ja som pána kolegu Palka chcel len upozorniť, že Františkánske 

námestie nie len, že nám nepatrí ale tam ani nemajú bicykle čo chodiť a bicyklové stanoviská 

sú vedľa Primaciálneho paláca, čo je hneď za rohom a sú stále prázdne. 

Starosta: 

Pán poslanec Palko, faktická, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Palko: 

Ďakujem budem takto neobvykle sám na seba. Samozrejme súhlasím s kolegom 

Holčíkom ale pointa tohto môjho návrhu je v tom, že momentálne je na Františkánskom 

námestí nelegálne parkovisko diplomatických vozidiel. A tým, že by sa tam umiestnili 

napríklad cyklostojany a je mi jedno, či sa tam dajú stĺpiky alebo čo s tým mesto urobí ale 

jednoducho ja ako miestny poslanec mám záujem na tom, aby tam bolo čokoľvek iné, než 

parkovisko áut. Pretože je to pešia zóna a je to hanba ďakujem. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok. Nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem pekne. Ja sa tiež chcem Martine poďakovať, lebo mala som predstavu čo 

chcem, spýtala som sa konkrétne napríklad mojej dcéry a či sa to dá realizovať neviem, 

neviem nakoľko sa musíme pýtať pamiatkarov alebo nemusíme ale keďže sú tam už nejaké 

húpačky na Hviezdoslavovom námestí, myslím si že nejaký hrací prvok, ktorý by sa tam 

hodil, nešpecifikovala som ho, dá sa umiestniť. Myslím si, že všetky tieto priority, ktoré sme 

si dali ako poslanci sú len na zveľadenia mestskej časti a sú také ako vedľajšie, ktoré nie sú 

nikdy prioritné bohužiaľ v záujmoch rozpočtu a všetkého ostatného alebo to trvá veľmi dlho, 

kým sa k tomu dostaneme. Takže myslím si, že všetci poslanci vybrali veci, ktoré možno sa 

budú dať urýchlenejšie vybaviť ako keby sme to dávali do rozpočtu na budúci rok, 

na nasledujúci rok a podobne. Ja si myslím, že tieto priority len pomôžu aj keď sú z rozpočtu 

ale možno, že by raz išli z toho rozpočtu ale môžu ísť skôr z toho rozpočtu a skôr sa budú 

využívať. A myslím si, že každý poslanec si dal robotu a pohral sa s tým, že čo by bolo asi 

treba teraz a nie o rok, o dva, o tri alebo keď sa nájdu peniaze. A nie sú to nejaké sebaúčelové 
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veci ale myslím si, že to väčšinou na prospech škôlok, ihrísk, škôl a to sú veci, ktoré 

v podstate potrebujú stále nejakú podporu. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Remišová, diskusný príspevok, nech sa páči. 

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

Ja sa dopredu ospravedlňujem, že sa to netýka daného bodu ale keby som to povedala 

v rôznom, tak to nebude mať žiadny význam. Len som chcela veľmi poprosiť, že či by mohlo 

fungovať wifi v staromestskej miestnosti. Lebo nedá sa na to pripojiť, ja som povedala, že 

nechcem tlačiť materiály ale musela som to zmeniť, lebo sa skrátka tie materiály nedali 

stiahnuť jeden po druhom. Mrzí ma to a veľmi by som prosila, že keby sa to dalo neviem 

nejak lepšie zabezpečiť, aby skrátka zosilniť, aby tá sieť (nezrozumiteľné), ktorá tu má 

fungovať, aby fungovala. Aby sme si mohli ten materiál nájsť, keď treba niečo vyhľadať. 

Mrzí ma to ale teda toto by som chcela. A bolo to už aj na predchádzajúcich zastupiteľstvách 

a pani Schmidtovej som musela povedať, že prepáčte ja teda znovu chcem tlačiť tie materiály. 

A mrzí ma to lebo. 

Starosta: 

Pán Špuler vieme k tomu sa vyjadriť? Dobre, ďakujem pekne za upozornenie, budeme 

to riešiť.  

Pani poslankyňa Satinská, faktická poznámka na pani Remišovú. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ďakujem, ja sa chcem len plne pripojiť, lebo naozaj sa s tým nedá. A tiež chcem 

ušetriť naše lesy, aby som nemusela pracovať s papiermi.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. To bol posledný príspevok v rámci diskusie. Prosím, teda končím 

diskusiu a pokiaľ nemá tá navrhovateľka nejaké záverečné slovo alebo čo povedať na záver. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ja by som len na záver, že tiež to vnímam ako nejakú, začiatok nejakej tradície ako 

som povedala v úvode, že viem si predstaviť, že už od septembra kedy sa pripravuje návrh 

rozpočtu na budúci rok, že by boli takýmto spôsobom aktívnym zapojení aj poslanci a všetci 

poslanci a môžu si povedať ten návrh a v nejakej kooperácii potom rozumne pracovať. A tiež 

môžem povedať za seba, že ja som konzultovala s inžinierkou Mihálikovou viacej vecí, sama 

svoju poslaneckú prioritu som sa tiež rozhodla zapojiť alebo dať do materskej škôlky 

Gorazdova, ktorá dneska prebieha veľkou rekonštrukciou a ešte iba takú poznámku, že pán 

Dostál, že práve Vašu poslaneckú prioritu som sa dozvedela práve od pani Mihálikovej a nie 
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od Vás. Ale veď beriem to, že vy ste sa niekedy vyjadrili, že ste starý sklerotik, takže to len 

tak akože to len tak akože... 

Starosta: 

To rozhodne nie, to nie... 

Niekto: 

Mladý sklerotik. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

... mladý sklerotik ale to je jeho výraz. Čiže takto hovorím, že všetko bolo 

konzultované aj s odbornými zložkami tohto úradu, takže preto si myslím, že nie je tam niečo, 

čo by nás malo prekvapiť a čo by mal úrad vo svojej práci prekvapiť. A myslím si, že by to 

mohol sprostredkovať do zdarného konca. Ďakujem. 

Starosta: 

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy, preto hlasujme prosím 

o materiáli, tak ako ho máme predložený. 

Starosta: 

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

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne, konštatujem za hlasovali všetci prítomní poslanci, 23 poslancov bolo 

za. Takže bod číslo 5 bol schválený tento návrh. Bod č. teraz 5A. 

 

5A. Návrh na výmenu poškodenej dlažby na Židovskej ulici, doplnenie mobilnej 

zeleni a osadenie pitnej fontánky 

 

Starosta: 

Keďže ja nemám ten materiál, tak poprosím teda pána Boháča, aby ten materiál 

uviedol, nech sa páči. 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 
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Takže bod 5A znie Návrh na výmenu poškodenej dlažby na Židovskej ulici, doplnenie 

mobilnej zelene a osadenie pitnej fontánky. Ja skúsim nejak tak dôvodovú správu prečítať. 

Respektíve môžem potom aj svojimi slovami. Dodávateľ dlažby na Židovskej ulici 

deklaroval, že ním dodávaná dlažba znesie záťaž automobilov do 3,5 tony, čo spĺňajú bežné 

osobné ale aj zosýpacie autá. Časť dlažby sa však už po uložení vykazovala drobné praskliny, 

pričom dodávateľ prehlásil, že ich vymení. V súčasnosti je na celej ploche pešej zóny 

narušených cca 20 dlažieb s výraznými trhlinami a približne 20 dlažieb má praskliny, ktoré sú 

zatiaľ bez trhlín. Potom k protišmykovosti. Napriek protišmykovmu atestu dlažby je podľa 

vyjadrenia niektorých obyvateľov v zhoršených klimatických podmienkach šmykľavejšie ako 

okolité povrchy. Dodávateľ ponúkol chemické zdrsnenie dlažby bez nároku na finančnú 

úhradu. Napriek deklarovanej ochote dodávateľa, prísľubom pána starostu, dlažby neboli do 

dnes ani vymenené ani zdrsnené. Súčasťou projektu bola, pôvodného projektu bola aj 

zabudovaná zeleň na (nezrozumiteľné) teréne. To musím odbočiť, proste bol schvaľovaný aj 

Krajským pamiatkovým úradom, kde okrem iného boli teda oni vyžadovali pomenovať aj 

materiálovo všetky nejak zeleň, všetky lavičky, všetky cyklostojany, pitnú fontánu, v akých 

materiáloch a tak ďalej. Potom oproti schválenému projektu dodávateľ počas realizácie 

nahradil vynechané miesta pre zeleň, ktorý boli rozmeru 1 meter zhruba krát 3 metre sa 

skrátka zabetónovalo a osadilo sa pevnou dlažbou. Starosta prisľúbil vtedy mne, teda osobne, 

že bude nahradené mobilnou zeleňou a do dnes tá mobilná zeleň, teda v posledných dňoch 

nejaká sa tam ukázala ale nemyslím si, že toto je to systémové riešenie, ktoré bolo na mysli. 

Naozaj, že mobilná zeleň nemôže nahradiť tú rastovú zeleň, preukázalo sa to aj teraz, keď sú 

tam celkom slušne rozbehnuté akcie. Jednu akciu som odštartoval ja, v rámci Kapitulských 

dvorov. Malo to dosť veľký úspech. Druhá akcia bola teraz Street Art Festival, tak tam boli 

umelecké predmety proste stánky a ukazuje sa, že tá zeleň a voda je tam dosť dôležitá a vôbec 

všetky mobilieri, aby tá pešia zóna nebola len betónovým chodníkom, ale aby bola naozaj 

pešou zónou, keď o nej hovoríme v rozsahu aké pešie zóny vo svete bývajú. Čiže v letnom 

období práve zeleň a pitná fontánka sú veľmi žiadané návštevníkmi aj turistami. Takže 

v podstate ja som toto komunikoval, jednak ešte v septembri minulého roku, kde som hovoril 

o zdrsnenosti dlažby. Bolo mi povedané, že už začína zle počasie, že sa to spraví na jar. Jar 

prišla a dneska sme na hrane leta a proste odmietam počúvať výhrady obyvateľov všetkých, 

že sa šmýka a tak ďalej. Musím zdôrazniť, že tá dlažba má atest proti šmykľavosti ale 

pravdepodobne v súvislostiach ako je osadená a podobne. Proste ľudia vyhodnotili, že nie je 

dostatočne protišmyková, tak keď je to možné, tak je potrebné ju zdrsniť. A dokonca za 

takých podmienok, keď dodávateľ nemá problém to urobiť bez poplatku, bez finančných 



64 
 

úhrad. Takisto dlažby, videli sme ako dopadli dlažby pukajú, to si musíme povedať. Mám 

nafotené niekoľko dlažieb pri, na Obchodnej, kde v obrovskom rozsahu desiatok metrov 

štvorcových bola dopraskaná dlažba tak, že bola ohrozujúca zdravie. Ale primátor proste 

v minulých dňoch zhruba za behom troch dní vymenili všetky tieto dlažby a dneska je to 

v poriadku. Čiže nevidím dôvod, aby dlažby, ktoré proste mali byť už dávno vymenené, 

neboli vymenené a mali by obyvatelia na to poukazujú. A je to zlá reklama jednak pre prácu 

Starého Mesta a všeobecne pre ako vizitka pre turistov a ešte aj obyvateľov.  

Čiže ja som navrhoval v rámci návrhu vlastne požiadať starostu mestskej časti 

bezodkladne požiadať dodávateľa stavebných prác o výmenu poškodenej dlažby aj chemické 

zdrsnenie v čo najkratšom termíne, ktorý umožňujú zmluvné podmienky. Verím, že by to 

nemal byť problém. A potom doplniť mobilnú zeleň do pešej zóny a sfunkčniť pitnú fontánu. 

Tá pitná fontána viem, že rozvody sa tam robili. Robila sa tam šachta, bolo tam o nejakých 

peripetiách s BVS-kou a tak ďalej. V podstate neviem, prečo nie je pitná fontána dneska 

zrealizovaná a treba ju zrealizovať. No a posledný bod je zaviazať starostu, aby predložil na 

septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva vyhodnotenie plnenia tohto uznesenia. 

Takže zatiaľ ako predkladateľ stačí. Ostatné sa môžem vyjadriť v diskusii, ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová sa prihlásila. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová PhD.: 

Ja sa chcem opýtať predkladateľa, či tento materiál bol prerokovávaný aj na komisii 

životného prostredia, územného plánovania. Pretože tento materiál mi príde skôr ako vhodný 

na komisiu, ako pracovný návrh, kde vlastne mohli byť prijaté už nejaké uznesenia a takisto 

dané úlohy príslušným pracovníkom odborov, preto sa pýtam, že prečo máme to priamo na 

zastupiteľstve. Je to také trošku neštandardné, aby sme tu na riešili výmenu dlažieb, keď to 

ešte neprešlo komisiami. Tak to sa chcem spýtať. 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 

No myslím si, že toto nie je nejaká nová investícia o ktorej máme rozhodovať cez 

komisiu a podobne. To je jednoducho, je to oprava toho, čo bolo urobené alebo čo sa 

nespravilo a bolo súčasťou nejakej investícii. To znamená, že ja som sa pokúšal, to som 

nepovedal. Ja som vlastne aj písomne oslovoval starostu zhruba mesiac dozadu a listom cez 

podateľňu a tak ďalej, kde som mu dal niektoré otázky, kedy bude, ako bude, ako nebude? 

Lebo proste ako poslanec som a obyvateľ som nemal k tomuto nejaké postoje mestskej časti 

či sa vymení, nevymení, v akom rozsahu, kedy. No a keďže to považujem za veľmi dôležité 

a vlastne stretneme sa až v septembri. Nerád by som bol, aby prišlo veľmi horúce a rýchle 
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leto. September začne pršať, znovu proste dlažby sa podľa obyvateľov budú šmýkať, budú 

rozbité, takže som volil túto formu, aby sme vlastne ako zastupiteľstvo zaviazali úrad, aby 

konal v tejto veci. Mám bočné indície, že nemal byť s tým problém žiadny. To znamená, 

dodávateľ mal pripravenú dlažbu, končilo to akurát na nejakých veciach, dohovory s vyšším 

dodávateľom stavby, kde mal poskytnúť nejakú spolu súčinnosť. Takže to je niečo čo už my 

nemusíme riešiť ale tá podstata, aby sa tieto veci naplnili a zrealizovali, tak som volil túto 

formu. Ja myslím, že to je v poriadku. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Dámy a páni, ak dovolíte, ja by som si teraz zobral slovo. Rád by som 

teraz prečítal list zo 7.7.2016, ktorý poslala projektová spoločnosť DIC Bratislava s.r.o. 

inžinierovi architektúry Ľubomírovi Boháčovi, zástupcovi starostu mestskej časti Bratislava 

Staré Mesto vo veci Židovská ulica, rekonštrukcia stanovisko projektanta. „V priebehu 

spracovania projektu rekonštrukcie Židovskej ulice bola mestskou časťou Bratislava-Staré 

Mesto vyslovene požadovaná, veľkoformátová betónová dlažba 900x900x50mm, výrobca 

Remit s.r.o.. DIC Bratislava s.r.o. navrhlo túto dlažbu do projektovej dokumentácie napriek 

tomu, že tento typ dlažby považuje pre daný priestor Židovskej ulice za nevhodný, mimo 

iného aj z dôvodu jej ojazďovania automobilmi. Výhrady projektanta boli prezentované na 

pracovných stretnutiach počas prác na projektoch. Počas dnešného kontrolného dňa na stavbe 

bola prezentovaná vzorka tejto veľkoformátovej dlažby a jej vizuál je na hranici prijateľnosti 

pre verejnú plochu v historickom jadre mesta. Odporúčame opätovne zvážiť použitie 

veľkoformátovej dlažby a túto nahradiť niektorým z typov maloformátových dlažieb, ktoré 

nie sú tak zraniteľné a vzhľadovo tiež vyhovujúce. Inžinier Andrej Vachaľ, konateľ 

v Bratislave 7.7.2016.“ O tomto liste nebol informovaný na miestnom úrade nikto, ani 

starosta, ani investičné oddelenie, nikto. O existencii tohto upozornenia som sa dozvedel 

v decembri 2016, keď sme riešili práve problém šmykľavosti a poškodenia tejto dlažby.  

Napriek tomu som opakovane rokoval so spoločnosťou Remit, ktorú vybral pán 

inžinier architekt Boháč. S výrobcom dlažby a bolo prisľúbené, že dôjde postupne k výmene 

všetkých poškodených dlažobných kociek alebo teda dlažby s tým, že nové dlažby, ktoré 

budú umiestnené budú zdrsnené a následne budú zdrsnené všetky aj tie ktoré tam už sú 

osadené. To bolo v priebehu mesiaca marec 2017, bola v marci 2017, keď to umožňovalo 

počasie bola výmena najviac poškodených betónových dlaždíc s drsneným povrchom. 

Výrobca dlažby, firma Remit musela pristúpiť k výrobe ďalších dlaždíc s prísľubom, že bude 

potom pokračovať vo výmene a nakoniec zdrsní aj ostatné dlaždice. Pokračovanie výmeny 

a zdrsnenie povrchu je v štádiu rokovania s dodávateľom dlažby, keďže podľa informácií 
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konateľa spoločnosti Remit momentálne nemá k dispozícií vkladačov tejto dlažby. Dodávateľ 

stavebných prác bol vyzvaný na odstránenie nedostatkov betónovej dlažby reklamačným 

protokolom poslaným dodávateľovi prác dňa 27.4.2017 elektronickou poštou. Ako je, ako už 

bolo povedané, pešia zóna, teda povrch na časti Židovskej, pešia zóna sa riešil 

veľkoformátovou betónovou dlažbou na základe ideyi vtedy vicestarostu Starého Mesta, 

inžiniera architekta Boháča, ktorú presadil z pozície vicestarostu a to tak v zadaní pre 

dodávateľa projektovej dokumentácie ako aj u schvaľovacieho orgánu Krajského 

pamiatkového úradu. Napriek obavám, ktoré vyslovil investičné oddelenie miestneho úradu 

a neodporúčal tento materiál v podstate ani potom spracovať ako sme sa neskôr dozvedeli 

projektovej dokumentácie. Napriek tomu bola táto dlažba položená. V priebehu júla 2016 

dodávateľ predložil fyzické vzorky dlažby, ktoré osobne vtedajší zástupca starostu inžinier 

architekt Boháč vybral a schválil tento druh dlažby, ktorý je v súčasnosti na tomto úseku. 

Preto ma prekvapuje návrh uznesenia tohto materiálu od pána poslanca, pretože pôvodcom 

toho všetkého, a to bez ohľadu na to, kto je tu starosta alebo nie bol práve on. Tu dôveru, 

ktorú on mal takýmto spôsobom využil či zneužil a teraz sa snaží ešte vyvolať dojem, že nie 

on ale že jednoducho úrad alebo starosta je zodpovedný za stav tej dlažby. Ja som rád, že 

vyvodil politickú zodpovednosť aj za tento prípad, lebo priznám sa, že ja som pôvodne a to 

som deklaroval opakovane viackrát navrhoval, aby bola dlažba použitá rovnaká ako na 

Mikulášskej ako na oboch koncoch Židovskej ulice. Avšak v rámci vtedy rozdelení 

kompetencií v rámci úradu využil pán vtedajší zástupca starostu svoju kompetenciu 

a rozhodol takto.  

Takže mrzí ma to, že dnes sa to tu takýmto spôsobom práve z jeho strany prezentuje 

ako keby on nemal s tým nič spoločné. Keby som bol vedel o tom, že projektant tohto 

projektu má s týmto vážny problém a v júni upozornil na to môžem povedať, že určite by som 

sa zasadil o to, aby sa prehodnotila tá dlažba, aby sa nepoužila. Keď robíme aj my, keď 

rekonštruujeme ulice, tak vždy počúvame jednak to čo, hovoria projektanti a čo hovoria 

dodávatelia tých prác, pretože oni majú praktické skúsenosti. Je rozdiel niečo namaľovať 

z kancelárie a nakoniec urobiť peknú vizualizáciu a iné je konkrétna realizácia stavebných 

prác v praxi. Takže len na vysvetlenie, že považujem tento návrh uznesenia za neslušný, 

myslím si, môžem potvrdiť, že robím všetko preto, aby sme zabezpečili bez nároku na ďalšie 

finančné prostriedky mestskej časti, aby bola táto poškodená dlažba vymenená, aby bola 

zdrsnená tak, ako to dodávateľ, výrobca tejto dlažby prisľúbil, mne osobne na stretnutí, avšak 

ja nemám momentálne inú možnosť len rokovať a reklamovať ďalej. Nemyslím si, že by bolo 

vhodné, aby mestská časť teraz vynakladala nejaké finančné prostriedky na to, aby toto 
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zbabrané dielo, pod ktorým je podpísaný jeho autor naprávala. To je z mojej strany zatiaľ 

všetko. 

Pán poslanec Ziegler, faktická poznámka, neviem či na mňa alebo... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

No treba sa prihlásiť, nech sa páči, pán poslanec Ziegler. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Len chcem upozorniť pána poslanca, aby sa prihlásil ak môže diskusným príspevkom, 

lebo faktická poznámka je jedna minúta. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

 Pán Ziegler. 

Poslanec Ing. Ziegler: 

 Ja sa vzdávam teraz. 

Starosta: 

 Tak sa odhláste. To je faktická poznámka, ktorá trvá minútu. 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 

Dobre tak, máme faktickú a potom diskusný. Odznelo tu veľa neprávd alebo povedal 

by som klamstiev. V podstate ide o to, že dlažbu ako takú tento list, ktorý pán starosta citoval 

som nikdy nedostal ani som o ňom nevedel. Neviem, ďalšia vec je taká, že počas výberu to 

bola otázka výberu Krajského projektového úradu, pamiatkového úradu, ktorí sme sa aj 

s tebou stretli niekoľkokrát na stavbe. Si tam prišiel a sme kládli vzorky dlažby. Nikto ich 

nespochybňoval, nespochybňoval ich ani DIC ani nikto, lebo boli tam. Rozprávalo sa 

o rozličných veľkostiach, nakoniec bola 900 na 900.(tak už potom prechádzam do toho). To 

bolo tým, že toto dielo bolo limitované nejakým časovým faktorom, lebo vieme, že bolo 

v rámci Európskej únii. A pôvodná dlažba bol menšia (nezrozumiteľné) dodávateľa ale ten 

povedal, že pokiaľ by mal vytvoriť nové formy, tak 400 na 900 alebo 800 na 800, koľko sme 

aj my dávali v rámci toho ideového ako si povedal presne programu. Tak nemohlo byť, takže 

on mal vyrobené 900 na 900 tak sa presadilo 900 na 900 s tým, že musel garantovať, že 
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dlažba je pochôdzná, že je protišmyková. To znamená, áno ja sa tomu nebránim, ideovo 

nemám problém obhájiť túto pešiu zónu, tak ako je dnes urobená.  

Musím povedať, že tá pešia zóna je zrealizovaná v oklieštenom stave. Okrem iného aj 

tým, teda že veci ktoré tam bolo povedzme veľa zeleni. Špeciálne, keď už sme išli od týchto 

konfrontačných tém, tak to poviem. Si prišiel Ty na stavbu, keď som tam na chvíľu nebol 

a prikázal si dodávateľovi, aby zabetónoval miesta, ktoré boli určené na rastú zeleň a že aby 

sa proste zaplnili dlažbami s tým, že potom si neskôr povedal, že dobre dáme tam mobilnú 

zeleň. Okej, ja viem, že obyvatelia v nejakých jednaniach mali problém, že zeleň a tak ďalej, 

stromy a tam už nešlo o to, či tam budú stromy alebo nie stromy. Ale to bolo trvalo 

udržateľná zeleň, ktorá mala byť spojená s rastlým terénom. Takže tá pešia zóna mala v celom 

rozsahu veľký podiel zelene, ktorú vlastne tvojím rozhodnutím, keď teba hovoríš ako to je 

moje dielo a dokonca si to Ty ako úrad aj s Tvojimi úradníkmi dal na video, ktoré chodí, 

putovalo, keď sa šmýkali všetci ľudia, tak na záver mimo môjho vedomia ste vložili, kto je za 

to inžinier architekt Ľubomír Boháč.  

Áno, ja som zodpovedný za to, že ten návrh je taký aký je. Ako projektant som 

požadoval a vtedy vicestarosta, aby tá vec mala protišmykovosť a aby udržala 3,5 tony. Tri 

a pol tony je požiadavka v pešej zóne, (nezrozumiteľné) a tak ďalej. Medzi nami, konzultoval 

som to aj s dodávateľom. On s tým nemá problém. Skôr je problém v prevedení prác. 

Nechcem teraz otvárať ďalší balík problémov o dodávateľovi, ktorý aký dodávateľ to robil, 

môžeme sa o tom pobaviť. Zatiaľ si to nechám pre seba. A akým spôsobom ten dodávateľ 

pracoval a prečo vznikli prestoje a tak ďalej. Takže zatiaľ sa držme len tejto jednoduchej veci, 

že dlažbu treba vymeniť a dlažbu treba zdrsniť. A dlažbu pokiaľ sa dá, treba doplniť o zeleň 

a pitnú fontánu. Ak to Ty pán starosta berieš ako útok na svoju osobu a prehadzuješ všetko na 

mňa, je to Tvoj problém ale ja som nechcel nič zložitého. Chcem to, aby tie veci sa riešili. 

A neriešiš to. Neriešiš to pol roka alebo riešite to tak, že je to nie dostatočnom časovom 

faktore. Čiže ešte raz, nenapadal som. Ja som ťa vyzýval listom zo svojej pozície si mňa ako 

obyvateľovi aj vlastne poslancovi nedokázal mesiac odpovedať na moje otázky. Keby to tak 

nebolo, tak by som dneska, ja som ti ešte písal v pondelok list, že ak mi neodpovieš aj 

mailom, tak budem nútený to urobiť v rámci zastupiteľstva. Čo som dneska urobil. Takže to 

vôbec nie je žiaden podraz ale je to v prospech veci. Tak to je asi celé. A pokiaľ máš záujem 

konfrontovať a v tlači alebo niekde, môžeme len dosiahne to ešte prehĺbime proste problémy 

tejto realizácii, takže nechávam to na teba. Ďakujem. 

Starosta: 

 Pán poslanec Ziegler, faktická. 
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Poslanec Ing. Ziegler: 

 Ja som rád, že sa táto téma otvára, pretože myslím si, že minulého roku to bola asi 

najdrahšia investičná akcia a jednoducho nie len ja ale mnohí majú. No alebo jedna 

z najdrahších. Stála vyše pol milióna eur. A nie len ja ale mnohí iní majú pocit jednoducho... 

Starosta: 

 Tristo tisíc pán poslanec. 

Poslanec Ing. Ziegler: 

 ... že nie reálne, že nie je spravená správne. Pán starosta, ja som bol na veľa alebo 

prvýkrát počujem o tom, žeby ste nesúhlasili s týmto typom dlažby. Možno ste to povedali na 

nejakom inom fóre. Ale ja som bol na mnohých týchto diskusiách a jednoducho ani raz 

z Vašej strany nebola námietka voči teda nejakému formovo typu dlažby. Dokonca ešte 

v novembri, respektíve v decembri ste to obhajovali, keď sme práve upozorňovali na tie 

problémy s protišmykovosťou. OK stalo sa, ale aj to, čo pán Boháč hovorí, že poďme to riešiť 

a viackrát teda tie sľuby padli. A nerozumiem jednu vec, že prečo sa reklamácia nerieši 

s dodávateľom ale s výrobcom, pretože áno, môže byť problém aj v tej pokládke toho 

materiálu. A posledná otázka, pán Boháč no nenechajte si to pre seba o tých veciach 

s dodávateľom, aj my ostatní by sme o tom radi počuli. Ďakujem. 

Starosta: 

 Ja len chcem upozorniť, že nestálo to viac ako pol milióna, stálo to 300 000. Ale 

prosím vás, akože už to bolo vysvetlené viackrát. Ide o tento úsek Židovskej stál 300 000. Ten 

je sporný. Ostatný, horná, dolná časť stála ďalšie prostriedky. A ... 

Niekto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

 ... ale aj Mikulášska, aj Baštová. Ako toto všetko, prosím vás ako naozaj prestaňme 

s tým zavádzaním. Čo chcem povedať, že v rámci reklamácie boli zmenené niektoré dlažobné 

kocky výrobcom. Sám ich osadil a napriek tomu praskajú. Takže v tomto je problém. 

Pán poslanec Bučko, nech sa páči. Faktická poznámka. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

 Chcem povedať len svoju vlastnú skúsenosť. Chodím tadiaľ na bicykli často a chodím 

aj pešo. Vždy mi odľahne, keď od tých dlažobných kociek prejdem na túto podlahu, pretože 

tam zrazu začnem, dobre sa mi jazdí na bicykli a dobre sa mi ide aj pešo. Keby to nemalo tie 

veci, ktoré sú tu vlastne reklamované a to, že by to bolo protišmykové a keby sa to nelámalo, 

tak by to bola dobrá dlažba. Veľmi pohodlná dlažba ako na chodenie aj na bicyklovanie. 
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Potom už zase, keď prejdeme na koniec, čo ste hovorili, pán starosta, na tie dlažobné kocky, 

tam sa to výrazne zhorší celá ta kvalita prechodu a pešieho aj bicyklového. 

Starosta: 

 To je historická dlažba.  

Pán poslanec Osuský, faktická poznámka. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

 Ďakujem pekne za slovo. No neviem, či sa má po pešej zóne bicyklovať, Štefan 

neviem ako je to. Ale to len tak na okraj. Chcem povedať jednu vec. Ja keď sa pozriem na 

návrh uznesenia a odhliadnem od tohto povedzme osobného duelu, priznám sa, že som v tom 

nebol nikdy zaangažovaný, nebola to ani školská komisia ani kultúrna komisia v zásade. Tak, 

keď sa pozriem len na tie požiadavky, tak pripusťme, že je s tým kusom problém. Pripusťme, 

že ak tam nie sú zelené pásy (nezrozumiteľné) zelene, tak sa tam má dať, to čo tam má. Ak 

tam je vybudovaný prívod vody, tak sa má urobiť pitná fontána. A ak sa to šmýka, má sa to 

riešiť. To znamená, myslím si, že by bolo celkom veľkorysé nechať ten osobný background 

tak a zobrať toto ako prostý návrh občiansky, aj keď ho podáva kolega Boháč, ktorý v tom je 

nejako zaangažovaný. Ja by som si to kľudne osvojiť ako nezaangažovaný, aby sa proste táto 

vec vyriešila. A ak sa tak urobí, tak je to dobré i bez osobných duelov. 

Starosta: 

 Pán poslanec, ako som povedal bolo dodávateľ, respektíve výrobca bol požiadaný 

o bezodkladnú výmenu. To sa zopakovalo viackrát, takže, no nemá na to ľudí, ktorí by to 

spravili. To je ako bohužiaľ, takého výrobcu vybral pán inžinier architekt. Pokiaľ ide o nejakú 

pitnú fontánku, veľmi dobre vie pán poslanec, že BVS nedala súhlas na prípojku vodovodnú. 

Nepodarilo sa to vybaviť, bohužiaľ.  

Niekto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

No nie je, tá prípojka nie je spravená. Pretože BVS s tým nesúhlasila. Takže nie je 

pravda, že je to všetko pripravené. No nie je to pravda. Ako bez vody, bohužiaľ pitná 

fontánka asi nemá význam. A to sú ďalšie výdavky navyše. Pokiaľ ide o tú zeleň, obyvatelia 

Židovskej mali kategorický problém so zeleňou. Odmietali ju. Keď tam vznikol problém ako 

zabezpečiť, ak by sa riešilo to, čo bolo už tak bola stavba v sklze. Pretože ako mi bolo 

povedané, jednoducho nepostupovalo sa ako sa malo. To znamená, že dodávateľ povedal, že 

predstava bola taká, že postupne sa bude rekonštruovať tá dlažba. Ale vtedy vlastne 

vicestarosta Boháč prišiel a povedal, že rozbiť celú Židovskú ulicu od začiatku až po koniec. 
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Čo nechápali ale urobili to. To som sa dozvedel opäť dodatočne až neskôr, že toto bol ten 

problém a jednoducho, keby sa išlo tou cestou, že ostanú tam tie voľné priestory na tú zeleň, 

tak nie je to dokončené včas a aj tie financie by boli podstatne vyššie. Takže to len na margo 

toho.  

Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka. Nech sa páči. Pardon, nie faktické 

poznámky sú.  

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

 Áno, no ja iba sa chcem spýtať, že tiež nechcem sa zapájať do týchto nejakých 

osobných animozít, lebo tiež som bola pri tých rokovaniach aj s občanmi a vtedy tá Vaša 

rétorika bola úplne iná pán starosta. Tak isto si dovolím povedať, že 23.11.2016, keď som si 

iba tak sťahovala vyplatené faktúry, naozaj za Mikulášsku je 67 900, Židovská pešia zóna 

316 000, Židovská ostatné 148 000, spolu 533 000 a plus ešte 2017 nachádzame nové faktúry 

za Židovskú, čiže tiež by som zjemnila s tou rétorikou, že to stálo len 315 000, lebo to sú opäť 

len verejné zdroje. A takisto si myslím, že tá Vaša rétorika, že uplatniť si reklamáciu, že 

výrobca nemá ľudí, tak to je pre mňa akože argument, ktorý neviem v dnešnej dobe v 21. 

storočí či ešte niekto používa. A či by to používal niekto, kto stavia svoj vlastný dom alebo 

realizuje nejaké svoje projekty. A potom mňa by zaujímalo, že ten (nezrozumiteľné) ste tu 

hrali ten ping-pong, že bol, nebol, viem, neviem. Mňa by zaujímalo, že či tento list máte 

oficiálne cez podateľňu, ak ho máte zaregistrovaný podateľňou, keď ste hovorili, že ste sa 

dozvedeli neviem, 7.7., že taký list tu nejaký bol (nezrozumiteľné). 

Starosta: 

 Tak ja nebudem, a len hovorím to je tvrdenie proti tvrdeniu, ako tuto konateľ 

spoločnosti tvrdí, že poslal ten list mailom. No nie je to zaregistrované samozrejme. Čo 

potom?  

Niekto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu). 

Starosta: 

 No samozrejme, pretože ten, ktorý ho dostal, ho proste nedal do registratúry. To je 

druhá vec.  

Pán poslanec Kollár faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

 Myslel som, že sa vzdám svojej faktickej poznámky ale pár slov treba tiež povedať. 

Myslím si, že občana nezaujímajú žabomyšie vojny medzi starostom a bývalým 

vicestarostom. Ak sú tam podozrenia na nekalú činnosť, tak prosím, pán starosta, konajte. Ale 
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oddeľme kúkoľ od pšenice. Jednoducho sú tam sústavné sťažnosti čo sa týka tejto Židovskej, 

skúsme ju skultúrniť. Skúsme, aby bola takým určitým zrkadlom alebo napraviť chyby, ktoré 

sú v tomto smere napáchané a pokiaľ sa dá, konajme.  

Starosta: 

 Pán poslanec, ako som povedal, ja s tým nemám problém. Ja aj konám, len problém je 

v tom, že výrobca nevie nám to zabezpečiť. On nám to prisľúbil. Aj pán poslanec Boháč chce, 

aby to urobil výrobca, nikto iný. Aby to urobil na vlastné náklady. Druhým riešením potom je, 

že to bude urobené na náklady mestskej časti. A to by bol aký problém. Koľko by tu bolo 

kriku. Keby sa to robilo na náklady mestskej časti. Toto je ten problém. Ja konám.  

Pán poslanec Boháč, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 

Nechám si veci na diskusný príspevok ale pán starosta, musím neustále otváraš 

invektívy a musím ich dať na pravú mieru. Výrobca vždy dodával len dlažbu. On nepokladal 

dlažbu. Čiže ak reklamujeme, tak reklamujeme jeho materiál. To znamená, že dodávateľom 

bola firma, ty dobre vieš aká. A v podstate tam treba reklamovať a nie u dodávateľa. 

Vyhovárať sa smiešne, že áno on mi včera povedal, že on to ma na sklade všetky dlažby. Ale 

tam proste on nedodával túto vec. Že on dneska nemá nejakých pokladačov ale ak ideme 

v zmysle zmluvy on podľa všetkého bol dodávateľom materiálu a nie. Tam robila jedna 

nekompetentná firma a preto tá dlažba je taká aká je, napríklad.  

Ďalšia vec, nikdy som nehovoril, že sa má rozbiť celá Židovská. Vždy som bol práve 

za to, aby sa to robilo per partes a keď niekedy niečo skĺzlo, tak prepáč. A to ja mám projekt 

pôvodný, to je to, že ty si vlastne dal urobiť mimo projektu celú časť od Dobrého pastiera až 

po schody a potom ďalšia vec od Židovského múzea až po. Čiže ak sa niekde niečo skĺzlo, tak 

sa skĺzlo preto, lebo si ty zasahoval do projektu a si ho takto vlastne dosiahol, že sa sklz dostal 

2, 3, 4 mesiace a to viem dokázať projektami, schválenými vecami a všetkým. Ale hovorím, 

ja to presne súhlasím s pánom Kollárom, nechcem sa púšťať do týchto žabomyších vojen ale 

keď to budeš chcieť, tak to môžeme robiť. Ďakujem. 

Starosta: 

 Pán poslanec Bútora, pardon, faktická. 

Poslanec Bc. Bútora: 

 Ďakujem pekne. Ja mám len dve drobné poznámky k tej dlažbe a priori to, že je 

veľkoformátová dlažba nemusí znamenať, že sa bude lámať alebo že bude zlá napríklad. Len 

ma trochu prekvapuje tá hrúbka, lebo ja som to už spomínal, že vo Viedni na 
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Mariahilfer Straße majú 12 centimetrovú dlažbu, tak toto ak je 5 a 900 ale nechcem to, nie 

som technik, takže nechcem to takto hodnotiť.  

Druhá vec, som sa chcel spýtať teraz vecne z hľadiska tej zelene viem, že boli rôzne 

názory na to ale hovorilo sa, že v rámci nejakej druhej etapy znovu teda otvoríme túto tému 

a budeme hovoriť o vnesení možno viac zelene do tej ulice. Takže ako, aké sú teda s tým 

plány? Budeme sa o to snažiť alebo teda už na to rezignujeme úplne, necháme to takto? 

Ďakujem. 

Starosta: 

Pán poslanec Ziegler, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Ziegler: 

 No po tomto všetkom, čo tu padlo mne príde taký logický krok možno to, čo nebolo 

spravené je reklamovať teda tie (nezrozumiteľné) práce u dodávateľa nie u výrobcu. Lebo 

mne to príde také zvláštne, že toto sa rieši s výrobcom. Predsa tam bol aj nejaký dodávateľ, 

ktorý by to potom ďalej mal komunikovať s ním. A jednoducho je tam nejaká záručná lehota 

tak poďme reklamujme to. OK, môže byť nejaké zisťovanie, možno sa zistí, že kde sa stala 

chyba. Možno sa nezistí ale toto mi príde ako absolútne logický krok, ktorý by tam mal byť 

a možno sa vyhneme týmto ďalším debatám. Tak ak sa to dá spraviť, tak to spravme. Je tam 

predsa nejaká lehota na to, tak ju nepremárnime. Využime, možno sa zistí, že dlažba bola zlá, 

možno sa zistí, že tá pokládka bola zlá. Lebo takto ako naozaj o tom môžeme diskutovať a je 

fakt, že nikto z nás nie je odborník. Ale je pravda, že to je jednoducho vec, ku ktorej sa treba 

vracať, pretože naozaj aj tí občania to vnímajú ako problém. Ale poďme to riešiť, stalo sa. 

Poďme to riešiť. 

Starosta: 

 Pán poslanec, asi to zopakujem. Som to povedal. Výrobca tiež tvrdil o tom, že bol 

problém v pokládke. Tak sme ho požiadali, aby on položil tú dlažbu. On to urobil a praská. 

Toto je problém, takže nie je problém v pokládke. A teraz výrobca nemá, on povedal, že on to 

aj položí na vlastné náklady. Sám to položí. A teraz povedal, že nemá ľudí, ktorí by to 

spravili. Takže to nie je o tom, že áno, máte pravdu ale tu išlo o to, že proste výrobca sám 

deklaroval, že on to položí a garantuje, že to bude v poriadku. A nie je to v poriadku. A to už 

je rok 2017, nie 2016.  

Pán poslanec Osuský, faktická poznámka. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

 Ja sa teda ako laik pýtam dokedy bude tvrdiť výrobca, ktorý sa sám podujal na 

nápravu svojho nekvalitného produktu i vlastným položením tvrdiť, že nemá ľudí... 
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Starosta: 

 Ja neviem. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

 ... to je neviem aká je možnosť sankcií, keď my hovoríme o vymáhaní VZN, tak toto 

je vymáhanie niečoho, kde ťa niekto akosi zle vybavil a je to teraz na ňom. Lebo na prvý 

pohľad sa zdá logické, že ten kto vyrába tehly neručí za to ako ich murári položia, preto 

nemôžeme od neho chcieť, aby nám vymuroval nový dom, lebo to bolo blbé predtým. A preto 

chápem, že nemusí mať pokladačov ale ak sa k tomu sám zaviazal, tak je to jeho psia 

povinnosť. A drobná poznámka k tej zeleni, že sa to vtedy nedalo stihnúť je v poriadku ale 

predstava, že ak je projekt postavený zo zeleňou a obyvatelia s tým majú problém, tak ja 

musím povedať, že veľmi veľa obyvateľom sa všeličo postavilo, urobilo bez toho, aby sa 

mohli vyjadrovať, či chcú zeleň. Ja si myslím, že zeleň má málokomu vadiť. A neurobiť to 

preto lebo sa to komusi nepáči sa mi zdá veľmi avantgardné ak ide práve o zeleň.  

Starosta: 

Pán poslanec Boháč, diskusný príspevok. Nech sa páči. 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 

 No ja som sa chcel spýtať, že či bolo a rád by som bol, keby som vedel dostať 

fotokópiu toho reklamačného konania, lebo presne ako povedal pán poslanec Osuský, mne sa 

zdá a toto je nejaký zúfalý pokus dotlačiť úrad do toho, aby konal. Presne nebude to 

o nejakých takých kuchynských rečiach, že nemá práve teraz a má a neviem ako. Proste 

zmluvné podmienky boli jasné. Niekto to dodával a ten dodávateľ je partnerom Starého 

Mesta. Tam sa treba obrátiť a či niekto sľubuje, že spraví alebo nespraví to je druhá vec. Ale 

to musí ísť normálnym reklamačným konaním. Takže toto bolo celé (nezrozumiteľné) by som 

rád bol, keby ste doložil to reklamačné konanie. To znamená, že keby bolo oficiálne, 

písomne, čo kto odpovedal, to znamená HN neviem aký to boli a za nimi ďalší. A nech teda 

sa ich odpoveď ako to bude  (nezrozumiteľné). Lebo nemôžme čakať na nejakého výrobcu, 

ktorý či bude mať tých ľudí alebo nebude. Lebo takto príde október, november, december 

a čo? Kde budeme zase s tým. 

Čiže ja to chcem umravniť, dá sa ísť hlboko, všelijako ale isté je jedno, že ja som chcel 

požiadať úrad, aby konal a aby nejakým si spôsobom pokiaľ sú tie dlažby už. Lebo napríklad 

bola aj taká odpoveď, ja som od teba nedostal odpoveď, od starostu tak som volal tohto a on 

povedal, že on to má vyrobené ale že mu bolo ponúkané, že aby si zohnal ľudí neviem ako bol 

problém dohodiť vodu, bol problém elektriku, bol problém všetko. A on spravil nejaké 

ústretové gesto podľa jeho citácii a prečo teda ten vyšší dodávateľ, ktorý tiež má nejakú 
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záruku riešiť prioritne a on by to mal manažovať, nie starosta jeho úrad ale vlastne on by si 

mal poddodávateľov dať dokopy. Takže prečo mu nejakú spoluúčasť, spolupôsobenie nedal, 

aby tá vec išla. Ale toto už my zaťažujeme poslancov tým, čo im nie je potrebné.  

Ja sa vrátim k tomu. Ja som veľmi jednoducho formuloval, treba vymeniť dlažbu, 

treba zdrsniť dlažbu a treba doplniť mobilnú zeleň. To je všetko. Ak sa chceme doťahovať 

o ďalšom, čo si Ty dneska začal túto kultúru, môžeme ale možno mimo týchto ľudí, ktorých 

to možno nezaujíma a ja rád sa môžem s Tebou o tom baviť. Ďakujem. 

Starosta: 

 Ja si myslím, že treba si povedať naozaj pravdu o tom. A mňa prekvapuje, že lebo pán 

poslanec veľmi dobre vie o tom, že zdrsniť to vie jedine výrobca. To nevie urobiť nikto iný. 

To nemôže zdrsňovať niekto iný. On to má spraviť a on povie, že na to nemá ľudí. On to 

chemicky chce robiť a ponúkol sa. To isté sa on ponúkol, že on to položí tú dlažbu. Nie je 

pravda, že by mestská časť nebola súčinná. Čo sa týka vody, elektriny, absolútne všetko má 

k dispozícii. Takže už naozaj začnime hovoriť pravdu a neklamme si tu verejne, že nedostal 

som list a podobné akože detské rozprávky, že nevedel som o tom. Však je aj nejaký stavebný 

denník, že?  

Pán poslanec Bučko, faktická poznámka. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

 Toto uznesenie ak my povedzme prijmeme, tak Vám to môže pomôcť k tomu, aby ste 

ich mohli ešte viacej, že to je aj poslanecký tlak na to, aby ste mohli lepšie argumentovať. 

Starosta: 

 Pán poslanec, ja s tým nemám najmenší problém. Ja Vás ubezpečujem, že robím 

všetko preto, aby sa toto odstránilo. Ale mi to naozaj príde neslušné, že proste toto, takýto 

návrh prichádza od pána poslanca Boháča.  

Faktická poznámka pán poslanec Boháč, nech sa páči. 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 

 Žiaľbohu to je postup a nie som asi prvý teraz to vidím v praxi, poslanec verzus 

starosta ma donútil k tomu, že musím konať takto. Vôbec to nie je neslušné. Ja tu mám 

doklady, kde som Ti písal listy cez podateľňu, tak čo je na tom neslušné? Keď som poslanec, 

tak využijem túto možnosť. A to, že Ty teraz sa púšťaš do nejakých pseudo-filozofických 

debát, to si nechajme neskôr, lebo ja mám dosť aj písomných argumentácií nejakých, takže 

teraz sa bavme len o tom, že treba skutočne uplatniť reklamačné konanie a nie na niekoho 

z Dolnej Súče ale ten, ktorý bol skutočným partnerom mestskej časti, zmluvným partnerom. 

A ten nech si to rieši. Ty máš aj iných starostí a v podstate toto sú už poddávateľské vzťahy 
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medzi jedným aj druhým. Fakt je jeden, že dlažba sa neopravuje, dlažba sa nezdrsňuje a to je 

všetko. 

Starosta: 

Pán poslanec Dostál, nech sa páči. Diskusný príspevok. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

 No ja to nechcem naťahovať ale teda asi zastupiteľstvo nejde robiť nejakého sudcu 

medzi starostom a bývalým vicestarostom. Máme tu nejaký návrh uznesenia, ktorý pán 

starosta označil za neslušný ale teda neviem, či jeho obsah je neslušný alebo teda to, že ho 

predkladá pán poslanec Boháč. Lebo ten obsah sa mi zdá taký, že je v poriadku. A teda 

možno keby ho predložil niekto iný, tak by s tým nemal problém alebo možno, že by podobné 

veci robil aj bez toho, aby sme schválili nejaké uznesenie, tak neviem asi by sme sa primárne 

mali rozhodovať vecne, podľa toho čo je navrhnuté, nie kto to navrhuje. 

Starosta: 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. Ja robím tie veci. Ako mňa nemusíte na to vyzývať pán 

poslanec Boháč. Ja to robím bez toho, aby ma on na to vyzýval. Lebo ma to trápi. Trápi ma, 

že jednoducho je to v takom stave v akom to je. A keď sa  už bavíme, dodávateľ tiež 

upozorňoval, že tá dlažba je absolútne nevhodná. Všetci to hovorili. A sa ukazuje, že asi kde 

bola pravda. Kto sa mýlil, či a mýlili všetci okolo alebo mal pravdu ideový otec projektu. 

Nech sa páči, ako ja len upozorňujem to sfunkčniť pitnú fontánku, to je nemožné. Nie je to 

možné, lebo to bolo zle naprojektované. Doplniť mobilnú zeleň, je to samozrejme možné ale 

to si bude vyžadovať ďalšie finančné prostriedky. My sme tam teraz osadili mobilnú zeleň do 

kvetináčov samo zavlažovacích, ktoré sme od hlavného mesta si požičali. Predložiť na 

septembrové zasadnutie miestneho vyhodnotenie môžem samozrejme. A požiadať dodávateľa 

stavebných prác o výmenu poškodených a jej chemické zdrsnenie v čo najkratšom. To sa 

deje, to sa deje permanentne. Takže ako, hovorím ja nemám s tým problém. Ako s obsahom 

nie je problém. Takže pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky. Dovolím si ukončiť diskusiu 

a nech sa páči, prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

 Ďakujem, nedostali sme k tomuto materiálu žiadne pozmeňujúce návrhy, preto 

hlasujme prosím o materiáli tak, ako ho máme predložený. Ďakujem. 

Starosta: 

 Nech sa páči, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 
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Prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za hlasovalo 12 poslancov, proti 8, zdržali sa 8. Ďakujem pekne, konštatujem, že tento 

návrh bol schválený. Teraz dovolím si urobiť prestávku na obed. Ospravedlňujem sa za toto 

zdržanie, to znamená, že obedná prestávka trvá do 13:30. Takže všetky tie, áno ale všetky tie 

body sa tým pádom posúvajú o pol hodinu. A poprosím, ak môžem členov sociálnej komisie, 

keby tu mohli ešte chvíľočku zostať na krátke stretnutie. Sociálna komisia. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu). 

Starosta: 

Áno, jasné. Poprosím členov sociálnej komisie, keby tu mohli ostať, ďakujem pekne.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu). 

Starosta: 

No BVS to odmietla pripojiť. 

 

~obed~ 

 

Starosta: 

 ... teda pokračujeme v rokovaní miestneho zastupiteľstva ako bolo ohlásené, takže 

hneď po obede, po obednej prestávke je tu bod č. 17. 

 

17.  Návrh na schválenie zapojenia sa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do 

medzinárodného projektu „Built Heritage, Energy and Environmental-Friendly 

Integrated Tools for the Sustainable Management of Historic Urban Areas“ (akronym: 

BhENEFIT) v rámci programu Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 a zabezpečenia 

financovania projektu 

 

Starosta: 

Je tu Návrh na schválenie zapojenia sa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do 

medzinárodného projektu akronym BhENEFIT v rámci programu Interreg Stredná Európa 

2014 - 2020 a zabezpečenia spolufinancovania projektu. Ja by som si dovolil poprosiť pána 

inžiniera Ondrejičku, ktorý je jedným, zastupuje jedného z partnerov, ktorý v tomto projekte 
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je. Pre vašu informáciu sú tam mestá Mantova v Taliansku, Karlovac v Chorvátsku, 

Regionálne združenie obcí Szabolcs 05 Maďarsko, Rozvojová agentúra Idrija-Cerkno 

Slovinsko, Región Emilia Romagna Taliansko, Slovenská technická univerzita a jej 

SPECTRA centrum, ktorú teda zastupuje pán Ondrejička, potom Urbanistický inštitút 

Slovinska, Univerzita poľnohospodárskych vied Rakúsko, Regionálna energetická agentúra 

severozápadného Chorvátska, Európska nadácia iniciatív východné Maďarsko, Inštitút pre 

udržateľný rozvoj sídiel Česko, Politecnica konzultačná a inžinierska spoločnosť Taliansko 

a Chorvátske združenie zelených budov Chorvátsko. Bolo tam hlavné mesto Bratislava ako 

partner, ten od tohto programu odstúpil a Slovenská technická univerzita sa obrátila na 

mestskú časť s ponukou, či by sa nezapojila namiesto hlavného mesta Bratislavy do tohto 

projektu. Keďže ide o budovanie vlastne toho dedičstva na územiach historických častí mesta, 

mestských častí, čo je náš prípad, takže som poprosím na úvod pána Ondrejičku o úvodné 

slovo, aby vysvetlil vlastne čo je zmyslom, v akom stave je tento projekt. Tento projekt už je 

schválený a v podstate už sa realizuje, takže išlo tam o pristúpenie a čo je zmyslom toho, čo je 

cieľom, aký benefit mestská časť od neho môže očakávať a aké sú finančné nároky. Nech sa 

páči. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi v mene 

Slovenskej technickej univerzity ako riadneho projektového partnera a vlastne odborného 

garanta za Slovensko ako jedného, za jednu z krajín, ktorá je súčasťou tohto konzorcia, vám 

v stručnosti predstaviť projekt BhENEFIT, ktoré ako už pán starosta spomínal je projektom, 

ktorý je schválený, prešiel hodnotením Európskej komisie, získal podporu v sume viacej ako 

dva milióny eur a za slovenskú stranu sa nám zúčastňuje Slovenská technická univerzita 

a SPECTRA centrum excelencie a to územie, ktoré by malo čerpať tieto prínosy alebo 

benefity z tohto projektu bolo definované ako Bratislava, respektíve historická časť mesta 

Bratislavy. Ako už tu bolo spomínané, projekt bol pripravovaný v spolupráci s Magistrátom 

hlavného mesta Bratislavy. Vo výsledku v čase, keď bol projekt schválený zo strany 

Európskej komisie prišlo k prehodnoteniu projektu respektíve k drobným korekciám vo výške 

nejak okolo 30 000 eur, ktoré mali byť pre investíciu do infraštruktúry, to znamená do 

počítačov inak povedané, na základe ktorého sa mesto a respektíve magistrát rozhodol, že 

nechce vstúpiť do tohto projektu bez nejakého detailnejšieho vysvetlenie. V princípe išlo o to, 

že zámerom hlavného mesta bolo v rámci tohto projektu si okrem aktivít, ktoré sú plánované 

zakúpiť technické vybavenie, to znamená počítače a GIS technológie pre svoju práci, čo si 
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medzitým magistrát zabezpečil z vlastných zdrojov aspoň nám to bolo takto, takto sme boli 

informovaní. A keďže v súčasnosti v období 2014 - 2020 v rámci programu Interreg nie je 

ochota zo strany Európskej komisie podporovať investície do infraštruktúry ako sú počítače, 

tieto sú redukované na nižšiu úroveň ako bolo v minulom období, ale aby som prešiel 

k podstate, toto bolo na objasnenie, že prečo prišlo k takejto situácii.  

Ide o tú skutočnosť, že v súčasnosti je k dispozícii rozpočet, ktorý bol schválený pre 

magistrát hlavného mesta vo výške 93 000 eur, ktoré sú schválené a sú k dispozícii na 

čerpanie na aktivity projektu, ktoré sú zamerané na manažment rozvoja územia, ktoré má 

svoju historickú hodnotu. Územie mestskej časti z veľkej časti spadá práve do tejto kategórie, 

preto sme sa aj obrátili na mestskú časť s ponukou, aby pristúpila k tomuto partnerstvu. Ak by 

sa tak nestalo, projekt ako taký by nebol ohrozený v tom, že by skončil, ale tieto peniaze by 

boli presunuté do iného mesta niekto inde v Európe a považovali sme za, bola by to škoda, 

aby 100 000 v podstate, skoro 100 000 eur, ktoré boli vyčlenené na mesto Bratislava 

jednoducho odišli niekde inde do iného mesta a benefity z tohto projektu čerpalo iné mesto 

v inej krajine. V rámci toho projektu v spolupráci tých partnerov ako bolo spomínané bude 

vyhotovený, skúsim veľmi stručne prejsť takými kľúčovými troma aktivitami. Jedna aktivita 

je, na základe skúseností hlavne zo strany talianskych a chorvátskych partnerov, ktoré majú 

významné skúsenosti s manažmentom takéhoto typu území, pretože majú turistický ruch 

postavený aj na zhodnocovaní takéhoto územia, bude vyhotovený pre celú strednú Európu 

určitý spoločný systém, spoločné princípy manažmentu takýchto území, rozvoja území s touto 

historickou hodnotnou, ktoré by mali jednotlivé mestá potom prevziať aj do svojej bežnej 

praxe a len v dvoch mestách, čo chcem zdôrazniť, že podarilo sa vyrokovať, aby v dvoch 

mestách, a jedným z nich je Bratislava, bol aj implementovaný konkrétny praktický výstup 

a to je na báze GIS technológie nástroj, ktorý zbiera dáta o tomto území, vyhodnocuje ich, 

definuje alebo pomáha definovať, aké potrebné sú opatrenia v zmysle ďalšieho rozvoja tohto 

územia a prostredníctvom tohto nástroja vytvárať predpoklady, aby ten rozvoj nebol riadený 

len zo strany samospráv ako je to možno tradične, ale aby sa do toho systému rozhodovania 

zapájali aj dotknuté subjekty v tom území, to sú podnikateľské subjekty, verejnosť, ľudia 

bývajúci v tom území, úrady a podobne. To znamená v rámci toho výstupu projektu v meste 

Bratislava a v mesta Mantova v Taliansku bude inštalovaný a daný k dispozícii na báze GIS 

nástroj, ktorý práve pomôže s manažmentu rozvoja takéhoto územia a ktorý ma podporiť 

práve zapájanie týchto ďalších subjektov do tohto rozhodovania o tom, aký ten ďalší rozvoj 

bude. Na dôvažok tento systém bude sa zameriavať aj na témy alebo na trendy, ktoré sú nám 

aj v rámci mestskej časti, respektíve aj Bratislavy známe a to je aj dôraz na adaptáciu 
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na klimatickú zmenu, energetickú efektívnosť územia, participáciu verejnosti a tak ďalej a tak 

ďalej. To znamená prínosom, aby som prešiel naozaj k tým hlavným prínosom, ktoré mestská 

časť z tohto projektu môže mať, sú v princípe v troch respektíve štyroch polohách. Po prvé je, 

na základe skúsenosti ostatných miest, ktoré už v týchto veciach v zmysle manažmentu 

historických území sú ďalej ako sme my tu na Slovensku, treba si to priznať, aj z pohľadu 

využitia aj pre turistický ruch a zhodnotenie územia sme schopní sa od nich naučiť aké sú 

úskalia, aké sú princípy, ako v podstate k takémuto manažmentu pristupovať. Na druhej 

strane pri spoločnom vyhodnocovaní respektíve vypracovaní takéhoto nástroja by Bratislava 

bola jedným, to znova zdôrazňujem, z dvoch miest, kde vo výsledku bude tento systém pre 

podporu rozhodovania inštalovaný a ostane jej vo vlastníctve pre ďalšie využite. To znamená, 

v ostatných mestách nebude nič takéto inštalované len v talianskej Mantove a Bratislave. Po 

tretie, vďaka takejto spolupráci je možné z tých prostriedkov, ktoré sú tu k dispozícii vo výške 

93 000 v podstate realizovať aj aktivity, ktoré idú nad rámec projektu a mestská časť ich tak či 

tak plánuje realizovať v rámci možno tradične alebo plánovala z vlastných zdrojov, to je 

napríklad rozvoj rôznych GIS nástrojov, ako som mal informáciu aj po konzultácii s kolegami 

tuna na mestskej časti, ktorí sú za túto časť zodpovední, tak mestská časť aj sama plánovala 

takýto podobný typ nástroja na báze GIS zberu informácii, vizualizácie realizovať. Keď by 

som to len veľmi jednoducho zhrnul v rámci rozpočtu je k dispozícii 27 000 na externé 

služby, ktoré zahrňujú služby expertov na GIS, služby, ktoré pomôžu zlepšiť aj kapacity 

samosprávy v tejto oblasti v zmysle tréningu, zaučenia s technológiou, to znamená sú to 

prostriedky, ktoré vo výsledku ostanú v mestskej časti, či už vo forme konkrétneho produktu, 

vo forme konkrétnej technológie alebo ľudských kapacít, ktorí jednoducho budú trénovaní 

a budú schopní s touto technológiou GIS a s týmito nástrojmi pracovať ako niečo, čo je 

v mnohých krajinách aj inde v Európe štandardom, to znamená pracovať s takýmito 

nástrojmi, ktoré sú k dispozícii. Vo výsledku v rámci projektu Interreg je spolufinancovanie 

vo výške 15 %, to je dané v podstate ako základné pravidlo pre Slovensko, čo predstavuje 

sumu asi okolo 14 000 eur vzhľadom na rozpočet, ktorý je to výške 93 000. Ale len suma 

36 000 je vyčlenené na mzdové prostriedky, to znamená, z týchto zdrojov je možné kryť 

mzdy zamestnancov, ktorí by na projekte pracovali tak či tak. Sú to mzdy, ktoré vypláca 

mestská časť a jednoducho môže si žiadať o ich preplatenie naspäť. To znamená, v konečnom 

dôsledku je možné dospieť to mu, že mesto to nebude stáť ani euro priamych nákladov, ešte 

naopak získa z toho zdroje na iný účel ako bol pôvodne určený. Toľko by som asi k tomu ako 

úvodnú informáciu, v prípade otázok. 

Starosta: 
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Tak faktická, pán poslanec Ziegler, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Ziegler: 

... možno jednoduchý, ľudsky povedané, čo to reálne tomu Staromešťanovi prinesie, 

lebo teda poviem otvorene, že ako je to fajn nápis a nerozumiem úplne ten konkrétny reálny 

jednoduchý výstup teda pre toho obyvateľa Starého Mesta. Ďakujem. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

Z pohľadu obyvateľov Starého Mesta. Čo uvidí alebo hmatateľne bude mať prínos pre 

neho je, že vo výsledku bude k dispozícii pre celú verejnosť, to nie je len pre mestskú časť 

ako dovnútra úrad, bude k dispozícii neviem aj v rámci mestskej časti existujú web portál, kde 

sú k dispozícii vizualizované údaje o území v zmysle územných plánov a iných informácii, to 

znamená bude to výstup, ktorý bude v sebe obsahovať informácie o pamätihodnostiach 

napríklad v rámci územia. Ide o to, že aký obsah informácii bude tento systém obsahovať nie 

je v tomto momente definované a je na mestskej časti, aby si povedalo, že tento typ informácii 

chce zbierať, chce ich mať k dispozícii, chce, aby boli v tomto systéme dané alebo zozbierané 

a jednoducho budú slúžiť aj pre ako keby, nazvem to tak, pre lepšie spropagovanie toho 

územia z pohľadu obyvateľov. Čo je podstatné, tu treba rozčleniť ako keby tých obyvateľov 

na dve skupiny. Sú to obyvatelia, ktorí v ňom bývajú a ktorí sú v tom území, ktoré má 

historickú hodnotu a sú to obyvatelia, ktorí bývajú v iných častiach. Pre obyvateľov, ktorí 

bývajú v tom území, to znamená sú priamo dotknutí, ten systém bude v sebe obsahovať veľkú 

bázu informácií o tom, čo sa v tom území bude diať alebo sa deje a aké to má dopady. 

Z pohľadu energetickej efektívnosti, z pohľadu návštevnosti, z pohľadu môže to byť hluk, 

môže to byť rušenie nočného a tak ďalej a tak ďalej. To všetko sú prvky, ktoré si mestská časť 

definuje sama v rámci projektu. 

Starosta: 

Pán poslanec Holčík, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem, ale musím povedať, že som z toho, čo som teraz vypočul tak zmätený, že 

vôbec neviem, o čo ide. Skutočne toto nie je na to, aby mi tu nejaký pán prečítal niečo, keby 

hovoril čínsky rozumiem tomu presne tak isto. Toto treba predsa pripraviť na komisiách, toto 

treba ľuďom vysvetliť a nie nám tu začať hovoriť nejaký takýto program, naozaj neviem 

o čom je reč. Nebudem o tom hlasovať. Ďakujem. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Remišová, nech sa páči. 
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Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A.ArtD.: 

Ja som len chcela, že čo sa týka výstupov a aktivít projektu tak tu je napísané, že 

jedenkrát vytvorenie nástroja pre rozvoj a sústavné využitie kultúrneho dedičstva a zdrojov, to 

tiež neviem čo má byť. A jedenkrát vytvorenie stratégie akčné plány pre rozvoj a sústavné 

využitie kultúrneho dedičstva. No priznám sa, že ja mám tých akčných plánov a stratégií už 

trochu tak plné zuby, lebo my potrebujeme nie stratégie a akčné plány ale reálne niečo robiť 

a potom ja to chápem hej, že sa preplácajú vlastne mzdové výdavky, no len spolufinancovanie 

mestskej časti Bratislava je 14 000 eur, čiže tých 14 000 eur reálne do toho projektu budeme 

musieť vložiť na to, aby sme z neho dostali jedenkrát stratégiu akčný plán a jedenkrát nejaký  

nástroj na rozvoj a sústavné využitie kultúrneho dedičstva. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

Ak môžem, čo sa týka toho, že vždy v rámci týchto projektov Interreg, keďže sú 

podporované zo strany Európskej únie, je to program Central Europe. Ide o program, ktorý 

podporuje spoluprácu medzi inštitúciami, samosprávami v celom území alebo v celom 

regióne strednej Európy, tá logika, pri ktorej, ktorú vyžaduje aj vlastne Európska komisia je, 

že vzhľadom na to, že existujú špecifiká, ktoré sú národné nazvime to, to znamená každé 

mesto, každé územie má svoje špecifikum, vytvárajú sa tradične určité základné spoločné 

princípy, ktoré sa majú preniesť do tých jednotlivých mestských špecifík. To je dôvod, prečo 

je tam tá stratégia. To nie je niečo, čo vás nejakým spôsobom má nútiť k vytvoreniu nejakého 

dokumentu, ktorý pôjde do šuflíka, z toho dôvodu, čo chcem zdôrazniť, je práve tá druhá 

časť, to je ten podporný nástroj. Čiže na to, aby sa mohli realizovať práve konkrétne opatrenia 

jedným z nevyhnutných predpokladov na to, je mať informácie o tom území a mať aj 

prostredníctvom tohto nástroja možnosť do týchto opatrení zapojiť aj ostatné subjekty, ako sú 

podnikateľom, ako je verejnosť, ako sú ľudia bývajúci v tomto území. A jednou z ciest, ako sa 

to deje aj inde vo svete je, že dávame k dispozícii týmto subjektom informácie, ktoré sú pre 

nich čitateľné a zrozumiteľné. A práve na to slúži táto GIS technológia, ktorá vizualizujem 

veľmi jednoducho zložité údaje, ktoré v tom území jednoduché, ktoré o tom území nejakým 

spôsobom vypovedá, majú svoju vypovedaciu hodnotu. Takže nie je to, treba čo chcem 

zdôrazniť, lídrom toho projektu je mesto, to znamená mesto Mantova, hlavnými partnermi sú 

samosprávy, nie je to žiadny akademický projekt, že ide sa urobiť nejaká štúdia o niečom 

o nesmrteľnosti chrústa. Ide o vytvorenie nástroje pre podporu rozhodovania samosprávy pri 

rozvoji takýchto špecifických štruktúr, ktoré majú svoju historickú hodnotu, čo je v podstate 

veľmi významná časť mestskej časti a zároveň nástroj, ktorý už my vieme, že je nástrojom 
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a cestou, ako zapojiť aj tie ostatné subjekty do tohto procesu prostredníctvom toho, že v rámci 

toho nástroja môžu vidieť informácie o tom aká je návštevnosť, ak sa urobí takého opatrenie, 

aké dopady to má na územie a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, nie je to nič, čo by bolo 

nazvime to, že ideme vymýšľať niečo nové. Ideme si, v podstate ideme implementovať niečo, 

čo funguje aj v iných mestách aj pre potreby Bratislavy. Poviem to  úprimne, veľmi výrazne 

a veľmi tvrdo zo strany aj nás pri príprave projektu, museli sme veľmi veľkú energiu do toho 

vložiť, aby sme získali zdroje pre potreby Bratislavy, aby sme mohli tento nástroj inštalovať 

u nás. Bol obrovský záujem práve o to, aby tie výsledky, tie praktické výsledky išli do iných 

miest, nie do Bratislavy. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, ja len na doplnenie, rokovali sme o tom, hovorili sme o tom na 

miestnej rade a tam bol vlastne aj to upozorňujem, že spolufinancovanie mestskej časti ako 

povedala správne pani poslankyňa Remišová, je 14 000 eur, ale súčasne výdavky na technické 

vybavenie, to znamená na tej hardvér, ktorý ostane v majetku mestskej časti je tiež 14 000 

eur. To znamená, že v podstate za tú svoju spoluúčasť my si kúpime alebo kúpime hardvér, 

ktorý aj tak potrebujeme, to znamená, že plus tie ostatné sú samozrejme. Kto pracuje s GIS 

plánmi, tak ten vie, že proste aká je výhoda toho. My GIS plán máme v obmedzenom rozsahu 

a tu je možnosť využiť to a riešiť to z pohľadu toho kultúrneho dedičstva vlastnej tej 

historickej časti. 

Pani poslankyňa Párnická, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslankyňa Párnická: 

Vy ste hovorili na rade o tých v podstate nepriamych nákladoch, že keby ste aj  toto 

vysvetlili. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

Ak môžem... 

Viacerí:  

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Dobre, pán poslanec Vagač, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem, čiže na úvod by som chcel povedať toľko, že nerozumiem, prečo takýto 

materiál nemáme na komisiách, to tu zaznelo, tam by bol ten priestor na to rozdiskutovanie 

a za ďalšie skutočne tento materiál ako nehovorí nič, čo by sme my teda potrebovali, lebo to 
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je, viete, uznesenie, ktoré začína že Bratislava-Staré Mesto zabezpečí a teraz, realizáciu 

projektu s podmienkami výzvy, výzvy nemáme, finančné prostriedky 14 000, tak to je jasné, 

však niekto potrebuje 14 000, potom finančné prostriedky na prefinancovanie nákladov, čiže 

predpokladám, že týchto ďalších 93 000 mínus 14 príde tak o rok o pol, čiže to budeme 

prefinancovať a najkrajšie štvrtý bod, financovanie prípadných neoprávnených výsledkov, 

čiže my sa dopredu zaväzujeme, že budú možno nejaké neoprávnené aj tie prefinancuje. A to 

už nehovorím, že keď si pozriete, že čo je prínos projektu, tak za prvý bod prínosu projektu je 

výmena skúseností. Aká tu je potreba v tejto v oblasti. My tu máme dosť jasne stanovené, tu 

je nejaký Krajský pamiatkový úrad, ktorý tu niečo riadi, má tieto veci pod kompetenciou a my 

teraz mu ponúkneme čo, výmenu skúsenosti pri rozvoji a ochrane kultúrneho dedičstva? 

Alebo potom podpora cezhraničnej spolupráce? Čo potrebujeme podporovať? Projekt 

predkladá zavádzanie nových technológií. To keď si len ten prínos projektu prečítate, tak 

zistíte, že to je všetko to, čo mi nepotrebujeme. Ja proste neviem, alebo prídete na komisiu, 

napríklad na kultúrnu alebo na komisiu územného plánu a nás presvedčíte tam v diskusii, že 

my to potrebujeme, aby sme to platili. Lebo toto sú veci, my tých 14 000 potrebujeme na 

niečo úplne iné. Čiže to, čo ste doteraz hovorili a to, čo tu je napísané a to, čo aj Veronika 

povedala, že to jedenkrát a jedenkrát ja neviem si pod tým predstaviť nič. A už mi prosím vás 

nerozprávajte o GIS plánoch. Strašne dlho rozprávate a strašne málo konkrétneho, čiže to 

treba povedať tak, aby sme rozumeli, že o čom to je. Lebo takto to nie je zrozumiteľné, 

skutočne nám to neprišlo zdola ani cez komisie že toto mi potrebujeme. Skutočne ja neviem 

o tom nič. Takže ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ďakujem a poprosím kolegov, nech nevyrušujú a no k tomu, čo hovoril Maťo Vagač 

tak predpokladám, že to je nejaká štandardná forma, my sa musíme zaviazať aj 

k financovaniu neoprávnených výdavkov, pokiaľ by sme do toho chceli ísť. Ja len technicky, 

že asi nie je možné schváliť, teda ísť do projektu bez toho, aby sme deklarovali ochotu platiť 

aj neoprávnené výdavky. 

No ale teraz pokiaľ  ide o samotný projekt. V Bratislavskom kraji nemáme veľmi 

veľké skúsenosti s europrojektami, keďže možnosť čerpania je značne obmedzená. Napriek 

tomu ako poslanec krajského zastupiteľstva sa stretávam s tým, že rôzne projekty, do ktorých 

sa župa zapája sú prerokovávané v zastupiteľstve. A ja si ich tak subjektívne delím na také 

dva typy. A jeden je taký typu, že postaví sa nejaká lavička alebo sa vybuduje cyklotrasa 
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alebo sa nejaký náučný chodník vyznačí teda je potom nejaký konkrétny výstup a druhý má 

charakter taký, že sa pripraví nejaká stratégia alebo akčný plán, posilní sa spolupráca, 

rozvíjajú sa kompetencie, vymieňajú sa skúsenosti a to je presne to, čo hovoril pán poslanec 

Holčík, že tak človek pokiaľ v tom nie je nejako hlboko zorientovaný, tak nemá ani šajnu 

o čom to vlastne je. A tie dva projekty sa alebo dva typy projektov sa v mojich očiach líšia aj 

tým, že to prvé je také, že aj by sme to zrealizovali dokonca aj z vlastných peňazí, keby sme 

tých vlastných peňazí mali viacej ale teda nemôžeme to trebárs, lebo nemáme na tú 

cyklotrasu. Ale ten druhý typ projektov je obvykle niečo také, že v živote by nás to nenapadlo 

okrem tejto možnosti, že niekto povie, že a tuto máte 100 000 a môžete zrealizovať nejaký 

projekt, ale nie je to niečo, čo by reagovalo na našu hlbokú potrebu, že sa tu s niečím boríme 

a chceme niečo alebo to je nejaký nápad, ktorý nás oslovil, že fantastická idea, poďme do 

toho. Je to skôr niečo také, že sú tu na to peniaze a teraz je nám ľúto 100 000 odmietnuť ale 

neviem, ja nezvyknem hlasovať za takéto projekty, lebo mám pochybnosti o tom, že sa máme 

púšťať do vecí, ktoré nevychádzajú z nejakých našich vnútorných potrieb, ale sú dané tým, že 

sú na to nejaké prostriedky k dispozícii a tento projekt jednoznačne v mojich očiach v tej 

mojej kategorizácii patrí do tej druhej kategórie a dovolil by som si nesúhlasiť trochu aj s tým 

tvrdením o tom, že však v zásade napríklad zaplatíme z toho pracovníkov úradu, lebo sú tam 

aj na mzdy (poprosím predĺžiť), lebo ak môžeme do toho samozrejme zapojiť aj našich 

zamestnancov, ale oni majú byť platení za to, čo robia na tom projekte nad rámec svojej 

normálnej činnosti, čiže my ich nemôžeme zaplatiť za to, čo robia aj tak dnes na úrade 

a zaplatíme ich z projektových peňazí. Teda môžeme to ale teda nebolo by to kóšer, to by 

bolo také že okašlávanie a ja viem, že sa to zrejme deje v mnohých inštitúciách, že si zaplatia 

svojich zamestnancov a vykážu to ako aktivitu v rámci projektu ale teda predpokladám, že 

teda samospráva nechce ísť touto cestou, že my keby sme zaplatili nejakých našich 

pracovníkov, tak by sme ich zaplatili niečo, čo robia nad rámec toho, čo robia dnes a keďže 

ich musíme zaplatiť za to, čo robia dnes, tak to nie je nejaké ušetrenie prostriedkov.  

Starosta: 

Ďakujem pekne, poprosím pána inžiniera, nech sa páči. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

Môžem reagovať? 

Starosta: 

... sa vyjadriť, reagujte. 
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Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

Môžem reagovať aj na predchádzajúce, hej? 

Starosta: 

Áno, na všetky, čo bolo povedané. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

Takže ak môžem, z pohľadu naozaj, keď už sa bavíme o finančných nákladoch pre 

mestskú časť, z pohľadu tých priamych nákladov, ktoré mestská časť musí vynaložiť, tak hoci 

je uvedené, že je to 15 %, čo je rádovo 14 000 eur, v rámci položky nepriamych nákladov 

alebo office administration costs je zo strany Európskej komisie vyplácaných 5 500 ako krytie 

nepriamych nákladov. To sú náklady, ktoré netreba dokladovať, to znamená sú to peniaze, 

ktoré nemusia byť vynaložené v konečnom dôsledku prostredníctvom nejakých nákladov, čo 

vo výsledku znamená, že priame náklady, ktoré naozaj mestská časť musí vynaložiť alebo 

mala by vynaložiť je vo výške 8 500, čo pri hodnote 93 000 ako je rozpočet projektu, čo 

znamená čo príde na stranu mestskej časti nie je až tak už výrazná suma, hej? To znamená, 

reálne naozaj priame náklady sú vo výške 8 500 vzhľadom na to, že sú znižované sa ten 

kofinancovanie zo strany tých nepriamych nákladov. 

Po druhé, ak môžem my sme sa tu stretli pri schvaľovaní programu hospodárskeho 

rozvoja sociálneho rozvoja mestskej časti, ktorý bol schválený  a dovolím si tvrdiť, že tie 

veci, ktoré ste spomenuli, pán poslanec, že nie sú potrebou tejto mestskej časti sú priamo 

exaktne uvedené v tejto stratégii ako tie, ktoré sú potrebné, pretože sú to náklady, ktoré po 

prvé, využívanie nových technológii je niečo, čo vlastne to územie posúva ďalej. Veľmi často 

počujem alebo stretávame sa s tým, že chodíme do zahraničia a obdivujeme, ako to v tých 

iných mestách funguje, ako je to tam super. Ale práve aj tieto mnohé tieto mestá sa zapájajú aj 

do tohto typu projektu, ako spomínal pán poslanec Dostál, ktoré posúvajú to mesto niekde 

ďalej možno aj v tomto momente sa to nejaví ako to najdôležitejšie, ktoré v tom území je ale 

vo výsledku posúvajú to mesto niekde alebo to územie niekde ďalej. Výmena skúsenosti je 

niečo, čo je kľúčové pre ďalší sa rast mesta, takisto cezhraničná spolupráca. Ak môžem, len 

doplním. To konzorcium týchto inštitúcií, ako je v projekte, nie je združením teraz náhodne 

sa, že sa nejaké inštitúcie náhodne stretli a povedali si podáme projekt. Ide o konzorcium, 

ktoré spoločne spolupracuje už dlhé roky a realizovalo viacero projektov a môžem povedať, 

že práve výmena skúsenosti a spolupráca na takýchto projektoch umožňuje do budúcna 

zapájať sa do ďalších a ďalších výziev a kto robí práve s takýmito európskymi projektami 
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napríklad na úrovni Interregu vie, že tí, ktorí sú najúspešnejší sú práve tieto konzorciá, ktoré 

dlhodobo spolupracujú. A do takýto konzorcií sa je možné dostať len tým, že jednoducho 

spolupracujú na rôznych projektoch a v podstate osvedčujú sa ako partneri, ktorí vedia medzi 

sebou spolupracovať. Takže aj ten prínos pre mestskú časť je aj v tom, že sa dostane do 

konzorcia a inštitúcií, ktoré do budúcnosti môžu priniesť ďalšie projekty pre ďalší rozvoj 

mestskej časti. 

Takisto, že nereaguje na potreby v rámci území. Napríklad ten nástroj, ktorý bude 

pracovať s údajmi, sa bude zaoberať energetickou efektívnosťou a vy ste spomínali Krajský 

pamiatkový úrad ale veď aj mestská časť má vo vlastníctve budovy, ktoré spadajú do 

kategórie, že majú tu svoju historickú hodnotu a mestská časť ich rozvoj musí nejakým 

spôsobom aj z vlastných prostriedkov financovať a oblasť energetickej efektívnosti je predsa 

oblasťou, ktorou je v súčasnosti aktuálna, prináša úspory aj pre mestskú časť. A to je téma, 

ktorá je súčasťou aj tohto projektu. To znamená v rámci toho systému je možné pracovať aj 

s údajmi ohľadom energetickej efektívnosti a úspor, ktoré to prináša pre samosprávu, ktoré 

tak či tak mestská časť jednoducho týmto témam ktorým sa venuje. A dôvod prečo to nebolo 

prerokované komisiami je veľmi pragmatický. Vzhľadom na to, že informácia, takto. Projekt 

je oficiálne schválený a 1.6.2017 bol spustený, ten projekt už beží. O dva týždne je prvé 

projektové stretnutie v meste Mantova. Dôvodom prečo je to takto v úvodzovkách narýchlo 

a neprešlo to možno štandardným.... 

Starosta: 

Pani poslankyňa, poprosím... 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

 ... že tento prípad je špecifický v tom, že ten projekt už je schválený. Ten budget je tu 

na stole a jednoducho jediná a snaha aj z našej strany o to bola, aby jednoducho tie peniaze, 

ktoré boli určené pre mesto Bratislava neodišli preč a neboli využité v inej krajine a v inom 

meste, ale jednoducho boli využité v meste Bratislave možno iným subjektom, čo je vlastne 

mestská časť. To je dôvod, prečo ten proces je tak rýchly a nie je možné ho naťahovať dlhšie 

vzhľadom na to, že celé konzorcium týchto inštitúcií čaká na rozhodnutie, aby mohlo 

podpísať kontrakt partnerský a začať naozaj realizovať tento projekt. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, ja len ako pre informáciu. Áno, mestská časť nemá skúsenosti 

s takými to procesmi alebo s takými projektami ale to je zo toho dôvodu, že v minulosti 

Bratislava bola vylúčená z čerpania eurofondov. Faktom je, že v zahraničí alebo teda 
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v západnej Európe jednoducho tie mestá a vôbec inštitúcie využívajú tieto eurofondy, nie je to 

náš výmysel, my sme teraz v podstate je to ponuka, ktorú sme dostali, či sa mestská časť chce 

do toho zapojiť alebo nie. Ja si myslím, že treba to zvážiť lebo ani nezískame žiadne 

skúsenosti pokiaľ do toho nepôjdeme. To si povedzme otvorene, že nemáme kde tie 

skúsenosti získať. Ja si myslím, že môže to byť inšpiratívne naozaj aj nielen pre 

zamestnancov úradu, ale aj pre poslancov. Aby sme vedeli akým spôsobom povedzme to 

funguje v zahraničí. To, že v zahraničí už tam majú s tým skúsenosti, profitujú z toho, je to 

naozaj ja viem, že je to možno v tej prvej fáze akože zrozumiteľné ale je to možno 

komplikovanejšie.  

No a ak tu bolo hovorené o tej energetickej efektívnosti, no máme aj my vo vlastníctve 

alebo v správe historické budovy, kultúrne pamiatky kde proste riešime nejakým spôsobom aj 

energetickú efektívnosť. Či to je Pistoriho palác, či to je Jurenákov palác, v ktorom sedíme, 

Zichyho palác a ďalšie, máme základné školy, máme Základnú školu Podjavorinska, ktorá je 

kultúrna pamiatka, ktorá proste potrebuje nejaké riešenia, viem, že tam je problém zo 

zavĺhaním a tak ďalej. Ďalšie školy sú v historických kultúrnych pamiatkach. To znamená, že 

z tohto pohľadu je to naozaj aj tá skúsenosť je často krát dôležitá a my tú skúsenosť 

nezískame, pokiaľ sa do toho nezapojíme. Keď sa rozhodnete, že proste je to na vás, keď sa 

rozhodnete, že nie, tak nie, život ide ďalej, hej? Tie peniaze, ako bolo povedané, sa rozdelia 

niekde inde a máme samozrejme o starosť menej. Máme a o starosť menej ale možno aj 

o príležitosť sa niečo zaučiť a niečo získať. Takže zvážte to. Doteraz hovorím doteraz mestská 

časť objektívne takého projekty sa nezapájala, nemohla sa ani a tak ďalej, lebo vlastne vieme 

o tom Bratislava bola vylúčená. V tomto prípade keďže ide o cezhraničnú spoluprácu tam je 

to možné, tak je to na poslancoch. 

Pán poslanec Kollár, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Mám takú otázku, časová tieseň a potom by som povedal pár slov je tak silná, že to 

treba dnes rozhodnúť?  

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

Ak môžem povedať za seba, áno, ak dnes nepovieme hlavnému partnerovi, že padlo 

rozhodnutie či už áno alebo nie, ostatní partneri jednoducho nie je možné čakať ďalej na 

výmenu procesu. Ak môžem jednu vec povedať. Ten proces výmeny partnera je proces, ktorý 

obvykle trvá minimálne dva mesiace. Nám sa podarilo zmanažovať behom dvoch týždňov, čo 

aj zo strany technického sekretariátu v Budapešti bolo povedané, že to je svetový rekord, 
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ktorý bol urobený. Vzhľadom na to, že sa podarilo tento proces takto rýchlo urobiť. To 

znamená, jednoducho projekt beží, aktivity k projektu už sú naplánované hovorím 10. júla je 

v Mantove prvé míting všetkých partnerov, kde sa už začína realizovať aktivity a nie je 

možné jednoducho čakať a nemať kompletné konzorcium, to sa nedá. 

Starosta: 

Pán poslanec Bútora, faktická. 

Poslanec Bc. Bútora: 

Ja iba ešte otázka na doplnenie, že teda tie aktivity teraz, čo hovoríte, že sú 

naštartované, čo konkrétne sa plánuje realizovať alebo čo je konkrétne predmetom toho 

projektu, čo už sa naštartoval, či to sa nevie, to sa bude špecifikovať ďalej. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

Teraz konkrétne k mestskej časti? Či... 

Poslanec Bc. Bútora: 

Nie vôbec akože agenta tohto. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

Tak ide o to... 

Poslanec Bc. Bútora: 

...že tam to neni. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

V podstate tam je problém ten, že ani jeden z kontraktov, ktoré musia byť vždycky na 

začiatku takýchto projektov, sú dva projekty, dva kontrakty medzi Európskou komisiou 

a hlavným parterom a medzi hlavným partnerom a ostatnými partnermi. V tomto momente 

nie je, hoci je projekt schválený, nie je podpísaný ani kontrakt medzi Európskou komisiou a 

hlavným partnerom o realizácii tohto projekt práve z tohto dôvodu, že sa čaká na finálne 

rozhodnutie. To znamená, celý ten projekt, všetky tie aktivity stoja v tomto momente na tom, 

že jednoducho neni konzorcium tá výmena partnera uzavretá. 

Starosta: 

Pán poslanec Muránsky, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Muránsky: 

Ja som bol pôvodne voči tomuto projektu keď som ho čítal tiež taký dosť nabrúsený, 

pretože je naozaj veľmi odborným jazykom napísaný ale ja som z toho rozumel hlavne to, že 
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niekto od nás chce 14 000 za niečo, čo je pre mňa v rovine veľmi nehmatnej a podobne. Ale 

keď som prišiel na radu, tak mi bolo vysvetlené teda, že okrem tých výstupov, ktoré to má 

priniesť, tak síce nás to bude stáť 14 085, ale z toho nám bude vyše 5 400 vrátených, čiže už 

nás to bude stáť len čosi okolo 8 000 a môžeme kúpiť hardvér za 14 000, ktorý ale aj tak sme 

potrebovali a aj tak potrebujeme kupovať. Okrem toho z toho môžeme financovať nejaké 

softvérové vybavenie, ktoré ale nebude slúžiť len tomuto projektu, ale bude slúžiť potom 

neskôr aj pre účely mestskej časti a dokonca, že môžeme z tohto projektu zaplatiť aj služby 

nejakých ľudí, ktorí proste naučia našich ľudí s týmto softvérom narábať. Takže môj postoj 

k tomuto projektu sa tým pádom veľmi zmenil a hovorím si, že aký je pre tú mestskú časť 

naozaj veľmi výhodný aj v prípade, že tie hlavné výstupy sú také hypoteticky nehmatné alebo 

že ich prínos je povedzme zložitejšie pochopiteľný pre ľudí, ako sme my, ktorí s tým denne 

nerobia. Čiže ja to určite podporím. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec Vagač, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Vagač: 

... rád reagoval na teba Viktor. Je to veľmi zaujímavé, že ty si nadobudol toto 

presvedčenie, ale to tu nie je napísané, to bolo teraz len povedané, že tých 5 000, ktorých 

netreba vyúčtovávať, čo sú ako také, tak pôjde celé mestskej časti? To počujeme ako 

záväzne? Alebo že tých všetkých 14 000, lebo však tu bude nejaký koordinátor projektu 

predpokladám, že tu bude ten pán alebo jeho organizácia alebo neviem cez koho on vystupuje 

a oni si tiež zoberú tiež nejaké peniaze z toho. 

Starosta: 

Oni majú vlastné. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

My sme regulárnym partnerom, tak ako je mestská časť, my máme vlastné aktivity 

a naša hlavná úloha je odborná podpora mestskej časti pri implementácii tohto projektu, to 

znamená všetky tie aktivity v zmysle tvorby akčných plánov, stratégií sú postavené na tom, že 

STÚ ako odborný garant týchto aktivít na Slovensku využije vlastné kapacity, na ktoré my 

máme vlastný rozpočet... 

Poslanec Ing. Vagač: 

Jasné. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 
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... práve pre implementáciu tohto projektu. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Dobre, a ďalšia vec, ktorú sme sa teraz dozvedeli, že je to je aj na energickú úsporu. 

Tuto mi to vychádzalo, že je to skôr o pamiatkach, že máme o tom strašne málo informácií, to 

teda neni napísané. 

Starosta: 

Pamiatkové zóny. To znamená, my máme pamiatkovú zónu a máme pamiatkovú 

rezerváciu, hej? 

Poslanec Ing. Vagač: 

Áno, ale hovoril o energetickej úspore. 

Starosta: 

Áno. 

Poslanec Ing. Vagač: 

No ale to znamená školu Dubová, to bude do toto patriť tiež? Či to je len...  

Starosta: 

Škola Dubová nie je v pamiatkovej zóne ani v pamiatkovej... 

Poslanec Ing. Vagač: 

Čiže sa jedná len o budovy, ktoré sú vo vlastníctve Starého Mesta a sú v pamiatkovej 

zóne. 

Starosta: 

Nie. Povedzte. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

Ide o budovy, ktoré majú svoju historickú hodnotu. Nemusia byť pamiatkovo 

chránené. Ale sú napríklad v určitom štýle postavené, to je...  Ja viem, že tento naozaj tomuto 

projektu je veľmi ťažko pochopiť, lebo je to projekt typu výskumný, ktorý v princípe hovorí 

o výstupoch, ktoré zatiaľ neexistujú a v rámci toho projektu sa majú vytvoriť ale jednoducho 

hovorí o tom, že je o manažmente územia a budov, ktoré majú historickú hodnotu a ide 

o využitie tejto hodnoty pre ich ďalšie zhodnocovanie inač povedané. To znamená, ak máme 

budovu, ktorá vyzerá pekne, bola v určitom štýle postavená, nemusí byť pamiatkovo 

chránená, je možno ju zahrnúť do tohto projektu a pracovať s ňou. 

Starosta: 

Pán poslanec Dostál, faktická poznámka. 
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Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

Ak môžem? 

Starosta: 

Áno. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

... otázkach, čo s ňou. 

Starosta: 

Pána Dostála stopnite prosím. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

Ak môžem povedať teda v rámci energetickej efektívnosti. V rámci toho systému GIS, 

kde budú to je, GIS je o vizualizácii dát, o zrozumiteľnosti dát, ktoré sú možno bežnému 

človeku nezrozumiteľné v tej (nezrozumiteľné). Môže to byť o tom, aká je energetická 

spotreba tých budov v súčasnosti a ak my naplánujeme opatrenie napríklad zelená strecha, 

ktorá bude stáť toľko a toľko, tak v rámci toho systému môžeme ukázať, že ak investujeme 

10 000 eur, vo výsledku to bude znamenať úsporu v takejto a takejto miere. A je to o tom, že 

táto informácia keď je tradične podaná, je pre tak ako aj bolo tu povedané, je nezrozumiteľná 

pre väčšinu obyvateľstva, ale práve prostredníctvom GIS nástrojov sa táto informácia môže 

jednoducho vizualizovať a ukázať. Čiže ak zoberieme 100 000 eur a investujeme do tejto 

budovy, do tejto budovy, do tejto budovy v takejto forme, vo výsledku to prinesie túto úsporu. 

To je jeden z príkladov toho, ako sa dá ten nástroj  využiť, naozaj ono to nie je možné teraz 

v jednej minúte povedať, že toto všetko dokáže. Kto niekto robí s touto technológiou vie, čo 

všetko dokáže. Ale to je jeden z príkladov, k čomu môže slúžiť. 

Starosta: 

Pán poslanec Dostál mal slovo, faktickú. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ďakujem, no reagujem na pána poslanca Muránskeho aby bolo jasné a to, čo povedal, 

presne potvrdzuje to moje hodnotenie dvoch typov projektov. My sa tu nebavíme o tom, že 

niečo strašne chceme a potrebujeme urobiť a bude fantastická aplikácia, ktorú budú využívať 

turisti a nejako sa zlepší energetická náročnosť budov, niečo vytvoríme. Bavíme sa tu o tom, 

že my síce máme financovať 14 000, ale oni nám vrátia 5 000 a ešte okrem toho si nakúpime 

počítače a potom si ešte nakúpime softvér, čiže vlastne na tom nič neprerobíme a budú ešte aj 
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nejaké peniaze. Čiže nebavíme sa o zmysle toho projektu, ale bavíme sa, že sú tu nejaké 

peniaze no tak ako nezoberieme peniaze? No tak neviem, či to je dobrý... 

Starosta: 

Tak nie je to o tom samozrejme aj je tu aj nejak prínos, hovorím... 

Niekto:  

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Jasné, chcem... 

Niekto:  

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Okrem toho, povedal to tak naozaj, nesmejte sa. Pán poslanec Osuský, nech sa páči, 

faktická poznámka. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Ďakujem pekne, teda okrem tohto ako hovoria bratia Nemci  Milchmädchen 

kalkulácie, ktorú urobil Viktor celkom precízne a tak štandarde slovensky, tak samozrejme ja 

keď hovorím o historických budovách, tak ma tak (nezrozumiteľné) podozrenie, vždy si 

predstavujem, ako by sme oplášťovali energeticky výhodne Katedrálu svätého Víta keby nám 

patrila. To znamená, že problém je jeden. Ak mám barokovú budovu, barokový kostol, tak 

samozrejme asi stráca teplo i keby bol richtig môj a mal by som ho platiť, tak si ako mesto 

musím lajznúť, že štukatúru nezakryjem polystyrénom. To znamená, že viem si predstaviť, že 

niektoré veci proste musíme platiť tak, ako sú. Na druhej strane (nezrozumiteľné) prekvapený 

nádhernými vnútorným priestormi Tvaroškovej stavby keď niekdajšej oblasti kina Slovan, 

teda terajšieho McDonaldu, kde sú nádherné lustre z tridsiatych rokov proste absolútna 

špička, ale nepatrí to nám a ťažko o tom budeme môcť rozhodovať. To znamená, že toto je 

fajn ale zrejme je to trochu na vode.  

Starosta: 

Myslím, že aj inak my máme nejaké budovy, ale samozrejme my vytvárame tento 

nástroj, ak to chápem, ten nástroj by bol k dispozícii aj obyvateľom Starého Mesta, ktorí majú 

tiež budovy a ktoré možno by chceli si týmto spôsobom využiť to na to, aby si vedeli 

predstaviť alebo si nejakým spôsobom vyhodnotiť ako zabezpečiť efektívnejšie energetickú to 

využívanie. To znamená, že toto sú veci, ktoré naozaj s tým, je to hovorím ako bolo 

povedané, neexistuje to ale je tam nejaká vízia. To znamená, že nie je to vyslovené len naše 

budovy, ale samozrejme všetci obyvatelia, ktorí sú vlastníci budov v Starom Meste. 
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Pán poslanec Kollár, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Začínam trošku chápať, tá digitálna spoločnosť je pred nami a to je súčasťou tej 

digitalizácia a my chceme robiť vlastne pasportizáciu, ale pre koho. Počkajte pán kolega, ja 

som vás ešte nepochválil. Pre koho, pre podnikateľské subjekty, ktoré sa zorientujú a povedia, 

fíha tam je výborná kultúrna pamiatka máličko treba a už je to energeticky dobré alebo tam 

nepôjdeme, lebo to by bolo veľmi vysoké náklady. Ale jednoznačne neviem zodpovedať 

i keď sa trošku posúvam na vážkach svojho rozhodovania smerom k pánovi starostovi a tu 

pánovi kolegovi. Ak nič neurobíš, nič nezískaš. Ak urobíš, strata j minimálna, lebo tie 

prostriedky sa dajú využiť iným spôsobom a možno predstihneme dobu. Pán podpredseda 

Pellegrini by mal asi z nás veľkú radosť, keby sme to odsúhlasili. 

Niekto:  

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

No nie, však digitálna spoločnosť. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, faktická poznámka sa skončila, pán poslanec Kollár. Pán poslanec 

Tatár, nech sa páči, diskusný príspevok. 

Poslanec MUDr. Tatár: 

Ďakujem pekne, no myslím, že každé ďalšie slovo v tejto diskusii len znemožní po 

prvé, aby sme sa zhodli, po druhé, aby sme to pochopili, že o čo ide a po tretie, aby vôbec sme 

mali o čom diskutovať, lebo ja práve by som najradšej ušiel od takejto debaty. Takže, ak 

chcete, ak niekto chce, aby zastupiteľstvo toto bralo vážne, tak to inak treba robiť, nie takto. 

Starosta: 

Pán poslanec, bohužiaľ ten čas, ako naozaj je to vec veľmi krátka, my v podstate len 

máme tu ponuku naskočiť do rozbehnutého vlaku. Ako rozhodnete samozrejme vy, nie kvôli 

mne ani kvôli pánovi Ondrejičkovi. Je to naozaj, presahuje to toto volebné obdobie, to 

znamená, že tie výsledky naozaj možno využije niekde iný. Treba to naozaj vnímať tak, že iné 

mestá do toho idú, využívajú to, profitujú z toho, je tu možnosť, aby aj mestská časť Staré 

Mesto z toho nejakým spôsobom profitovala. Je to rozhodnutie na vás. 

Pán poslanec Tatár, faktická poznámka. 

Poslanec MUDr. Tatár: 

Nie no ja nerád polemizujem ale tá veta, že niekto ich využije no to, čo ja počúvam 

hovorí o tom, že nikto nič nevyužite, to je len chaos. 
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Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

Môžem? 

Starosta: 

Pán poslanec, pán Ondrejička, pardon, nech sa páči. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

Ak môžem teda... 

Niekto: 

... zabíjame čas. 

Starosta: 

Prepáčte, pán poslanec, poprosím. Nech sa páči. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., zástupca Slovenskej technickej univerzity ako partnera 

projektu: 

Chcel som len teda zareagovať ohľadom tej praktičnosti, že ako teda uchopiť to, čo je 

tam uvedené. Je veľmi praktický príklad teda, ktorý je. Veľmi často sa argumentuje s tým, že 

urobili sa nejaké opatrenia a my nevieme vlastne zistiť, či priniesli ten efekt alebo nepriniesli 

efekt tak v oblasti turizmu a z pohľadu návštevnosti územia. V rámci toho systému my sme 

schopní zistiť, aká je návštevnosť konkrétneho, konkrétnej pamiatky, konkrétneho územia. Na 

základe to už je sa v rámci toho územia urobí nejaké opatrenie, nejaký projekt, nejaká 

revitalizácia územia, vieme vyhodnotiť následne, teda či stúpla návštevnosť, klesla 

návštevnosť, ako sa to prejavilo v oblasti. Takisto keď to prepojíme s energetickou 

efektívnosťou, či nám rástli náklady na údržbu tej budovy a podobne. To znamená, ten nástroj 

nám slúži na to, aby sme vo výsledku vedeli povedať, či tie investované prostriedky priniesli 

ten efekt alebo nepriniesli, čo je štandardný nástroj, ktorý sa už bežne vo svete využíva,  a to 

je jedna z praktických výhod, ktorú môže byť pre tento nástroj použitý aj v rámci mestskej 

časť. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Ziegler, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Ziegler: 

Dneska všetko, čo vymyslíte technológie podobne sú možno za pol za trištvrte roka 

zastaralé respektíve za rok za dva si to bezplatne stiahnete ako nejakú aplikáciu a bola 

poznámka, navrhujem ukončiť diskusiu. Ďakujem. 

Pán poslanec Holčík, nech sa páči. 
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Poslanec PhDr. Holčík: 

... Ziegler ja som chcel dať ukončiť. 

Starosta: 

Ja si myslím, že diskusia sa skončila sama, myslím, že ani netreba o tom hlasovať. Ja 

teda ďakujem veľmi pekne pánovi Ondrejičkovi za vysvetlenie. Poprosím naozaj, ja to len 

predkladám len preto, že som starosta mestskej časti, nie je to nejaký môj záujem ale proste 

bola tu takáto možnosť. Chcem, aby ste o tom rozhodli vy. Vy sa vyjadrite, či tá mestská časť 

má nejakým spôsobom na tomto participovať alebo nie. Takže poprosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia, nech sa páči. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme 

o materiáli tak, ako sme ho dostali predložený. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa, dámy a páni. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne, za hlasovali 9 poslanci, 3 boli proti, 9 sa zdržali. Takže ďakujem 

pekne, dámy a páni, mestská časť sa takéhoto projektu nezúčastní, pán Ondrejička, ďakujem 

pekne, že pozdravujeme Mantove. 

Poďme ďalej, máme tu teraz v zmysle schváleného programu zasadnutia body č 10, 

11, 12, 13 tak ako to bolo, opravte ma ak sa mýlim. 

Niekto: 

To malo byť o pol druhej. 

Viacerí: 

Toto máme hneď po tomto bode. 

Starosta: 

To kto navrhol, nemám... 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ja som to navrhol. 

Niekto: 

Pán Kollár. 
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Starosta: 

Hej?  

Niekto: 

Hej, hej, hej. A potom sú až štyri. 

Starosta: 

Ja som to neodsúhlasoval, vy ste to odsúhlasovali. Ospravedlňujem sa. Prepáčte. 13:30 

to malo byť, áno ospravedlňujem sa. Takže bod č. 26. 

 

26. Informácia o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov v reálne 

rozdelených bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona 

č. 260/2011 Z. z. 

 

Starosta: 

Poprosím pani Šimkovú o úvodné slovo, počkajte sekundu. Ja poviem len na úvod pár 

viet, vlastne napriek tomu, že to nie je kompetencia mestskej časti ale je to kompetencia 

hlavného mesta, ktoré má riešiť situáciu v takzvaných podielových domoch, tak sa tu ponúka 

riešenie, ktorým sa dá vyriešiť časť obyvateľov ale teda reštituovaných domov v takzvaných 

podielových domoch. My tu máme viacero, mestská časť spravuje podiely vo viacerých 

podielových domoch, kde je zmiešané vlastníctvo respektíve nie je jasný teda komu patrí 

ktorá časť toho domu. Avšak sú tu dva domy, ktoré sa v minulosti podarilo rozdeliť, to 

znamená, že už to nie je klasický podielový dom ale je to proste dom, kde je bolo reálne 

rozdelenie bytov a nebytových priestorov. A v podstate už ten dom sa nespráva ako podielový 

dom, respektíve dom reštituovaný, ktorý bol v procese reštitúcie, pretože je tam jasné 

vlastníctvo hlavného mesta a je tam správa mestskej časti. Takéto dva domy máme na 

Medenej 35 a najnovšie Poštovej ulici 2. To sú dva domy, kde rozhodnutím súdu alebo 

dohodou bolo rozdelený toto patrí súkromnému vlastníkovi a toto patrí mestu, respektíve 

v správe mestskej časti. Keďže vlastne títo ľudia, ktorí v týchto domoch žijú, boli v minulosti 

im boli dané výpovede a mali by dostať v zmysle zákona náhradu, ukazuje sa, že zrejme 

mimo mestskej časti, tak ak by toto sa stalo, tak v podstate mestská časť sa uvoľnia byty 

a bude mať prázdne byty ale súčasne vlastne príde o obyvateľov, ktorí sa budú musieť 

odsťahovať a ktorí dostanú náhradný niekde mimo. To znamená, že ponúka sa tu riešenie 

také, že využiť túto možnosť a v takýchto prípadoch je to možnosť, aby tí ľudia, ktorí v tých 

domoch prežili 30, 40, 50, 60 rokov, aby v tých domoch aj mohli ďalej žiť a bývať. To 

znamená, že toto je návrh, je tu vlastne informácia o právnych možnostiach riešenia bývania 
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týchto obyvateľov v reálne rozdelených bytových domoch s tým, že tá informácia naozaj je 

dosť podrobná a vysvetľuje tieto veci, možno viac povie pani doktorka Šimková. A v podstate 

mojou ambíciou je, aby ste o tomto boli informovaní, že takéto riešenie tu existuje a prípadne 

rozhodli o tom, že či teda ísť takouto cestou, lebo je tam potrebná nejaká zmena legislatívy, 

takýmto spôsobom tento problém riešiť. Poprosím pani doktorku Šimkovú, keby z toho 

právneho hľadiska skúsila sa vyjadriť. Nech sa páči. 

JUDr. Šimková, právnička z referátu právnych služieb a vymáhania pohľadávok: 

No, ako povedal pán starosta, podarilo sa v dvoch prípadoch podielových domoch 

vyporiadať podielové spoluvlastníctvo a došlo k rozdeleniu týchto domov na konkrétne byty 

a nebyty, ktoré pripadli čiastočne do vlastníctva mestskej časti aj čiastočne druhým 

podielovým spoluvlastníkom, pričom jeden z týchto domov, Medená 35, je v súčasnosti 

v takom právnom stave, že tam ani nebežia žiadne súdne spory. To znamená, že je tu 

konkrétnych deväť bytov, ktoré pripadli mestskej časti, z nich v šiestich bývajú obyvatelia, 

ktorí teda už nie sú nájomcami týchto bytov, pretože nájom skončil podľa zákona 260. Boli 

im priznané bytové náhrady avšak vieme, že teda bytové náhrady sú momentálne časovo 

vzdialené a títo obyvatelia, teda sa snažia ostať v týchto bytoch a dožiť tam svoj spokojný 

život. S tým, že v minulosti v roku 2013 bolo prijaté uznesenie miestneho zastupiteľstva, 

ktoré uložilo vtedajšej starostke preskúmať všetky právne možnosti ako by sa tieto záujmy 

týchto obyvateľov mohli riešiť v budúcnosti, tak sme sa pokúsili sa na to teda pozrieť, aké tie 

možnosti sú. V zásade sú uvedené v tom materiáli, takže predpokladám, že ste sa s nimi 

oboznámili.  

Aktuálna situácia je taká, že za súčasnej právnej úpravy my môžeme prenajať tieto 

byty ich súčasným obyvateľom, avšak momentálne tým, že tam bol vypovedaný nájom 

prichádzalo k zvyšovaniu pravidelnému toho nájom alebo nájomného, tých úhrad za užívanie 

tých bytov, čiže aktuálne títo obyvatelia platia vyššie nájomné, akoby platili, keby sa tie byty 

prenajímali ako byty obecné. V momente, keby im bola priznaná bytová náhrada, by sa bolo 

treba rozhodnúť, že či týmto momentom ten nájom končí, lebo tu nemôžu bežať popri sebe 

dva nájmy, aj by to teda bolo nekorektné a buď by teda odišli, čo nie je ich záujmom alebo by 

ostali. Pokiaľ by ostali našimi nájomcami, bolo by treba na tie byty hľadieť ako na byty 

preukázateľne voľné. Čiže už sa na ne nevzťahuje opatrenie, ktoré reguluje momentálne 

výšku nájomného v obecných bytoch a malo by sa za ne platiť trhové nájomné. Je otázka, že 

či teda toto je presne to, po čom obyvatelia týchto bytov prahnú. Ale toto je úprava 

legislatívna, ktorá nám umožňuje bez problémov takto konať. Pokiaľ by sme chceli to 

nájomné znížiť alebo teda žiadať regulované, muselo by sa o tom zrejme rozhodnúť ako 
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v prípade hodnom osobitného zreteľa v zastupiteľstve a zrejme by to bolo trošku v konflikte 

zase s povinnosťou mestskej časti nakladať hospodárne so svojím majetkom. Čo sa týka 

možnosti, ku ktorej teda sa obyvatelia ako vieme teda z korešpondencie upínajú najviac 

možnosti si tie byty dokonca kúpiť, tak ako to mohli urobiť ich susedia, ktorí teda nemali tú 

smolu, že sa ocitli na nesprávnej adrese. Tam by musela byť zmluva uzatvorená na dobu 

neurčitú. To by vyžadovalo zmenu nášho všeobecne záväzného nariadenia, pretože podľa 

nášho VZN môžeme prenajímať byty len na dobu určitú, čo zase nás zbavuje povinnosti ich 

predávať. Pokiaľ by aj prišlo k zmene nášho všeobecne záväzného nariadenia tak, že by toto 

umožňovalo, je to potom otázka ceny, za ktorú by sa tie byty predávali. Pretože vieme, že 

31.12.2016 vlastne skončila možnosť kúpiť si byty za, neviem ako to nazvať, za symbolickú 

cenu podľa 182, pretože zákonodarca už oslobodil mestské časti od povinnosti držať sa 

striktne predpísaného výpočtu ale môže pri žiadostiach, ktoré boli podané po tomto termíne 

dohodnúť tú kúpnu cenu dohodou. Samozrejme, tá dohoda môže byť akákoľvek ale zas by to 

potrebovalo významný, teda súhlas miestneho zastupiteľstva, lebo asi by to tiež nebolo úplne 

hospodárne nakladanie s majetkom, pokiaľ by tá cena mala byť symbolická. Čiže asi toľko na 

úvod. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík, otváram diskusiu, diskusný príspevok, nech sa 

páči. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne, ja mám ale ešte jeden problém, ktorý mi vŕta hlavou od poslednej 

komisie majetkovej. Ak polovica domu patrí nejakému súkromnému majiteľovi, druhá 

polovica patrí Starému Mestu, respektíve mestu a je v správe Starého Mesta a v tej druhej 

polovici sú byty, ktoré my by sme akože chceli predať. Dohodli by sme sa, že budú prenajaté 

na dobu neurčitú s tým, že by ich tí ľudia mohli predať. Ale to je predsa protizákonné, pretože 

spolumajiteľ má predkupné právo. Čiže ten, čo má tú polovičku domu... 

Starosta: 

Nie. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

... ja viem, že sú rozdelené, to je v poriadku. Ale ... 

Starosta: 

Nie, tam je každý byt má akože je to rozdelené, nie že spoločná časť domu je spoločná 

stále. Každý byt má sólo vlastníka, to znamená, ako v ktoromkoľvek inom bytovom dome, 
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keď vlastník predáva byt, tak nie je povinný ho ponúknuť spoluvlastníkovi, vlastníkovi 

vedľajšieho bytu... 

Poslanec PhDr. Holčík: 

...áno áno, pardon, ale ja toto chápem čo hovoríš, ale keď je polovica nehnuteľnosti 

majetkom niekoho, tak ten niekto zo zákona nemá predkupné právo na tú druhú. Lebo ja 

nehovorím o rozdelených bytoch, ja hovorím o polovici domu, ktorý je majetkom iného 

spolumajiteľa, teda mesta... 

Starosta: 

 ... nie nie, on nemá polovicu. Napríklad v prípade Medenej 35 tam nie je, koľko je tam 

bytov?  

JUDr. Šimková,  referát právnych služieb a vymáhania pohľadávok: 

Teraz neviem z hlavy ale asi ... 

Starosta: 

Je jedenásť deväť. To znamená, že súkromný vlastník vlastní jedenásť bytov a mesto, 

respektíve mestská časť deväť. Ale nie je tam povinnosť ani jeho, aby ponúkal mestskej časti 

tie byty. On vlastní byty. On nevlastní polovicu, on vlastní len alikvotnú časť spoločných častí 

domu hej? A spoločne, podielovo.  

JUDr. Šimková, právnička z referátu právnych služieb a vymáhania pohľadávok: 

Rada by som to vysvetlila. 

Starosta: 

Pani Šimková. 

JUDr. Šimková,  referát právnych služieb a vymáhania pohľadávok: 

 ... povinnosť, o ktorej hovorí pán poslanec sa týka len podielového spoluvlastníctva 

a to už je jedno, aký ten podiel je či mám jednu štvrtinu alebo jednu desatinu alebo 90 % toho 

domu, keď je to takéto podielové spoluvlastníctvo, to znamená, že mám ten svoj podiel na 

každej jednej tehle a chcem s tým svojím podielom nakladať, tak ho musím ponúknuť 

prioritne tým druhým. Ale tieto domy, o ktorých tu teraz hovoríme a prioritne o Medenej 35 

už idú v inom režime, lebo sú rozdelené na konkrétne byty a nebyty, čiže je to ako 

ktorýkoľvek panelák v Petržalke, keď to zjednoduším, kde si ľudia kúpili byty do svojho 

vlastníctva a keď sa ja dnes rozhodnem, že svoj byt predám, tak to nikoho nemusí zaujímať. 

Čiže to je to, čo Vy hovoríte to sa týka iných domov, nie tejto konkrétnej situácie a tam, 

pokiaľ by to bolo podielové spoluvlastníctvo, tak samozrejme nemôžeme takto postupovať. 

Starosta: 

 Pán poslanec Dostál, faktická poznámka. 
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Poslanec Mgr. Dostál: 

Aby som to povedal na nejakom príklade, že je dom, v ktorom sú štyri byty, dva z nich 

vlastní pán poslanec Holčík, dva z nich vlastním ja a keď pán poslanec Holčík bude chcieť 

komukoľvek predať svoje byty, nemám žiadne predkupné právo na ne. Tak to je situácia, 

v ktorej je mesto, v ktorej je dnes mesto voči tomu vlastníkovi druhej polovice. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, diskusný príspevok. Nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ďakujem, som rád, že tento materiál sa dostáva na rokovanie dnešného zastupiteľstva. 

Chcem poďakovať pánovi starostovi, že sa tak stalo. Totiž s týmto problémom som sa spojil, 

keď sa na mňa obrátili práve tunak ľudia, reštituenti asi okolo marec, apríl to bolo. Obrátil 

som sa na pána starostu zo žiadosťou, aby sme ich prijali. No nedostal som žiadnu odpoveď 

ale následne bola odpoveď v tom, že pán starosta konal. A tento materiál sa dostal do 

zastupiteľstva. Nie je to jednoduchá vec, je to vysporiadanie sa s minulosťou. S minulosťou 

by som povedal až s dôsledkami Nežnej revolúcie. Sú tu skupiny ľudí, ktorí mohli dostať svoj 

majetok za pár korún a sú tu skupiny ľudí, ktorí stále musia bojovať o aspoň rovnaké alebo 

primerané podmienky, aby sa dostali k svojmu majetku. Takže vidím tu problém malý v tom, 

že podporujeme prijatie všeobecne záväzného nariadenia ale mali by sme povedať aj to 

písmeno B, že ak im dáme nájomnú zmluvu na dobu neurčitú a možnosť, lebo ich cieľ je nie 

stať sa nájomníkmi na dobu neurčitú ale ich cieľ je ten istý ako sme mali všetci my, čo tu 

sedíme a ktorí došli k bytom, ktorí došli k bytom. Samozrejme, že námestník, primátor a pán 

Holčík, ten mal asi iné problémy po revolúcii, takže on sa... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

... to nie sú poznámky... 

Starosta: 

Poprosím k veci. Pán poslanec máte slovo, nech sa páči, hovorte k veci. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

... K veci, to je to písmeno B, ako im dať určitú istotu v tom, že budeme pokračovať 

v tomto procese a nebudú si musieť odkupovať tieto byty za trhovú cenu ale za cenu dohodou 

a mali by sme byť v tomto smere ústretoví, aby sme napravili tie chyby, že títo ľudia 

v príhodnej dobe bývali na nevhodnej adrese. A z vedľajší dom býva na tej správnej adrese. 
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Takže ja som za to, aby sme dotiahli tento koniec aj k spokojnosti týchto bývalých už 

reštituentov alebo ako by sme ich nazvali... 

Starosta: 

To nie sú reštituenti. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

...nie reštituentov ale nájomníkov terajších. 

Starosta: 

Ani nájomníci nie sú. Teraz sú len užívatelia. Práveže stratili ten status nájomníkov... 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

 Tých nájomníkov a následných vlastníkov, tak. Dobre? 

Starosta: 

 Ďakujem. Ja len pre informáciu pán poslanec, týmto sa zaoberáme s naším právnym 

oddelením dva roky. Že nie je to vec, ktorá bola nejako rýchlo robená, hľadali sme aj rokovali 

sme s pánom primátorom, s vedením hlavného mesta, pretože keď to zrátam celkovo, mesto 

potrebuje 500 alebo 600, tak do 600 bytových náhrad s tým, že vzhľadom na ten počet 

podielových domov, ktoré máme a keby sa všetky tie podielové domy rozdelili takýmto 

spôsobom, tak ja odhadujem alebo odhadujem, že možno by mesto takýmto spôsobom vedelo 

vyriešiť 100 bytov, to znamená, to je jedna pätina a nemuselo by stavať bytové náhrady pre 

týchto do 100 Staromešťanov. Takže to bola tá, ten motív, ten dôvod na to, ako vyriešiť bez 

toho, aby mesto muselo stavať bytové náhrady, pretože jednoducho tie byty tu sú. A tí ľudia 

v tých bytoch bývajú ako hovorím niektorí 60 rokov a ten byt oň sa starajú a proste ako 

o vlastný prakticky aj nejakým spôsobom ho udržiavajú, zhodnocujú.  

Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Som sa práve chcela spýtať, že ja rozumiem aj tomuto materiálu, (nezrozumiteľné) sa 

snažím týmto ľuďom v centre pomôcť ale trošku ma vyrušuje otváranie VZN o nájme bytov, 

že či sa to nedá upraviť iným spôsobom, že nechať byt, nájom teda prideľovanie alebo teda 

VZN o bytoch pracovne nazvané nechať takto a týchto ľudí riešiť nejakou samostatnou 

zmluvou, pretože tam ako ste povedali, tam skĺbujú viacej problémov, lebo zákon 182 platila 

do 31.12.2016 oni si museli požiadať, aby mali tú smiešnu zostatkovú sumu. Dneska už sme 

v roku 2017, že či to neriešiť práve takto samostatne, že konkrétne týchto ľudí z Medenej 35 

alebo tých ľudí, ktorí tu budú reálne rozdelení v rámci, keď už nebudú podielové domy, tak, 

že či to neriešiť samostatnými kúpno-predajnými zmluvami cez zastupiteľstvo a neotvárať 

VZN nájme bytov, či to by bolo nejaké nehospodárne nakladanie majetkom alebo? Ja myslím 
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si, že pre mňa je to zmysluplnejšie, ja by som si to VZN ako lebo bojím sa toho otvárať určitú 

na neurčitú dobu hej? Čiže tam by mohli vznikať nejaké rozpory ale toto si myslím, že si 

zaslúži nejakú osobitnú pozornosť, lebo títo ľudia tam reálne bývali, hej? To nie je nejaké 

kupčenie s bytmi. 

Starosta: 

Takto samozrejme to predmetom nie je VZN, to VZN samozrejme vie presne 

špecifikovať za akých podmienok a ktorých bytov by sa to týkalo. To by nebolo paušálne pre 

všetkých, takže toto by sa určite riešilo týmto spôsobom.  

Pani poslankyňa Remišová faktická poznámka, nech sa páči. 

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

No ja vidím veľké riziko v otváraní VZN, kde by sa povolil teda nájom na dobu 

neurčitú. Všetci si pamätáme verejné diskusie práve k tejto téme, kedy sa a akým spôsobom 

sa byty odkupovali za zostatkové ceny a šťastní majitelia ich dostali, tí, ktorí s nevedeli 

vybaviť ich nedostali a tak ďalej a takisto bola veľká verejná diskusia o tom, že obecné byty 

by sa mali prenajímať na dobu určitú práveže a nie na dobu neurčitú práve kvôli tomu, že či 

už chceme riešiť napríklad politiku bývania mladých rodín alebo nejaké štartovacie byty 

alebo pomoc ľuďom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej situácii a tak ďalej. Čiže využívanie tých 

obecných bytov by malo mať nejaké konkrétne pravidlá a teda prenájmy na dobu neurčitú sa 

neodporúčali. Takže akože mne sa otváranie VZN tejto, v tomto bode zdá veľmi rizikové. 

Starosta: 

Nemyslím, že rizikové, to VZN bude takú mať podobu akú vy by ste schválili 

samozrejme a ako to bude navrhnuté, ako to bude riešené, to sa dá ošetriť. Ja len chcem 

upozorniť, nie že niektorí, ktorí si vybavili. Všetci, čo boli nájomníkmi obecných bytov 

a požiadali o to, tak obec im musela predať. To nebolo o tom, že niekto si niečo vybavoval. 

Musela im predať ten byť. To je jedna vec, v celej Bratislave to bolo okolo 70 000 bytov. A to 

je jedna vec. Druhá vec je, že toto nie sú v štartovacie byty ani mladé rodiny, toto sú ľudia 

prevažne staršieho dôchodkového veku, ktorí tam jednoducho prežili celý život a teraz vlastne 

na staré kolená majú byť niekam presťahovaní a nevedia kam. Najskôr sa hovorilo 

o Matadorke, kde sa mali postaviť nejaké byty, teraz sa hovorilo o Dúbravke, kde by sa malo 

stavať a tak ďalej. To znamená, že mesto evidentne nevie tento problém vyriešiť. Tí ľudia žijú 

naozaj v neistote, nevedia, čo s nimi bude. A ako snažíme sa nejako ich pochopiť, že proste 

tie v ich situácii, to nie sú hovorím mladí ani špekulanti. To sú proste naozaj spravidla starší 

ľudia, ktorí celý život žijú v týchto bytoch.  

Pán poslanec Kollár, faktická poznámka, nech sa páči. 
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Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Pani Remišová, tu nejde o riešenie súčasnej klasickej situácie, že máme nejaké voľné 

nájomné byty. Tu ide o vysporiadanie sa s minulosťou, ktorá sa marxovsky postavila voči 

tomuto druhu alebo tejto skupine ľudí, ktorí sa dostali do nevýhodného postavenia. My 

hľadáme modus vivendi ako im pomôcť v tom. A nie tam naťahovať mladé rodiny a to ľudia 

tam celý život bývali jak tí druhí, ktorí mali možnosť si tie byty odkúpiť, takže z našej strany 

by mala byť takto aktivita zameraná k tomu ako im pomôcť dostať sa k svojmu vlastníctvu, 

ako my ostatní sme mali to šťastie sa dostať. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka. 

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

Ja chápem o čom hovoríte, ja som hovorila o filozofii celého VZN, ktorú ešte raz 

zopakujem. Dávať do VZN, že sa môžu uzatvárať nájmy na dobu neurčitú mi príde nie moc 

šťastné riešenie. 

Starosta: 

V určitých, presne pomenovaných prípadoch, ako pán poslanec Domorák, nech sa 

páči. Faktická. 

Poslanec Domorák: 

 ... kolegov, že si zamieňajú diskusné príspevky s faktickými veľmi často. Ďakujem. 

Starosta: 

 Áno, ďakujem veľmi pekne.  

Pán poslanec Straka, diskusný príspevok. 

Poslanec Ing. Straka: 

Ďakujem pekne za slovo. A k problematike nájomníkov bývajúcich v reštituovaných 

domoch a tak isto aj vlastníkov, čiže reštituentov sa venujem niekoľko desaťročí a svojho 

času som aj založil občianske združenie Právo na bývanie, kde som bol osem rokov 

predsedom. Ja kvitujem teda iniciatívu pána Kollára, len chcel by som mu takú jednu vec 

povedať, že na jednej strane je pekné, keď povie tým ľuďom ako sľubuje, že čo všetko sa dá 

vyriešiť akou formou a na strane druhej, keď napríklad aj teraz rozprávam si všimnite on 

vôbec nepočúva a bolo by aj zbytočné, že keby počúval lebo on nevie o čom sám on hovoril.  

V prvom rade by si mal preštudovať na tej strane jednej je to písané v materiáli, že 

z ktorých, aj keď tam nie sú vymenované všetky, ale ktoré ako mestská časť pri nakladaní 

s týmito bytmi sa musí riadiť a mať tam vymenovanú celú kopu zákonov, vyhlášok, opatrení. 

Čiže to by bolo dobré, keby si prečítal. A druhá vec je teda, že sú tu navrhnuté riešenia, určité 
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riešenia, ktoré by mali tým ľuďom pomôcť. Ja sa pýtam, že či tí ľudia naozaj niektoré z týchto 

riešení, či im vyhovuje, či im pomôže a pán Kollár, teda tiež si sa mohol spýtať tých ľudí, že 

ktoré z týchto riešení vám najviac vyhovuje a toto riešenie obhajovať. Lebo hovoriť tu naozaj 

o prijatí nejakého VZN, ktoré by týmto ľuďom, ktorí sú momentálne, ja neviem aké majú 

nájomné zmluvy, to neviem. Bohužiaľ musím povedať, škoda že nikto sa predtým so mnou 

nerozprával podrobnejšie o tomto materiáli, možno by som bol vedel aj poradiť. Ale títo ľudia 

možno majú nejaké zmluvy momentálne, možno sú ľudia predpokladám z tej Poštovej ulice, 

ktorí nemajú žiadne zmluvy. Bývajú tam bez právneho titulu nejakého. To aj z toho vyplýva, 

že tí ľudia sa súdia. Druhá vec je, že teda čo ma veľmi mrzí, voľakedy zo začiatku, keď som 

bol ešte predsedom toho občianskeho združenia, tak bolo treba pre 980 rodín v Bratislave 

poskytnúť náhradné nájomné byty alebo vyriešiť ich bytovú situáciu, dneska je to číslo 580, 

čiže 400 nájomníkov alebo nie nájomníkov ale 400 nejakých rodín vypadlo z tohto počtu. 

A čo musím teda kritizovať je to občianske združenie, že ich týchto 400 nájomníkov naproste 

nezaujíma. Lebo nie sú medzi nimi. To vedenie myslím, toho združenia, je to veľmi smutné. 

(Prosil by som potom ďalší čas ešte.) Čiže sa malo venovať pozornosti aj týmto ľuďom. Ja 

chápem ľudí z Medenej, z Poštovej a každých chápem. Aj keď nemôžeme hovoriť, že ten 

dom, ktorý sa zreštituoval a teraz budem konkrétne hovoriť Medená 35, on sa zrekonštruoval 

ako dom. Ten dom sa až potom rozdelil medzi dvoch vlastníkov. Čiže jeden je ten súkromný 

a druhý je mestská časť Staré Mesto. A teraz napríklad, problémy hneď poviem aké by boli 

ešte väčšie. Tí ľudia platia určité nájomné, kedysi bolo to nájomné a nikto to nezrušil musím 

vopred povedať opatrením Ministerstva financií číslo 1 a neskôr číslo 2. Rozdiel medzi týmito 

opatreniami bol len ten, že pôvodne Ministerstvo financií pozabudlo zobrať do toho opatrenia 

výšku nájmu, ceny nájmu pre byty, ktoré boli privatizované. Teraz nastáva taký problém, že 

áno, v súčasnosti dopláca hlavné mesto do tej ceny trhovej, ju nazvime. Do trhovej ceny to 

nájomné pre súkromných vlastníkov. Ono to nedopláca, oni sú tiež ešte stále len zavádzaní, 

ale malo by doplácať tým súkromníkom, čiže predpokladajme, že momentálne platia rovnakú 

čiastku nájomcovia aj v jednej skupine aj v druhej. Keď sa toto ale nejak vyrovná, tak títo 

nájomcovia sa pýtam, budú platiť Starému Mestu také isté nájomné? Trhové? Ako tomu 

súkromníkovi? Toto nikto zatiaľ neriešil, lebo si myslím, že tí nájomcovia, ktorí bývajú 

u toho súkromníka, tak tí si môžu povedať, že budú diskriminovaní alebo lepšie povedané sú 

diskriminovaní. Mali by platiť vyššie nájomné. A kto bude doplácať teraz, Staré Mesto tie 

peniaze? Druhá vec, že aspoň si myslím, že títo nájomcovia v dome povedzme na tej Medenej 

35 majú záujem platiť čo najnižšie za nájomné. Ale podľa toho zákona 260, ktorý teda bol 

ako posledný prijatý, podľa toho zákona sa každý rok zvyšovalo nájomné o 20 % do roku 
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2016. Čiže ľudia, ktorí dostali výpoveď nechcem teda povedať lebo sú aj takí, ktorí chodili 

sem na úrad prosiť o výpoveď, lebo boli informovaní tak, že keď dostanú výpoveď, tak oni 

dostanú náhradný byt. Keď nedostanú výpoveď, nedostanú nič. Chodili mestský policajti po 

bytoch a rozdávali výpovede s takým dopisom, všetko to mám doma odložené, kde sa im 

vysvetľovalo, že teda keď chcete bývať, (prosil by som aj ďalší čas), keď chcete bývať, tak 

musíte prijať výpoveď. Títo ľudia boli donútení k tejto výpovedi, čo sa dosť čudujem ale 

momentálne asi tí ľudia dôverujú všetci tomu, že nezostanú na ulici, aj keď som už povedal 

v úvode, že 400 bytov je len tak v lufte, tak títo ľudia, že sa nebudú nikdy súdiť. Výpoveď 

z nájmu bytu musí mať nejaké predpisy podľa občianskeho zákonníka, musí niečo obsahovať. 

Čiže by som aj odporučil ľuďom z Medenej ulice, že nech si dajú právnikovi preskúmať tie 

výpovede, ktoré si sami podali. Je to podľa mňa nezmysel, aby som si ja sám dával výpoveď 

z nájmu bytu. Čiže títo ľudia by si mali poradiť u toho právnika, či tá výpoveď je platná. 

Keby tá výpoveď nebola platná, tak nemôžu stratiť to, že majú nájomné zmluvy na dobu 

určitú, čiže mali by oni nájomné zmluvy na dobu neurčitú a v tomto zmysle by si mohli 

potom aj tieto nič by im nebránilo, si odkúpiť tieto byty do osobného vlastníctva. To je podľa 

mňa najideálnejšie riešenie pre nich. Ak nie, tak sa musia domáhať nejakými spôsobmi, aby tá 

nájomná zmluva nebola nejaká diskriminačná, tá nová. Ale nie meniť VZN. Preto by som aj 

navrhol, navrhol by som v tomto uznesení zmeniť ten návrh uznesenia tak, že vynechal by 

som písmeno b), že žiada starostu predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh na 

zmenu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o nájme bytov. Toto by som navrhoval 

vypustiť, lebo ak toto sa stane a nepoznáme konkrétny obsah tohto všeobecne záväzného 

nariadenia a ak sa toto stane, tak všetci tí nájomcovia ostatných bytov a najmä v tých 

podielových domov, lebo to sa týka všetkých, tak tú ranu tí nájomcovia, tí predchodcovia 

budú diskriminovaní spätne teda oni by si mohli žiadať odkúpenie tých bytov. To je asi tak 

všetko čo by som chcel povedať na úvod.  

Starosta: 

 Ďakujem pekne, ja len upozorním, že samozrejme to, že bude nejaká požiadanie 

starostu predložiť takýto návrh neznamená, že ten návrh bude aj schválený. Ide len o to, že či 

teda robiť na tom alebo nie. O tom je tento návrh. Tu nie je žiadne riešenie už formálne na 

zmenu legislatívy, hej? Aby sme teda boli v obraze.  

Pán poslanec Kollár faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

 Ďakujem pán Straka, že si ma toľkokrát spomínal. Určite sa nevyznám v tej 

problematike, tak ako Ty, ktorý si bol predsedom toho združenia ale stálo by za hodné sa 
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opýtať a sa ťa pýtam Ty si tak isto musel mať ten reštituovaný byt, naďalej v ňom bývaš? 

Alebo už si si ho dal do nejakého osobného vlastníctva alebo odkúpil? Ak áno, prečo tento 

manuál si nedal svojim členom, ktorých si tak dlhú dobu viedol, dnes sme nemuseli riešiť 

tieto problémy. 

Starosta: 

 Poprosím, ďakujem pekne pán Kollár, to nie sú. K veci sa snažme.  

Pán poslanec Tatár, faktická, k veci poprosím. 

Poslanec MUDr. Tatár: 

 Ďakujem, no všetkým chceme pomôcť a myslím, že tento osobitný prípad, keďže aj 

možno dobre, že o tom hovoríme ale zase tá forma nie je ani ten spôsob a čas nie je rozumný, 

lebo to treba pripraviť a my to potom schválime, ak je niečo na schválenie. Ale schváliť 

niečo, že chceme byť dobrý v budúcnosti a že niekto, kto to nemá ani premyslené, napríklad 

pán Kollár ale chce byť ešte lepší ako my, ktorí chceme byť dobrí, no tak o tomto máme 

rokovať? Ja ten prípad veľmi dlho poznám a veľmi sa teším, že sa aspoň podarilo rozdeliť 

a teda s tými ľuďmi som sa veľakrát aj v minulosti stretol a snáď sa to aj dotiahne ale spôsob, 

že my si ohlasujeme, že určite sa nám niečo v budúcnosti podarí, všetci budú chvíľku šťastní 

a sme tam, kde sme boli predtým než sme o tom rokovali, lebo nevieme ako to bude. Toto nie 

je dobré, to béčko kľudne stiahnime a informáciu prijmime. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Straka, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Straka: 

 Chcel by som ešte zareagovať. Práve áno, bolo by to také chvíľkové riešenie ale tí 

ľudia by stále žili v neistote. Nebolo by to žiadne trvalé riešenie. Bol by to nejaký taký stav, 

áno, že pomohli sme vám, viac sme vám pomôcť nemohli. Ja si myslím, že treba tým ľuďom 

pomôcť takou formou, že budú mať raz pre vždy nejakú istotu v bývaní. 

Starosta: 

Pán poslanec Dostál, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Budem sa snažiť hovoriť k veci a budem reagovať aj na niektorých predrečníkov. Pán 

poslanec Straka povedal, že niekto tu je alebo bude diskriminovaní, keď sa príjme také 

riešenie. No bohužiaľ toto je celá taká téma, že stále sa niekto cíti diskriminovaný, nájomníci 

v reštituovaných domoch sa cítia diskriminovaní voči tým nediskriminovaním, teda voči tým, 

ktoré neboli reštituované. V podielových sú istým spôsobom diskriminovaní voči tým úplne 
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diskriminovaním. Boli aj vlastníci reštituovaných domov dlhú dobu diskriminovaní. Čiže toto 

je téma, kde neexistujú dobré iba menej zlé riešenia.  

Pán poslanec Tatár hovoril o tom, že nie je rozumný čas o tom hovoriť. Ja si naopak 

myslím, že je veľmi dobré, že sme tú tému otvorili takto, rozdiskutovali. A na základe toho 

aká bude vôľa zastupiteľstva môže úrad buď pristúpiť k tvorbe novej zmeny VZN alebo novej 

VZN alebo nie. To môžeme dať najavo svojím hlasovaním podľa toho, ktoré z tých riešení 

preferujeme. Je to podľa mňa lepšie ako keby sa úrad trápil, pripravil by návrh VZN a potom 

by zistil, že neexistuje vôľa zastupiteľstva zmeniť existujúce všeobecne záväzné nariadenie. 

Zazneli tu hlasy, že otváranie všeobecne záväzného nariadenia je nebezpečné. Ja sa v tomto 

stotožňujem skôr s názorom pána starostu, že je možné zadefinovať tie podmienky tak, aby to 

nebolo nejako univerzálne, že všetky doby určité sa možno akokoľvek zmeniť na dobu 

neurčitú, ale že by sa pomenovali presne tieto prípady z podielových domov, kde došlo 

k výpovediam, kde sa dovtedajší vzťah na dobu neurčitú zo zákonných dôvodov v podstate 

z dôvodov zákonnej nevyhnutnosti zmenil na nejaký vzťah na dobu určitú. Čiže toho by som 

sa až tak neobával, lebo tu to je naozaj iná situácia, tí ľudia tam žijú desaťročia. To nie je 

situácia, že sme my na zelenej lúke postavili nové byty a potom sme nejako spravodlivo 

rozhodli, že tam dáme mladé rodiny alebo nejakých sociálne znevýhodnené prípady. Toto je 

situácia, že ľudia žijú v nejakých domoch, kde žili celý život niektorí alebo dlhé desaťročia 

a v susednom dome si tí ľudia, ich susedia, ktorí mali to šťastie, že neboli v podielovom alebo 

reštituovanom dome kúpili byt do osobného vlastníctva už dávno za cenu, ktorá sa nám zdá 

smiešna dnes.  

Ďalšia vec, tá otázka, že či sa na to pozerať tak, že už si požiadali o náhrady, tak majú 

dostať náhrady alebo majú ostať v tých súčasných bytoch. Ale veď preboha, že prečo sa 

vôbec mestská časť začala zaoberať tým reálnym rozdelením tých bytov. Aby tí ľudia, ktorí 

tam teraz žijú odišli bývať niekde do Dúbravky alebo Petržalky a my sme mali nejaké voľné 

byty, ktoré môžeme niekomu prideliť alebo ich môžeme predať? Však sme to začali robiť 

práve preto. (Poprosím o ďalší príspevok.) Začali sme to robiť práve preto, aby sa aspoň časť 

tých ľudí nemusela sťahovať. Aby mohli ostať vo svojich bytoch, čiže podľa mňa treba určite 

hľadať riešenie také, aby tam mohli ostať, aby sa nemuseli sťahovať a nie že my budeme mať 

voľné byty, s ktorými potom nejaká komisia niečo určí, že kto sa tam nasťahuje a oni sa po 

desaťročiach odsťahujú na koniec Dúbravky.  

Pokiaľ ide o výšku nájmu, tak tam by bolo dosť paradoxné, ak by sme prijali riešenia 

alebo presadzovali riešenie, že to má byť trhová cena, lebo tú trhovú cenu potom bude mesto 

kompenzovať. Čiže mestská časť bude mať vyšší príjem a bude jej to kompenzovať mesto. To 
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by mi prišlo teda dosť absurdný vzťah medzi mestom a mestskou časťou, lebo my nie sme 

súkromný vlastník. Takže ja sa prihováram za to uznesenie tak, ako je navrhnuté a myslím si, 

že treba hľadať riešenie aj v podobe všeobecne záväzného nariadenia ak je potrebné, aby 

mohol byť obnovený ten vzťah na dobu neurčitú a potom samozrejme v druhom kroku sa asi 

potrebné baviť o tom, že za akých podmienok je to možné odpredať, aby to bolo v súlade 

s legislatívou. 

Starosta: 

 Pán poslanec, ďakujem veľmi pekne za Váš príspevok diskusný.  

Pán poslanec Straka, nech sa páči, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Straka: 

Ja by som chcel k tomu povedať ešte toľko, že áno to je jeden spor, ktorý vznikol tým, 

že došlo k reštitúcii a treba si pozrieť hneď na začiatok tie reštitučné zákony čo hovoria až 

potom sa venovať tým ďalším zákonom. Lenže vtedy to bolo taký hurá systém, všetko sa 

privatizovalo, či to boli fabriky, či to boli domy. Reštituovalo sa. A problém nastal potom 

taký, keď vlastníci si podali do Štrasburgu žalobu, vlastníci uspeli ale nájomcovia tiež dali do 

Štrasburgu žalobu a súd v Štrasburgu neprijal túto sťažnosť. Neprijal ju iba z jedného dôvodu, 

že Slovensko sa stalo členom Rady Európy od marca 1993 a v januári 1993 vstúpil tu do 

platnosti zákon 182, ktorý hovoril o možnosti odkúpiť si tieto byty. Čiže Štrasburg sa vyhol 

tomu rozhodovaniu. Ale nie že by zamietol tých nájomcov. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, faktická pán poslanec Dostál. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Reagujem na faktickú pána poslanca Straku. Áno, mnohé veci sa tu robili hurá 

systémom ale teda v tomto si dovolím nesúhlasiť s tým, čo ste povedali napriek všetkému 

rešpektu k problémom ľudí, ktorí sa ocitli v tých reštituovaných domoch a dodnes z toho majú 

problémy. To nebol žiadny hurá systém. To nebola žiadna vymyslená privatizácia. 

Jednoducho ľuďom komunisti ukradli ich vlastníctvo a po novembri 1989 bola tá krivda 

napravená, bolo im to vlastníctvo vrátené. To bolo niečo úplne normálne, prirodzené 

a správne. Problém je, že sa nevyriešil problém ľudí, ktorí žili v tých reštituovaných domoch. 

Ale tvrdiť, že to bolo hurá systém alebo niečo zlé, tak to voči tomu sa ohradzujem. A keďže ja 

som reagoval faktickú na Vašu faktickú, tak Vy už nemôžete teraz reagovať faktickou. 

Starosta: 

Áno, to som chcel povedať, takže pán poslanec Straka, ak chcete, môžete reagovať 

teraz diskusným príspevkom.  
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Pán poslanec Holčík, nech sa páči. Diskusný príspevok. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Materiál číslo 26 je nadpísaný slovom informácia. Informácia sa berie na vedomie ale 

už o nej diskutujeme pol hodiny. Pán Straka ako aj tuto kolega Tatár povedali, že by bolo 

dobré zrušiť ten bod b) toho uznesenia a ja teda podávam návrh, aby sa hlasovalo len o tom 

a) a aby sa to b) zrušilo. 

Starosta: 

Môžete aj samostatne o každom hlasovať. Ďalej, niekto má ešte k tomu diskusný 

príspevok? Ďakujem pekne. Ja len chcem povedať jednu vec, je tu ten problém objektívne... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Áno, ja na záver ako predkladateľ by som dovolím si... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Koniec diskusie, končím diskusiu. A len som chcel, že je tento problém tu je. Mestská 

časť vie tento problém vyriešiť, to znamená, v rámci sú tu právne nástroje ako to vie vyriešiť. 

Samozrejme nevieme vyriešiť tú krivdu a proste situáciu všetkých ale je tu možnosť aspoň 

časť. Aj keby sme len jedného človeka takto vedeli vyriešiť, tak myslím si, že má to význam. 

Naozaj chcem vás poprosiť, že toto je vec, ktorá je podľa mňa dôležitá, pretože ja nechcem 

hovoriť o tých ľuďoch, o ktorých sa to týka, ktorí v tých podielových domoch žijú. Sú to 

naozaj ľudia, ktorí aj pre túto krajinu urobili veľa a naozaj ocitli sa proste v zlom čase na zlom 

mieste respektíve dostali sa do bytu, ktorý bol neskôr takýmto spôsobom. Ja ešte tu mám 

jednu vec, je tu ešte jedna požiadavka na vystúpenie pán Šulek z Medenej 35 ešte by chcel na 

záver trojminútové vystúpenie, takže ak súhlasíte s tým, aby vystúpil tie tri minúty, tak 

poprosím vás zdvihnite ruky, ak súhlasíte. Ďakujem pekne, tak pán Šulek poďte dopredu 

a máte  tri minúty, aby ste sa vyjadrili. 

Pán Šulek, občan: 

 Dobrý deň, páni a dámy, chcel by som reagovať na príspevok pána poslanca Straku. 

Zrejme došlo k nedopatreniu alebo taká podivná replika vznikla. My sme museli požiadať 

o výpovede, nie dávali sme výpovede. My sme museli a boli sme donútení, lebo v opačnom 

prípade by sme jednoducho by sme nedostali náhradu a nedostali by sme sa do režimu 

náhradného bytu. To je nedorozumenie a nechápem celkom vzhľadom na predkladateľa pani 
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doktorku, ktorá vymedzila istý právny rámec možného riešenia. A Vy, pán inžinier, sa 

zaoberáte starosťami celej problematiky, čo chápem, pretože máte s tým poznanie, skúsenosť 

a dlhé roky ste v tom robili ale zrejme je to tak relevantná vec, ktorá si v tomto smere zaslúži 

pozornosť a riešenie. Mne je osobne veľmi ľúto, lebo dnes nikto nevie aký kľúč bol na 

rozdelenie, že vy budete patriť pod reštituentov a my budeme patriť pod mesto. To nikto vám 

dnes ani nám nezodpovie, nezodpovedal do tejto chvíle nezodpovedal. Takže toto je ten 

kľúčový rozhodujúci moment, že je tu snaha, pokus o riešenie konkrétneho daného prípadu, 

ktorý vznikol v rámci situácie, v rámci okolností. Všetci tvrdia, že zákon podľa 260, keď 

ideme je nedobrý, nevyhovuje ani jednému, ani druhému, ani tretiemu, ani reštituentom, ani 

mestu, ani nájomcom, proste nie je dobrý. To je prvá snaha konkrétna na tejto pôde sa touto 

témou zaoberať korektne, seriózne ale je relevantne vymedzená od bodu A povedzme do 

bodu D. Ja neviem ako by som sa mal postarať o blaho tých, ktorí sa dostali pod reštituentov. 

Ja vás chápem ale potom nerozumiem tej rétorike o tom, že teraz tu nevyriešime celý problém 

reštitúcie ako taký. Tu je de facto de jure rozdelenie Medenej 35. Tak taký je stav. Pre nás pre 

všetkých ako sa o tom bavíme, to je objektívna situácia. Ďakujem za pozornosť. 

Starosta: 

Ďakujem pekne pán Šulek. Ďakujem. A teraz vlastne poprosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia, nech sa páči. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Dostali sme návrh totožný od pána Straku, od pána Holčíka a to zrušiť bod b) z návrhu 

uznesenia, čiže vypustiť bod b).  

Starosta: 

 Môžeme hlasovať oddelene o každom jednom? Či chcete hlasovať o tomto návrhu, že 

vypustiť hej?  

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Dobre. V poriadku, takže nech sa páči, hlasujte teraz o pozmeňujúcom návrhu, aby bol 

bod b) vypustený z návrhu uznesenia. Nech sa páči hlasujte. Prezentujte sa, dámy a páni, 

a hlasujte. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

 Hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 
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Starosta: 

 Ďakujem, za hlasovalo 7 poslancov, proti boli 10, 5 sa zdržali. To znamená, tento 

návrh neprešiel, ďalej poprosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

 ... žiaden iný návrh, tento návrh neprešiel čiže hlasujeme o materiáli tak, ako bol 

pôvodne predložený. 

Starosta: 

 Ďakujem pekne, dámy a páni, prezentujte sa prosím. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

 A hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za hlasovalo 17 poslancov, 5 sa zdržali. Návrh bol schválený. 

Ďakujem pekne. Takže poďme teraz k bodu, ďalej bod č. 10 s istým sklzom časovým.  

 

10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave 

(Pistoriho palác) pre Divadlo bez Domova ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Starosta: 

Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova číslo 25, Pistoriho palác, 

pre Divadlo bez domova ako prípad hodný osobitného zreteľa. Poprosím pani inžinierku 

Malinovú. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Bez úvodného slova? 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Poprosím predsa len, asi by to bolo treba uviesť, možno skúste uviesť všetky tieto štyri 

body naraz jedným úvodným slovom a potom vlastne otvorí sa diskusia. Nech sa páči. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového: 
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Ďakujem veľmi pekne. Vážení poslanci, vážené poslankyne, predkladáme návrhy číslo 

10, 11, 12 a 13 týkajúce sa nájmu nebytových priestorov v Pistoriho paláci. Ide v postate 

o štyri subjekty: Divadlo bez domova, divadlo Equiteatro, 4Arts Therapy alebo predtým 

známe ako divadlo Len Tak Tak a organizáciu Projekt Fórum. Všetky tieto štyri subjekty mali 

uzavreté alebo teda majú stále uzatvorení nájomné zmluvy s mestskou časťou Bratislava-Staré 

Mesto z roku 2015, kedy tento nájom bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením 

číslo 66/2015 zo dňa 23.6.2015. Všetky nájomné zmluvy boli uzatvorené na dobu určitú do 

31.7.2017. To znamená, blíži sa koniec platnosti týchto nájomných zmlúv. Všetky štyri 

subjekty prejavili vôľu zotrvať v Pistoriho paláci a pokračovať v nájme nebytových 

priestorov.  

Pokiaľ ide o podmienky, v postate pre všetky štyri subjekty tie podmienky, pokiaľ ide 

o výšku nájomného zostávajú nezmenené, je tam to nájomné 16,60 eur meter štvorcový rok 

plus služby za a služby sú povinné všetky tieto subjekty si platiť výlučne vo vlastnej réžii plus 

pokiaľ ide o podmienky, boli stanovené nové podmienky v súvislosti s tým, že mestská časť 

má záväzky vyplývajúce z projektovej zmluvy, to znamená, boli stanovené podmienky 

vyplývajúce priamo z projektovej zmluvy a to pokiaľ ide o vyberanie vstupného od 

návštevníkov v bode d), kde je povinnosť vyberať vstupné za jednorazový vstup nie vyššie 

ako tri eurá na osobu, ďalej osobám s preukazom ŤZP, mladistvým a dôchodcom musí byť 

povolený prístup zdarma, všetky priestory musia byť využívané z osemdesiatich percent 

predovšetkým na kultúrne účely. Ďalej nájomca je povinný zabezpečiť tieto nebytové 

priestory prístupnosti verejnosti, nájomca je povinný zasielať prenajímateľovi pravidelne 

a v dostatočnom predstihu program o realizovaných divadelných a iných kultúrnych 

podujatiach, tento program následne potom naše oddelenie kultúry zasiela Úradu vlády 

a zároveň nájomca je povinný rešpektovať prevádzkový režim Pistoriho paláca stanovený 

oddelením kultúry. Všetky tieto osobitné podmienky boli každý jeden subjekt naň upozornení, 

nemajú s tým nejaký zásadný problém. Rokovalo sa s každým jedným subjektom. Majú aj 

napriek tomu, že boli upozornení, že v prípade ich porušenia budú tvrdo sankcionovaní, majú 

záujem naďalej v Pistoriho paláci zotrvať.  

Pokiaľ ide o Divadlo bez domova a divadlo Equiteatro, doba nájmu sa navrhuje na 

dobu neurčitú. Výnimka je v prípade 4Arts Therapy a organizácie Projekt Fórum, kde na 

navrhuje doba do 30.9.2017 a to z toho titulu, že 4Arts Therapy využilo našu ponuku a chce 

od 1. októbra pôsobiť alebo mať tie to kancelárske zázemie na Obchodnej 52 a divadelnú 

činnosť bude naďalej prevádzkovať v Pistoriho paláci v súčinnosti s Divadlom bez domova 
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a s divadlom Equiteatro. Pokiaľ ide o Projekt Fórum potom, následne táto organizácia by bola 

presťahovaná do priestoru po divadle 4Arts Therapy. Toľko asi v skratke. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Asi by sme mali diskutovať o každom. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Neviem, či to je možné, neviem, či to z procedurálneho hľadiska, Pavlíka, je to možné 

diskutovať o všetkých štyroch bodoch naraz? 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Dobre, dobre, takže otváram diskusiu k všetkým teda štyrom bodom. Nech sa páči, 

pani poslankyňa Remišová, nech sa páči, diskusný príspevok. 

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

Ďakujem veľmi pekne, na úvod by som len chcel povedať toľko, že pôsobenie 

neziskových organizácii v Pistoriho paláci pokladám za prínos a bola by som rada, keby sa 

kultúrne aktivity v Pistoriho paláci udržali a keby Pistoriho palác ostal naďalej takým 

komunitným kultúrnym centrom. Dosť ma prekvapilo, že tieto dve organizácie, dve zo 

štyroch majú zmluvu do len do toho 30.9., aj keď teda tam sa píše, že pristúpili na to, že 

presťahujú svoje sídlo na Obchodnú ulicu. Tu by ma zaujímalo, že či ste ich na to, či bol na 

nich vyvíjaný nejaký tlak, aby to prijali. 

A takisto by som využila tento diskusný príspevok na to, aby som poukázala na 

niektoré problémy a síce napríklad otváracie hodiny Pistoriho paláca. Niektoré občianske 

združenia tam robia aj divadlá alebo chcú pracovať aj v neskorších hodinách, otváracie 

hodiny sú len do osemnástej hodiny, čo je problém. Takisto ráno sa to otvára až od ôsmej 

hodiny, čiže nemôžu tam prísť skôr, takže možno by bolo dobré, keby sa tento problém 

vyriešil. Takisto tieto organizácie platili nájom, hoci počas rekonštrukcie tieto priestory 

nemohli užívať, či sa rozmýšľalo nad nejakým, ja neviem, odškodnením, kedy oni v podstate 

museli svoje predstavenia zrušiť, pretože sa rekonštruoval palác, rekonštruovali sa aj okná.  

Takže ešte raz, by som bola veľmi rada, keby sme nevyháňali tieto organizácie od  

nás, ak teda tieto dve nechceli odtiaľ odísť a aby sme sa snažili ten kultúrny život v Pistoriho 

paláci za každú cenu udržal a myslím si, že neziskové organizácie, ktoré v Pistoriho paláci 

pôsobia, sú veľkým prínosom. Ďakujem. 
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Starosta: 

Ďakujem pekne, pokiaľ ide o tú prevádzku, viete dobre, že Pistoriho palác bol 

zaradený do siete kultúrnych zariadení, to znamená, má ho v správe oddelenie kultúry. 

Neviem, akým spôsobom sú nastavené tie otváracie a zatváracie hodiny, to možno vysvetlí 

vedúca kultúrneho oddelenia pani Janegová.  

Faktická poznámka, pani Španková. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, faktickú na Veroniku. Ja som sa zúčastnila posledných rokovaní so 

všetkými občianskymi združeniami, dohodli sme sa, že divadlo Len Tak Tak, keďže sme ho 

požiadali,  že či by mohlo uvoľniť svoje priestory na to, aby sme mohli do týchto priestorov 

presunúť knižnica, čiže Projekt Fórum, divadlo Len Tak Tak súhlasilo s touto možnosťou 

presunu, čiže my sme sa dohodli tak, že ak teda by materiály, ktoré sú dnes predložené prešli 

v takomto návrhu ako sú, tak októbra by divadlo Len Tak Tak prešlo na Obchodnú 52, čím by 

sa uvoľnilo v ľavom. Rozdelili sme v podstate Pistoriho paláca na dve krídla. Ľavé krídlo, 

ktoré by slúžilo vyslovene občianskym združeniam a aktivitám takéhoto druhu a pravé krídlo 

by slúžilo na rôzne kultúrno-spoločenské aktivity, ktoré by usporadúvalo Staré Mesto, pre 

samozrejme pre všetky občianske združene ale aj pre nich. Čiže bolo by otvorené všetkým. 

Preto sme vlastne to takto... 

Môžem poprosiť ešte, síce viem, že to je faktická. 

Starosta: 

Je to faktická a ja si myslím, že pani... 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ale aby som, keďže som sa zúčastnila... 

Starosta: 

Nie nie, poprosím, skúsme potom diskusný príspevok. 

Pani poslankyňa Uličná... 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Potom dokončím. 

Starosta: 

... nech sa páči, diskusný príspevok. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ja by som sa chcela spýtať, čiže dneska je situácia taká, že všetky divadlá odstávajú na 

svojom mieste v tých istých priestoroch, ktoré obývali doteraz? A v podstate druhá otázka, 

ako dopadlo to piatkové rokovanie, ktoré malo byť s Projektom Fórum, čiže oni pristúpili na 
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vami navrhované podmienky? Ako chce to by ma veľmi zaujímalo, pretože toto sú pre mňa 

ako nové informácie, lebo boli informácie, že naozaj Projekt Fórum má pocit, že je nich 

vyvíjaný nátlak, že sa má sťahovať, že to neni celkom úplne kóšer a že potrebujete priestory 

ako teda na mieru dalo spraviť knižnicu a chce teda v tých priestoroch zostať, zotrvať. Čiže 

tieto veci sú nám známe, čiže ja som teraz prekvapená, nakoniec aj materiál hovorí o tom, že 

doba nájmu alebo teda je tam na dobu určitú do 30.9. a zároveň mi tam nevidím, možno som 

si zle čítala materiál, že to ďalšie ich záväzné pôsobenie, že kde budú potom, hej? Alebo teda 

možnože mám ja zlé informácie. 

Starosta: 

Pani Malinová, nech sa páči. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového: 

... uviesť na pravú mieru. Nikto nebol stadiaľ vyhadzovaný, to vôbec netreba takto 

odkomunikovať. My sme rokovali naozaj so všetkými subjektmi. Divadlo Len Tak Tak bolo 

informované  o tom, že by sme potrebovali uvoľniť tie priestory v tej pravej časti toho krídla, 

nakoľko tam vlastne chce, sa chcú tie kultúrne a spoločenské podujatia realizovať. Na to 

divadlo Len Tak Tak prijalo veľmi rado ponuku s tým, že by malo to kancelárske zázemie na 

Obchodnej 52, ale to sharovanie tej divadelnej sály, tej najväčšej miestnosti, ktoré sa 

nachádza v tom ľavom krídle im zostane ponechané, to znamená, budú tam ďalej realizovať 

svoje divadelné predstavenia v súčinnosti s Divadlom bez domova a v súčinnosti s divadlom 

Equiteatro. Pokiaľ ide o Projekt Fórum, my sme s nimi rokovali ešte aj v piatok, to je pravda, 

prišla v zastúpení len pani Šimečková s tým, že nemala kolegyňu vedľa seba, takže záväzné 

stanovisko k nášmu nejakého návrhu ako to riešiť sa nevyjadrila, ale ich základnou 

požiadavkou na všetkým našich vzájomných rokovaniach bolo zotrvať v Pistoriho paláci. 

Starosta: 

Pani s diskusným príspevkom, pani Ďuriš Nicholsonová, nech sa páči. 

Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová: 

Ďakujem veľmi pekne. No ja som celkom prekvapená tým, čo hovoríte, pani 

Malinová, lebo ja mám teda diametrálne odlišné informácie pokiaľ ide o Projekt Fórum. Vy 

ste teda uvádzali tieto tri body s tým, že so všetkými partnermi vlastne došlo k dohode a že 

veľmi radi teda sa presťahujú divadlo Len Tak Tak na Obchodnú a Projekt Fórum sa 

presťahuje do uvoľneného priestoru po Divadle, ale to tak nie je. Ako dohoda vždy spočíva na 

tom, že sa dohodnú všetky zúčastnené strany a ja vám môžem povedať teda čerstvú 

informáciu. Ja som tam včera išla do Pistoriho paláca, zhovárala som sa ľuďmi, ktorí 

zastupujú teda Kalinovskú knižnice, teda Projekt Fórum, bola som tam aj s pani Satinskou, 
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vidím, že aj tá sa prihlásila. Boli sme tam na tej čítačke, veľmi pekná akcia a celá tá akcia 

bola zorganizovaná vlastne ako protest proti tomu, čo sa zamýšľa urobiť s Kalinovskou 

knižnicou. Totižto Projekt Fórum sa vám snažil vyjsť v ústrety s tým, že ak pani Janegová 

potrebuje nejakú zázemie, ako to teda ona tlmočila proste kancelárske priestory v Pistoriho 

paláci, nerozumiem tomu, že prečo to práve musia byť tie priestory, ktoré si Projekt Fórum 

zrekonštruoval na vlastné náklady a neviem, či ste tam boli pani Malinová a či ste videli tú 

obrovskú knižnicu, ktorú si oni nechali vyrobiť na mieru. Neviem si predstaviť, že ako si asi 

vy predstavujete, to nie je ikeácka knižnica, ktorú zoberiem a prenesiem niekde o poschodia 

vyššie, ale to je na mieru urobená knižnica za 10 000 eur, ktorá sa prehýba pod ťarchou kníh. 

A tie knihy majú v sebe skrytú istú hodnotu. Nie len ako hodnota tých kníh ale aj to, že od  

koho pochádzajú tieto knihy a to, že sa títo vzácni ľudia postarali o to, aby tie knihy boli 

prevezené zo Švajčiarska na Slovensko, teraz sa katalogizujú a je podľa mňa úžasné, že niekto 

zo súkromných zdrojov chce túto knižnicu otvoriť pre verejnosť a to sa malo udiať práve 

v septembri. A skutočne, ja si viem predstaviť, že divadlo so živými hercami prejde proste do 

nejakých iných priestorov na Obchodnú. Ale neviem si predstaviť, že všetky tie knihy spolu 

s tou knižnicou za 10 000 eur a tie zrekonštruované priestory oni proste prenesú do kumbálku 

o štyridsiatich metrov štvorcových v inom krídle Pisotriho paláca. A prečo by to mali robiť. 

Dokonca ponúkli pani Janegovej, že keďže teda ona potrebuje zázemie, pretože Zichyho palác 

nestačil, ona potrebuje zázemie na svoje kultúrne akcie, tak je ponúkli vedľajšiu miestnosť, 

kde nie je nainštalovaná tá knižnica, že to môžu teda zdieľať. To bolo odmietnuté. Ja nevidím 

dôvod, prečo pani Janegová by nemohla ísť do uvoľneného priestoru po divadle a mestská 

časť nech jej to zrekonštruuje. Na to nevidím dôvod. 

Viete, ja som včera sa podozvedala tam rôzne informácie, napríklad došlo k diskusii 

medzi pani vedúcou odboru kultúry a ľuďmi, ktorí zastrešujú ten projekt a keď sa pýtali, že 

vy hovoríte stále o nejakých kultúrnych akciách (poprosím ešte jeden diskusný príspevok), 

aké sú to tie diskusné, teda tie kultúrne akcie? Tak okrem iného bola spomenutá ako jedna 

z možností módna šou pani Rehákovej. To sme sa kam dopracovali? Že ideme vymeniť niečo, 

čo funguje, niečo, čo je určite kultúrnou pridanou hodnotou, niečo, čo má opodstatnenie 

v Pistoriho paláci pre širokú verejnosť za niečo neurčité, ba by som povedala až niečo, čo je 

pomýlené s nejakou kultúrnou hodnotnou alebo s kultúrnym podujatím.  

Tiež som sa dozvedela, a to by som aj chcela teda vysvetlenie, že prečo napríklad do 

tých priestorov sprevádzaný pani Janegovou chodí napríklad pán podnikateľ Miškov obzerať 

si tie priestory a kýve hlavou, že či sú to vhodné priestory alebo nie sú to vhodné priestory, 

Pre koho tie priestory vlastne mestská časť chce. Ako nie je mi to celkom zrejme a keďže vy 
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nemáte jednoducho silu týchto argumentov, ja pokladám za úplne zbytočné a pokladám to za 

šikanu, aby my sme tlačili na Projekt Fórum, aby knihy a aby opustili zrekonštruované 

priestory a aby prenášali teraz knihy aj s knižnicou na mieru za 10 000 eur do nejakého iného 

priestoru. A podotýkam, že celá tá budova bola rekonštruovaná z nórskych fondov a to nebolo 

len tak, to nebolo kvôli budove ako takej, ale to bolo aj kvôli tomu, čo sa v útrobách tej 

budovy skrýva. A to sú práve tie neziskovky so všetkými aktivitami, teda ktoré oni robia, 

pokiaľ divadlá súhlasia s tým, že budú presťahované v poriadku. Ale nezavádzajte nás tým, že 

došlo k dohode so všetkými zúčastnenými, pretože to tak minimálne pri Kalinovskej knižnici 

a pri Projekte Fórum nie je. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, ja by som poprosil pani vedúcu kultúry, keby sem prišla a vysvetlila 

tieto veci, ktoré tu boli alebo priamo odtiaľ. 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Dobrý deň. Po prvé veľmi ma mrzí, čo tu teraz odznelo. Včera celú tú diskusiu, tú 

čítačku nahrávali. Neviem, ak sú korektní, tak je to stále na internete, pokiaľ nezrušili ten môj 

príspevok, ktorý som tam ja mala. Nič, čo ste tu, pani Nicholsonová, povedala, nič z toho nie 

je pravda. Stačí si pozrieť naozaj celú tu čítačku, keď to nahrávali, čo sa tam povedalo, čo 

bolo povedané. Čo sa týka ďalších veci, zareagujem aj na pani Remišovú. Nie je pravda, že sú 

také otváracie, že je taká otváracia doba. Tam Film Europe hrá o ôsmej, tak ako sa môže 

o šiestej zatvárať. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Ja vidím korektnejšieho pána Krebsa, pán Krebs, povedzte poprosím Vás teda potom 

ako to je. Doteraz sa otváral Pistoriho palác o deviatej a zatváral sa o dvadsiatej druhej, 

niekedy o dvadsiatej tretej. Z toho dôvodu, že Film Europe tam má každý večer predstavenie. 

Ma veľmi mrzí, že si nepreverujete informácie. Ma veľmi mrzí, ma veľmi mrzí, pani 

Nicholsonová, ja som tam včera prišla, nestihla som prísť na začiatok, bola tam aj pani 

Satinská, bol tam pán Vagač, ma veľmi mrzí, že takýmto spôsobom to nejakým spôsobom 

interpretujete, pretože zďaleka to vôbec nie je pravda. Tu, že niektorí ľudia sa tam, áno, 

rozprávali sme sa o tom, čo sa tam plánuje jedno s druhým k tým akože k tej pani Rehákovej, 

veď to je úplne smiešne. Tam sme sa bavili o tom, že čo všetko by sa tam dalo robiť a som 

všetkých pozvala, že budem šťastná, keď tam každý hovoril, že ten je z kultúry tam je, že 
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spoločne urobíme z toho výkladnú skriňu. Naozaj som ich pozvala, pozvala som ich, aby sa 

takéto krásne čítačky robili aj na iné témy, nielen keď akože.  

Viete, čo ma najviacej mrzelo? Ja som stála pri bráne, ja som sa pýtala ľudí, že načo 

prišli, že prečo prišli čítať. Viete, čo mi povedali? Že Staré Mesto chce zrušiť Kalinovskú 

knižnicu. V živote sme toto nepovedali, v živote takáto veta neodznela, my sme hľadali 

riešenia. Skutočne, pani Španková naozaj si dala tú námahu a hľadala všetky možné riešenia, 

pretože ich jedinou podmienkou bolo, aby zostali v Pistoriho paláci. Oni v tom Pistoriho 

paláci zostanú. Zostanú tam všetky subjekty. Ani jeden jediný subjekt, sme im síce ponúkli 

možnosti Dostojevského rad, Obchodná ulica, ale v konečnom dôsledku keď mali tú 

podmienky, aby zostali v Pistoriho, urobili sme všetky možné, zvážili sme všetky možné 

riešenia, aby tam zostali. Bola tam aj taká, že prečo mi by sme nemohli sedieť v ľavom krídle. 

Ja vám poviem úprimne. Neviem, ja som aj tým dámam a pánom, ktorí tam včera sedeli som 

sa spýtala, či oni realizujú kultúrne aktivity, či vedia, čo to všetko obnáša. Či vedia, že na to 

človek potrebuje pripraviť sálu, ozvučiť sálu, technické zabezpečiť všetky veci, skoordinovať, 

aby všetko naozaj klapalo. Keď ja budem sedieť, nie toto nie je o mne, lebo to tam 

v budúcnosti musí, ste spomínali moje meno, v budúcnosti tam musí byť personálne 

zabezpečenie viacerých, nie to je, teraz ja suplujem úlohu správcu, suplujem. Keď tam 

prídem, sedím na vrátnici. Každá jedna organizácia, ktorá tam je, má svoje zázemie. Staré 

Mesto, ako správca budovy to svoje zázemie tam nemá. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Teraz to vysvetľujem, práve je to o tom, že keď už niečo organizujete, potrebujeme 

mať všetko pod palcom, tadiaľ ľudia chodia, tam je vrátnica, tam sú tam je vchod my budeme 

organizovať kultúrno-spoločenské podujatia v pravom krídle. Ľavé krídlo sa stane nejakou 

nezávislou časťou, nejaké nezávislé kultúry, všetky tieto neziskové organizácie, ktoré tam 

pôsobia budú pôsobiť naďalej, budú pôsobiť vo vlastnom režime v ľavom krídle. Ja sa teraz 

spýtam, Vy ste hovorili, pani Nicholsonová, že divadlá, keď že nie je problém. No ja myslím, 

že je. Lebo divadelná sála sa nedá presťahovať. Divadelná sála mňa ozaj musí spĺňať nejaké 

technické kritériá všetko. Ale poskladaná knižnica ako skladačka z poličiek, aj keď na mieru 

ale je to stále skladačka. Z jednej miestnosti do druhej. Čo ja im to osobne prídem pomôcť. 

Akože to zasa mi nehovorte, veď toto, naozaj tu ide, nikto nechce likvidovať žiadnu knižnicu. 

Chceme im, aby tam naozaj fungovali, aby sme fungovali v symbióze, aby sme tam spoločne 



120 
 

akcie robili. A tieto naozaj dezinformácie, ktoré tu odzneli, veľmi ma to mrzí, pretože naozaj 

veľmi ma to mrzí, mrzí ma to aj z hľadiska pani Šimečkovej, že takéto niečo vôbec sa tu šíri. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka, nech sa páči. 

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

No, pani Janegová, ste povedali, že boli otváracie hodiny o deviatej, to ste teraz 

povedali tak, áno, a ja som tvrdila okrem toho, že niektoré organizácie potrebujú, keďže majú 

predstavenia pre deti napríklad o deviatej, tak potrebujú tam byť skôr, napríklad o ôsmej. Čiže 

nie je to zlé zisťovanie informácii, skrátka ja si svoje informácie overujem, nebojte sa. K pani 

Nicholsonovej, ďakujem jej za príspevok, ja som k tomu chcela dodať toľko, že ja nechápem 

o akom zázemí pre oddelenie kultúry sa hovorí, teda to by som chcela ešte raz vysvetliť, čo to 

znamená zázemie pre oddelenie kultúry. Oddelenie kultúry má zázemie tu na úrade... 

Starosta: 

Nie. 

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

... a nemyslím si, že by sa teraz malo expandovať do ďalších kultúrnych pamiatok, 

Zichyho, Pistoriho a všade malo zázemie pre oddelenie kultúry. Skrátka oddelenie kultúry má 

svoje pracovisko tu na úrade, tu na úrade má pôsobiť a nemá zaberať... 

Starosta: 

Pani poslankyňa... 

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

Nemohlo by... 

Starosta: 

Prepáčte, nehovoríte dobre, nie je to tak.  

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

Ja sa pýtam, čo to. Ja sa pýtam, čo to znamená zázemie pre oddelenie kultúry, že 

kancelárie pre oddelenie kultúry alebo čo to znamená. 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Pani Remišová, môžem odpovedať? 

Starosta: 

Pani poslankyňa Španková, faktická poznámka, najskôr faktické. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ja by som chcela len upozorniť, že my keď sme rokovali v Projekt Fórum, my sme 

vždy hovorili, že my ich tam chceme mať a budeme hľadať priestory, alebo nejaké možnosti, 
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ako tú Kalinovskú knižnicu zachrániť. Z našej strany nikdy nepadlo slovo, že by sme my túto 

knižnicu nechceli zachovať. Boli sme spoločne s pani Šimečkovou aj s pani Bukovou pozrieť 

si aj v Pistoriho paláci iné priestory, kde by to mohlo byť. Žiaľ, tam z technických dôvodov sa 

to nedá. Keď sme sa lúčili s pani Šimečkovou mi povedali, že v podstate pre nich je 

najdôležitejšie, je to jedno kde, ale proste ostať v Pistoriho paláci. Čiže nebolo presne 

povedané, že musí to byť na tom mieste, pretože sme boli pozrieť aj inú miestnosť, kde chceli 

sa presťahovať ale tá z technických možností tam nebolo možné, kvôli tomu, že tam je 

únikový východ a my musíme zabezpečiť tento únikový východ. Čiže toto tiež nie je pravda, 

že mestská časť s nimi nekomunikovala v tom, že by mali ostať v Pistoriho paláci, ale že 

musia ísť preč. Nie. My sme hľadali akúkoľvek možnosť, aby tam zostali. Preto sme potom 

začali rokovať s občianskymi združeniami. Rokovali sme s každým jedným samostatne, či sa 

dá, že by oni si vedeli predstaviť svoju činnosť niekde inde. Až nakoniec sme dospeli k tomu, 

že Divadlo bez domova tam má okolo desať alebo koľko ľudí, čiže sme uznali, že fakt oni pre 

nich nejaký iný priestor nie je možný, takže oni tam ostávajú s tým, že využívajú aj tú 

divadelnú miestnosť. Divadlo Equiteatro takisto. Oni majú rôzne tie kulisy a tieto výrobky, 

ktoré takisto tam potrebujú. Až nakoniec Divadlo Len Tak Tak povedalo v poriadku, nám 

vyhovuje aj iný priestor s tým, že budeme chodiť na divadelné predstavenia do Pistoriho 

paláca. Čiže divadelnú miestnosť v Pistoriho paláci budú využívať tri divadlá i naďalej. I keď 

to jedno tam nebude sídliť, ak teda sa dohodneme, ak to schválime v septembri. Čiže v tomto 

bol ten rozdiel a keď som odchádzala s pani Šimečkovou sme sa dohodli, že skutočne budem 

hľadať priestor v Pistoriho paláci pre nich, aby boli spokojné. Ďakujem. 

Starosta: 

Pardon, to bola, ja som to, neustriehol som to. Ospravedlňujem sa, pani Nicholsonová, 

nech sa páči, faktická. 

Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová: 

... nevidím ich tu, ale teda dúfam, že tu je pani Šimečková. 

Starosta: 

Je tu, je tu. 

Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová: 

K tomu asi vyjadrí pani Šimečková, pretože ja som s ňou včera teda zoči voči 

rozprávala, aj pani Satinská tam bola, ako som už hovorila. Takže viete, pani Janegová, Vy sa 

prosím Vás pekne nezužujte na to, že Vy im tu ako zdemontujete tú postavanú knižnicu, 

pretože tu vôbec nejde len o tú knižnicu. Tu ide o to, že vy chcete si uzurpovať proste právo 

obývať na vaše zázemie priestory, ktorí sú zrekonštruované. Tie priestory tam predtým, ako 
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tam oni prišli vôbec tak nevyzerali. Oni si to zrekonštruovali na vlastné náklady a majú ísť do 

priestoru, ktorý jednoducho zrekonštruovaný nie je. To nezužujme to prosím vás pekne iba na 

nejakú, podľa Vás teda, skladačkovú knižnicu urobenú na mieru.  

Ďalšia vec, ja som vôbec nepovedala, že divadlá sa môžu len tak. Nie! Divadlá 

pravdepodobne súhlasili s tým, čo im mestská časť navrhla a preto ja tu nemám akým 

spôsobom spochybňovať. Ale spochybňujem to, čo ste povedali, že došlo k dohode, pretože 

včera som bola svedkom toho, ako ľudia chodili na tú verejnú čítačku a všetci sme sa tam 

bavili o tom, že to jednoducho v pohode nie je. Ideálne by bolo, keby oni si ten priestor 

nechalo na prenájom minimálne ten, kde je tá knižnica s tým, že oni nemajú žiaden problém, 

aby vy ste mali svoje zázemie v tej vedľajšej kancelárii. Ale nevidím dôvod, prečo by mali 

opustiť tie priestory, aby ste sa tam naťahovali vy so svojím zázemím a oni by sa mali 

presťahovať do nejakého iného priestoru, ktorý budú nanovo prerábať. Naozaj, ja v tom 

nevidím logiku. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ja by som len chcela povedať, že aby sme mali nejakú takú kultúru ten diskusie, že 

teda povedia poslanci, potom sa vyjadrí pani Janegová, potom hostia a tak nejako ako 

neskáčme si tu stále do reči.  

A ja zase musím povedať iba toľko, že možnože tá pochybnosť tu vznikla, nakoniec, 

pani vicestarostka, Ty vieš, na majetkovej komisii páve ten prvý nápad tej mestskej časti bol, 

že knižnica pôjde na Obchodnú 52. A vtedy ste to presadzovali akože úplne skvelý nápad, že 

je to knižnica, čiže ja si myslím, že z toho vznikla prirodzene tá diskusia. Čiže my sa 

netvárme, že to nevyšlo akože v priestoroch tohto úradu, tie nápady, že sťahovať knižnicu. Ja 

rozumiem tomu, že sa to nejako kreovalo a posúva sa to niekam a hľadáte a hľadáme všetci 

nejaké kompromisy, ale treba zase povedať úprimne, že možnože naozaj ten popud vyšiel 

práve z mestskej časti, že teda presťahujme ich niekde. A teda hovorím, že teda skúsme 

zachovať iba tú následnosť tých diskusných príspevkov, ďakujem. 

Starosta: 

Zachovávame, pán poslanec Holčík, faktická poznámka. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne, ja by som bol rád, keby pani Nicholsonová počúvala, keď hovorím 

k nej, pretože nie je pravda, žeby si bol niekto zrekonštruoval tie priestory. Budova bola len 

opravená ako fasády a strechy a všetko, čo je vnútri sa bude teraz ešte len rekonštruovať. Som 
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zvedavý, že keď tam nastavajú tie police s knihami, ako sa bude rekonštruovať napríklad 

elektrické vedenie, ktoré je za tým, zásuvky, ako sa bude rekonštruovať ústredné kúrenie 

a naviac, sama pani Nicholsonová tu povedala, že knižnica sa prehýba pod ťarchou kníh. 

Musím povedať, že budova bola postavená v 19. storočí ako obytná budova, ktorá nie je 

dimenzovaná na záťaž nejakou ťarchou kníh a preto je vôbec nevhodné, že z kníh v tento 

budove sú týmto spôsobom skladované. Na knihy sú celkom iné predpisy aj na archívy, aj 

keď krútite hlavou, ale treba si to prečítať, ako majú byť dimenzované priestory, ktoré sú 

určené na takého účely. Ďakujem. 

Starosta: 

Pán poslanec  Kollár, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Už som si povedal, že nebudem hovoriť, ale jednoducho mi to nedá. To vyzerá ako 

v kocúrkove. My sme majitelia objektu, my sa máme postarať o tento objekt, my máme 

vytvoriť podmienky, aby útvary odborne normálne tam fungovali a my sa tu dohadujeme, že 

či môžeme niekomu vymeniť nájom, ktorý tam má za iný nájom. To žiadny majiteľ by takto 

nepostupoval. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Satinská, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ďakujem za slovo. No práve o tomto je, asi teda začnem ten príspevok nadviazaním na 

predrečníka. Práve o tom to je, že kto je majiteľom toho objektu. Takže majiteľom toho 

objektu je mesto Bratislava, hlavné mesto Bratislava, ktoré zverilo tento majetok do správy 

mestskej časti Staré Mesto. V širšom zmysle by sme mohli povedať, že teda obec alebo mesto 

je teda majiteľom tej budovy, tá predstava, že my alebo úrad alebo my ako poslanci sme 

majiteľmi nejakej palácovej nehnuteľnosti je pre mňa absurdná.  

No ale chcela som hovoriť o niečom inom. O tom, že či musia byť naozaj 

premiestnené tie jednotlivé teda konkrétne Projekt Fórum, či musí byť premiestnený. 

Skutočnosť sa má tak, ďakujem pani vedúcej kultúrneho oddelenia pani Janegovej, že ma 

spolu s pánom Vagačom previedla po celom paláci a tak sme vlastne videli všetko, aj pivnicu, 

aj prízemie, aj prvé poschodie, aj povalu, aj vežičky no a musím povedať, že kde teraz sídli 

Projekt Fórum. Napravo od vchodu v dvoch miestnostiach, ktoré majú štyri okná do ulice, 80 

metrov štvorcových, teda 79,87 približne. Miestnosť, ktorú uvoľňuje Equiteatro je 

porovnateľná na druhej strane od vchodu cez ten podloubí, jak sa to povie po slovensky, cez 

ten podjazd, prejazd, tak tam je presne polovica jedna miestnosť, presne polovica 40 metrov 
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štvorcových. No nie je to celkom tak, ako hovorí pani vedúca kultúrneho oddelenia, že 

v pravej strane už potom bude iba, budú nejaké udalosti, ktoré sa budú odohrávať pod 

menežérskym vedením teda oddelenia kultúry, pretože v tom pravo, v tej pravej časti stále je 

oproti Projektu Fórum sa vchádza dolu do divadla teda do kina som chcela povedať do kina 

Europe, takže minimálne to kino Europe sa nehovorí o tom, že sa mieni presúvať niekde inde. 

No, pre mňa je nepochopiteľné, že vlastne teda správa objektu by mala sídliť ako v tej čelnej 

fasáde, to je také nezrozumiteľné pre mňa, ale možnože som vyrástla v inom prostredí, ako 

teda v dvoch štyridsaťmetrových izbách a teraz vlastne chcem povedať k tomu. Ja som včera 

na tom podujatí bola. (Budem prosiť potom aj ďalší diskusný príspevok.) Ja som tam včera 

bola vyše šesť hodín a skutočne musím povedať, že prehliadku som mala, rozprávala som sa 

s rôznymi ľuďmi ale som aj sedela väčšinu času tam, kde prebiehalo to čítanie a tam sa 

vystriedalo vyše dvesto ľudí, ako ktorí, čítali čiže to bola mocná ako komunita. Mocná 

komunita aj v tom zmysle, že teda tam boli takí, také kultúrne autority. Musím povedať, že 

mnoho kultúrnych autorít tam čítalo, čiže asi na tom videu sa to dá pozrieť, nemyslím, tým 

seba a svoju dcéru ale naozaj ako nejakých akože umelcov aj také vplyvné spoločenské 

osobnosti.  

No a teraz k tomu, že či teda má ten Projekt Fórum ostať alebo nemá ostať v tých 

priestoroch. No hlavne o tam je, on tam je neviem či jeden rok, dva roky, či štyri roky. Nejako 

tam fungujú, to, že tam je teraz knižnica rodiny Kalinovcov, tak to je novinka asi tohtoročná, 

pretože to presťahovali neviem teda, ukazuje pani vicestarostka, že možno je tam už dlhšie tá 

knižnica ale určite tento rok alebo minulý rok sa tam vybudovala teda tie police pre tú 

knižnicu. Perspektívne je to naozaj jeden veľmi cenný majetok ako keby ako teda myslím si, 

že takto prestížna inštitúcia pre Bratislavu, lebo teda súkromné knižnice, myslím si, že tým by 

naozaj Staré Mesto, ak by malo nielen jedno ale možno aj viacero po rôznych teda 

Staromešťanoch, že by sme sa mohli dostať do takého nejakého iného kultúrneho levelu, než 

sú nejaké bublifukové produkcie alebo niečo iné, pretože ja si myslím, naozaj teda nech mi 

pán doktor Holčík odpustí, ale my máme v rodine asi  6 000 kníh ako v našich bytoch. A teda 

neviem koľko obsahuje tá Kalinovská knižnica ale myslím si, že do súkromných bytov knihy 

patria, aj do súkromného paláca.  

No a na základe toho, čo som doteraz povedala, tak chcem podať pozmeňovací návrh, 

pozmeňovací návrh spočíva v tom, že v bode 13, kde sa bude jednať o prenájme tých 

miestností Projektu Fórum, tak navrhujem namiesto na dva mesiace predĺžiť teda do 30.9., 

navrhujem predĺžiť dobu nájmu tak, ako majú Divadlo bez domova a divadlo Equiteotro, čiže 

na dobu neurčitú. Tento návrh idem podať návrhovej komisii, ďakujem. 
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Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne, časť toho, čo som chcel povedať som už nevydržal, tak som sa 

prihlásil ako na poznámku, ale chcem ešte jedno povedať, že my máme v úvodzovkách palác, 

ale v skutočnosti máme z koláča dieru. V každom paláci alebo v každom objekte musí byť 

niekto, kto je za ten objekt zodpovedný, nie že tam dochádza šéfka oddelenia kultúry dva tri 

razy denne a musí behať po uliciach, tam musí byť jeden alebo dve, jedna alebo dve osoby, 

treba údržbára a je tu sťažnosť, že otváracie hodiny. No prosím vás, kto to má otvárať, keď 

tam nikto nemá z našich pracovníkov ani si kam sadnúť na stoličku. Postavíme maringotku 

v nádvorí alebo budeme mať na to isté priestory? A tu o nič iné nejde, len oddelenie kultúry 

sa snaží získať tie priestory, podotýkam, že nie so štyrmi oknami, ale s troma oknami do 

ulice, aby tam bolo toto naše zázemie. Ten byt bol pôvodne určený ako domovnícky byt, teda 

hovorím o tých dvoch izbách, kde je teraz to Projekt Fórum a nevidím nejaký problém, prečo 

by tam teda naše oddelenie nemohlo mať našich pracovníkov, ktorí by tú budovu spravovali, 

starali sa o ňu, boli tam stále prítomní. Treba aj si uvedomiť, že v budúcnosti tam možno bude 

aj nočná stráž. A kam dáte tú nočnú stráž? Bude spávať v tom prejazde? Toto celé hranie sa 

tu, aj toto, čo teraz pani doktorka, ja chápem pani doktorku Satinskú som vždy na jej strane 

ale v tomto prípade si myslím, že dávať predĺžiť to na dobu neurčitú, keď ten dátum bol 

presne určený k dňu presťahovania toho štyri atrs teda 4Arts Therapy na Obchodnú ulicu bolo 

logické. Tie dva dátumy spolu súviseli. Čiže do toho dátumu, čo je dnes uvedený, by som 

nerýpal. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka na pána Holčíka. 

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

Nuž ja stále si nemyslím, že teraz oddelenie kultúry, ktoré má zázemie hlavne na úrade 

by teraz malo mať kancelárie a zabrať priestory vo všetkých kultúrnych inštitúciách, ktoré tu 

máme. Zichyho palác, Pistoriho palác, tam hentam, aby keď prídu si mali kde sadnúť 

a rozhodne nie v najprominentnejších častiach toho paláca, ktoré v prvom rada mali byť 

určené pre, ja neviem, nejaký verejný záujem, nie pre úradníka, ktorý tam bude mať 

kanceláriu. Takže ešte raz, ja si nemyslím, že administratívne zázemie alebo kancelárie 

zamestnancov by mali byť teraz roztrúsené  po všetkých kultúrnych inštitúciách, aby keď tam 

vedúca kultúry príde, aby si mala kde sadnúť. To je absurdné. 

Starosta: 
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Prepáčte, ja len na vysvetlenie bodu tu povedané. Na miestnom úrad nesedí nikto 

z oddelenia kulty. Oddelenie kultúry sedí na v Zichyho paláci, na Školskej ulici, na 

Gaštanovej. Všade tam sedia zamestnanci, ktorí tam sú celý pracovný čas, ktorí tam majú 

kancelárie a ktorí sa starajú a zabezpečujú program a náplň pre tieto kultúrny centrá. To 

znamená, že okrem Pistoriho paláca. V Zichyho paláci, na Školskej aj na Gaštanovej, tak je to 

na tomto úrade nesedí nikto z oddelenia kultúry. 

Pani poslankyňa Ďuriš Nicholsonová, nech sa páči. 

Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová: 

... tak je to úplne v poriadku, veď majú v Zichyho paláci svoje zázemie, to sú naozaj 

krásne reprezentatívne priestory ak pani Janegová potrebuje niekde sedieť v Pistoriho paláci, 

tak nevidím dôvod, prečo by mala sedieť práce tam, odkiaľ bude problematické vysťahovať 

proste Kalinovskú knižnicu tak, ako to tam urobili a prečo by nemohla sedieť, keď už chce 

niekde sedieť na stoličke vo vedľajšej miestnosti, ktorú vám oni uvoľňujú. Oni nemajú 

dokonca ani problém s tým, že to bude priechodné a že tadiaľ vy budete chodiť. A to je jedna 

vec a druhá vec, chcela by som, aby ste mi povedali, pani Janegová, Vy ste ta prevádzali pána 

Miškova po priestoroch Kalinovskej knižnici a ukazovali mu tie priestory? Ďakujem pekne. 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Môžem odpovedať? 

Starosta: 

Nech sa páči pani Janegová. 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Tuna som už počula od pani Šimečkovej viacej krát teda túto, áno, každého, kto ma 

požiada, kto tam chce robiť nejaké podujatie, každého sprevádzam. Preto tam chodím tak 

často. Preto tam chodím zhodou okolností mali otvorené dvere, tak som vtedy povedala, že 

teda aj tuna sú ešte ďalší subjekt, ktorý tu má nejakú knižnicu. To v podstate každého 

jedného, kto ma poprosí a naozaj verte mi, tých telefonátov mám každý deň veľa. Je tam 

veľký záujem o tie priestory jednak neziskových organizácii, každá jedna by za tú sumu, 

každá jedna by tam brala tie priestory, ale jednak aj o podujatia. Bohužiaľ, keď tam prídu 

osobne a vidia tie priestory, že naozaj nie je komplet zrekonštruovaný ten palác, že elektrina 

tam funguje tak, že jedna zásuvka z desiatich, takže potom ten záujem sa tak trošku stráca ale 

teraz vybočujem. Keď ma požiadate vy, včera ma požiadal pán Vagač, bola som s ním. Keď 

ma požiada hocikto, hocijaký občan, vždy idem s ním. Pravidelne tam chodím s ľuďmi na 

obhliadky, lebo iným spôsobom sa ten palác ukázať nedá. 
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Ja sa ešte vrátim, keď už som dostala slovo. Pani Remišová, ja som Vy ste povedali, 

že palác je otvorený od ôsmej do osemnástej. Ja som reagovala na to, že nemôže byť otvorený 

do osemnástej ste povedali, že nemôže byť otvorený do osemnástej, keď o dvadsiatej tam 

začínajú filmové predstavenia. O deviatej je zatiaľ, od septembra to nastavíme. My sme sa 

dohodli, my sme sedeli spolu so všetkými subjektmi. Sme sa dohodli na tých otváracích 

hodinách. Potom niekedy sa stala výnimka, že Equiteatro zhodou okolností, že si nejakým 

spôsobom zabezpečoval školu, takže sme im otvorili skôr. To je celé. Vždy sa tam dokážeme 

dohodnúť. Ale v tomto prípadne opätovne ja by som zopakovala to, čo pán starosta. Tu vôbec 

nejde o mňa. Tu ide o to, aby sa tam spustila činnosť. V tomto momente a teraz, keď takto tu 

rozpráva niekto, tak poviem aj ja. Projekt Fórum tam fungovalo doteraz ako dve kancelárie. 

Chodil tam pán Puk, z času na čas tam chodila pani Puková a pani Šimečková. Z času na čas. 

Naozaj, ja som tam pravidelne, viem, ako to tam fungovalo. Teraz dva roky, keď som ich bola 

navštíviť dozadu, rozprávali o tom, že idú otvárať knižnicu. Teraz, keď im hrozí, že by sa 

mali nejakým spôsobom nie je hrozí, im nič nehrozí, lebo nikto im nepovedal tak, ako každý 

jeden, kto tam prišiel na základe toho, že ich naozaj pozvali prišli na pozvanie, že Staré Mesto 

chce zrušiť Kalinovskú knižnicu. Ja som bránila aj vás, poslancov, pretože ja som povedala 

nikto, nikto nikdy nepovedal, že ideme rušiť Kalinovskú knižnicu. Ale tak boli interpretovaní, 

či tam prišiel Erik Markovič ako spisovateľ, či tam prišli herci, každý jeden mi povedal, lebo 

som ich hneď v úvode spýtala, že prečo prišli čítal. Vôbec neprišli čítať za to, že sa majú 

sťahovať niekde o kúsok ďalej, ale prišli čítať že vlastne Vy poslanci a Staré Mesto chcú 

zrušiť Kalinovskú knižnicu. Čiže tak. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, poprosím pani Remišová, faktická poznámka, nech sa páči. 

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

... ju ruším. 

Starosta: 

Pani Nicholsonová, nech sa páči, faktická. 

Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová: 

Ja chápem o čom Vy rozprávate, že pre Vás to je také jednoduché, že sa posunú ako 

o pár metrov, ale ja som stále nedostala odpoveď na tú otázku, že prečo sa o tých pár metrov 

nemôžete posunúť vy. To mi doteraz nebolo zodpovedané táto otázka. A potom som chcela 

povedať ešte niečo dôležité, ale to som zabudla, tak Osuský ide. 

Starosta: 

Pán poslanec Kollár, nech sa páči, faktická. 
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Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ja by som chcel povedať, že zo strategických dôvodov sa netreba posúvať. Lebo ak si 

myslíme, že ten Pistoriho palác bude na tejto úrovni ako je, tak to je chyba. Ten Pistoriho 

palác sa musí rozvíjať. A musí mať svoje zázemie. A k tomu sledovalo moje vystúpenie. 

Takže žiadne posúvanie. Ale treba vytvoriť podmienky, náhradu tým druhým, ktorí nie sú tak 

priórni ako mi, vlastníci, majitelia, ktorí sú zodpovední za rozvoj kultúry Pistorho paláca.  

Starosta: 

Pán poslanec Osuský, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Ďakujem pekne. No samozrejme, z takého úzko majiteľsko-vlastníckeho pohľadu je 

samozrejme veľmi jednoduché pripusťme i keď to patrí mestu a my tam sme, že môžeme ísť 

natvrdo, dá sa povedať takmer na Kaliňáka, to znamená, že akýmsi spôsobom rozhodneme, že 

my to ukončíme, lebo to tak končí a my rozhodneme ako rozhodneme. Ja by som proti tomuto 

a pripúšťam, že takýto zlý úmysel nemal nikto, ale my, ktorí sme jednak starší, máme 

historickú pamäť už v podstate veci lepšiu ako mladší, nie pretože by boli hlúpejší, 

vonkoncom nie, sú aj múdrejší, ale jednoducho nemajú možno ten hľad to, čo znamenala 

rodina Kalinových ako istý symbol čohosi, čo bolo povedzme na tom Slovensku nie tak 

bežné. Tak ako sme mali na dvoch rukách nešikovného drevorubača spočítateľných 

signatárov Charty 77, tak sme nemali davy ľudí, ktorí niečo reprezentovali iné, ako tupú 

totalitnú moc. A v tomto zmysle sú Kalinovci niečím zvláštnym. A ich knižnica, ktorá prišla 

do tohto priestoru v čase, keď ešte hore hnili strechy a tak ďalej a ten priestor sa dal do 

poriadku. A fungoval tam Projekt Fórum. Tak tam vlastne vniesla niečo, čo sa akokoľvek 

niekomu zdať alebo nezdať majiteľovi, ktorý má právo poslať ho preč ako genius loci, teda 

akýmsi spôsobom to tam zahniezdil.  

Samozrejme, absolútne som na začiatku tohto procesu ja som bol s ním konfrontovaný 

v kultúrnej komisii zastupiteľstva mal pochopenie pre to, že takýto palác zrejme potrebuje 

správnu kancelária. Pod pojmom správnu v zmysle tom, že sa odtiaľ akosi spravuje. Tá 

koncepcia bola i mne pochopiteľná a od samého počiatku som sa pokúsil urobiť most medzi 

nami, teda nami Starým Mestom vlastníkmi priestorov a Projektom Fórum, respektíve 

špeciálne Kalinovskou knižnicou. V tomto zmysle som opakovane komunikoval i s pani 

Janegovou i s pani Martou Šimečkovou, aby sa poviem to celkom štandardne slovensky, aby 

sa i vlk nažral i kozy ostali celé. Musím povedať, že v tomto smere nepochybne vyvíjalo 

mesto oddelenie kultúry istú snahu, ponúkalo priestory na Obchodnej, ponúkalo priestory pri 

Umelke teda budove bývalej Smeny na Šafárikovom námestí na začiatku Dostojevského radu. 
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Musím povedať, že sa tie názory vyvíjali, pravda je, že sa tie veci menili. Bol i na začiatku 

tvrdý postoj, potom sa to rôzne posúvalo. Ja som mal snahu, aby skutočne ten genius loci 

nebol (nezrozumiteľné) (prosím si ďalší čas) z toho priestoru a akýmsi spôsobom to 

zahniezdenie bolo trvalé. V tomto zmysle absolútne chápem potrebu kancelárie. Keď som sa 

rozprával s pani Šimečkovou o tom, že či by boli ochotní z tých dvoch doteraz najatých 

priestorov pustiť jeden a to ten nepriechodný, ten koncový a či by im nevadilo, že ich priestor 

sa stane priechodným na ceste do koncového priestoru, o čom vyjadrili pochybnosť pani 

vedúca oddelenia kultúry i pani vicestarostka, že ako sa bude ručiť za tie knihy a za neviem 

čo. Pani Šimečková povedala, že tie vzácne knihy budú ošetrené bezpečne a že akými 

spôsobom akceptujú takéto riešenie uvedomujúc si to, že nebudú môcť brať na zodpovednosť 

úradujúce osoby v tej kancelárii, čo sa mi zdalo akýmsi spôsobom férové i preto, že si 

vonkoncom nenárokovali žiaden z tých ponúknutých ďalších priestorov recipročne za stratu 

tej kancelárie, ktorú Staré Mesto osídli. Priznám sa, že som to vnímal tak, že oddelenie 

kultúry chce mať oprávnene akési miesto, kde môže menežovať prebiehajúce podujatie. 

Nebol vtedy taký prvoplánový pocit, že treba odrazu dva miestnosti. Predtým nebola žiadna to 

správne hovorí pani vedúca kultúry, teraz tu jedna je po možnej dohode k spokojnosti 

obidvoch strán ale odrazu je treba dve miestnosti, pričom vyprázdnením toho priestoru po tom 

divadle je aj tá druhá miestnosť, keď priateľ Štefan hovorí o údržbárovi, ktorý si nemá kam 

sadnúť. No je to (nezrozumiteľné) historka ale mohol by sedieť v tej druhej miestnosti hádam, 

áno ten, ktorú vyprázdňuje to divadlo keď už by richtig potreboval sedieť, lebo údržbár tam 

má prísť pracovať a nemusí tam veľmi prísť sedieť ale dobre. To znamená, že sa mi akýmsi 

spôsobom zdá, že ak sa Projekt Fórum zrieka jedného priestoru, nechce nič protihodnotou, 

chce len zachovať ten jeden priestor uvedomujúc si, že bude priechodný, ale stačí im to, tak sa 

mi zdá musím povedať z môjho pohľadu, že toto je podaná ruka, pretože oddelenie kultúry 

získava uzavretú nepriechodnú kanceláriu, vybavil dohodou s divadlom ďalší priestor a za 

takýchto okolností a teraz sa nevyhrážam, nevydieram, nebol som na čítačke ani ja nie som 

taká osobnosť a trčal som v lietadle z Albánska v tom čase, ale hlavne myslím si, že Staré 

Mesto nepotrebuje reklamu typu, že toto urobí, ak je možnosť dohodnúť sa na zachovaní 

knižnice s geniom loci, vytvorením kancelárie a domnievam sa, že tak, ako doteraz nebola 

žiadna, čo nebolo dobre a bude teraz jedna, mohlo by to stačiť (prosím si definitívne tretí 

pokus) a k tomu by som teda ozaj na záver dodal, že si nemyslím, že Staré Mesto, ktoré je 

nielen historickým centrom hlavného mesta Slovenska, ale je skutočne samo osebe 

historickým kusom od korunovačného dómu, cez ministerskú budovu, kde Vavro Šrobár 

prevzal Ministerstvo pre Slovensko až po Kalinovcov, je proste súborom pamätníkov niečoho, 
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čo sem patrí. A myslím si, že Kalinovská knižnica patrí do toho domu, myslím si, že ako 

hovorí Štefan, a čo teraz, keď sa bude opravovať. Výťah si spravíte v byte knižnicu ako ja, 

ktorý má štyri a pol tisíca kníh, ktorá je nejako zasadená do toho bytu, tak ju treba občas ten 

byt aj vymaľovať, prípadne možno aj to vedenie vymeniť, ale tá knižnica je opäť vsaditeľná 

tam, kam odišla. Teda nie je argument, že ju rozoberieme, lebo bola tam nachystaná.  

A preto si dovolím prečítať svoj pozmeňovací návrh, ktorý je zmenou a doplnením 

uznesenia k bodu 13 a ten hovorí: „zachovať pre Projekt Fórum na dobu neurčitú nájom 

priestoru, v ktorom je umiestnená knižnica Kalinovcov a v tomto zmysle upraviť nájomnú 

zmluvu. Výška nájomného za meter štvorcový a ostatné prvky zmluvy zostávajú nezmenené“. 

Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, poprosím Lucia, diskusný príspevok, ak máš ešte. 

Pán poslanec Bučko, faktická poznámka. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Aj pani poslankyňa Satinská, aj pán poslanec Osuský navrhujú teda neurčitú dobu, čo 

neviem, či výhodnejšie subjektom, ktorý tam chcú byť. Lebo tá neurčitá doba je asi viacej 

použiteľná tak, že mesto môže s ňou naloží omnoho voľnejšie akoby musela naložiť, keby to 

bolo na dobu určitú. 

Starosta: 

Pán poslanec Osuský, faktická. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Ďakujem pekne. Štefan, ja vychádzam z dobrého úmyslu na obidvoch stranách. To 

znamená, že nepredpokladám nízkosť ani v jednom ani v druhom prípade a chcem k tomu 

povedať to, že na rozdiel od návrhu Vierky Satinskej, je tento návrh o tom skromnejší a o to 

ústretovejší, že žiada len tú jednu jedinú miestnosť a nechce k tomu nič, ani odškodné ani inú 

miestnosť inde, chce len to. Ja si myslím, že to je nie egoisticky, nie arogantný, nie drzí návrh, 

je to podľa mňa návrh, ktorý by sa mohol a mal prijať. 

Starosta: 

Pán poslanec Holčík, faktická ešte. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

... len teraz ide teraz o jednu miestnosť. Ty im chceš prenajať jednu miestnosť, ale tá 

druhá nie je prístupná inač, len cez tú miestnosť. Tam nemožno v tom vestibule urobiť dvere. 

To pamiatkari nedovolia. Čiže ako chceš prenajať jednu miestnosť a druhú nie? To to už 

úplne je kocúrkovo.  
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Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Ak môžem odpovedať (nezrozumiteľné) ale nevadí. To ti chcem povedať, oni 

zakalkulovali tú priechodnosť, ale nič sa na tom nemení a prezident úraduje v kancelárii a ide 

sa k nemu cez tri miestnosti, tak to nič nemení na tom, že on má svoju kanceláriu, to 

znamená, že ak navadí knižnici, že bude priechodná, nemôže vadiť nikomu, že ide nejakým 

priestorom. Predstav si, že tam nie je knižnica ale že tam je chodba. Proste prichádzam do 

svojej kancelárie cez nejakú miestnosť a nemôže ma pre boha rušiť 4 000 kníh na stene. Ja 

neviem, čo je na tom nepochopiteľné, čo je na tom kocúrkovské. 

Starosta: 

Pán poslanec Palko, faktická poznámka.  

Poslanec Mgr. Palko: 

Ďakujem pekne, zareagujem na kolegu Osuského. No ja si myslím, že keď úrad 

dokázal vyjednať jednu miestnosť so samostatným vchodom tam, kde sídlilo Equiteatro... 

Starosta: 

Len Tak Tak. Len Tak Tak. Len Tak Tak. 

Niekto: 

Divadlo. 

Starosta: 

Equiteatro je v druhej miestnosti. Divadlo. 

Poslanec Mgr. Palko: 

No môj návrh je teda, že aby, že teda nech sa teda úrad uskromní a nech teda 

oddelenie kultúry si urobí zázemie práve v tejto miestnosti ak teda myslím si, že by to bol 

z toho, čo teraz vieme asi najprechodnejší a najkompromisnejší, najkompromisnejšie riešenie. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

... aby som tomu rozumela, lebo mne sa ten tvoj návrh akože páči hej, že je to 

kompromis a je teda prejednané aj s tou druhou stranou a že oni by to mali akože takto by to 

bolo v poriadku? 

Starosta: 

Pani Šimečková je prihlásená do diskusie 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 
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Dobre, tak potom sa môže potom by sme tam mohli do tej zmluvy zakomponovať 

nejaké právo prechodu, aby to bolo jednoznačnejšie. Ja už neviem no tak, keď tak iba sa 

pýtam. 

Starosta: 

Pán poslanec Osuský. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

... Ja mám pocit, že v tomto sa snažím reprezentovať potreby oddelenia kultúry, 

ktorých potrebu kancelárie chápem. Nakoniec keďže si to vyjednali všetka česť, budú mať 

ešte aj druhú pre toho sediaceho údržbára a zároveň mám pocit, že je to férová ponuka i voči 

geniu loci Kalinovskej knižnice a mám zároveň pocit, že jednám v súlade s pani Martou 

Šimečkovou, ktorej som sa výslovne pýtal, či sa im nehodí ešte aj tá miestnosť ktorú treba 

povedať, naše oddelenie ponúklo. Nie, zriekajú sa tejto možnosti, Staré Mesto môže nakladať 

s ďalším 40 štvorcov metrami, ktoré oni nebudú využívať a ja si myslím, že tým je to ozaj na 

hrane férovosti.  

Starosta: 

Pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ja len jedno slovíčko.  

Starosta: 

No faktická, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Len jedno slovíčko. 

Starosta: 

No, hovorte. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Chcú len jednu miestnosť, tak im dajme tú miestnosť, čo sme im ponúkli. No tak a už 

je tu kompromis.  

Starosta: 

Dobre, ale. 

 

Obhajujme svoje záujmy. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Španková, nech sa páči vicestarostka. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 
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Ďakujem pekne, ja by som sa vrátila k majetkovej komisii, ktorú si Martina spomínala. 

Áno, na majetkovej komisii to vlastne začalo, keď sa povedalo, že keď je knižnica, knižnica 

musí mať nejaké atribúty. Knižnica má mať nejaký knižničný poriadok a proste všetky tie 

veci, ktoré s tým súvisia. Vtedy vlastne sa otvorila téma toho, že by sa mohli im ponúknuť iné 

priestory. Čiže otvorila sa otázka, však máme na Obchodnej 52 nevyužité nebytové priestory, 

ktoré by mohli byť ponúknuté práve knižnici, aby mohli fungovať samostatne, aby si mohli 

určiť otváracie hodiny a mohli v podstate fungovať tak, že nikto im do toho nebude nejakým 

spôsobom zasahovať. Čiže keď im tam príde návštevník alebo keď si oni určia, že vtedy a 

vtedy budú mať výpožičné hodiny, proste budú si pánmi svojho času. Toto bola vlastne témy 

na komisii majetkovej, na ktorej som sa zúčastnila, vtedy sme sa rozprávali, bola tam šéfka 

majetkového oddelenia a ma požiadala, že aby som sa zúčastnila ďalších rokovania, ktoré boli 

s Projekt Fórum, ktoré mali byť na druhý deň po majetkovej komisii. Ešte sme sa bavili aj 

o tom, že napríklad presne, ako to hovoril myslím pán Holčík, že nie je dobré, keď je 

zaťažená jedná miestnosť, dokonca pán architekt Gajdoš to spomínal, že bolo by dobré, aby 

sa to rozložilo. Čiže boli tam takéto otázky otvorené a fakt bola k tomu normálna diskusia 

a sme sa zhodli skúsime s nimi rokovať aj na túto tému.  

Na druhý deň sme sa stretli s Projekt Fórom, sme sa o tom začali rozprávať. Medzitým 

ale pani Janegová prišla s tým, že priechodné tak ďalej. Mne až tak veľmi nepáčilo tá 

priechodnosť, ale bolo ďalší návrh, čiže začali sme sa baviť o tom, že keď Projekt Fórum 

chcel ostať v Pistoriho paláci že aj toto by bola možnosť. My sme to aj následne konzultovali 

s majetkovým oddelením a je to problém. Problém je keď sú vždycky priechodné miestnosti, 

pretože ad jedna je tam majetko-právna zodpovednosť. Môžu byť rôzne problémy medzi aj 

tými dvomi organizáciami, nikdy nie je dobré, keď sú priechodné miestnosti a keď sú to ešte 

dva cudzie subjekty. Jeden subjekt je v poriadku, ale dva cudzie subjekty, každý má iný, 

niekto ma rokovanie vtedy, zase mu tam niekto príde, čiže ja osobne v tom nevidím nejaké 

pozitívum. Preto sme oslovili Projekt Fórum, že teda buď takáto alternatíva alebo poďme sa 

pozrieť na Obchodnú 52, prípadne ešte som sa spýtala, či máme nejaké iné priestory voľné, 

povedalo sa, že Dostojevského rad číslo 1, kde sídlia občianske združenia. V podstate je to 

priestor bývalej Smeny ako hovoril Peter Osuský, kde máme v podstate akumulované alebo 

zhromaždené priestory pre občianske združenia, ktoré sú veľmi spokojné. Stretli sme sa, 

dohodli sme sa, že sa stretneme v piatok, že si pôjdeme spoločne pozrieť priestory na 

Obchodnej 52 a pôjdeme si pozrieť aj priestory na Dostojevského, tam už potom nešli s tým, 

že ešte sme si v budove v Pistoriho paláci pozreli priestory teda v tej zadnej časti, ako som už 

spomínala s tým, že ja som sľúbila, že preverím všetky možnosti, ktoré sa dajú a potom vás 
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budem informovať. Ja som vám aj na tom stretnutí dvakrát, aj v štvrtok aj v piatok (poprosím 

o ďalšie tri minúty) hovorila, že my máme všetci záujem, aby tam knižnica zostala. Prosila 

som vás, aby také informácie, že Staré Mesto vás vyhadzuje sa nejako nedávali do éteru, 

pretože to nie je pravda. Čiže z mojich úst alebo teda z úst našich kolegýň nevyšlo niečo také, 

že niekto hovoril, že vy máte odtiaľ odísť a hotovo. My sme sa stále o tom bavili, ešte 

dokonca sme sa rozprávali o tom, že moji kamaráti (nezrozumiteľné), ktorý sťahoval túto 

knižnicu a tak ďalej. Ja len teda, aby bolo proste povedané, že záujem o našich rokovaní vždy 

bolo, aby knižnica ostala. Vy ste následne povedali, že vám je jedno v ktorých priestoroch 

Pistoriho paláca aby sme niečo našli. Keď sme pozerali zadný priestor, tam som hovorila, že 

tam je problém s tým, že tam nie sú dvere, tak sme na ďalší týždeň rokovali so všetkými 

občianskymi združeniami, kde som zisťovala stav, či je možné, aby niektorí uvoľnili 

priestory, aby sme vám vyhoveli, aby v Pistoriho paláci ostala táto knižnica. Pretože to bol 

náš záujem a ja som vám dala prísľub, že budem hľadať všetky riešenia, aby ste tam vy mohli 

zostať.  

Preto ma mrzí táto situácia, keď takýmto spôsobom sa hovorí, že mestská časť chce 

zlikvidovať knižnicu. Čiže nám išlo len o to, aby ste aj vy mali tú možnosť mať knižnicu 

v samostatných priestoroch, kedykoľvek otvorenú, so svojím nejakým knižným poriadkom, 

aby ste fungovali ako samostatná jednotka. V tomto priestore v ľavom krídle ten priestor by 

sme mohli ako samostatná jednotka mať umožnený, čiže môžete mať tam svoj knižný 

poriadok a všetko, čo k tomu patrí. A pravé krídlo, ktoré sme hovorili, že má byť nielenže pre 

oddelenie kultúry, to je možnože to je zle tuna hovorené stále, že oddelenie kultúry, že pre 

pani Janegovú. To nie je pre ňu, však Pistoriho palác je obrovský, tam potrebuje mať svojho 

správcu, údržbára, ktorý sa o tie priestory bude starať. Musí tam byť človek, ktorý bude mať 

na starosti všetky tie aktivity, ktoré sa tam budú konať. Keď sa bude robiť, čaká nás veľká 

rekonštrukcia elektrického vedenia. Však všetci vieme, že keď sa tam niečo deje, tak je tam 

problém s elektrikou. Ja som vám vtedy povedala, že aj tak tá vaša knižnica sa bude musieť 

nejakým spôsobom demontovať, pretože tam sa bude sekať do sien a budú sa robiť nové 

rozvody,  čiže takisto aj toto sú všetko veci, ktoré nás čakajú a vy ste mi na to povedali, že tie 

panely, že teda knižnica robená z panelov, to je sa ľahko dajú proste premiestniť vtedy ste 

povedali, že to sú samostatné, ale že nie sú to poličky, ale panely. (nezrozumiteľné) 

a možnože bude aj lepšie v tom samostatnom priestore, keď tie panely budú možnože po 

obidvoch stranách už aj z toho statického hľadiska. Ďakujem pekne. 

Starosta: 

Pán poslanec Dostál, diskusný príspevok. 
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Poslanec Mgr. Dostál: 

Možno sa pamätáte, že občas sa nám dostane na stôl materiál, kde ideme predĺžiť 

nájomnú zmluvu na nejaký nebytový priestor z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 

spočíva v tom, že doterajší nájomník tam už je a platí nájomné načas a nič viacej. Že to, že 

tam niekto je, je dôvod, prečo na nebytový priestor nespravíme novú súťaž, ktorý by mohla 

vygenerovať prípadne vyššie nájomné ale možno by aj nevygenerovala, možno by sme 

nezohnali nového nájomníka, čiže častokrát sa správame tak, že ak tam už niekto je, no tak ak 

nie je nejaký dôvod ho meniť, tak ho nemeníme. Častokrát ide o to, že tam bola nejaká 

dlhodobá zmluva na dobu určitú a mení sa na dobu neurčitú a uvedomujem si, že toto je 

trochu odlišná situácia, lebo z tohoto nemáme komerčné príjmy, aj keď aj príjmy z tých 

nebytových priestorov, ktoré máme komerčne prenajaté nie sú dramaticky vysoké s pár 

výnimkami možno ale považujeme to za nejako normálne a prirodzené, že sa nemenia veci 

bez dôvodu. Tuto nie je komerčný príjem, tuto ide o nejakú kultúrnu aktivitu, ktorá má byť 

v tom paláci, tak ja mám také nastavenie, že pokiaľ máme niečo meniť, tak by sme mali mať 

nejaký vážny dôvod to zmeniť. Keď teraz sme v situácii, že teda neviem, z akého dôvodu 

4Arts Therapy sa rozhodlo, že akceptuje a presunie sa na Obchodnú ale tak to je asi s nimi 

dohodnuté, ak im to vyhovuje, tak je to v poriadku. Čiže uvoľňuje sa tu nový priestor, tak ja 

tiež nerozumiem tomu, prečo by ten nový uvoľnený priestor nemá slúžiť ako zázemie ak 

oddelenie kultúry potrebuje na správu paláca zázemie, prečo ten nový uvoľnený priestor nie je 

vhodný na to, aby tam bolo to zázemie a prečo máme robiť škatule hýbte sa a Projekt Fórum 

sa premiestni do priestorov 4Arts Therapy z priestorov, ktoré doteraz užíva, ktoré si už 

upravil na svoju potrebu, zrejme do toho aj čosi investoval, je tam zažitý a do ich priestorov 

by išlo zázemie, ktoré potrebuje oddelenie kultúry ale ja neviem posúdiť tú potrebu, ale ak 

hovoríte, že potrebujete tam mať nejakú miestnosť, tak asi potrebujete. Nerozumiem, prečo to 

nespraviť tým jednoduchším spôsobom, že Projekt Fórum ostane v tých dvoch miestnostiach 

ako je a oddelenie kultúry bude využívať tie prostriedky 4Arts Therapy, ktoré sa uvoľňujú. 

Čiže v podstate sa prihováram za to, čo hovoril aj pán poslanec Palko, to by mi prišlo ako 

úplne najlogickejšie riešenie, s ktorým by mohli byť všetci spokojní a keby sú nejaké 

mimoriadne vážne dôvody, tak by som ich rád počul ale ja teda určite budem hlasovať za ten 

pozmeňujúci návrh pani poslankyne Satinskej, ktorý to umožní. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Španková, faktická. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 
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... Ondreja. To je práve preto na tom pravom krídle, aby keď sa budú robiť všetky tie 

aktivity, aby sa mohli z tohto aj priestoru obsluhovať, pretože keď budú oni vľavo, veď tam 

sa to, jednoducho to sa nedá behať hore dolu. To neni len, že jedna nejaká aj hospodárska 

správa, ale aj keď sa budú robiť rôzne ozvučovania, to všetko musia mať riadené z toho 

pravého krídla. Musí byť prítomný pri tom, samozrejme, pretože jak oni vidia, že tam niečo 

nie je v poriadku alebo niečo treba zabezpečiť. Čiže preto sme chceli všetko sústrediť, čo sa 

týka tých aktivít, do pravého krídla a všetky aktivity, ktoré sa týkajú občianskych združení by 

boli v ľavom krídle. A to, že Divadlo Len Tak Tak, vlastne to bol kompromis, keď sme im 

vysvetlili, že potrebujeme uvoľniť tieto priestory na rokovaniach, čiže to vlastne a oni s tým 

súhlasili, aby sme im mohli sa posunúť ďalej,  takže kvôli tomu oni súhlasili, že z týchto 

priestorov odídu. 

Starosta: 

Tam len na vysvetlenie, že vlastne tie to ľavé krídlo s pravým nie sú prepojené. Oni sú 

musia ísť cez ten dole schodmi, cez tú pasáž a hore schodmi. 

Pán poslanec Dostál, faktická poznámka ešte, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

No, ale tie dve dva priestory sú od seba vzdialené koľko? 10, 15 metrov? A teda áno, 

je to hore pár schodov, dole pár schodov, ale to predsa nie je tak, že ako čašník alebo čašníčka 

behá za hosťami a teda trikrát za minútu sa otočí hore dole. Predsa akože tie organizovanie 

nejakých akcií a podujatí, tak predpokladám, že trošku menej ako čašníci sa nabehajú. 

Starosta: 

Vysvetlí pani Janegová, najskôr pani Uličná, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

... Janka na teba. Vieš, keď sa ozvučuje na nádvorí divadlá, tak takisto ozvučovač 

alebo teda pán Medelský nesedí vo svojej kutici ale sedí dole. Keď sa ozvučuje 

Hviezdoslavovo námestie, pán Medelský nesedí v Zichyho paláci vo svojom priestore ale sedí 

na Hviezdoslavovom námestí, čiže tá istá operatívnosť tu je a práve oddelenie kultúry je 

veľmi flexibilné a ja ho tak ako vnímam, že naozaj sa pohybuje priestor galéria e sedmička, 

Františkánske námestie, Zichyho palác, Hviezdoslavovo námestie ja teda nechcem 

znehodnocovať ich prácu, to vôbec nie, ale tento argument je mňa ako veľmi zlý argument 

a na základe tohto to neviem podporiť. Ďakujem. 

Starosta: 

Poslankyňa Satinská, faktická poznámka. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 
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Ďakujem, chcela som reagovať na pani vicestarostku Špankovú, keď hovorila, že teda 

na tej pravej strane paláca to je taká nóbl strana, že teda tie neziskovky idú doľava a doprava 

nech idú teda aktivity staromestského oddelenie kultúry, ale na tej pravej strane je Film 

Europe, takže. 

Niekto: 

V suteréne. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Áno, ale prechádzajú presne okolo vchodu k Projektu Fórum a tiež sa pripájam 

k Martine Uličnej čo povedala, že v podstate ak by teda mala slúžiť tá miestnosť Projektu 

Fórum na sklad stoličiek, ktoré bude treba vynášať, tak s tým prudko nesmieme súhlasiť 

z dôvodu, že naozaj tá parádna miestnosť, ktorá vedie do ulice z prízemia si myslím, že na 

sklad stoličiek by akože nebola správna ani na sklad tej zvukovej techniky, takže to asi by 

malo byť umiestnené naozaj niekde inde. 

Starosta: 

Poprosím pani Janegovú o vysvetlenie. 

Pani poslankyňa Nicholsonová, nech sa páči, diskusný príspevok. 

Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová: 

Ďakujem pekne. Ja myslím, že za tú chvíľu, čo sme tu diskutovali, tak naozaj všetci 

sme teda pochopili, že pani Janegová bude potrebovať nejaké zázemie v tom Pistoriho paláci 

a malo by to byť nepriechodné, takže ideálny je naozaj ten priestor, o ktorom tu hovorili aj 

moji predrečníci. Ten, ktorý sa uvoľní potom ako divadlo Len Tak Tak odíde na Obchodnú 

52. Ten je nepriechodný a teda mal by byť ideálny. To, čo hovoríte o tom osvietení, ozvučení 

a neviem o čom, to sú naozaj nie nejaké statické pozície. To nie sú proste ľudia, ktorí 

potrebujú, dnes už preboha niekde akože sedieť a niekde sa zložiť a odtiaľ niečo riadiť. To tak 

vôbec nefunguje. 

Keď teda vy delíte Pistoriho palác na nóbl stranu, ktorú má slúžiť pre kanceláriu pani 

Janegovej a na tú akože inú horšiu stranu a tam napcháme tie neziskovky, tak ja chcem teda 

k tomu povedať asi toľko, že my máme v správe Pistoriho palác. V skutočnosti ten Pistoriho 

palác má slúžiť pre verejnosť. Aj včera nám tá verejnosť ukázala ako veľmi jej záleží na tej 

Kalinovskej knižnici a teraz je už úplne irelevantné, či bolo povedané, že sa likviduje alebo že 

sa ide nasilu nejako prenášať, pretože ja v tom vidím obrovskú symboliku, pani vicestarostka 

aj pani Janegová, že tak, ako boli odsunutý do exilu Klinovce, tak má byť teraz odsunutá aj 

keď len pár metrov Kalinovská knižnica. A ja toto teda považujem za nefér, pretože za celý 

ten čas, čo sa tu o tom bavíme, ja stále som nepochopila, že prečo by pani Janegová mala 
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sedieť práve v tých miestnostiach. Nerozumiem tomu. Pani Janegová má mladé nohy akože 

pri všetkej úcte a skutočne ten priestor nie je tak vzdialený a bol by asi vyhovujúci a nemuseli 

by sa diať proste tie škody, ku ktorým úplne zbytočne si myslím, dôjde.  

A posledná otázka, to berte ako také P.S., mňa by len veľmi zaujímalo, stále mi to vŕta 

v hlave, že aké kultúrne akcie chcel organizovať pán Miškov v Pistoriho paláci. Ďakujem. 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Ja naozaj musím si zobrať slovo lebo ja mám o chvíľočku salón a ja musím odísť, 

ktorý sama a ja by som bola rada, aby ste sa chodili pani poslanci, Janka prepáč, prosím ťa 

naozaj o polhodinku začínam. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Momentíček, čiže poprosím, žeby teraz pani Janegová vysvetlila, pretože máme teraz 

salón v Zichyho paláci, takže by ho mohla ďalej ona uviesť, tak poprosím ju teraz. Ďakujem. 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Ospravedlňujem sa. Takto. Ja by som vás prioritne chcela pozvať na naše kultúrne 

podujatia, aby ste naozaj videli, ako tá kultúra v skutočnosti funguje. Toto, čo tu odznelo, 

naozaj ako nemáte absolútne páru, prepáčte, ja si vás veľmi vážim, ale nemáte absolútne páru, 

ako kultúra funguje. Veľmi sa napríklad čudujem pani Uličnej, ktorá naozaj štrnásť rokov 

alebo koľko na úrade, že ju nikdy nezaujímalo ako funguje. Ja mám o pol hodiny salón, ktorý 

moderujem. Viete, prečo ho môžem robiť? Len sú tam ľudia, ktorí mi tam pripravia pódium, 

ktorí mi tam pripravia ozvučenie, ktorí mi tam pripravia všetko. Ktorí tam pripravia pre hosťa 

kávu a tak ďalej. Preto ho môžem ten salón mať. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Samozrejme, každé jedno kultúrne centrum má správca a svojich ľudí. Na školskej sú 

štyria ľudia, na Gaštanovej sú traja ľudia, v Zichyho paláci, teraz aby som dobre počítala, 

myslím, že nejakých sedem, v F7 je pán Medelský, lebo tam je len galéria a divadlo 

GUnaGU. Každá jedna budova, každé jedno kultúrne centrum na svete má svojho správcu. 

Každá jedna má svoje zázemie, keď sa tam majú robiť nejaké kultúrne podujatia, jednoducho 

tam potrebujú. To vôbec nie je omne. Tu sa niekto snaží, že Janegová. Ako ja som šťastná, že 

túto prácu robím, lebo ju mám veľmi rada. Ale ako naozaj som sama ponúkla tú alternatívu, 

aby sme sharovali tieto dve miestnosti spolu. Skutočne na majetkovom aj tuna aj na kultúrnej 

komisii odzneli výhrady, že v hľadiska bezpečnostného, že naozaj majetko-právneho nie je to 

najlepšie riešenie. Preto sme potom hľadali iné riešenie. Ja osobne, tiež som veľmi sklamaná, 
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pretože ja tam prídem, ja si naozaj so všetkými subjektami tam rozumiem, my si máme čo 

povedať, potvrdia teda keď aspoň teda pán Krebs určite. V každom prípade, že naozaj tam 

nemáme problémy. Ale ja tam naozaj dobieham, keď niekto chce pozrieť si ten palác ako tam 

vyzerá, ja tam dobieham. Rovnako tam bolo aj s pánom Miškovom. Pán Miškov mal záujem 

si pozrieť priestory. Ja som, ja každý, viete koľkokrát mi volajú? Eventy, rôzne eventy tam 

chcú, firmy, čiže naozaj tam koľkokrát, dvakrát do dňa, snažím sa to tak, aby som aj niečo 

urobila, potom som do noci v práci alebo pracujem doma, snažím sa tam ísť ráno alebo večer 

z práce to dohadovať, ale niekedy naozaj cez deň ale už zachádzam. Čiže v každom prípade 

hocikto, keď ma osloví, že chce vidieť priestory, lebo má záujem nejaké podujatie tam urobiť 

alebo nejaký event, ja tie priestory mu musím ísť ukázať. Naozaj sú tam vrátnici, ktorí nemajú 

nejakým spôsobom, to je to kompetencie, ak by ich uviedli do tých priestorov, aby nejakým 

spôsobom im vysvetlili, čo sa tam plánuje. 

Veľmi ma zamrzelo, ja neviem, kto tu spomenul nóbl a nenóbl priestor. Ja vám 

garantujem a teda sa čudujem, že vám nikto nevolá, ale mne volajú pravidelne neziskové 

organizácie, ktoré majú záujem o tento priestor. A vôbec by som nerozlišovala, že ľavé 

a pravé krídlo, čo sa týka nóbl alebo nenóbl. Ide mi o to, že my sme to chceli naozaj 

poupratovať tým, že kultúrne aktivity v pravom krídle sú reprezentatívne priestory, kde sa 

môžu tie kultúrne, kde sa budú tie kultúrne aktivity, eventy realizovať. Logicky mi vyplýva, 

že keď niečo ja robím v jednej budove, lebo to sú dve budovy, v jednej budove, tak tú budovu 

nejakú budovu obhospodárujem, aby som mala všetko pod rukou, aby som mala naozaj 

prehľad, čo sa robí, čo a ako aby som vedeli v momente zasiahnuť, keď je nejaký problém. To 

druhé ľavé krídlo sme tak poupratovali, sme sa to snažili poupratovať, žeby naozaj patrilo 

neziskovým organizáciám, ktoré tam budú mať svoj režim, ktoré možno do budúcnosti by si 

mohli nejakým spôsobom... Môžem rozprávať? Prepáčte. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Dokonči. 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

... ktorí si budú nejakým spôsobom možno do budúcnosti aj nastavovať ten režim. Ako 

skutočne, o nič išlo nešlo, ešte raz opakujem, sama som ponúkla im tú ideu, aby sme tie 

priestory sharovali spolu, pretože ja si naozaj s pánom Pukom veľmi dobre rozumiem 

a myslím si, že aj s ostatnými a nakoniec naozaj z tejto myšlienky zošlo, že to nie je najlepšie 

a najideálnejšie riešenie, že je to nie je to z hľadiska majetko-právneho všetko v poriadku. 

Naozaj má aj pani Španková pravdu, ja tam budem napríklad, nie ja, znova hovorím myslím 

oddelenie kultúry, tam bude mať návštevu. Tých ľudí sa počet ľudí sa naozaj musí zväčšovať, 
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to nebude o jednom človekovi. Preto som, preto vás sama pozívam. Teraz viem, že dnes 

nestihnete, o piatej teraz moderujem salón, ktorý som si sama založila, respektíve, ktorý 

vediem sama, aby ste videli, že ja ten salón môžem organizovať, pretože tam mám ľudí, ktorí 

mi všetko pripravia. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Viete čo? V podstate, ja vám tak poviem, ako keď budem mať dosť peňazí, aby som si 

zaplatila moderátora, potom to nebudem musieť robiť a pripravovať sa cez víkendy na to, 

naozaj nie. Ale to už som teraz odbočila. Ja to hovorím preto, aby ste to  snažím vysvetliť, 

ako tá kultúra funguje. A budem veľmi rada, keď sa čo najčastejšie budete objavovať na 

kultúrnych podujatiach a trošku sledovať aj toto zázemie. Tu nikto nechce brať, že ja, my, my 

tu za každú cenu chcem mať tento priestor. To je úplna hlúposť. My sme ponúkli niekoľko 

alternatív. Ani jedná alternatíva nebola dobrá pre Projekt Fórum. Mne naozaj z logického 

hľadiska, to už je posledná veta, lebo naozaj musím končiť, mne z logického hľadiska mne 

vyplýva. My obhospodárujem pravé krídlo, kde sa budú konať rôzne kultúrne podujatia si 

myslím osobne, že to zázemie by sme mali mať v pravom krídle a ľavé krídlo nech žije si 

svojím životom samozrejme pod nejakou kontrolou ale nech si žije svojím životom. To je 

celé, čo sme vlastne my chceli týmto nejakým spôsobom dosiahnuť, nejakot opoupratovať. 

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, faktická poznámka pani poslankyňa Párnicka, pardon Holčík, pardon. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne, pani kolegyňa Nicholsonová vo svojom dlhotrvajúcom prejave 

niekoľko razy povedala tri slova: kancelária pani Janegová. Chcem ju teraz stopercentne 

ubezpečiť, že tam nebude kancelária pani Janegovej. Pani Janegová má svoju kanceláriu 

v Zichyho paláci. Ide o priestory Pistoriho paláca, ktoré majú byť servisu odovzdané. A nie 

pani Janegovej. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Dobre, ďakujem pekne. Veronika, ty máš už. Chceš sa prihlásiť do diskusného? Tak 

pán Ziegler, poprosím. 

Poslanec Ing. Ziegler: 

Neviem no, keď nás niekto počúva asi sa musí veľmi čudovať teda ako tá diskusia tu 

vyzerá. Pani Janegová, ten Váš posledný príspevok ma práve vôbec nepresvedčil 



141 
 

a (nezrozumiteľné) o tom, že práve Vy to beriete veľmi osobne a mám celé točí o tom, že teda 

je veľmi komplikované prejsť z ľavého krídla do pravého krídla a naozaj nerozumiem tomu, 

sama ste povedali, že v tej vašej práci sa musíte pohybovať možno tým, že to oddelenie 

kultúry spravuje viacej alebo je vo viacerých objektoch sa tak či tak musíte nejakým 

spôsobom pohybovať. To znamená, naozaj nerozumiem aký obrovský je to problém ísť 

z jednej časti potom do druhej, keď tak či tak možno zase z toho Pistoriho paláca sa budete 

musieť vrátiť do Zichyho paláca, lebo tam bude nejaká iná akcia, takže naozaj nechápem, 

o čom sa tu dve hodiny v tejto chvíli rozprávame. Ďakujem. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Palko. 

Poslanec Mgr. Palko: 

Ďakujem za slovo. Tiež by som rád zareagoval na kolegyňu Nicholsonovú. No, 

môžem si myslím o Jurajovi Miškovovi čo chceme, ale ja si nemyslím, že vhodné nejakým 

spôsobom kádrovať našu vedúci kultúrneho oddelenia na základe toho, kto ju požiada alebo 

nepožiada o sprevádzanie po budove nehovoriac o tom teda, že to je jej stranícky šéf, teda 

neviem či ešte existuje SKOK ale to je jedno. Proste takéto kádrovanie, aj keby tam 

samotného diabla Fica sprevádzala, tak mne osobne je to naozaj jedno. 

Druhý bod, no, bavili sme sa hodinu na kultúrnej komisii a teda tak nejako sme všetci 

pochopili, že áno, že to zázemie by tam malo byť, no a opäť vás vyzývam na ten kompromis, 

ja myslím, že lepšie je ho, aby sa naozaj prešlo... 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Faktická. 

Poslanec Mgr. Palko: 

... jedného krídla do druhého, ako hneď skončím, ako sa trepať dvakrát denne zo 

Zichyho do Pistoriho paláca. Ďakujem. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem, faktická pani poslankyňa Párnická. 

Poslankyňa Párnická: 

Chcela by som sa k tomu celému vlastne vyjadriť. Ja viem, že teda pani Janegová hej 

zastupuje oddelenie kultúry, takže bolo by divné, keby oddelenie kultúry bránil ja neviem pán 

čo ja viem, pán Magát, nový vedúci oddelenia financií, takže je v poriadku, že keď teda sa 

snaží pani Janegová ako zariadiť, čo sa dá. Mňa potešilo teda, že sa našlo to riešenie, že teda 

môže ostať Fórum v Pistoriho paláci, lebo s tou Obchodnou som mala teda dosť problém 

a vlastne doteraz neviem z toho, čo sa tu povedalo, že s čím vlastne ten Projekt Fórum 
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súhlasil, lebo možnože ono súhlasí, ale že tuna poslanci s tým sťahovaním nesúhlasia, mám 

taký pocit. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Je to na, je to na. Potom dáme priestor aj týmto otázkam.  

Môžem poprosiť, pani poslankyňa Uličná s diskusným príspevkom. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

... keby som mala faktickú tak idem faktickou. Ja si dovolím zareagovať na pani 

vedúcu, pani vedúca to bola veľmi nekorektná poznámka čo ste dali na mňa, že ja tu som 

štrnásť rokov a nerozumiem kultúre. Obávam sa, že s týmto absolútne nemáte pravdu, kultúra 

je niečo, čo náhodou je to aj celkom mám rada a považujem sa za kultúrneho človeka, takže ja 

by som ako keď aj Vy ste kultúrny človek, tak takýto prejav by som od Vás teda neočakávala 

a práve ja sa snažím hľadať kompromis a práve z tejto diskusie ja som bola ochotná podporiť 

práve návrh Petra Osuského, chcem si vypočuť pani Šimečkovú, či to nie je, takže ja to tu 

hrotím, preto ma veľmi zamrzela Vaša poznámka a ja by som bola veľmi rada, aby sme sa 

vyhli takýmto poznámkam. Ja som naozaj neni ani Vaša podriadená, nadriadená aby sme 

spolu takto komunikovali.  

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, nasleduje pani poslankyňa Remišová. 

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

Ďakujem. Pani Janegová sa k nám vyjadrila, že my, poslanci nemáme ani páru o tom, 

ako funguje kultúra v Starom Meste, tak myslím, že máme. Kultúru podporujeme a ja osobne 

som teda za to, aby tá kultúra v Starom Meste prekvitala. Na druhej strane chcem povedať, že 

kultúru v Starom Meste nerobí kultúrne oddelenie miestnej časti. Vy ju máte spravovať ale 

nie robiť. Kultúru robia ľudia, umelci, umelecké zoskupenia, ktoré sa nachádzajú v našom 

meste a ktoré prinášame do mestskej časti. Preto ja si vôbec nemyslím, že je účelné, aby 

vedúca kultúrneho oddelenia sprevádzala ako nejaký sprevádzač po Pistoriho paláci ľudí, 

trebárs aj prezidenta, pána Miškova alebo kohokoľvek. Vaša úloha je asi iná, takisto si 

nemyslím, že je úlohou vedúcej moderovať salón, ak treba viac peňazí na kultúru, ak nemáme 

viac peňazí na kultúru, ak nemáme peniaze na to, aby sme robili kvalitné podujatia, kultúrne 

kvalitné podujatia v našej mestskej časti, tak poďme sa o tom baviť pri zmene rozpočtu. Ja 

som teda nepočula, že chceme požadujeme zvýšenie rozpočtu na nejaké kultúrne podujatia, že 

nám niekde peniaze chýbajú. Ja som teda videla rôzne zmeny rozpočtu, chcelo sa na 

administratívu, na hento, na tamto, ale o nejakej kultúrnej koncepcii, že nám chýbajú peniaze, 

prečo teda Vy musíte moderovať salón, lebo naozaj si nemyslím, že úloha vedúcej kultúrneho 



143 
 

oddelenia je moderovať kultúrne podujatia, je riadiť kultúru v našom meste, v našej mestskej 

časti, aby bola na vysokej úrovni. Takže ak chýbajú nejaké peniaze, ja si myslím, že 

kolegovia určite sme ochotní o tom diskutovať a je naším záujmom, aby kultúra v našej 

mestskej časti bola čo na najvyššej úrovni. A čo sa týka nóbl krídla a nenóbl krídla, ja si 

myslím, ja nehovorím o vás, kancelária pani Janegovej... 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

To neni kancelária pani Janegovej. 

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

Nie, ja len hovorím, že je určitým druhom papalášizmu chcieť mať a neviem, ako to 

mám nazvať, áno papalášizmuz chcieť mať kanceláriu povedzme v tej najreprezentatívnejšej 

časti Pistoriho paláca, tak ako ste povedali, to pravé krídlo, tou reprezentatívnou časťou je 

v prvom rade oddelenie kultúry by sa malo snažiť, aby v tej reprezentatívnej časti, aby tá bola 

prístupná verejnosti, aby slúžila ľuďom, aby bola čo najviac otvorená a kancelárie a nejaká 

miestnosť podporné miestnosti boli tam, kde ozaj nie je čo ukazovať, v čo najskromnejších 

priestoroch. To je môj názor, ako by kultúrne inštitúcie mali vyzerať. Ďakujem. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, ja len na margo toho, že pani Janegová tento salón robí veľmi dobre, 

treba tam sa prísť pozrieť, myslím, že je to jej taká srdcová záležitosť, má na to právo ako 

vedúca oddelenia kultúry môže robiť aj takúto aktivitu. Ja v tom osobne nič zlé nevidím.  

Faktickú poznámku, pán Dostál. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ja si teda tiež myslím, že úplne v poriadku, ak pani Janegová moderuje salón tak by 

pán starosta moderoval zhromaždenie obyvateľov, tak je to úplne normálne. Z toho by som 

nerobil žiadny problém a teda rád by som bol, aby sme sa vrátili k téme, ktorú máme na 

programe, lebo nie je to financie pre oddelenie kultúry ale ako sa má využiť Pistoriho palác 

a ktorý priestor je vhodný na čo a ja teda vôbec to nevidím v rovine nejakého papalášizmu, 

len teda položil som otázku, že prečo, keď to môžeme spraviť jednoduchšie, ak sa tam jeden 

priestor uvoľní, tak doňho nasťahuje oddelenie kultúry alebo teda bude tam to zázemie 

oddelenia kultúry, prečo to nespraviť tak a prečo to robiť komplikovanejšie, že sa Projekt 

presťahuje do tých priestorov a oddelenie kultúry do priestorov Projektu.  

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne. Ja si myslím, že by sme sa mohli vrátiť k téme a ja by som len chcela 

pripomenúť, že vám práve preto boli pripravené materiály tak, ako boli pripravené, že vlastne 

predlžujeme nájomné dvom organizáciám na dobu neurčitú, dvom organizáciám na dobu 
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určitú, aby tu vznikol ten priestor, aby sme komunikovali a rozprávali sa o tom. Aby sme našli 

nejaké riešenie. Čiže aj toto bol vlastne jeden z dôvodom, prečo sme vlastne predĺžili tieto dve 

nájomné zmluvy na dobu určitú do konca septembra, aby sme mohli toto prípadne ešte 

prerokovať v komisiách a na septembrovom zastupiteľstve môžeme už definitívne schváliť to, 

na čom sa dohodneme. Ja si myslím, že aj táto debata asi vedie k tomu, aby sme spoznali 

svoje názory, ale nerobili dnes nejaké unáhlené možno aj uzávery, keď je na to fakt ten 

priestor a oni môžu fungovať jedna aj druhá organizácia v týchto priestoroch do septembra 

a medzičasom tento materiál, keď sa pripraví pre tieto dve organizácie môže byť prerokovaný 

v jednotlivých komisiách, následne poslaneckých kluboch a potom na rade, zastupiteľstve.  

Ďakujem, ešte poprosím, ešte by som teda pani Janegová odíde, pretože už musí 

moderovať salón. Ešte teda záverečné slovo by som jej také dala, aby, kým sa... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Áno, ale ešte kým sa ona, lebo už sa musí rozlúčiť ona. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Áno, áno samozrejme. 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Ja sa ešte raz veľmi ospravedlňujem, ak som sa niekoho dotkla. Ja som veľmi priamy 

človek a naozaj mňa zarazil ten úvod. Fakt skutočne ma zarazil ten úvod, ako sa to tu začalo 

rozprávať celé. Pani Nicholsonová, ja som povedala ja si vážim každého z vás, vážim si 

názor. Naozaj, keď som sa niekoho dotkla, že poviem na rovinu, že nemáte páru asi ako 

funguje oddelenie kultúry. Myslela som týmto technické zázemie a všetko okolo toho, čo sa 

točí, keď je nejaké podujatie. A takisto pani Uličnej, ktorá tu momentálne nie je, len to, že 

možno naozaj, možno to odpozorovať do budúcnosti. Skutočne sa ospravedlňujem, je to moja 

trošku prchká povaha.  

Čo sa týka mňa, trošku naozaj zase zamrzelo, že ten niekto povie, že môj stranícky šéf. 

Ako po prvé by sa takéto veci nemali predierať ale po druhé, ja nie som členkou žiadnej 

strany. Takže bola by som rada, ak by sa tu nešírili znova dezinformácie. V každom prípade 

ešte ďalšiu vec. Áno, kultúru tvoria rôzne neziskové organizácie. Ja by bola veľmi rada, aby 

ste sa popýtali ľudí tu v Starom Meste ako tu kultúra funguje, ako sú spokojní, čo sa tu začalo 

dva roky dozadu, ako to tu, čo všetko sa spustilo a podľa toho sa vyjadrovali ako tu kultúra 
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funguje alebo nefunguje. To je z mojej strany všetko, ja len pekne dúfam, že sa rozhodnete 

páni poslanci tak, že bude môcť spravovať oddelenie kultúry ten palác. Budú tam naozaj 

podujatia každý deň, lebo ten palác si to zaslúži. Bude to naozaj tak, že nielenže nedá sa tam 

fungovať každý deň byť podujatie, pretože jednoducho tam nie je to zázemie a to vôbec nie je 

omne. To jednoducho o ďalšom kultúrnom centre, opakujem každé kultúrne centrum má 

svoje zázemie. No a to by bolo asi tak všetko. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujeme pekne, poprosím faktickú. 

Niekto: 

... že teda tvoje posledné jednanie s Projektom Fórum, že ako dopadlo. Teda kam chcú 

ísť? 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Už Miška Malinová povedala v úvode. 

Niekto: 

Jaj tak. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Že my sme sa stretli s pani Šimečkovou, sme jej povedali tento návrh s tým, že ona 

povedala, že sa stretne s pani Pukalovou a že potom sa vlastne o tom môžeme porozprávať. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Áno, čiže definitívne slovo vlastne neprišlo. My sme povedali, že my materiál do 

zastupiteľstva musíme pripraviť taký, aký je teraz. Dobre. 

Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry: 

Takže ďakujem veľmi pekne. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne pani Janegovej a poprosím pokračujem, pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Veľmi krátko. Mám taký dojem, že keby sme prerokovali nejaké občianske združenie 

KMC , že by to netrvalo štyri hodiny ale cítim tu lobizmus voči nejakej značke. A ja si 

myslím, že pani Janegová opodstatnene obhajuje záujmy tento organizácie, ktorá má ambíciu 

rozvíjať tu kultúru v priestoroch, ktoré sú adekvátne pre majiteľa tejto organizácie. Takže ak 

sa ponúkli nejaké náhradné priestory tak, jak iným sa ponúkli, ja si myslím, že nadácia 

Šimečková by to mohla.  
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Niekto: 

Nie nadácia. Projekt Forum. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Fórum? 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Projekt Fórum, áno áno. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Je to poznačené značkou disidenta Šimečku, takže cítim tu tento osobný lobizmus. 

Mali by sme sa ho vzdať a presadzovať záujmy vlastnícke našej organizácie v prvom rade, ale 

nediskriminovať túto organizáciu. Záujmy naše. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Dobre, ďakujem pekne. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ale akože záujmy organizácie však Pistoriho palác kreuje a zabezpečuje mestská časť 

Staré Mesto, ktorá tam má robiť kultúru a musí mať adekvátne podmienky. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Nicholsonová. 

Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová: 

... naozaj iba krátko, lebo nemôžem ísť do faktickej, už som si vyčerpala. Že pán 

Kollár, na úvod iba, že toto nie je Šimečkova nadácia, to si pletiete, to je niečo iné. Ja som len 

chcela povedať, je veľmi mi je ľúto, že pani Janegová odišla, pretože ja chcem trochu 

zareagovať na to, čo povedal pán Palko. Prosím vás, to, že ja hovorím o Jurajovi Miškovovi 

neznamená, že nejakým spôsobom chcem tu teraz dehonestovať alebo spájať ju z niečoho 

alebo obviňovať, ani náhodou. Ako je pravda, že pripúšťam, že môžem už ja mať takú 

paranoju, lebo proste niektorí ľudia súvisia s iným ľuďmi, ktorí sú aj tu, aj v zastupiteľstve, aj 

vo vedení mestskej časti a jednoducho sa mi to nejako spojilo, no odpustite mi, ja už som asi 

dlho v tej politike. Takže za toto sa ospravedlňujem, ale určite to nemajú žiadnu výpovednú 

hodnotu toto, že sprevádzala pána Miškova o pani Janegovej. To naozaj by som si nedovolila, 

verím tomu, že pán Miškov tam chcel organizovať nejaké kultúrne akcie.  

Ale faktom je, že celej tejto debaty naozaj nezaznel proste jeden jediný argument, 

prečo práve tie miestnosti. Niekto tu nejde spochybňovať, že musí mať Staré Mesto zázemie, 
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odbor pani vedúcej jednoznačne áno, to sme všetci pochopili, ale nikto podľa mňa nedal 

pádny argument na to, že prečo práve v tých miestnostiach. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Veď ja si myslím, že práve preto tie materiály sú tak pripravené, aby sme mali my ešte 

ten priestor na to, aby sme sa mohli správne rozhodnúť v septembri na zastupiteľstve. 

Dobre, ďakujem pekne, ak sa už nikto nehlási do diskusie, by sme dali priestor, 

prihlásil sa, momentíček, pán Krebs z Divadla bez domova a pani Šimečková, čiže by som 

poprosila, nech sa páči, poďte pani Šimečková najprv vy. 

Môžete ísť aj tuna. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Jáj, nemusíme. Súhlasíme. Priestor je váš. Nech sa páči. 

Pani Šimečková, občianske združenie Projekt Fórum: 

Dobrý deň, ja sa volám Marta Šimečková a ďakujem vám za možnosť vstúpiť dnes 

bude to veľmi krátke. Ďakujem aj za pozornosť, ktorú ste venovali tejto otázke Pistoriho 

paláca, nepovažujem to ani tak veľmi za otázku toho, čo s našou organizáciou ale za to, že 

považujem to za užitočné predovšetkým preto, že to bude znamenať, že tých a spolu s nami aj 

verejnosť, respektíve verejnosť a spolu s ňou vy sa budú viac zaujímať o to, aká bude 

budúcnosť toho Pistoriho paláca.  

Padla tu otázka, čo vlastne ten Projekt Fórum teda chce, pretože sú tu dva 

pozmeňujúce návrh, odpoveď je veľmi jednoduchá. Samozrejme my sme neprišli 

s iniciatívou, žeby sme nechceli ďalej užívať priestory, ktoré máme v prenájme. To je 

každému jasné. Čiže isteže chceme ostať v tých dvoch miestnostiach, radi by sme využívali 

obidve, radi by sme ich využívali zriadili je tam napokon urobený taký stôl (nezrozumiteľné) 

na zdieľané kultúrne aktivity a diskusiu, to všetko súvisí aj s využitím tej knižnice. Pripravuje 

sa katalóg, áno pripravuje sa veľmi pomaly a dlho, pretože my na to nemáme žiadne špeciálne 

prostriedky a chceme ho pripraviť dôkladne, bude k dispozícii online anotácia ku každej 

knižke a chceme tam mať aj prístroj, ktorým sa budú dať niektoré knihy naskenovať, ktoré 

nebudeme chcieť požičať, to je vlastne naša ponuka tomu Starému Mestu a keď sme sa 

dozvedeli, že tie priestory budeme musieť vypratať do nejakých iných, náhradných priestorov, 

v prvej chvíli sme vlastne nevedeli aké bude to riešenie, pretože prisťahovať a urobiť dôstojnú 

knižnicu štyrom tisícom knihám nie je pre malé občianske združenie vôbec nič ľahké bez 

nejakého ďalšieho grantu. Urobiť znovu to isté niekde to inde je ešte oveľa ťažšie, ale to ste 
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už počuli. Čiže samozrejme, že našou iniciatívou nie je z týchto dvoch miestností odísť, ale 

keďže nám ponúklo oddelenie kultúry a všetci, ktorí s nami rokovali vtedy aj pani 

vicestarostka možnosť, že by sme sa jednej miestnosti vzdali, že by to bolo riešenie, tak sme 

napokon po chvíli váhania, to celé trvá iba pár dní, po chvíli váhania sme túto možnosť 

akceptovali, pretože v zásade my sa v skutočnosti tešíme na to, že toto krídlo paláca bude 

využívané pravidelne, že tam bude chodiť veľa ľudí, že ožije ešte viac a práve ten priestor, 

ktorý momentálne užívame my a v ktorom sme chceli túto knižnicu sprístupniť verejnosti by 

tým pádom ožil tiež, je to v našom záujem rovnako, ako mestskej časti, ako všetkých vás aj 

pani Janegovej. A keby sme si nakoniec povedali, že keby sme s pani Janegovou boli aj 

v dennodennom kontakte, že by to vlastne vznikla z toho nejaká synergia, ktorá by bola 

užitočná pre Staré Mesto aj pre tú verejnosť. Toľko k tomu.  

Uvažovali sme vtedy ešte aj s pani vicestarostkou aj o inej možnosti, ktorá sa 

o priestoroch, my sme totiž áno, povedali sme, Pistoriho palác je priorita, aby tam tá 

Kalinovská knižnica ostala a všetci už pravdepodobne aj tušíte prečo, práve pre tú symboliku 

toho aj toho osudu toho paláca aj tej knižnice. Je ešte, takže potom my sme hľadali priestor, 

ktorý by bol viac-menej rovnocenný, ale ukázalo sa, že ten priestor nebol akceptovaný 

z hľadísk, ktorým mi sa nemôžem vyjadrovať, asi tomu nerozumeli sme celkom, boli sme 

ochotní k akýmkoľvek ústupkom aj v prípade, že by vlastne, aby to nezatarasilo požiarny 

východ, že to bude celé otvorené, takisto to nebolo akceptované, náš návrh o zdieľaný priestor 

takisto nebol akceptovaný a pokiaľ ide teda o ten návrh tej miestnosti v tom ľavom krídle, tak 

musíme predovšetkým povedať jednu vec. Nám je hrozne ľúto, že divadlo Len Tak Tak 

odchádza, pretože to znamená,  už nech odchádza z dôvodu, ktoré sa tu nebudú rozoberať, 

nemôžeme rozoberať bez nich. Samozrejme na prvý pohľad je zrozumiteľné, prečo odchádza. 

Odchádza na nátlak alebo respektíve na prehovorenie, prosbu, nazvite to akokoľvek od 

mestskej časti, pretože nikomu sa nechce fungovať dlhodobo v neistote. Ale v každom 

prípade, že takáto iniciatíva z paláca odchádza my považujeme len za stratu a nie za nejaký 

prínos, pretože všetci vieme, že kultúru netvoria úrady, akokoľvek sú úrady dôležité, že 

jutvorí verejnosť spoločne s tými, ktorí tú kultúru tvoria, takže ... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Pani Šimečková, občianske združenie Projekt Fórum: 

Ja viem, že súhlasili a my by sme v podstate takisto súhlasili, keby sme nemali pocit, 

že tá knižnica je ešte dôležitejšia než to, aby sme niekde my sedeli, hej? Takže to, že 

samozrejme, že súhlasili, ale predstavujem si ... 
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Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Pani Šimečková, občianske združenie Projekt Fórum: 

No dobre, možno to nebolo pod nátlakom, v každom prípade my to považujeme za 

stratu je je nám to ľúto. A ešte, pokiaľ ide o ten včerajšok, v našom pozvaní na toto pozvaní 

na toto podujatí stál, že je to veľká štafeta čítania kníh a na ktorú mohol prísť ktokoľvek 

a neboli to len herci a spisovatelia, aj keď tam bolo veľmi veľa hercov a spisovateľov, boli to 

študenti, bola to normálna kultúrna verejnosť a napísali sme, že tá knižnica, ktorá tam sídli sa 

bude musieť nútene znovu presťahovať. Samozrejme, že to znamená ten symbol, o ktorom tu 

aj pán poslanec hovoril, že to znamená v skutočnosti nie je jasné, či niekto bude mať silu ju 

znovu sťahovať a hlavne ten dôvod nie je jasný, pretože ako sa tu už veľakrát hovorilo, 

hovoríme o zázemí, ktoré bude potrebné pre kultúrne aktivity a kultúrne aktivity rozbiehanie 

kultúrnych aktivít s tým, že niektoré, ktoré už existujú im stoja v ceste považujem v každom 

prípade za problematické. To je všetko, ďakujem vám za váš čas. Čiže ak sa pýtate, čo vlastne 

tak Projekt Fórum chce, chcem tam ostať, respektíve ak nemôže ostať, radi budeme ten 

priestor zdieľať, ten priestor je síce priechodný, ale má dvere, každé rokovanie môže byť 

oddelené, ďakujem pekne. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, aj len teda na dovysvetlenie, divadlo Len Tak Tak neodchádza pod 

nátlakom a to ma trošku mrzí, lebo toto sme sa aj keď sme pri spoločných rokovania boli, tak 

som prosila pani Šimečkovú, aby nevypúšťala také informácie, ktoré potom sú zavádzajúce 

alebo sú už v éteri a zle to znie. My keď sme rokovali s divadlo Len Tak Tak, oni sa najprv 

išli pozrieť na priestory na Obchodnej 52 a sa im práve páčila tá voľnosť, že môžu tam prísť 

kedykoľvek, akokoľvek, o polnoci, ráno o tretej, preto oni vlastne súhlasili s tým, že budú 

v tých priestoroch, ale divadelnú miestnosť využívať na svoje divadelné aktivity. Čiže bolo to 

vyslovene na nich, my sme im dali ponuku, oni sa nám k tej ponuke o deň o dva vyjadrili, my 

sme čakali na ich riešenie, čiže preto vás prosím, keď sa nabudúce budeme o takýchto veciach 

rozprávať, skúste hovoriť to, čo skutočne je a nie že pod nátlakom oni odišli, lebo viete, už ste 

to tuna povedali už to tuna medzi ľuďmi znie. Ďakujem pekne. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

No ale ani nie, my sme im dali ponuku, ďakujem pekne. Poprosila by som ešte pána 

Krebsa. 
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Pardon ešte poprosím, áno tri minúty poprosím. 

Pán Krebs, občianske združenie Divadla bez domova: 

Príjemné popoludnie, moje meno je Patrik Krebs, som štatutárny zástupca a principál 

Divadla bez domova, jediného divadla na Slovensku, kde hrajú ľudia bez domova, ľudia 

s ťažkým telesným postihnutím, ľudia s psychiatrickou diagnózou, bývali väzni, proste ľudia 

ako my. A chcem veľmi krátko povedať, lebo pani Janegová ma vyzvala, tiež som nerád 

hovorím o niekom, keď tu nie je, hovorila napríklad o tých otváracích hodinách. Neviem 

celkom presne do akej miery vy sa musíte zamýšľať nad tým, ako nejaké divadlo ako nášho 

typu funguje ale v zásade by som vám chcel povedať, že ja som zo Starého Mesta ako sa ako 

my všetci, narodil som sa na Štefánikovej, na Štefánikovej Pistoriho palác, predtým Leninove 

múzeum a predtým všeličo iné. Táto budova takmer dvadsať rokov alebo viac ako dvadsať 

rokov nefungovala a to krátke obdobie, keď tam bol, bola to nešťastné Združenie 

zahraničných Slovákov, to radšej ani nebudeme brať lebo pán Pistori, áno ,chudák sa obracia. 

Ale čo chcem povedať je to, že ten palác funguje odkedy Lenin odišiel posledné štyri roky. 

Posledné štyri roky funguje aj preto, že tam sú organizácie typu Projekt Fórum, je tam kino, 

sú tam tri divadlá. Divadlo bez domova, nerád sa pýšim, ale my sme urobili to, že to ľavé 

krídlo sa stalo divadlom. To bolo úplne, to bola vážna ruina a zmenili sme to na divadlo naši 

herci a herečky, nebola to firmy vysúťažená podobne ako to napríklad renovovali tie okná 

alebo podobne. Nechcem hovoriť teraz o oknách ale stálo by to za to tiež. Áno, minúta. 

Chcem iba povedať to, že celý život v Pistoriho paláci sa deje najmä preto, že nejaký šialenci 

tak štyri roky do toho investujú viac energie ako nejakých peňazí, to je pravda, ale ja by som 

bol strašne rád, aby ste sa vy všetci teraz po prvý krát možno zamysleli inak. Pistoriho palác 

je nás všetkých, presne že nás, vy ste to niekto povedali, že ste to nás všetkých, áno nás 

všetkých a my by sme strašne chceli, aby Staré Mesto využilo malý ale veľmi zaujímavý 

potenciál aj Divadla bez domova, aj Projektu Fórum aj iných vecí napríklad aj na spoluprácu 

na organizovaní tých kultúrnych akcií. Keď napríklad je (nezrozumiteľné) alebo iný filmový 

festival, tak naši herci to stavajú a robia. Iba tým chcem povedať to, že ten život sa tam deje 

naprieč tomu, že to je vo veľmi zlej situácii. Končím, veľmi pekne ďakujem a strašne sa 

teším, že som mohol vystúpiť, ďakujem dovidenia. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ešte Veronika, už diskusia bola ukončená, tak poprosím už stiahnuť sa. Dobre, 

ďakujem pekne. Už Veronika, už sme ukončili diskusiu, vypočuli sme si, čiže na záver, ja by 

som to ešte raz, aj by som to len zhrnula, že teda skúsme sa zamyslieť nad tým, že či teda 
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nenecháme si ten čas na ten september kvôli týmto dvom nájomným zmluvám, je to na nás 

ako sa rozhodneme, hlasovaním to môžeme vyjadriť. 

Ďakujem pekne, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenie alebo teda 

pozmeňujúce návrhy. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Áno, áno ideme, áno ideme, áno, ideme. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Však ideme bod po bode. Čiže bod č. 10 Návrh na nájom nebytových priestoru na 

ulici Štefánikova 25 Pistoriho palác pre Divadlo bez domova ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňovacie návrhy, preto budem hlasovať 

o pôvodnom návrhu. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Čiže poprosím, prezentujem sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Za hlasovalo 20 poslancov, čiže návrh bol prijatý. Ďakujem pekne, bod č. 11. 

 

11. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave 

(Pistoriho palác) pre 4Arts Therapy ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova 25 pre 4Arts Therapy ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. Poprosím návrhovú komisiu. Čiže to je vlastne bývalé 

Equiteatro, áno. 

Viacerí: 
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 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme preto hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, môžeme. Prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 A hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Za 19 poslancov, proti nik, zdržal sa 1. Návrh prešiel. Ďakujem pekne. Uznesenie bolo 

prijaté. Čiže máme teraz ďalší bod č. 12. 

 

12. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave 

(Pistoriho palác) pre Equiteatro ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Návrh na nájom nebytového, aha pardon. Áno, áno nebytového priestoru na ulici a tak 

ďalej pre Equiteatro ako prípad hodný osobitného zreteľa. Poprosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

 Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, preto budeme hlasovať 

o pôvodnom uznesení. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem. Za 20, čiže návrh uznesenia bol prijatý. Bod číslo 13. 

 

13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave 

(Pistoriho palác) pre Projekt Fórum ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova 25, Pistoriho palác pre 

Projekt Fórum, občianske združenie ako prípad hodný osobitého zreteľa. Poprosila by som 

návrhovú komisiu najprv o. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

 Návrhová komisia dostala dva pozmeňovacie návrhy. Prvý pozmeňovací návrh je od 

pani poslankyne Satinskej a v bode schvaľuje všetko zostáva, iba v bode a) je doba nájmu 

zmena odporúča na dobu neurčitú, dobu nájmu na dobu neurčitú. 

Niekto: 

 Navrhuje. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

 Navrhuje. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

A hlasujme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Za 13 poslancov, proti 2, zdržali sa 5. Návrh prešiel. Prešiel. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Niekto: 

Prešiel, tam stačí nadpolovičná väčšina. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Nadpolovičná väčšina prítomných, čiže prešiel. 

Poslanec MUDr. Osuský CSc.: 

 O mojom sa tým pádom hlasovať nebude. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Čiže ideme teraz o materiáli ako celku. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

 Pán poslanec Osuský ale Vy ste navrhovali... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 
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Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Toto je len zmena... 

Niekto: 

 Teraz o celom. 

Niekto: 

 Nie, ešte je tam jeden. 

Niekto: 

Už nemá význam o ďalšom. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

... jednu miestnosť Vy ste navrhovali... 

Niekto: 

Ale keď prešiel tento, tak z podstaty veci nemá ... 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Už nemá význam... 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 No nie, tak nemá význam ďalej hlasovať, čiže už ideme o návrhu ako o celku. Už 

ideme hlasovať o celom bode. Poprosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

 Návrhová komisia bude hlasovať... 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

... nebol ten návrh postavený tak, že všetko ostatné... 

Viacerí: 

Áno, áno. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

V tom prípade je ďalšie hlasovanie redundantné. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Len jeden bod sme zmenili. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

 Vy ste hovorili práve, že ... 

Niekto: 
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... aj o tvojom sa má hlasovať, ale bude platiť to, čo navrhovala pani Satinská ... 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Pani Satinská dala návrh len zmena v bode a) a to je doba nájmu. A teraz ty si. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

 Prosím vás, ja ho vidím a môžem vám ho každému osobne ukázať, kde je napísaný 

návrh uznesenia, kde je zmena ostatné nezmenené, ergo týmto pádom (nezrozumiteľné) tak 

vlastne sme prijali to konečné riešenie, pretože... 

Viacerí: 

 Nie. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Je to, právne oddelenie by to vedelo vysvetliť? 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 ... nemení .. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 ... nie, nie, nie... 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 ... ešte raz ... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 ...teraz sme... tak, tak... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 
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 ... áno... 

Niekto: 

Môžete hlasovať aj o návrhu pána Osuského, to nevylučuje. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 ... nie, nie teraz sa môže hlasovať ešte o návrhu pána Osuského... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 ... nie, stále sme pri už iba poslednom bode a to je bod číslo... 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Čiže poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia, pozmeňujúci návrh 

pána Osuského. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

 Ja prečítam, ja by som prosil... 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Počkaj, teraz kvôli hlasovaniu, poprosím pána Dostála. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

 No ja by som, aby o čom hlasujeme. Schválili sme pozmeňujúci návrh pani 

poslankyne Satinskej, tým pádom v tejto chvíli návrh uznesenia je miesto na dobu do 30.9. na 

dobu neurčitú. Ak budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Petra Osuského v podstate 

hlasujeme o zúžení priestorov z dvoch miestností na dve. Čiže je to návrh, ktorý je nevýhodný 

alebo zhoršujúci postavenie Projekt Fórum, ak ho stiahne, tak budeme hlasovať iba o tom 

pôvodnom návrhu. Ale musíme ešte hlasovať o tom pôvodnom návrhu v zmysle 

pozmeneného návrhu pani poslankyne Satinskej. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Dobre, ďakujem pekne. Čiže ešte raz poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh 

a povedala ich záväzné stanovisko. 

Niekto: 
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(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Áno, no však nech prečíta. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

 Strávili sme nad týmto bodom rokovacím dosť veľa času, čiže sa to na konci dosť 

zamotalo, keďže pán poslanec Osuský stiahol svoj pozmeňovací návrh, tak zostal vlastne len 

jediný pozmeňovací návrh pani poslankyne Satinskej, ten sme odhlasovali, čiže budeme 

potom hlasovať. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 O návrhu uznesenia 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

S týmto pozmeňovacím návrhom. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Dobre, čiže je všetkým jasne o čom hlasujeme? Dobre, takže poprosím prezentujme 

sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 A hlasujme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Hlasujme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Dvadsiati hej, čiže za 14 poslancov, môžem prečítať? Môžem prečítať, Pavlínka? Za 

14 poslancov, 2 proti, 4 sa zdržali. Čiže materiál nezískal tri pätiny, lebo toto už je celkové.  

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ale z pätnástich by malo byť.  

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 
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 So všetkými malo byť 15, tak . Čiže zo všetkých malo byť 15 za ale bolo iba 14, čiže 

materiál neprešiel. Ďakujem pekne. Môžeme ísť k ďalšiemu bodu?  

Niekto: 

 Akože my tu dve hodiny debatíme a teraz to neschválime? 

Niekto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Lebo to bol len pozmeňovací. 

Niekto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Dobre, môžeme pokračovať v programe rokovania? 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Poprosila by som, utíšiť sa a môžeme pokračovať ďalším bodom a to je bod č. 6. 

 

6. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových 

fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2017 

 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 

a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017. 

Poprosila by som pána Magáta o úvod materiálu. Ďakujem. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Poprosila by som o utíšenie, kolegovia. Však poprosila som o utíšenie, je nás tu koľko. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 Dobre, ďakujem pekne, poprosím pána Magáta, vedúceho finančného oddelenia 

o uvedenie materiálu. 

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 

Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol materiál Návrh 

na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017. Podstatou návrhu 
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zmeny rozpočtu je navýšenie príjmov o čiastku 401 528 eur, z čoho hlavnú časť predstavuje 

navýšenie podielu daní z príjmov o sumu 390 000 nakoľko táto suma sa javí ako tá, ktorá 

pribudne do rozpočtu na základe zvýšeného prídelu, ktorá prišla k dnešnému dňu.  

Ďalšia vec, navrhujeme prerozdeliť dobré hospodárenie na základe schváleného 

záverečného účtu. V čiastkach do fondu rozvoja bývania v sume 328 245 eur a do fondu 

rozvoja bývania o čiastku 259 003 eura. Ďalej navrhujeme tieto prostriedky použiť tak, ako je 

navrhnuté v uznesení do bežného rozpočtu. Ten navrhujeme navýšiť o 604 383 eur 

a kapitálový rozpočet navrhujeme navýšiť o 408 308 eur. To je zhruba uvedenie materiálu, 

ostatné je v popise a v dôvodovej správe. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu, poprosím pani poslankyňu Uličnú. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

 No, ďakujem pekne. Tak ja ako nie som taký ako zástanca, že aj keď teda je prebytok 

hospodárenia, že ho treba rozbiť a dávať na položky, ja už som to povedala pri záverečnom 

účte. A že si myslím, že mestská časť naliala do rekonštrukcie ciest 1,6 milióna a v podstate 

v celom rozsahu boli šesť ciest rekonštruovaných. Ja sa ešte chcem spýtať takú vec, lebo teraz 

som nie si celkom istá. Pán inžinier výstavba, oprava, rekonštrukcia ciest čo navyšujeme 

rozpočet o 300 000, tak to pôjde aj na dopravné značenie? Lebo ja už som rada, že konečne 

mestská časť Staré Mesto sa konečne rozhýbala a ide riešiť staromestské rezidenčné 

parkovanie, lebo sme prišli na to, že asi mesto nám v tom nepomôže. Čiže z ktorej položky to 

ide ale aj tak si myslím, že na tej položke máme dosť peňazí ale aby som teraz ja si bola istá 

lebo nemám tu teraz pred sebou všetky papiere. Čiže toto by som chcela. Ak mi teda viete 

pomôcť, pán inžinier. 

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 

 Veľmi rád, neviem či som si vzal ten papier. Čo sa týka značenia dopravného... 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

 Dopravného značenia. 

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 

 ... tak toto po debate lebo tie návrhy išli po prerokovaní všetkých oddelení mestských 

častí tie návrhy neboli moje, ja som mohol len akceptovať návrhy peňazí, ktoré tu boli. 

A dopravné značenie ku dnešnému dňu na základe vyjadrenia pani doktorky Calpašovej 

máme pokryté s tým, že treba spraviť projekt nový a tie veci, ktoré by sme vedeli spraviť 

fyzicky do konca roka je rozpočtovo kryté, keď schválime túto zmenu rozpočtu. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 
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 Čiže potrebujeme navýšiť rozpočet? 

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 

 Niečo sa tam 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

 Lebo ja viem, že máme len projekt na Koreničovu a iné projekty asi už nestíhame 

tento rok, ja viem, že máme projekty na Koreničovu a tú oblasť, to ešte bolo za Táni Rosovej, 

to si pamätáš Janka, keď si tu bola na úrade. Ale ostatné projekty na dopravné značenie 

nemáme. Takže ja neviem, či sa vie úrad vysporiadať s týmto, že vie do konca roka, lebo ja 

som navrhovala aj Urbánkovu ulicu, Mišíkovu časť už je v podstate tam až k hradnému kopcu 

si myslím, že tam sa aj občania na mňa obracajú, že by bolo dobré zaznačiť rezidenčné 

parkovanie. Tak ja neviem v akom stave sú projekty, možno že ty by si vedela povedať Janka. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Áno, projekty sa vlastne pripravujú s tým, že chceme potom to čo už je, chceme sa 

pustiť do vymaľovania tých oblastí, ktoré vlastne boli zanedbané lebo čakali na parkovaciu 

politiku. Teraz vlastne do konca roka máme finančné prostriedky kryté na to, keď zmeníme 

tento rozpočet, aby sme mohli realizovať niektoré časti a pripraviť projekty, aby sme mohli 

maľovať potom nové zóny, nové lokality. 

 Poprosila by som faktickú pána poslanca Bútoru, ktorý v podstate má stanovisko 

dopravnej komisie na čom sme sa vlastne zhodli, čo by sme chceli realizovať ešte tento rok. 

Poslanec Bc. Bútora: 

 Ďakujem pekne, my sme toto tiež podporili. My máme už jedno... 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Je nás málo? Koľko nás je, však sa ... 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ale vrátia sa sem, však tam iba robia nejaké rozhovory. Peťo, nevrátiš sa? Však poď si 

sadkať. 

 Poprosila by som kolegov aby sa posadili, aby sme vedeli koľko nás je, aby sme mohli 

pokračovať v rokovaní. Ľubo, poprosím, aby sme mohli pokračovať, Veronika. Je nás zatiaľ, 

poprosím ťa môže pokračovať? Nech sa páči, pán poslanec Bútora. 

Poslanec Bc. Bútora: 
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 ... hej no mám tam 20 sekúnd no dobre... 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Poprosím o predĺženie. 

Poslanec Bc. Bútora: 

 ... my sme mali už schválené jedno uznesenie ku Západnému radu ale vlastne tá 

nárazníková zóna na Palisády, to znamená no na Fraňa Kráľa to už je ale Holubyho, Šulekova 

a tak ďalej, takže toto určite áno. Len ja sa chcem uistiť, ja som nebol tiež na miestnej rade. 

To znamená, že v tomto návrhu, tak ako je máme možnosť aj ďalšie projekty, teda minimálne 

si dať nakresliť a potom... 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Áno. Potom realizovať. 

Poslanec Bc. Bútora: 

 Okej, ďakujem pekne. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne, faktická, pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

 Ja sa chcem vrátiť k tomu návrhu, ktorý som hovoril. V súvislosti s Moskovskou. My 

vlastne by sme mohli pooznačovať všetko ale zvislým označením, pretože mestská polícia 

ako sme boli na komisii konštatovala možné vodorovné značenie robiť akékoľvek, keď tam 

dáme, že rezerve, nemôžu odťahovať autá, nemôžu im dávať papuče, no tak ja neviem, preto 

sa chcem opýtať aj pána predsedu Bútoru ale náčelník mestskej polície povedal, stačí dať 

zvislé označenie, že je to rezervované pre rezidentov a tam je taký nejaký kruh alebo čo to je 

a tým je to vlastne označené. No nemusíme nič vodorovné robiť. Nemusíme nič vodorovné 

robiť alebo v minimálnom rozsahu, čiže my môžeme zregulovať celé Staré Mesto s pár 

korunami. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne za faktickú, pani poslankyňa Uličná, poprosím o diskusný príspevok. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

 Tak ja neviem či sme vôbec uznášaniaschopní, lebo ja si chcem dovoliť dať 

pozmeňujúci návrh ale neočakávam, že teda prejde. Však daj skúšobnú prezentáciu. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Dobre, takže prezentujme sa, kto sme tu. Poprosím kolegov aby zaujali svoje miesta. 

Už idú. Prezentujme sa. Poprosím ešte... 

/Prezentácia/ 
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Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Pätnásti. Poprosím kolegov, aby zaujali fakt svoje miesta a počkali, aby sme takéto 

dôležité materiály ako je zmena rozpočtu dokázali schváliť, aby sme mohli úrad ďalej 

pracovať. Takže poprosím pokračujeme vlastne v diskusii.  

 Diskusný príspevok mala pani poslankyňa mám pocit Uličná Martina, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

 Tak ja si dovolím navrhnúť ako som to už povedala pri záverečnom účte, že mne 

príde, aj keď možnože je to iba môj pocit, že príliš draho rekonštruuje mestská časť svoje 

cesty. Za 1,6 milióna opravila 6 kompletných ciest. A takisto podľa záverečného účtu 

o 350 000 euro nalieva viacej v roku 2016 do verejnej zelene a nemám pocit, že by sa to 

odzrkadlilo na kvalite verejnej zelene. Stačí sa ísť pozrieť do Grassalkovichovej záhrady, 

Medickej záhrady aj parčík Belopotockého som tam bola teraz v nedeľu, je mi ľúto tej buriny 

a tej vyschnutej trávy ale rozumiem tomu, že sú tam aj iné problémy. Preto si myslím, že čím 

viacej nalievame do tejto položky neznamená to adekvátne kvalitu a zlepšenie stavu. Preto si 

ja myslím, že nemáme prejedať rezervný fond ani nemáme prejedať fond rozvoja bývania. 

Nakoniec tieto fondy slúžili, stále je tu ambícia stavať senior centrum, čiže tieto peniaze mali 

z tohto fondu. Čiže z verejnej zelene nepovažujem za zmysluplné 80 000 navyšovať... 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 ... poprosím o utíšenie sa kolegov. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

 Čiže 80 000 beriem preč z tej položky, teda dám návrh. Návrh úradu, ktorý navyšuje 

položku v prvku 4.2. v programe 80 000 nepovažujem za zmysluplnú, preto ju odtiaľ dávam 

preč. je to návrh a tak isto aj položku 3.1.1., výstavba, oprava, rekonštrukcia ciest plus 

300 000 dávam preč a ako pán Magát povedal, rozpustí sa táto položka. Jedno bude 

v rezervnom fonde a druhé bude vo fonde rozvoja bývania a druhý bude v rezervnom fonde. 

Myslím si, že ten fond rozvoja bývania nám slúži alebo stále ho chránime na výstavbu senior 

centra, kde všetci optimisti veria, že niečo začneme stavať. Takže toto dávam ako 

pozmeňujúci návrh. A takisto mám výhrady k administratíve ale tu touto položkou sa 

nebudem zaoberať. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne. Faktická, pani poslankyňa Párnická. Poprosím o utíšenie. Sonička 

nech sa páči. 

Poslankyňa Párnická: 
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 Nesúhlasím s návrhom, teda Martinky Uličnej, pretože doteraz bola zeleň vždy 

poddimenzovaná... 

Niekto: 

 Bola bola. 

Poslankyňa Párnická: 

 ... pretože sme nestíhali alebo nemali sme financie na to, aby sme urobili údržbu 

a ošetrenie zelene na takých frekventovaných miestach ako sú aj Medická aj 

Grassalkovichova v aj iných, Jakubovo námestie. Preto sú teraz, preto sa teraz vlastne 

zbierame lebo idú v podstate sú navrhnuté výruby stromov, ktoré nie sú v dobrom stave a je to 

preto, že neboli doteraz udržiavané, takže v žiadnom prípade nesúhlasím s tým, aby bolo zo 

zelene ubraté. Čo sa týka komunikácií k tomu sa nevyjadrujem. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne, faktická, pán poslanec Ziegler. 

Poslanec Ing. Ziegler: 

 Ono to nie je len o tom uberať, pridávať. Ono je to o tom, tie peniaze, keď tam mám 

a snažiť čo najefektívnejšie využiť. A to, čo pani Uličná hovorí, že jednoducho nalialo sa o 

300 000 viac ale nevidíme ten výsledok nejaký. Hovoríte, že stále bolo málo, je viacej ale nie 

je to nejakým spôsobom vôbec vidieť. A má to byť potom o nejakom tlaku, aby ten úrad robil 

aj efektívnejšie a jednoducho neexistuje, aby my sme za tak obrovské peniaze zrekonštruovali 

niekoľko možno desiatok alebo stoviek metrov štvorcových. Už to tu padlo 600 000 

Židovská, 250 000 (nezrozumiteľné). Jednoducho my musíme trošku vytvoriť aj tlak na to, 

aby ten úrad pracoval efektívnejšie a tie peniaze, ktoré teraz berieme majú slúžiť práve, padlo 

to na Dobšinského, na domov sociálnych služieb takže to nie je tak, že jednoducho my tie 

peniaze budeme potrebovať potom zase tam ich budeme nejakým spôsobom hľadať. 

Ďakujem. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne, opätovne pani poslankyňa Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

 Ešte raz. Ja som si teda pomáhala, ja som si naozaj naštudovala záverečný účet, keď 

porovnám rok 2016 sme o 350 000 dali do zelene viacej. Znížili sme frekvenciu kosenia 

a akurát sme vysadili viacej letničiek, ktoré po lete zahynú. Nie je tam, to je podľa 

záverečného účtu. Ja pracujem s číslami. Druhé a priori proti cestám. Vôbec nie som proti 

cestám, je to moja srdcová záležitosť. Ale chcem najprv vidieť projekty. Koľko projektov 

máme pripravených? Mne sa občania sťažujú napríklad Zochova a Kozia sú v katastrofálnom 



164 
 

stave. Prečo nezačíname takýmito preťaženými a zlými ulicami. Ale toto o tom sa nehovorí. 

Takže najprv nech úrad vypracuje projekty, čo má všetko nachystané, čo môže robiť a potom 

nech začne. A presne tak, je tu tlak. Vy keď budete bezodna nalievať a nalievať, nalievať, tak 

sa bude bezo dna míňať a míňať a míňať. A my stále pracujeme s verejnými zdrojmi. To nie 

sú naše peniaze.  

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Nemyslím si, že by sa bezodna nalievalo. Skutočne sa veľa aj robí. Je vidno aj 

výsledky, keď si hovorila o Kozej a Zochovej sama vieš, že tam je veľká investičná výstavba, 

takže nemá význam tam nejak investovať do tých komunikácií, keď teraz je tam veľká 

výstavba. Chodia tam ťažké mechanizmy. Veď sami ste pred chvíľočkou v rozprave 

rozprávali o tom, že sa robia komunikácie, kde chodia potom ťažké mechanizmy, tak treba 

postupne ísť a samozrejme investičné oddelenie má, má aj teda pripravené všetky tie akcie, 

ktoré sa majú robiť. Takže si myslím, že tieto finančné prostriedky sú skutočne oprávnené, 

toto navýšenie.  

 Ďakujem pekne, pán poslanec Muránsky s faktickou. 

Poslanec Muránsky: 

 Nesúhlasím, že by nalievaním peňazí do zelene sa nezlepšovala. Zeleň sa zlepšuje, je 

v lepšom stave. Čo sa týka letničiek, tvrdiť, že je to blbosť lebo však na jeseň aj tak skapú, to 

je ako tvrdiť, že je blbosť ísť na obed lebo však do večera aj tak vyhladnem. A pokiaľ teda 

v tom pozmeňovacom návrhu bude zníženie peňazí pre zeleň, ja ho nepodporím. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne, faktická, pán poslanec Bútora. 

Poslanec Bc. Bútora: 

 Ďakujem pekne, ja som chcel len reagovať teda na tie komunikácie, tiež nemyslím si 

teda, že by sa nič nerobilo. Môžeme mať rôzny názor na niektoré rekonštrukcie ale myslím si, 

že toto volebné obdobie zatiaľ sa toho robí relatívne asi najviac.  

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Najviac sa robí, hej. 

Poslanec Bc. Bútora: 

A naopak ja si myslím, keď sa bavíme o projektoch, veď bavili sme sa aj na komisii 

dopravy je projekt Panenskej, je projekt úprav na Grösslingovej. Naopak ja si myslím, že áno 

môžeme kritizovať, že možno niečo bolo aj príliš draho urobené ale ja si myslím, že niektoré 

ulice naopak si zaslúžia aj práve, že kvalitnejšie tým pádom možno aj drahšie materiály a veď 

predsa súťaž nejaká bola. Sú vysúťažené ceny s dodávateľom ako hovoriť to nejako en bloc, 



165 
 

že teraz tu to niečo je predražené a v minulosti sme chceli viac a teraz zrazu chceme menej, 

tak ja tomu nerozumiem veľmi. 

 Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne, faktická, pani poslankyňa Párnická. 

Poslankyňa Párnická: 

 Ešte samozrejme, že k tej zeleni teda nejak hovoriť o navyšovaní sumy za letničky 

a tak sa mi zdá trošku zvláštne a ja teda sa nikdy nemontujem do vecí, ktorými sa 

nezaoberám, takže nevenujem sa veľmi ekonomike ale zeleni a životnému prostrediu sa 

venujem sústavne, takže. Tiež nebudem hlasovať. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Ziegler, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Ziegler: 

 Ja si myslím kolega, že sa nechápeme v tom, čo rozprávame. Naozaj nehovoríme 

o tom, že by sa nemalo robiť ale je to o tom trošku sa možno nad tým zamyslieť. Vytvoriť 

nejaký tlak na to, aby sa niektoré veci robili efektívnejšie. Ak to vám niektorým nevadí, je to 

samozrejme na vašej vôli o tom, že jednoducho za obrovské peniaze sa tu niečo 

zrekonštruovalo. Pokrčí sa plecami, že stalo sa. Však možno náhodou to na budúce bude 

lepšie. Takže nie je to o tom, aby sme veci nerobili. Robme cesty, rekonštruujme ale naozaj, 

aby to bolo efektívne a kvalitné. A keď sa investuje do tej zelene, má to byť viditeľné, má to 

byť citeľné a jednoducho prepáčte ale my tak isto v tom priestore fungujeme, žijeme 

a jednoducho ja tých 300 000 navyše nevidím, že by to bolo vidieť, cítiť na tej zeleni ako 

takej. Ďakujem. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, faktická. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

 Akože to by som si nedovolila na začiatku svojho vystúpenia a ešte pri záverečnom 

účte som práve chcela pochváliť a chválim toto vedenie mestskej časti, že sa zaoberá opravou, 

rekonštrukcie ciest. Pani Rosová až štyri cesty opravila za minulé volebné obdobie a sedeli tu 

poniektorí poslanci, ktorí sú tu dneska. To je v poriadku. Ja som iba povedala, že mám pocit 

a pomohla som si áno Moskovská ulica, prvá etapa stala 19 000 našich peňazí. Ja teraz 

neviem o tej župnej dotácii, neviem ju vyhodnotiť. Ale druhá etapa Moskovskej stojí dneska 

115 000 čo je zazmluvnená. Ja viem, že vysúťažili sme tu dodávateľa. Osobne tiež myslím, že 

sme nejaký balík peňazí. Čiže v podstate teraz už nie je také, keď si povieme, že 

zrekonštruujeme za 2 000 000 jednu cestu, tak asi to je všetko v súlade so zákonom. Takže 
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toto by som ja nedovolila vôbec spochybňovať. A naopak, že keď budú pripravené projekty, 

povieme si, že toto ideme robiť, toto tu máme nachystané, tak ja budem prvá, ktorá nájdem 

a možno aj z toho rezervného fondu tie peniaze budem navrhovať, aby sme tam dali.  

 A čo sa týka zelene, tak keď je taká úžasná starostlivosť o zeleň, tak neviem prečo pán 

starosta zobral, odobral Technickým službám Grassalkovichovu záhradu, lebo už ani on sa 

nemohol pozerať aká prehnaná starostlivosť sa venovala tejto záhrade. Dobre, čiže k tomuto 

k zeleni. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Holčík. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

 Ďakujem pekne. Budem teraz reagovať aj tu na pani Uličnú, lebo teraz tu spomínala 

Grassalkovichovu záhradu, tak tá teda potrebuje sakramenskú údržbu. Ale iné som chcel 

povedať. Pozývam aj pani Uličnú aj všetkých členov dopravnej komisie, aby sa išli pozrieť na 

dlažbu na Čelakovského ulici, ktorá 80 rokov nebola opravená a kde sú také jamy, že keby 

niekto padol tak si zlomí nie nohu ale aj krk. A starosta už videl tú ulicu. A tam naozaj 

neviem, kedy k tomu príde, aby sa opravovala a ešte horšie sú schody v Inoveckej ulici medzi 

Mudroňovou a Čelakovského. Ak niekto chce spáchať samovraždu, nech sa páči, nech príde 

na tú ulicu. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne. Už sa pripravujú projekty aj na opravu schodov, takže určite to bude 

zahrnuté. Ďakujem pekne. Pán poslanec Palko, diskusný príspevok. 

Poslanec Mgr. Palko: 

 Ďakujem pekne, ja by som si dovolil v bode 1.4 zrušiť navýšenie finančných 

prostriedkov na administratívu vo výške 160 000 eur. A teda bol by som rád, keby sa 

presunuli do rezervného fondu. Dôvodom tohto návrhu je, že predkladateľ tvrdí, že navrhuje 

navýšiť finančné prostriedky v kapitole administratíva z dôvodu zvýšenia tarifných platov 

vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy. No ja si nemyslím, že je to vec, ktorá by sa mala riešiť 

za pochodu, ja si myslím, že ak je niečo v zmluve kolektívnej, tak by sa na to malo myslieť 

pri príjmami bežného rozpočtu. Čiže ja som úplne proti tomu a radšej teda by som bol, aby sa 

tieto prostriedky presunuli do rezervného fondu, z ktorého sa naozaj za posledné roky míňajú 

šialené milióny. Ďakujem. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne. Myslím, že ak sú nejaké povinnosti z kolektívnej zmluvy, tak treba 

ich napĺňať, takže preto to teraz bolo upravené. Ďakujem.  
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Pani poslankyňa Remišová. 

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

Nesúvisí to s témou ale keďže je možné, že za chvíľu tu nebudeme mať kvórum na 

osobitný zreteľ, tak v tom prípade by som navrhla, aby prednosta stiahol všetky svoje body 

osobitného zreteľa, lebo neviem či... 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Budeme sa prezentovať pred hlasovaním, teraz dokončime tento materiál čo máme, 

však je to na nás, aby sme trošku rýchlejšie alebo teda mali pripomienky alebo teda 

pozmeňujúce návrhy. Poprosím Veronika k rozpočtu nič?  

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

Nie nie. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Aha dobre, ďakujem pekne. Čiže má ešte niekto nejaký pozmeňujúci návrh alebo 

návrh? Dobre. Ďakujem pekne, ukončujem diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu, aby 

pristúpila k prečítaniu pozmeňujúcich návrhov. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia dostala dva pozmeňovacie návrhy. Jeden od pani poslankyne 

Uličnej, to je prvý. Druhý je od pána Poslanca Palka. Budeme o každých samostatne 

hlasovať. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrh pani poslankyne Uličnej znie: Mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto v bode 1 schvaľuje bežný rozpočet, bod 4.2 vyňať 80 000 a vrátiť do rezervného 

fondu. V bode 3.1.1 kapitálového rozpočtu výstavba vyňať 300 000 eur samozrejme a vrátiť 

do fondu rozvoja bývania“. To je prvý pozmeňujúci návrh. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 A hlasujeme ak. 

 Hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 
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 Ďakujem za 8 proti 7, zdržali sa 2, 1 nehlasoval. Návrh nebol schválený. Poprosím 

o ďalší návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

 ... pozmeňovací návrh je od pána poslanca Palka. Návrh znenia prečítam: „v bode 1.4 

nenavýšiť financie a sumu 160 000 euro presunúť do rezervného fondu“. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne, za 7, proti 6, zdržali sa 4, 1 nehlasoval. Návrh uznesenia nebol 

schválený, čiže poprosím teraz návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia ako celok. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

 Budeme hlasovať o návrhu pôvodnom, keďže neprešiel ani jeden pozmeňovací návrh. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Za 10, proti 2, zdržali sa 5. Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. Ďakujem 

pekne, pán Magát. Poprosím je nás asi. Dobre môžeme ďalšie, bod číslo 7. 

 

7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Kúpeľná č. 10 v Bratislave ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Poprosím pani Malinovú, aby prečítala Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici 

Kúpeľná číslo 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa. Nech sa páči. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového: 
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Ďakujem veľmi pekne, ide o Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Kúpeľná 

číslo 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa. V súčasnom období je tento nebytový priestor 

prenajatý vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome Kúpeľná číslo 10, čiže sú 

nájomcom tohto nebytového priestoru a zároveň požiadali aj o odkúpenie tohto nebytového 

priestoru. Snažia sa o odkúpenie už od roku 2013. Tento prípad je asi všetkým vám veľmi 

dobre známy, v podstate vlastníci bytov a nebytových priestorov majú záujem odkúpiť tento 

nebytový priestor, ale nie za cenu znaleckého posudku, čiže tento materiál bol už 

niekoľkokrát prerokovaný aj v komisii pre nakladanie s majetkom a financie, kde v jednej 

časti samotní obyvatelia domu tvrdili, že sa cítia byť trošku ukrivdení na svojich právach, 

pretože v dome nemajú žiadne pivnice, nemajú žiadne skladové priestory a snažili sa 

poukázať na to, že v čase prvoprevodov v deväťdesiatych rokoch tento priestor mal byť 

zaradený do spoločných častí a zariadení domu. Na základe právneho stanoviska hlavného 

mesta aj nášho právneho oddelenia sa teda vznikol názor, že mestská časť v danom čase 

nepochybila nakoľko išlo o priestor kotolňu, ktorá vykurovala viacero domov súčasne. 

Z tohto dôvodu však a z hľadiska aj viacerých záležitostí minulosti navrhujeme predaj tohto 

nebytového priestoru za cenu nižšiu ako určuje znalecký posudok, nakoľko tento priestor je 

pre mestskú časť aj v budúcnosti nevyužiteľný. Súhlas sme dostali od pána primátora na sumu 

2 487,51 eur s tým, že osobitnou podmienkou súhlasu pána primátora je stanovenie zriadenie 

záložného práva v prospech predávajúceho na zabezpečenie peňažnej pohľadávky vo výške 

12 712,49 eur v prípade prevodu predmetného nebytového priestoru do desiatich rokov. 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov sú informovaní o danej záležitosti a súhlasia 

s takýmito podmienkami prevodu. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, tento materiál sme mali viackrát na majetkovej komisii, takže 

otváram k tomuto diskusiu. Poprosím pána Dostála. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Nechcem to veľmi naťahovať, aby sme nestratili uznášaniaschopnosť, ale chcem 

povedať, že tento materiál je svojím spôsobom istá forma nápravy historickej krivdy, ktorá sa 

stala obyvateľom toho domu. Nikto nepochybil ako povedala pani Malinová alebo zákon 

neumožňoval previesť tú v podstate kotolňu v pivničných priestoroch toho domu, keďže 

slúžila na vykurovanie viacerých domov, tak v zmysle zákona to nebolo spoločné zariadenie 

domu, ktoré by bolo podielovo rozpredané vlastníkom spolu s bytmi ale išlo o nebytový 

priestor, ktorý sa nemohol previesť vlastníkom napriek tomu, že už tam nie je kotolňa, ktorá 

by vykurovala viaceré domy. Tak naďalej prevráva ten stav, hľadali sa viaceré riešenia, 
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najprv nebola ochota zo strany mesta to riešiť, zo strany Starého Mesta tá ochota bola vždy 

pokiaľ ja si pamätám a teda my to teraz môžeme zavŕšiť, je tam súhlas primátora, tak myslím 

si, že by sme to mali určite schváliť. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Dobre. Ďakujem pekne, faktická, pán poslanec Osuský. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Ja sa inak plne stotožňujem s tým, čo Ondro povedal a som za to, aby sme im to 

predali, ale musím povedať, že keďže v podstate veci nemali pivnice tak je pre nich to, že 

budú mať pivnice povedzme, keď sú osemnásti asi 5,5 metra každý, tak si myslím, že zase 

ako dobrý hospodár staromestský pri predávaní majetku sa zamýšľam, že by som si veľmi 

kúpil za 24 euro do trvalého vlastníctva meter štvorcový pivnice, lebo to sa hodí mať pivnicu 

samozrejme a uznám, že ju chcú. To znamená, že trošku by som pochyboval o tomto príliš 

lacnom predaji vzhľadom na to, že keď si pomyslím ako žijeme v školskej alebo kultúrnej 

komisie dávame dvesto eurové dotácie, tak táto veľkorysosť za 24 štvorcový meter sa mi zdá 

trošku veľká. Netvrdím, že to byť znalecká cena tých 15 a tak ďalej, ale tých 2 400 je 

skutočne dar. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, faktická, pán poslanec Dostál. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

No my sme v situácii, že keby zákon bol iný a nezakazoval by to previesť, tak oni by 

to už dávno mali za plus mínus takúto sumu, len proste mali tú smolu, že v ich dome bola 

kotolňa, ktorá vykurovala ďalšie dva domy. V tých ďalších dvoch domoch nemali kotolňu, 

lebo boli vykurovaní z tejto kotolne, mali tam pivnice, odkúpili a dávno ich užívajú. Tak si 

myslím, že táto optika by mala byť určujúca, nie optika z toho, že my z toho môžeme ešte 

1 500 eur (nezrozumiteľne). 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík, faktická. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

... musím pripomenúť, že v tom priestore sa ťažko dajú urobiť pivnice v zmysle takých 

kobiek ako bývajú inde, lebo tam sú ešte aj spoločné šupátka v tom priestore a vlastne ten 

musí byť každému obyvateľovi toho domu stále prístupný. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Palko, faktická. 

Poslanec Mgr. Palko: 
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Ja možno iba naozaj faktickú, že keď niektoré domy vlastne mali tento prísun tepla 

z nejakej veľkej kotolne, tak tým pádom, že zanikla, tak si vlastne museli postaviť svoje 

vlastné kotolne a stratili vlastne nejaké spoločné priestory zase.  No niekto získa, niekto stratí. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne. Už sa nikto nehlási, takže ukončujem diskusiu a poprosím návrhovú 

komisiu. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňovacie návrhy, preto budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu tak, ako je uvedený v materiáli. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujeme pekne, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Hlasujme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem, za 15, proti nik, zdržal sa nik, nehlasoval 1, uznesenie bolo prijaté. Ďakujem 

pekne. Ideme k ďalšiemu bodu. Bod č. 8. 

 

8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Medená č. 2 v Bratislave ako 

prípad hodný osobitného zreteľa (mestská polícia) 

 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Medená číslo 2 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.  Poprosím pani Malinovú. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového: 

Ďakujem veľmi pekne. Ide v podstate o nájom nebytových priestorov nachádzajúcich 

sa v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre hlavné mesto 

Slovenskej republiky za účelom prevádzkovania Okrskovej stanice mestskej polície 

Bratislava-Staré Mesto. V podstate ide len o priestorové premiestnenie v rámci danej budovy, 

pretože mestská polícia Bratislava-Staré Mesto už sídli a pôsobí v našej budove dlhšiu dobu. 

Nájomné podmienky sa nemenia, zostáva 10 eur na rok s tým, že náklady za služby znáša 

výlučne nájomca. Doba nájmu sa navrhuje na dobu neurčitú. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 



172 
 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu. 

Ukončujem diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu tak, ako je uvedené v materiáli. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Hlasujme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Za 16, uznesenie bolo prijaté, ďakujem pekne. Bod č. 9. 

 

9. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova číslo 1 Bratislava ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. Poprosím pani Malinovú. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:  

Ďakujem veľmi pekne. Predkladáme Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici 

Karadžičova číslo 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa do nájmu spoločnosti Medzinárodná 

organizácia pre migráciu. V podstate ide o spoločnosť, ktorá v daných priestoroch sídli za 

účelom výučby slovenského jazyka pre cudzincov a poskytovanie kurzov socio-kultúrnej 

orientácie pre cudzincov. V súčasnosti mala uzatvorenú zmluvu o krátkodobom prenájme, 

v danom nebytovom priestore má záujem pokračovať v týchto priestoroch aj naďalej, a to od 

18.09.2017 do 31.12.2019. Dobá nájmu teda určitá na základe žiadosti nájomcu a výška 

nájomného je tam stanovená paušálne tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Pani poslankyňa Satinská. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 
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Ďakujem, ja sa chcem opýtať, táto organizácia má nejaký vzťah k Ministerstvu vnútra 

a k Migračnému úradu Ministerstva vnútra alebo nemá vzťah? Je to nejaká neziskovka alebo 

občianske, čo to je? 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:  

Pokiaľ ja mám informáciu, tak ja viem, že sú v podstate kvázi financovaní jednak 

Európskou úniou a sú financovaní aj zo štátneho rozpočtu, ale či sú priamo napojení na 

Ministerstvo vnútra, to Vám neviem povedať. Ale myslím, že skôr nie. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne. Keďže sa už nikto nehlási, tak ukončujem diskusiu. Poprosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme preto hlasovať 

o pôvodnom návrhu. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne, za 14, proti nik, zdržali sa 2, čiže uznesenie nebolo prijaté. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Nebolo, lebo tri pätiny. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Musí byť 15. Čiže chýbal nám tam jeden. Dobre, ďakujem pekne, ideme k bodu č. 14. 

 

14. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 
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Návrh na nájom pozemku parcela číslo 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. Pani Malinová, poprosím o úvodné slovo. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového: 

Predkladáme Návrh na nájom pozemku parcela 1615/5 na Hummelovej ulici ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. Ide o pozdĺžny nepravidelný tvar pozemku, ktorý je 

umiestnením pri oplotení súkromného pozemku s rodinným domom, ktorý je vlastníctve 

žiadateľa. Nájom  pozemku sa schvaľuje na dobu neurčitú za podmienok 15 eur meter 

štvorcový rok. Ešte upozorním, že v návrhu uznesenia došlo k pochybeniu. Namiesto na 

Šoltésovej ulici má tam byť správne Hummelova ulica, takže za to sa ospravedlňujeme. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Ukončujem diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať preto 

o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Za 15 poslancov, proti nik, zdržal sa nik, nehlasoval 1, uznesenie bolo prijaté, 

ďakujem pekne. 

 

15. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šípkovej ulici, parcela č. 4840/50 

 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Bod č. 15 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šípkovej ulici, parcela číslo 

4840/50. Poprosím pani Malinovú. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového: 

Ďakujem veľmi pekne, ide v podstate o klasický prípad zjednotenie vlastníctva 

pozemku a stavby na tomto pozemku. Stavbou je garáž, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. 

Navrhovaná cena je 210 eur na meter štvorcový, odsúhlasená je pánom primátorom hlavného 
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mesta. Komisia pre nakladanie s majetkom a financiami odporučila predaj. Jediná polemika 

tam vznikla, že by možno bol záujem zvýšiť cenu predajnú. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Poprosím pána poslanca 

Muránskeho. 

Poslanec Muránsky: 

V minulosti sme podobné pozemky pod garážami predávali za cenu 340 eur, preto 

navrhujem navýšiť túto cenu na sumu 340 eur tak, ako v iných prípadoch. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Faktická, pán poslanec Osuský. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Ja síce neviem o koho ide, ale musím povedať, že moja pamäť mi hovorí o dvojke na 

prvom mieste ceny za štvorcový meter. Možnože sa to nejak zmenilo, ale viem, že Halka... 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Už sme išli vyššie. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

... bojovníčka za nejaké navyšovanie, ale aj tak sme nedostali trojku na prvom mieste. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Boli boli, boli určite. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Hej, boli. Boli určite. Pani poslankyňa Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Naozaj Peter, že sme teraz v poslednej dobe 340, 350 eur dávali za pozemky pod 

garážami aj v podobnej lokalite, čiže si myslím, že keď sme dali iným, tak... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Nie. Takže myslím si, že toto je legitímna požiadavka alebo legitímny návrh pána 

Muránskeho. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Palko ešte. 

Poslanec Mgr. Palko: 
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Ďakujem. Podobné garáže sa predávali už ... 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Pozemok. 

Poslanec Mgr. Palko: 

... pre desiatimi rokmi a nie v Starom Meste, ale niekde v Ružinove za 300 000 korún 

hej, čo je dneska približne tých... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Toto je pozemok. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Mgr. Palko: 

No však preto mu dávame menej. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Dobre, ďakujem pekne. Keďže sa už nikto nehlási do diskusie, ukončujem diskusiu, 

poprosím o pozmeňujúci návrh. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia dostala jeden pozmeňovací návrh od pána poslanca Muránskeho, 

ktorý hovorí o cene za meter štvorcový 340 euro a bude treba, už je to aj prepočítané, takže 

celková suma, kúpna suma bude 7 820 euro za celý pozemok. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujeme pekne, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem, za 16, proti nik, zdržal sa nik, nehlasoval nik, čiže zmena uznesenia bola 

prijatá, čiže poprosím teraz o celkovom materiáli hlasovať. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Keďže bol prijatý pozmeňovací návrh, budeme hlasovať o sume 340 eur za meter 

štvorcový a výsledná suma, ktorú som tiež prečítal. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 
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Ďakujem pekne. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Za celý, áno. Ďakujeme pekne, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Za 14, proti nik, zdržal sa nik, 1 nehlasoval, čiže uznesenie bolo prijaté, ďakujem 

pekne. Poprosím, ideme na ďalší bod. 

 

16. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa 

štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1, 3 

v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 

31.3.2009 v znení dodatkov 

 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Bod č. 16 Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa 

štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená číslo 1, 3 

v Bratislave podľa Zmluvy číslo 157 z roku 2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 

31.3.2009 v znení dodatkov. Poprosím páni Malinovú, aby uviedla materiál. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového: 

Nie, to je pozemok pod garážou, to 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, poprosím o úvodné slovo. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového: 

Ďakujem veľmi pekne, ja si myslím, že dôvodná správa je celkom obsahovo veľmi 

obsiahla a takže ja len veľmi stručne. Predkladáme Návrh na uzavretie Dohody o určení 
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výšky nákladov týkajúcich stavebných úprav a udržiavacích prác nebytového priestoru 

nachádzajúceho sa v bytovom dome na Zelenej číslo 3, ktorú momentálne užíva v s súlade 

s nájomnou zmluvou spoločnosť JUMAMI s.r.o. za podmienok uvedených v návrhu 

uznesenia. V podstate materiál predkladáme na základe toho, že táto povinnosť mestskej časti 

vyplýva z platne uzatvorených nájomných zmlúv a dodatkov k nej a konkrétne aj z uznesenia 

prijatého v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2014, 

uznesenie číslo 31/2014 zo dňa 11.3.2014, ktorým sa upravovali nielen niektoré sporné 

nároky medzi dotknutým stranami, ale taktiež sa aj prijalo záväzok mestskej časti uzavrieť 

takúto dohodu o určení výšky nákladov najneskôr do troch mesiacov od právoplatného 

skončenia dovolacieho konania v reštitučnej veci týkajúcej sa nehnuteľnosti, najneskôr však 

do dňa 31.12.2014. Reštitučný spor v danej záležitosti bol ukončený v januári roku 2016, 

odvtedy tú máme žiadosti od spoločnosti JUMAMI s.r.o. o uzavretie takejto dohody o určení 

výšky nákladov a splnenie si povinnosti zo strany mestskej časti, konkrétne posledné dve 

žiadosti boli doručené aj teraz v júni, v tomto mesiaci na základe toho, že nájomca mal 

vedomosť o tom, že v predchádzajúcom miestnom zastupiteľstve bol tento materiál stiahnutý. 

Ešte ak som upravila aj informáciu, mám tam v dôvodovej správe napísané, že nájomca je 

dlžný vo výške 16 052,35 eur. Z dnešného rána mám potvrdené aj z finančného oddelenia, že 

nájomca uhradil 50 % v podstate tohto dlhu, to znamená, že v súčasnosti je už dlžný len 5 652 

eur. Tak to len pre vašu informáciu. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Ukončujem diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, preto budeme hlasovať 

pôvodnom návrhu tak, ako je uvedené v materiáli. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 
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Za 6 poslancov, proti 1, zdržali sa 7, návrh nebol schválený. Podotýkam, že 

vyrovnanie nám vyplýva zo zmluvy aj zo všetkých dodatkov tejto zmluve, čiže budeme 

musieť rokovať opätovne a že dúfajme, že sa to podarí vyrokovať. Ďakujem pekne. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Bod č. 18. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Myslím si, že týmto môžeme súhlasiť, má niekto iný návrh? 

 

18. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok 

rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto 

 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Dobre, takže bod č. 18 Návrh na trvalé upustenie od vymáhanie nevymožiteľných 

pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto. Otváram 

diskusiu 

Ukončujem diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňovacie návrhy, budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujeme pekne, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Za 14, proti nik, nikto sa nezdržal, čiže návrh uznesenia bol prijatý sto percent. Bod 

číslo 19, to idú teraz na dotácie. 

 

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

na rok 2017 – oblasť školstva 
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Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

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

2017 – oblasť školstva. Otváram diskusiu. 

Ukončujem diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňovacie návrhy, preto budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Za 14, proti nik, nikto sa nezdržal, čiže uznesenie bolo prijaté, ďakujem pekne. Bod 

č. 20. 

 

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

na rok 2017 – oblasť životného prostredia 

 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

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

životného prostredia. Otváram diskusiu.  

Ukončujem diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. 

 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňovacie návrhy, preto budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 
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Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Za 15, proti nik, nikto sa nezdržal, čiže materiál bol prijatý, ďakujem pekne. Bod 

č. 21. 

 

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

na rok 2017 – oblasť kultúry 

 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

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

2017 – oblasť kultúry. Otváram diskusiu. 

Ukončujem diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňovacie návrhy, preto budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Za 14, proti nik, nikto sa nezdržal, čiže uznesenie bolo prijaté materiál. Bod č. 22. 

 

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

na rok 2017 – sociálna oblasť 

 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

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

2017 – sociálna oblasť. Otváram diskusiu. 

Ukončujem diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňovacie návrhy, preto budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 
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Ďakujem pekne, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Za 15, proti nik, zdržal sa nik, materiál bol schválený, uznesenie prijaté, ďakujem 

pekne. Bod č. 23. 

 

23. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2017 

 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto na druhý polrok 2017. Poprosím pána kontrolóra o uvedenie materiálu. 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. V úvodnom 

slove k tomuto materiálu by som chcel poukázať na niekoľko vecí. Tento materiál bol 

zverejnený dva týždne dopredu tak, ako ukladá zákon, nedostal som žiadne pripomienky. 

Návrh je predkladaný opäť tak, ako ukladá zákon, dvakrát do roku. Ku konkrétnemu návrhu 

teda obsahu plánu činnosti na druhý polrok mám tam tri veci. Prvá je galéria alebo teda 

navrhol som tri veci, Galériu Cypriána Majerníka odkontrolovať ako boli splnené tie 

požiadavky, ktoré som po tej kontrole, ktorú som urobil v minulom polroku. Ide o to, aby sme 

sa dôstojne v úvodzovkách rozlúčili s touto galériou, korektne voči autorom a korektne aj voči 

mestskej galérii. Ďalšia kontrola je kontrola nakladania majetku navrhnutá, byty a nebyty 

a posledná je kontrola tých materských škôl, ktorú som mal navrhnutú v prvom polroku tohto 

roku, ale ktorú som nestihol spraviť jednať zo subjektívnych a jednak z objektívnych 

dôvodov. Ten subjektívny dôvod bol, že v minulom polroku, teda v tomto ešte, ktorý beží, 

som v tej eufórii, že ste mi viacerí dali dôveru ďakujem, tak som si tam zobral na seba viac, 

ako som uniesol. Ale z objektívnych dôvodov by som chcel povedať aspoň niektoré. Maľovali 

nám kancelárie s kolegyňou, čo sa natiahlo viac ako pár týždňov, bola tam aj 

práceneschopnosť, choroba. V záverečnom účte a stanovisku sme mali väčšie požiadavky 

nakoľko boli tam personálne zmeny a aj niektoré veci sme museli prepočítavať. Ďalej som 

ukončil minulé funkčné svoje obdobie z administratívnej stránky a prepracoval som aj stránku 
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webovú, teda časť, ktorú mám na starosti, nech sa páči, pozrieť. Myslím, že spĺňa tie nároky, 

ktoré by mala mať.  

Čo sa týka tých dvoch kontrol, ktoré sú vo vysokom štádiu rozpracovanosti a ktoré 

predložím na septembrové zastupiteľstvo po prerokovaní teda s dotknutými, tam som v rámci 

rozpracovania a zisťovania podkladov zašiel až do takej hĺbky, ktorú budem demonštrovať 

nasledovne. Dobšinského pozemok. Tento stavebné aktivity respektíve investičná činnosť 

siaha do roku, teda do piateho volebného obdobia, kedy mestská časť sa rozhodla, že 

vzhľadom na svoje potreby zruší materskú škôlku. Bolo to dokonané, dokonané zbúraním. Za 

zbúranie sa riadne zaplatilo. V ďalšom volebnom období sa rozhodlo, že na tomto pozemku 

nebude, teda dôjde k zmene, nebude tam postavené to, čo bolo rozhodnuté v piatom volebnom 

období a šieste volebné obdobie sa naplnilo, pozemok zostal v podstate nedotknutý. V tomto 

volebnom období uplynulo dva a pol roka, stav, ktorý je, si môžete prečítať v materiáli, ktorý 

bude predložený a z môjho pohľadu je reálny, teda reálny, je môže dôjsť k situácii, že ani 

v tomto volebnom období sa na tomto pozemku reálne nebude stavať a z demografického 

vývoja vidíme, že materské školy sú veľmi potrebné, takže v ďalšom, teda v siedmom 

volebnom období môže dôjsť opäť k prehodnoteniu, že sa tam postaví nová materská škôlka. 

Pre to hovorím, že ten materiál som pojednal aj pre tých, ktorý budú rozhodovať, že je tam aj 

genéza tak, ako som ju teraz v krátkosti popísal. Druhým ten, druhá tá kontrola sa týka pešej 

zóny, ako ste aj dneska mali možnosť vidieť. Otázka ulice Židovskej stále nie je doriešená, 

takže aj toto bude hutnejší materiál. Ďakujem pekne za pozornosť. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu k pánovi kontrolórovi. Páni poslanci, poslankyňa 

Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Teda pán inžinier, teda nerozumiem. Vy ste sa rozprával, vy ste hovorili o tých 

búracích prácach na Dobšinského, že teda máte vo vysokom rozpracovanosti ten materiál 

a predložíte nám ho v septembri na rokovanie zastupiteľstva, áno? 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Áno. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

A Vy ste spomínali, že tam prebehli búracie práce v piatom volebnom období? 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Áno. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 
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Piate volebné obdobie je tak perzonifujme Táňa Rosová, áno? Dobre? Dobre počítam? 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Andrej Petrek. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Andrej Petrek? 

Niekto: 

Nie, to je Petrek. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Takže vtedy, Vy tvrdíte, že vtedy tam prebehli už búracie práce? Lebo teraz teda som 

taká zmetená, lebo my sme tu svojho času rozprávali o búracích prácach, že si firma 

PROXENTA, ktorá nám mala zabezpečovať nájomné bývanie uplatnila nejakú čiastku, 

ktorou si, teda oprávnený nárok, že ona zabezpečila búranie na vlastné náklady a v dohode 

o urovnaní s firmou PROXENTA, bavíme sa tu o nejakých 95 000, čo sme schvaľovali 

minulý rok v decembri, bola práve započítaná táto čiastka, tak teraz som tak akože som 

v pomykove, že tak kto vlastne búral tú materskú škôlku, keď teda Andrej Petrek... 

PROXENTA tu vtedy ešte nebola. Alebo si to necháme tú správu na ten september alebo? 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Čakám, kým skončí. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Áno, však počkaj.  

Už si skončila? Dobre, ďakujem pekne. To je. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Lebo teraz som zostala taká akože prekvapená. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Áno, poprosím pán kontrolór, môžete odpovedať. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

... pardon, lebo je to v kontexte toho, čo sa budeme rozprávať tu o Dobšinského, kde 

zase mestská časť upustila od toho zámeru verejnej obchodnej súťaže a ide opätovne do 

verejného obstarávania z nejakého teda z dôvodu, ktorý je podľa mňa legitímny, ale 

navrhovala som ho už teda začiatkom roka. A v podstate ale s tým čiastočne súvisí aj 

urovnanie PROXENTY, lebo tam do 30.09. keď nedôjde k naplneniu 2017  tých nejakých 

zmluvných vzťahov, tak reálne mestská časť dáva 90 000 firme PROXENTA. Tak to sú akože 

závažné veci. 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 
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Áno, môžem odpovedať? 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Poprosím pána kontrolóra, aby odpovedal. 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Pokúsim sa odpovedať a je to nasledovne. Tá škôlka bola legitímne zbúraná na 

základe búracieho povolenie, na základe zmluvy, na základe faktúry, čiže tento proces sa 

z tohto pohľadu ukončil. Keďže v minulosti teda, áno? A keďže teraz sa opäť objavilo 

v podkladoch, ktoré som dostal a ktoré ste vlastne aj vy odsúhlasili pri tom vyrovnaní, opäť 

búranie, tak som požiadal, aby mi tieto podklady boli doplnené, lebo bolo to zdôvodnené len 

na základe objednávky sme zbúrali, tak voľne to teraz hovorím, áno? Číže potreboval som 

vedieť kto to zbúral, kde bola skládka, čo konkrétne bolo búrané a podobne, aby som vedel 

teda relevantne posúdiť minulosť s touto prítomnosťou. Zatiaľ čakám na tie podklady. Takže 

nemám ich momentálne v tom druhom búraní, čo sa konkrétne robilo. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Čiže budú predmetom septembrového zastupiteľstva...  

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Áno 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

tvojho materiálu, hej? 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Áno. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Budú predmetom materiálu. 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

No pokiaľ dostanem podklady, samozrejme. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne. Poprosím pani poslankyňu Uličnú. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Pani kolegyňa Ležovičová hovorí, že oficiálne búranie robil Sven Šofčík, tak to je 

naozaj prvé volebné obdobie, teda to je Tánine volebné obdobie 

Niekto: 

Prvé dva roky. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

A dokonca teda jedna zmluva o búraní sa čuduj svete, nachádza sa aj na webstránke... 
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Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Áno, veď, ešte raz... 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

A tá je z roku 2011, takže je stále nerozumiem, ako si PROXENTA mohla nárokovať 

túto čiastku, že búrala, keď ju búral niekto úplne iný. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ja si myslím, že počkajme na ten materiál do septembra, lebo teda 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Prosím? 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Však myslím, že pán kontrolór to teraz všetko zbiera a pripravuje tieto podklady a 

bude nás informovať o tom. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ak by som mohla poprosiť pána prednostu, ak k tomu má nejaké slovo, viete k tomu 

niečo povedať bližšie, poprosím na mikrofón. 

JUDr. Peter Jesenský, prednosta: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Momentík, poprosíme mikrofón. 

JUDr. Peter Jesenský, prednosta: 

... ostali tam základy, ktoré bolo treba dobúrať. My sme na základe výzvy pána 

kontrolóra, keďže predložili len objednávku, vyzvali, aby doložili zmluvu a búracie 

povolenie. V najbližších dňoch očakávame, že ho doručia a bude predložené pánovi 

kontrolórovi, aby si to odkontroloval. Neni v tom nejaký problém. Pokiaľ nebude samozrejme 

budeme to rozporovať. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Čiže mestská časť vyzvala PROXENTU, aby doložili podklady a na základe týchto 

podkladov budeme ďalej postupovať. 
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Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Poprosím vás, nebolo to len v prípade toho búrania, ja som to povedal ako príklad, 

lebo tí, ktorí ste tu viacero funkčných období si pamätáte proste na genézu ako to išlo s tou 

škôlkou, tak preto som si dovolil tento príklad použiť. Sú tam aj iné veci, ktoré som vyžiadal 

a ktoré verím, že mi budú v najbližších dňoch doručené. Zapracujem to, porovnám.  

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem. 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Ja nemôžem si dovoliť spochybňovať alebo obviňovať niekoho, pokiaľ nemám 

podklady. Tie podklady zatiaľ nemám. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, faktická, pani poslankyňa Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

No presne, že ani ja si nedovolím teda naozaj nikoho spochybňovať ani obviňovať, že 

ja chcem počkať na tú vašu správu. Toto bolo iba tak, že ma zaujala tá informácia a na druhej 

strane presne, že mám tú historickú pamäť, takže ja presne dokážem ešte dokonca ja viem ako 

ten pozemok vyzeral, čiže som prekvapená, že tam boli základy ale dobre. A na druhej strane 

si myslím, že tento podklad sme ale mali mať relevantný, keď sme schvaľovali dohodu 

o urovnaní v decembri 2016, kde nám ja som si teda môžem si pozrieť ešte to zastupiteľstvo 

a tam nám naozaj bolo dané, že tie podklady sú relevantné, že sú to oprávnené nároky 

skontrolované týmto úradom, tak preto sme k tomu pristúpili, že sme nemali tam žiadne 

pochybnosti, tak som prekvapená, že teraz, som teraz nie že prekvapená, mrzí ma to, že teraz 

sa vynárajú takéto pochybnosti 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Počkajme si na stanovisko pána kontrolóra. Poprosím faktická, pani poslankyňa 

Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Ja som rada, že pán kontrolór je na to, aby to skontroloval, a či to bude 

neskoro alebo nebude ale hlavne sa to kontroluje. Ja sa len bojím, lebo tu hovorila Martina 

niečo, že ten termín záverečný je ten september pre to vyrovnanie, alebo aby sme neprepásli 

termín, že keby (nezrozumiteľné) peniaze bolo treba vrátiť alebo čo, aby to... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 
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Prosím? No jednoducho... 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

My budeme s tými podkladmi  pracovať samozrejme, hej. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Aby sme neprepásli nejaký termín, čo ja som nevedela, že je to termínovo viazané, 

lebo zastupiteľstvo máme v polovičke septembra, čiže ja verím, že dovtedy tie podklady 

budú, lebo však aj keď je leto, máme na to dva a pol mesiaca, tri mesiace, len aby sme 

neprepásli termín, lebo zbytočne nám budú výsledky, keď prepasieme termín a nič potom 

nebudeme môcť napadnúť. A som veľmi rada, že teda však na to je kontrolór a že teda našiel 

a vidím, že čaká na nejaké podklady, lebo tiež sa mu tam všetko nepáči, že teda k niečomu sa 

dopracujeme. Ďakujem. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, ak sa už nikto nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu a poprosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Návrhová komisia, návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňovacie návrhy, preto budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, prezentujme sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

A hlasujeme. 

/Hlasovanie/ 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Za 15, proti nik, nikto na nezdržal, materiál bol schválený, ďakujem pekne. Bod č. 24 

 

24. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. 

 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s.. Poprosila by som 

pána Slaninu, aby uviedol materiál. Ďakujem pekne. Vitajte, nech sa páči. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby sme vám predložili za 

Technické služby Starého Mesta správu o činnosti spoločnosti za obdobie január až apríl 
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2017. Snažili sme sa na základe aj posledných diskusií nedať len ekonomické ukazovatele, 

ktoré máte v prílohe, to je účtovná závierka a jednoduchá výsledovka, ktorá odráža to 

ekonomické hospodárenie. Zároveň sme do správy dali počet zamestnancov k 30.4. je 

tridsaťosem a štyria sú na dohodu. Základná taká zmena v porovnaní s minulým rokom, 

rozdelili sme kvázi alebo načrtli sme vnútornú štruktúru firmy podľa činností. Táto štruktúra 

prechádza tak od ľudských zdrojov až po účtovné rozdelenie, že presne vieme sledovať 

efektivitu tak časovú ako aj ekonomickú na jednotlivé strediská.  

Najväčšie stredisko, čo je gro našej činnosti je čistenie komunikácii tretej a štvrtej 

triedy, je rozpísané, čo toto oddelenie obnáša, je to správa a údržba Medickej 

Grassalkovichovej, správa a údržba psích výbehov, zabezpečenie údržby pilomatov. Gro je 

v zmluve, ktorú máme uzavretú myslím, že od februára s mestskou časťou, kde sme sa snažili  

nastaviť presne, a vyšpecifikovať frekvencie a činnosti. Ďalšia činnosti je prevádzkovanie 

verejných sociálnych zariadení v rozsahu zabezpečenie, to je gro. Druhá časť veľká, ktorá 

tvorí naša činnosti je zabezpečenie opráv, údržby a realizácie dopravného značenia podľa 

požiadaviek. To je mestský mobiliár plus drobné opravy a údržba objektov ako takých, ktoré 

sú majetkom mestskej časti. Pri tomto oddelení stále relatívne vysoké percento obstarávame 

externé firmy, lebo sa nám nedarí naplniť personálne tú sekciu stavbársku, lebo ako všetci 

dobre viete, momentálne je stavebný boom a nevieme naplniť profesistov tak, aby to bolo 

dlhodobo funkčné, to považujem v tomto roku za náš cieľ, že to percento našich činností bude 

blízke tomu, čo sa nám podarilo pri čistení a údržbe komunikácii, čo si dovolím tvrdiť, že 

robíme sto percento vo vlastnej réžii okrem likvidácie odpadu, lebo na to nemáme oprávnenie, 

takže preto je pätnásť percent pri čistení kvázi outsourcované, lebo musí likvidovať odpad 

firma, ktorá má na to licenciu. Správa a prevádzka stálych a príležitostných trhov, kde hlavný 

alebo najväčší trh sú vianočné trhy. Podarilo sa nám v spolupráci aj s pani vicestarostkou aj 

s kolegami z komisie nastaviť pravidlá fungovania na Hviezdoslavovom a Rybnom námestí, 

že všetci, ktorí niečo chcú, buď kultúrne alebo komerčné realizovať na Hviezdoslavovom 

námestí, je to na určený človek, ktorý odovzdá námestie v nejakom stave protokolárne, po 

skončení akcie ho preberie ten, kto tam realizoval akciu musí zaplatiť zvýšené čistenie plus 

všetky škody, ktoré sa na námestí aj že dejú. Takže má to to určitý rámec, myslím, že zatiaľ 

aspoň ja som sa nestretol, že by niekto z tých akcii, ktoré sa uskutočnili na tom námestí sú 

väčšinou opakovane každoročne, skôr máme opačný feedback, že sa tešia, že tá komunikácia 

je výrazne rýchlejšia a riešia sa veci operatívne na mieste. Z toho, čo sme my realizovali 

z takých väčších akcii boli Dni maďarskej kultúry, nemáme to zatiaľ v písomnej forme, kde 

máme len pozitívne ohlasy a talianske trhy končili teraz v nedeľu, Dni talianskej kultúry, 
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pardon. Ostatné služby, to sú služby, ktoré realizujeme, vidíte aj na tržbách, snažíme sa to 

rozvíjať, urobili sme oddelenie administratívy, aby sme vedeli koľko a odťahy vozidiel sú na 

základe zmluvy sto percentne outsourcované. Ďakujem pekne. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Poprosím pani poslankyňu Uličnú. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

... za tento materiál, tak je trošku teda musím pochváliť, že už, že taký akože lepší ale 

aj tak ešte sa chcem spýtať, nehnevajte sa pán Slanina, ale správa a údržba Medickej 

a Grassalkovichovej záhrady, že teda je vo vašej správe, teda podľa tohto materiálu a teda by 

som chcela byť dosť kritická, lebo aj tá Medická aj Grassalkovichova nevyzerajú tak, že tak 

by som očakávala trošičku významnejšiu starostlivosť. A teraz nerozumiem, lebo som sa 

dozvedela, že zase Grassalkovichova ide na úrad, takže či je to nejaký iba šum alebo či je to 

teda nedorozumenie. A takže to, takže .. ale v zásade mne je to úplne jedno, či to bude na 

úrade, Technické služby alebo kto to bude robiť, hlavne nech to vyzerá teda ako dneska v 21. 

storočí, lebo naozaj podľa mňa tá Grassalkovichova záhrada si vyžaduje istú patričnú 

starostlivosť. 

Potom sa chcem spýtať na parčik Belopotockého, ten tiež zastrešujete vy? Nie. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Na Belopotockom my máme na starosti len psí výbeh. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Iba psí výber, dobre, okej, lebo ten tam tá burina okolo, tak tá mi tiež trošku vadí, ale 

v poriadku, keď to neni váš... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

... hej, no, ale mesiac to tam bolo. A ja sa chcem spýtať, čo máte tú výsledovku 

jednoduchú, tak tie položky v zásade, no tak teraz sa tu nebudem o tomto baviť, neviem, ale 

jedna ma zaujala, že ostatné služby 255 776, že čo sú tie ostatné služby, že čo tam skrýva táto 

položka, lebo je taký akože výraznejší keď sa pozerám na tú výsledovku, takže či mi viete 

k tomuto niečo bližšie povedať, že čo to tam je tie ostatné služby. Ďakujem. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Okej, čo sa týka Grassalkovichovej... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 
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Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Priznám sa, že zabudnem do konca. Čo sa týka Medickej a Grassalkovichovej... 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Prosím pána Slaninu. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

...Medickej a Grassalkovichovej záhrady, začali sme to od tohto roku realizovať vo 

vlastnej réžii, nastavili sme na to strojové vybavenie, personálne. Prišla jar veľmi náhle, po 

dohode s mestským úradom sme vyhodnotili, že nezvládneme obidve záhrady robiť 

adekvátne kvalitne tak, ako tá Grassalkovichova záhrada nás prekvapila viac jak tá Medická. 

Po dohode s pánom starostom sme sa dohodli, že radšej robme jednu a poriadne, počas roka 

nastavíme nejaké procesy a Grassalkovichovu sme po dohode aj s pani Calpašovou 

protokolárne odovzdali A.I.I., ktorá je vysúťažená na úrade na údržbu zelene. Myslím, že to 

tiež ukazuje to, že nechceme robiť nič nasilu, vo finále nám to spôsobovalo nám organizačné  

a úradu ten efekt tej starostlivosť pri našej vynaloženej snahe nebol taký, aký sa očakával. My 

teraz sto percent čo sa týka starostlivosti o zeleň venujeme Medickej záhrade. Ktokoľvek 

z vás má, keď je v Medickej a vidí čokoľvek, čo neni v poriadku, treba volať, my tam hneď 

pošleme ľudí. Tak, ako sa objavujú na odkaze pre starostu, že vysypaný odpadkový kôs, čo sa 

aj tam stáva, aj keď je tam aj SBS-ka, stáva sa to, my sa snažíme operatívne, tí ľudia sú tam 

trikrát, štyrikrát za deň. Čokoľvek sa tam vyskytne sa snažíme operatívne odstraňovať, aby 

kedykoľvek tá záhrada vyzerala dobre. V Medickej natrel sa kompletne celý zadný plot aj za 

pomoci úradu, veľká časť sa natrela cez brigádu, my sme ho celý domaľovali, lebo farba bola 

nakúpená na celý. Takže čo je smutné, že po dvoch týždňoch je opäť pomaľovaný, ako nie až 

v takom rozsahu ako bol. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Priznám sa, že čo sa týka tej účtovej položky, tých 256 000, neviem vám teraz 

povedať čo všetko je v tom naskladané, ale pošlem to všetkým mailom z čoho sa skladá táto 

položka, lebo neviem, čo v tej skrátenej tam účtovníci všetko do tejto položky dávajú. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Ale pošlem vám to rozbité. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 
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Ďakujem pekne. Faktická, pani poslankyňa Remišová. 

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

Ja som len, keď hovoríme o zeleni, tak som chcela upozorniť na dlhodobý neporiadok 

na zelených plochách na Továrenskej ulici, už sa na to niekedy nemôžem ani dívať, 

porozhadzované odpadky tam, kde sú stromy vlastne také tie zelené ostrovčeky okolo 

stromov, hrozné. Takže by som chcela dať do pozornosti Továrenská aj čiastočne Jakubovo 

námestie veľmi, to je ako hrozné. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Neni to v našej správe ale určite to budeme komunikovať s pani Calpašovou. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Pani Calpašovej povieme. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Viem, že na Jakubovom sa nám podarilo podariť to ihrisko, takže už by malo byť plne 

funkčné. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne. 

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

...na Jakubovom? 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Bolo dolámané ihrisko, boli ulámané stojky. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Je opravené to detské ihrisko. 

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

Tam si myslím ale, že je potrebná celková revitalizácia. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Však sa plánuje. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

My sme opravili tak, že je teraz funkčné, ale má svoje roky.  

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Satinská. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ďakujem. Ja by som sa chcela pána predsedu predstavenstva, ja teda nie som 

ekonomicky zdatná ale chcem sa opýtať. Pozoruhodne krásna publikácia... 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 
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Áno to som zabudol, to je...  

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

... firma KK, K and K, no. Chcem sa opýtať, že kto je generálny riaditeľ, či ste to Vy 

ako predseda predstavenstva. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Ja som. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ďakujem, tak to ste zodpovedali. Potom sa chcem opýtať, že táto pozoruhodná 

publikácia, v koľkých výtlačkoch ste ju vydali a koľko to stálo vašu firmu. Ďakujem. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujem pekne, pán Slanina ak viete, odpovedajte. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Netuším, priznám sa. Zabezpečoval to člen predstavenstva, pán Majer. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Poprosím tú informáciu zaslať pani poslankyni a ostatným poslancom 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Ale pošlem vám určite všetkým informáciu. Vytlačené je to tak, aby ste mali všetci 

výtlačok. A bude zverejnená aj na internete. 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

Ďakujeme pekne, pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Áno, ja chcem oceniť spoluprácu s pánom predsedom predstavenstva a hlavne jeho 

aktivitu a dochvíľnosť pri riešení úloh, ktoré vyplynú zo strany občanov. Chcem povedať, že 

i ten problém, ktorý sme mali na Malom trhu na Poľnej sa vyriešil a Malý trh sa začína 

rozvíjať i zlepšila sa bezpečnostná situácia v Medickej záhrade výrazne i zlepšili sa tam 

celkové tie pomery a atmosféra.  

Chcel by som sa však opýtať aká je náplň práce pána Mgr. Ľuboša Majera a Mgr. 

Oľgy Šestákovej okrem toho, že dal vytlačiť tú záverečnú správu a takisto by som sa chcel 

opýtať dozornej rady, ja asi celkom tomu nerozumiem, tu je termín, že 26.2017, pán Palko 

sekundičku ostaňte, že ste sa vzdal predsedu dozornej rady a podpisujete to ako predseda 

dozornej rady a aká bola činnosť dozornej rady. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Môžem? 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 



194 
 

Áno, ďakujem. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Môžem ja? 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Vy ste sa---. Áno, áno, ste nám rozprávali, že sa vzdávate predsedu dozornej rady 

a listy a také a teraz to podpisujete ako predseda dozornej rady a aká bola činnosť. 

Niekto: 

Áno. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Môžem ja, alebo pán Palko? 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

No pán Palko sa asi ponáhľa. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Okej. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Takže ja prvý? 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Dobre, tak ak nechce odpovedať dobre. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Ja by som chcel, ja by som rád vyzdvihol to, že odkedy je zmenené predstavenstvo, 

tak ho považujem za plne funkčné a progresívne a každý člen predstavenstva proaktívne 

prispieva k fungovaniu spoločnosti. Pán Majer tým, že má skúsenosti z fungovania 

v komunálnom podniku, tak vložil do stretnutí predstavenstva... ani pán Majer ani pani 

Šestáková nie sú v pracovnom pomere v Technických službách, sú len ako členovia 

predstavenstva a zúčastňujú sa každé dva týždne minimálne stretnutí predstavenstva, čo 

predtým tiež nebolo bežné a proaktívne riešia problémy, ktoré vznikli. Pani magistra 

Šestáková je právnik, to znamená, že veľa vecí, ktoré my vyriešime na predstavenstve už 

právnikom, ktorý nás zatupuje vieme dať v rétorike, že vieme, čo má byť na konci. Ako určite 

viete, a je to tiež v procese, a je to aj vo výsledku audítorskej správy, chceme tento rok 

vyriešiť dorovnanie hodnota akcií, hodnota základného imania. Je to veľmi komplikovaný 

proces, to je tiež, čo sme zdedili historicky od založenia spoločnosti, že hodnota akcií je x, 

základné imanie je y, projektová dokumentácia ... Je to téma každého stretnutia 
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predstavenstva a postupne túto tému posúvame ďalej, lebo neni to len právny problém, to 

účtovný a daňový. Takže ja z tohto miesta by som vyzdvihol to, že to predstavenstvo je 

v tomto zložení plne funkčné a proaktívne. Zároveň, čo sa týka stretnutí dozornej rady, na 

ktoré som ako predseda predstavenstva na každej prísediace a prizvaný tiež musím zhodnotiť 

veľmi pozitívne, že sa veľmi zmenila atmosféra zasadnutí dozornej rady a takto v minulosti 

bývalo, že vracajme sa dozadu a samozrejme kontrolujme tak tiež aj dozorná hľadá rada 

hľadá riešenia. Takže aj tie výsledky aj tie zápisy z dozorných rad, ktoré existujú, o tom 

vypovedajú. Takže je to taký proaktívny, myslím, že sme došli na to, že sme na jednej lodi, 

jeden tím a tú firmu sa snažme niekde posunúť. To je z mojej strany všetko. 

Starosta: 

Pán poslanec Palko, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Palko: 

Ďakujem. Faktická na pána Kollára. No, faktická na pána Kollára. Je na tom niečo 

nejasné? 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Mgr. Palko: 

Dobre. Pán Kollár, ja som tu na zastupiteľstve tuším marcovom povedal, že sa chcem, 

že som sa vzdal funkcie predsedu respektíve aj člena dozornej rady, lenže ako správne 

namietalo právne oddelenie úradu, toto vzdanie nebolo právoplatné a keďže odvtedy došlo 

k vývoju celkom pozitívnym smerom, keďže tak ako postrehol aj pán predseda 

predstavenstva, atmosféra na zasadnutiach dozornej rady sa zlepšila, je to konštruktívnejšie 

debata, nenaťahujeme sa o hlúpostiach, tak som si rozmyslel tú toto moje stiahnutie, ktoré ale 

tým, že bolo neplatné, tak jednoducho som aj zostal predsedom dozornej rady. To je celé. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem, ja som dávala dve interpelácie, ale chcem sa Vás opýtať, Medická záhrada, 

ako ste spokojný s údržbou kamienkových, štrkových chodníkov, po ktorých sa nedá chodiť. 

Ja viem, že vy to nevyriešite, ale som sa bola prvý a poslednýkrát s dvoma kočíkmi s mojimi 

dvoma vnúčatkami a viac tam nepôjdem. Tam sa nedá chodiť. V sandáloch sa tam nedá 

chodiť, v šľapkách sa tam nedá chodiť. Ja som to dala ako interpeláciu, myslím, že aj vy máte 

problém udržiavať chodníky... 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 
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Neni to šťastné riešenie. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

...v Medickej záhrade, takže keď sa to vyrieši, bude aj vy radi, to je jedna vec. A druhá 

vec, veľmi ma trápi a zas som rada interpeláciu, lebo už som to naháňala, nevyriešilo sa to. 

Oprava fontány v Zichyho paláci. Viem, že vy ste robili prvý posudok, vyšla šialená suma, 

prosím vás, je mi to jedno, je to náš exkluzívny priestor s kopou návštevníkov, s kopou akcií, 

teraz som tam bola, je tam veľká beseda, je to vyprahnuté, vysušená fontána vyzerá 

depresívne a bola by som veľmi rada, tak nech sa robia dve výberové konania, nech sa nájde 

a nech sa to neopraví v septembri, lebo už je koniec júna. Tak to by som bola veľmi rada, lebo 

viem, že obidve veci takže myslím, že chodníky v Medickej záhrade, ak sa vyriešia, pomôžu 

aj vám, lebo všetka potom aj kočíky aj ľudia sú odkázaní len na ten trávnik a ten trávnik 

potom udržiavať nehovoriac o tom, že kamienky sú všade... 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Kamienky sú v trávniku, o to horšie sa kosí trávnik. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Bola by som rada, keby sa to vyriešilo. Ešte keď ja som sa pýtala pána Borguľu, lebo 

viem, že bola veľká diskusia minulé obdobie, že Borguľa zariadi chodníky v Medickej 

záhrade. 

Starosta: 

Zariadil. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Áno, vysvetlil mi to ... 

Starosta: 

50 000. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Áno, a pani starostka to vyriešila kamienkovými chodníkmi. 

Starosta: 

Pani Kratochvílová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Lebo on chcel tie iné chodníky, ktoré by sa dali prepúšťa a tak ďalej. Takže prosím 

nejako zvážiť a aj niečo vymyslieť ale toto, na ten účel rodinnej záhrady je absolútne 

nevhodné. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík, faktická poznámka. 
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Poslanec PhDr. Holčík: 

.. na toto, pretože Medická záhrada, bývala Aspremontova alebo Esterházyho záhrada, 

je historická záhrada rekonštruovaná na základe historických prameňov a pamiatkari nikdy 

nebudú súhlasiť s inými chodníkmi ako s tými, ktoré tam sú. Na Pražskom hrade sú rovnako 

takými kamienkami a nikto sa na ne nesťažuje. 

Starosta: 

Ono mal to byť mlatový povrch, teraz magistrát mlatový povrch na Svoradovej, teda 

v tom parčiku urobil, takže tam vidíme prvýkrát nejaký kvalitný mlat. Toto mal byť ako mlat 

ale nie je to mlat, je to proste štrk. A to ešte bolo za ešte aj za Cepeka za Čiernika, keď tam 

oni raz podobný problém bol presne. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Mlat sa (nezrozumiteľné), keď je dobre urobený. 

Starosta: 

Pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ja len chcem povedať, moje deti vyrastali v Medickej, a tam bol kvalitné mlato tam 

bolo, takže asi ten Krajský pamiatkový úrad s tým súhlasil. Len potom na, v tom 

predchádzajúcom volebnom období, chcem som reagovať na pani Ležovičovú, že mali ste to 

lepšie tam ustrážiť, aby tá kvalita tých chodníkov bola iná. 

Starosta: 

To sa realizovalo po voľbách už, to bolo tak spravené... 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Za naše peniaze nie. 

Starosta: 

No nie, ešte rok 2014, ale to bolo tak na to v tom období, keď boli voľby. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

A preto by som chcel poprosiť... 

Starosta: 

Na poslednú chvíľu. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

... ak nájdeme peniaze, aby sme to tam odstránili. 

Niekto: 

 Áno. 

Starosta: 
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Pán poslanec Holčík, diskusný príspevok. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

... že Technické služby majú pravdepodobne na starosti aj zeleň na Rudnayovom 

námestí pri Dóme, nie? Ďakujem. 

Starosta: 

Nie. 

Pani Remišová, faktická na pána Holčíka. 

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

Nie. 

Starosta: 

Využívajte tie diskusné príspevky. 

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

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Zrušte si... tak. Nech sa páči. 

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

Ja som len chcela navrhnúť, akože už som zaregistrovala, že boli rozmiestnené tie 

rozprašovače, čo je super, aj majú veľký úspech, aj na Hviezdoslavovom aj, že to úplne v tých 

horúčavách je to perfektné. A ešte som sa chcela spýtať, či by sa nedali dať napríklad, že by 

sme my ako mestská časť dali napríklad do Medickej, na Jakubovo alebo tak. 

Starosta: 

To by sme mohli. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Technicky je to realizovateľné. 

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

... ale ľudia by to, šaleli od radosti.  

Starosta: 

Toto vieme, to je výborný nápad pani poslankyňa, myslím, že Medická, 

Grassalkovichova by mohli byť. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Pán starosta, možno by to bolo dobré... 

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

Aj Jakubovo. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 
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... v spolupráci s magistrátom, ktorý majú technológiu. 

Starosta: 

Hej, jasné, dobre. Ďakujem pekne. 

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

Aj na Jakubovom. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a.s.: 

Dve. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, výrobný nápad. Pán poslanec Kollár, faktická na pani Remišovú. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ja už som to navrhoval ak si pamätáte minulý rok. Ste povedali, že sa niečo uskutoční 

(nezrozumiteľné) Hviezdoslavovom námestí. 

Starosta: 

Hej, malo toho byť viacej žiaľ. Dobre, dobre, ďakujem. 

Pokiaľ už nie sú ďalšie diskusné príspevky, tak končím diskusiu. Návrhová komisia,  

poprosím o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňovacie návrhy, preto budeme hlasovať 

o pôvodom návrhu uznesenia. 

Starosta: 

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

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za hlasoval 13 poslancov, zdržali sa 2, prítomní sú 15. No výborne. Bod č. 25, 

ďakujem pekne, bod č. 25, teda bol schválený zobral na vedomie miestne zastupiteľstvo. 

 

25. Návrh uznesenia o informovaní Komisie pre územné plánovanie, miestny 

rozvoj a životné prostredie. 

 

Starosta: 
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Návrh uznesenia o informovaní Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a 

životné prostredie. Poprosím pána Muránskeho ako navrhovateľa, predkladateľa, 

zodpovedného spracovateľa, nech sa páči o úvodné slovo. 

Poslanec Muránsky: 

... chcem povedať, že to nie je len môj návrh, je to návrh, ktorý teda tohto návrhu ma 

poverila celá komisia KOŽI. Ide o to, že často krát sa dozvieme o to, že sa niečo v Starom 

Meste deje a má to pôsobnosť na našu komisiu až od občanov, ktorí sa pýtajú, že čo sa to 

vlastne deje a my nevieme odpovedať kvôli tomu, že nie sme informovaní. Je to veľmi 

nepríjemné po prvé pre nás osobne a po druhé potom to dáva priestor na vzniku rôznych fám, 

ktoré sa šíria a ktoré sa vôbec šíriť nemuseli, keby sme boli informovaní a vlastne hneď na 

začiatku ich zarazili. Preto sme prijali  niekoľkokrát uznesenie podobného znenia ako je 

v tomto materiáli, v ktorom teda žiadame dôslednejšie informovanie ale prišlo nám, že 

komisia je len poradný orgán a že miestne zastupiteľstvo je partnerom miestneho úradu. Preto 

sme sa teda rozhodli požiadať o pomoc miestne zastupiteľstvo, pričom tento materiál vôbec 

nemá byť namierený proti práci miestneho úradu, ktorý si teda väčšinou svoju prác vykonáva 

veľmi dobre, ani v žiadnom prípade nie je proti pánovi starostovi. Naozaj nám ide len teda 

o dôsledné informovanie. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, ako som hovoril aj na miestnej rade, pán predseda komisie škoda, že 

tu nie je, ten je informovaný o všetkých veciach alebo bol informovaný. Mrzí ma, že takýmto 

spôsobom vznikol tento problém. Myslím, že nie je ako z mojej strany nie je nevyhnutné 

takého uznesenie ale samozrejme, budem ho rešpektovať a určite ho splníme. Splním ho. Tak, 

to na mňa. 

Nech sa páči, ďalej diskusia. Nie je diskusia, končím diskusiu a prosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňovacie návrhy, preto budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu tak, ako je uvedené v uznesení. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 
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Starosta: 

Ďakujem pekne, 13 za, zdržal sa 1, takže návrh bol schválený. 

 

27. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby 

zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 

 

Starosta: 

Bod č. 27 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru 

výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ulici v Bratislave. Poprosím pána 

prednostu o informáciu k tomuto. Máte to tam podrobnejšie aj v materiáli je to uvedené, teda 

respektíve v dôvodovej správe, ale poprosím pána prednostu ešte o doplnenia, nech sa páči. 

JUDr. Peter Jesenský, prednosta: 

Dobrý deň, tak ako sme na miestnej rade teda hovorili (nezrozumiteľné) oznámení sa 

Vyhláškou Ministerstva dopravy o výške poskytovania podpory zo štátneho fondu rozvoja 

bývania zo stanoviskami Úradu pre verejné obstarávanie vo veci zadávania podlimitných 

zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác a z informácii z ÚVO, ktoré začali konania voči 

obciam a mestám, ktoré uskutočnili výber zhotoviteľa stavby nie postupom podľa zákona 

o verejnom obstarávaní ale použili inú metódu, použili verejné obstarávania. V snahe, aby 

sme sa vyhli týmto sme sa rozhodli postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a to 

preto, lebo sú spory medzi Úradom pre verejné obstarávanie a mestami a obcami, ktoré 

postupovali podľa nie podľa zákona o verejnom obstarávaní. Zatiaľ teda nie je žiadne 

právoplatné rozhodnutie o ukončenom takomto konaní, ale je to hrozba pre tieto mestá a obce 

a teda bola by to možno hrozba pre našu mestskú časť dostať pokutu vo výške 5 % zmluvnej 

ceny, čo teda by pri predpokladanom objeme prác 1,5 milióna euro je asi 75 000. Teda na to 

na základe týchto informácii sme sa rozhodli nezvoliť verejnú obchodnú súťaž, ale ísť formou 

verejného obstarávania, ktorý bude zabezpečený v réžii teda referátu verejného obstarávania 

v spolupráci s príslušnými oddeleniami tunajšieho úradu.  

Čo sa týka len informáciu krátku k tomu búraciemu alebo k tým búracím prácam, 

firma PROXENTA bola opakovane požiadaná o doloženie týchto dokladov na základe 

požiadavky pána kontrolóra. Zajtra majú prísť (nezrozumiteľné) čo sa týka toho búrania, 

povedali že áno, búranie bolo ale len budovy, neboli zbúrané základy. Majú k tomu búracie 

povolenie. Ďalšie podklady, ktoré donesú, preveríme, doložíme. Ďakujem pekne. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu, nech sa páči. Pani poslankyňa Ležovičová. 
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Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ja som aj prosím vás o koľko sa nám to zase posúva? Koľko toto, tento bod túto časť, 

čo ideme robiť, koľko to bude trvať, kým sa pohneme k ďalšiemu kroku? Mesiac? Dva? Tri? 

pol roka? Rok? Koľko? Ja nechcem počuť nikdy. 

Starosta: 

Nie, pani poslankyňa. 

JUDr. Peter Jesenský, prednosta: 

Nemáme snahu tieto termíny posúvať ďalej. Chceli by sme tak ako sme tvrdili, 

v tomto roku začať stavať. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Fakt? 

Starosta: 

Áno. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Uličná, nech sa páči diskusný príspevok. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ja teda zdieľam Váš optimizmus. 

JUDr. Peter Jesenský, prednosta: 

Ďakujem. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Bohužiaľ, stavím sa s Vami o čo chcete, že tento rok zastavať nezačnete. Územné 

rozhodnutie je tam predsa stále, ste hovorili, že je napasované. Takto. Že sa dá využiť na 

sociálne služby, hej? Že je na územko je tam na tie byty, ale vieme ho použiť nejakým 

spôsobom na tie sociálne záležitosti alebo tak. Keď ste predstavovali ten materiál Urovnanie 

sporu s PROXENTOV, tak niečo také ste spomínali. 

JUDr. Peter Jesenský, prednosta: 

Územné rozhodnutie sa vzťahuje na hmotu, ktorá sa ... 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Áno, hmotu. 

JUDr. Peter Jesenský, prednosta: 

Áno. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 
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A že dá sa to využiť... 

JUDr. Peter Jesenský, prednosta: 

Tú hmotu chceme zachovať. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Áno, hmotu chceme zachovať a dá sa to využiť ako podklad pre prípadné ďalšie 

stavebné povolenie. Ale stále sme sa bavili o verejnej obchodnej súťaži, čo ste teda 

preferovali, aj teda zo strany pána starostu aj Vás, pán prednosta, bol niekoľkokrát 

deklarované, že je to jedno z najlepších možných riešení, čo ono vo svojom podstate... 

Starosta: 

Najrýchlejšie. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Najrýchlejšie možnože asi nejaké aj najlepšie to bolo prezentované. No. Dneska máme 

zase jún 2016 2017, ideme na verejné obstarávanie, verejné obstarávanie sa nedá akože 

lúsknutím prsta... 

Starosta: 

Je pripravené už. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Dobre, super, teším sa. Ale tam potom ma zaujíma, ako sa chcete vysporiadať práve 

s tou PROXENTOU, ktorá práve bola podmienená tou našou verejnou obchodnou súťažou 

a tie vzťahy sa mali upraviť do 30.09.2017. A do 30.09.2017 dám hlavu na klát, že určite 

nezačneme stavať, takže... 

JUDr. Peter Jesenský, prednosta: 

Povedal som, že... 

Starosta: 

Pani poslankyňa, vážte slová, či dáte hlavu na klát. 

JUDr. Peter Jesenský, prednosta: 

Nepovedal som, že začneme stavať... 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Kľudne pán starosta, akože kľudne. Takže ja nezdieľam optimizmus Váš, ani pani 

Ležovičovej, neviem, či sa dožije teda niečo že začneme stavať, lebo toto naťahujeme pol 

roka, však to je absurdné. Verejná obchodná súťaž, dohoda, potom nejaké búranie, potom 

nebúranie, potom dodá nedodá a teraz zase ideme na verejné obstarávanie, však to je smiešne. 

Tak povedzme, že to nechceme robiť alebo nebudeme robiť... 

Starosta: 
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Ale chceme to robiť, pani poslankyňa. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

A vykašlime sa na to. 

Starosta: 

Nie, nevykašleme sa na to. Poďme na to a postavíme to. 

Niekto: 

Dobre. 

Starosta: 

Pán poslanec Dostál, nech sa páči diskusný príspevok. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ďakujem, ja nejdem hovoriť o optimizme, pesimizme, hlave na kláte a predpovedať, 

kedy začne výstavba. Len chcem povedať, že považujem to za správne rozhodnutie, že ideme 

normálne cestou verejného obstarávania a možno sme mohli ísť tou cestou rovno, tou možno 

by bolo ešte lepšie, ale zdá sa mi tento postup korektnejší a teda menej spochybniteľný, takže 

len chcem povedať, že za mňa je tá zmena v poriadku.  

Starosta: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Remišová, diskusný príspevok. 

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

... ale je to sociálna téma, my sme len dostali do sociálnej komisie uznesenie 

o Smrečianskej, tak aj keď už nebudem pôsobiť v komisii, tak by som bola veľmi rada, keby 

sa vlastne o tej Smrečianskej tak rozhodovalo aj v súčinnosti aj so sociálnou komisiou 

a možno aj so sociálnym oddelením, že aby ten charakter tých, toho bývania možno ako 

štartovacie byty pre mladé rodiny ostal zachovaný. 

Starosta: 

My máme napríklad veľký problém, pre vašu informáciu máme problém s bytmi 

v našich základných školách. Na Škarniclovej máme proste ubytovaných, užívajú veľký, 120 

metrov štvorcový byt ľudia, ktorí tam majú platnú nájomnú zmluvu, ale nemajú žiadny vzťah 

k škole ani k mestskej časti, nič. Rovnako to máme na Grösslinglovej, rovnako to máme na 

Dubovej, Jeleniej všade tam to by sme boli radi, keby sme týchto ľudí dokázali prednostne im 

ponúknuť iné bývanie, aby sa vlastne priestory v školách uvoľnili pre školy. Aby jednoducho 

mali priestory, pretože naozaj zažívame veľký boom a či už materské školy, základné školy je 

veľký problém umiestniť a naše kapacity sú naplnené, takže musíme hľadať spôsoby v rámci 

škôl nejaké nové priestory. Takže títo ľudia by asi zrejme mali byť, lebo ich musíme vyriešiť, 

takže oni by mali asi byť riešení prednostne, aby nám uvoľnili tie školy. To je samozrejme... 
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Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Žiaľ, majú také zmluvy, že musíme im dať bytovú náhradu. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

To boli také nešťastné zmluvy, ktoré boli v minulosti uzavreté a pokiaľ sa s nimi inak 

nedohodneme, tak nevieme to riešiť. 

Takže ďakujem pekne, pokiaľ nie sú ďalšie otázky, tak končím diskusiu a prosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňovanie návrhy. Preto budeme hlasovať 

o návrhu pôvodného uznesenia. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, dámy a páni, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že ste zobrali túto informáciu na vedomie. Bod č. 28. 

 

28. 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 

k Železnej studienke. Tak myslím, že môžeme aj bez úvodného slova. Rieši sa dohoda, ktorá 

bola nejakým spôsobom tu schválená, bola odobrená na právnom oddelení dodávateľa, zatiaľ 

nie je tam posun, takže otváram diskusiu, nech sa páči. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 
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Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňovanie návrhy, preto budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia.  

Starosta: 

Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa, dámy a páni. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem, za hlasovali 14, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal, zobrali ste túto 

informáciu na vedomie. Bod č. 29. 

 

29. Rôzne 

 

Starosta: 

Rôzne. Pán poslanec Holčík mal tri nejaké body, tak nech sa páči. 

Pán poslanec Vagač sa prvý prihlásil, takže nech sa páči. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Takže ja by som teda v bode Rôzne chcel navrhnúť. Aby sme teraz schválili členov 

grantovej komisie, lebo tým, že sme schválili materiál grantový a najbližšie sa stretneme až 

v septembri, dovtedy bude sa podávať grantové kolo, aby teda mohla grantová komisia začať 

pracovať. Čiže navrhujem, aby sme teraz navrhli tých piatich poslancov plus dvaja z úradu, to 

navrhnite vy, neviem či vedúci kultúrneho a neviem ešte kto ale mali by sme to teraz schváliť, 

aby tá grantová komisia mohla začiatkom septembra vôbec začať fungovať, aby sa niečo 

schválilo, takže. 

Starosta: 

Ste tu štrnásti, jedenásti chýbajú. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Čo mám spraviť len, aby sme sfunkčnili grantový systém, lebo sa stretneme... 

Starosta: 

Ja viem, pôvodný návrh bol taký, že nepočítal s tým, že bude zastupiteľstvo 

schvaľovať samozrejme neviem, či je to môžeme, keďže vlastne nie je ešte účinné toto 

uznesenie. 

No ale... 



207 
 

Starosta: 

Ani VZN neplatí. 

Poslanec Ing. Vagač: 

To je jedno, ale grantovú komisiu si my ako zastupiteľstvo môžeme schváliť... 

Starosta: 

Nemáme oporu hej? Ako nie je opora. 

Poslanec Ing. Vagač: 

My sme to dneska schválili no a však a čo. Budeme mať grantovú komisiu... 

Starosta: 

Pätnásť dní ešte bude visieť, aby vstúpil do platnosti, aby bolo účinné. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Grantovú komisiu do poroty pripravenú. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Ale tým pádom už to nestihneme tento rok nič realizovať. 

Poslanec Ing. Vagač: 

... nestíhali tento rok. 

Starosta: 

Ide mi teraz o to, že koho navrhnete. 

Poslanec Ing. Vagač: 

No však navrhneme teraz. Nie je problém.  

Niekto: 

 Jasné, poďme na to. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Vagač: 

Čiže ja navrhujem teda za náš klub som dostal dôveru ja, čiže poprosím ešte aj ďalšie 

návrhy a budeme o nich teraz hlasovať, aby tá grantová komisia začala byť funkčná. 

Niekto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Vagač: 

Päť, päť. Päť plus dvaja z úradu, takže ja si myslím, že teraz si to schváľme, aby tento 

rok vlastne mohol grantový systém fungovať. 
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Niekto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Vagač: 

To je jedno, kľudne daj návrh za seba. Poďme hlasovať za každého jednotlivo. 

Navrhujem hlasovať za každého jednotlivo a tým pádom... 

Starosta: 

Takže návrhová komisia píšte si. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Vagač: 

Áno. Vagač Uličná, Muránsky. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Tak ale tak toto už teda, aby sa sám seba sa si sa... 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Môžete aj viac. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslankyňa Ing. Španková: 

 Ondrej, Vy tam nikoho nechcete z vášho klubu? 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

 Ondrej. 

Poslanec Ing. Vagač: 

 Koľko ich tam máme? 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupkyňa starostu Ing. Španková: 

 Pán Holčík, nechcete ísť Vy? Za nás pán Holčík, môžete ísť prípadne Vy. 

Starosta: 
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 Máte tri poslanecké kluby. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Koľko ich tam máte? 

Niekto: 

 Zatiaľ mám jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť a vy povedzte, či chcete o každom 

hlasovať... 

Niekto: 

 Áno. 

Starosta: 

 Asi áno, asi áno. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

 Vy nie ste v žiadnom klube? Ale nie. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

 Dobre. 

Niekto: 

 ... dve osoby? 

Starosta: 

 No v tejto chvíli ste ma zaskočili. Asi vedúcich oddelení dáme. To znamená, že pani 

Janegová a pani Calpašová. 

Niekto: 

 Môžeme hlasovať. 

 

Tak to schválili. No tak to schválili. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Tak to schválili. No tak to schválili. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 



210 
 

Áno? Takže máme už nejaký návrh uznesenia sformulový? Pán poslanec, Vy ako 

navrhovateľ.  

Poslanec Ing. Vagač: 

Áno, áno.  

Starosta: 

Takže poprosím pardon máme... táto diskusia nie je k tomu, hej? Pán poslanec Holčík, 

pani Remišová? 

Niekto: 

Nie. 

Starosta: 

Dobre, tak nech sa páči, pán poslanec Straka. Pardon návrhová komisia.  

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia dostala v bode Rôzne jeden návrh od pána poslanca Vagača, a to 

čítam: „Mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schvaľuje za členov 

grantovej komisie podľa paragrafu 7 bod 3 VZN o poskytovaní dotácii a grantov z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týchto poslancov: pán Palko, pán Muránsky, pani 

Uličná, pán Vagač, Pani Španková a za úrad mestskej časti Bratislava Staré Mesto je to pani 

Janegová a pani Talpašová“. 

Viacerí: 

 C. Calpašová. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

C! Ste ma zle rozumeli, Calpašová, áno mám to aj napísané. 

Niekto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Do odvolania. 

Niekto: 

 Na toto volebné obdobie.  

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

No dobre, takže sme s tým uzrozumení, tak čo ideme hlasovať. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Budeme hlasovať o každom osobitne. 
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Viacerí: 

 Nie. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Nie už? Lebo pôvodne ste hovorili o každom... 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Ja viem, ale mi treba povedať, že meníte rozhodnutie. 

Starosta: 

Dobre, tak poprosím, nech sa páči, návrhová komisia už návrh uznesenia prečítala, 

takže sa dámy a páni prezentujte. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A ešte tu sú ďalšie body Rôzne, ďalšie návrhy. 

Niekto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne, za 15, proti nikto, nezdržal sa ani takže schválili ste členov grantovej 

komisie, myslím, že tí jedenásti budú prekvapení. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Pardon, desiati. Mali tu byť, dobre. 

Ďalší poprosím, v bode Rôzne ďalej pán poslanec Holčík. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Som zahlásil, že tri veci, medzitým som mal viaceré, nepoviem ich ale dve veci by 

som veľmi rád. Mala by vyjsť iniciatíva od Starého Mesta, nebudem robiť žiadne návrh na 

uznesenie, to len ako informáciu. Mala by vyjsť iniciatíva od Starého Mesta, pretože zastávka 

električiek a autobusov sa stále ešte volá Park kultúry a oddychu, hoci táto organizácia 

neexistuje už štyri volebné obdobia a budova je zbúraná viac ako rok. Čiže ak inde majú 

veľmi rýchle reakcie a vie dopravný podnik ihneď pomenovať akúsi arénu alebo nejakú 
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poisťovňu Wüstenrot alebo nejaké kníhkupectvo, zastávky sa volajú veľmi kuriózne 

v Bratislave, čiže aj táto zastávka by mala mať nejaký iný názov. To bol bod číslo 1. 

A druhú vec by som hrozne rád povedal a začal by som vlastne takou ak by kvízovou 

otázkou, že ktorá fontána v Bratislave je najhnusnejšia, najškaredšia, najmenej funkčná? 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Nie prosím, na Poštovej ulici. 

Starosta: 

Na Poštovej ulici. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

To je taký hnus, že keď ide okolo každý turista, tak môže sa pogrcať. Tá kultúra, čo je 

tam, už dva razy bolo ošklbaná, lebo je zo zlého materiálu, nádrž je príšerná, okolo nádrže sú 

také schodíky, ktoré sa rozpadajú, najlepšie by bolo tú fontánu konečne zrušiť a miesto 

zasypať. To naozaj nemá význam taký horor v centre mesta prezentovať. Ďakujem. 

Starosta: 

Pán poslanec, viem, o čom hovoríš a dokonca aj keď bolo funkčná, tak je úplne zle 

umiestnená, pretože je v prievane... 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Áno. 

Starosta: 

A jednoducho tá voda stierka nie tam, kam má ale strieka mimo. Je to, ona je skôr 

interiérová by som povedal ako exteriérová.  

Pán poslanec Dostál, diskusný príspevok, faktická poznámka na tento, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Vo veci predaja PKO sme podali žalobu pre neplatnosť právneho úkonu podľa zákona 

o majetku obcí, že ešte to nie je definitívne rozhodnuté, že či to bolo právoplatne predané, tak 

ja by som sa veľmi so zmenou toho názvu električky teda zástavky až tak by som sa 

neponáhľal a možno že vôbec by som sa neponáhľal ako taká historická upomienka toho, čo 

sa tam udialo by si to možno zaslúžilo zachovať tak, ako to je. 

Starosta: 

Som sa teraz dočítal, že nové PKO je v Petržalke, je to pláž kultúry a oddychu, sa mi 

celkom páčilo taký fór. 

Pán poslanec Kollár, faktická poznámka na pána Holčíka. 
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Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Som sa chcel pripojiť. Už (nezrozumiteľné)  k tým bojom, ktoré sa viedli o Park 

kultúry a oddychu. Park kultúry a oddychu je medzníkom v našom živote každého 

Staromešťana, takže aj keby sa prehralo, nikdy nebudem hlasovať, aby sa tá zastávka 

premenovala inak. 

Starosta: 

Nerozhodujeme o tom my, o tom rozhoduje dopravný podnik, ktorý ak príde niekto 

a chce zastávku kúpiť tak ho pomenuje aj (nezrozumiteľné). 

Pani poslankyňa Párnická, faktická. 

Poslankyňa Párnická: 

Pokračujem v tejto PKO téme, že možnože ten názov PKO by sme mali zaradiť medzi 

pamätihodnosti. 

Starosta: 

Áno, ďakujem, pani poslankyňa Remišová, diskusný príspevok. 

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

Ďakujem. To už ďalší bod Rôzne. Ja by som mala návrh na dve uznesenia. Prvé 

uznesenie Vzdanie sa funkcie členstva v komisii pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného 

bytu a teda pán Kollár súhlasil, že ma v tej komisii nahradí a druhé uznesenie je Vzdanie sa 

funkcie ja v komisii pre sociálne.. predsedu a členstva v komisii pre sociálne veci 

a zdravotníctvo a teda pani Satinská súhlasila, že zoberie túto úlohu na seba, úlohu 

predsedníčky. Ďakujem veľmi pekne, dávam to v písomnej polohe. 

Starosta: 

O tomto teraz neviem, Pavlínka, hlasujeme o tom, hlasuje sa o tom, poslanci? 

Viacerí: 

Áno, áno. 

Starosta: 

Zoberú na vedomie. Otázka je, že či teda... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Tak. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 
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A nového člena sociálnej komisie nemáme? Nemá niekto... No ja sa chcem, či 

nechcete niekoho do partie. No však budete tam mať dva dva a budete ostanete visieť, ja len 

preto, aby ste boli. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Pán poslanec Holčík, faktická poznámka. Hlásme sa. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Áno, ja som sa preto prihlásil, že keďže v tej komisii som, ale ja som v troch 

komisiách len za to, aby tam bolo viacej členov. Áno, ale to je v poriadku, ja sa nevzdávam, 

len chcem povedať, že pre prípad, že niekto chýba tak vždy máme problém ale Oráčová 

povedala, že by rada v tej komisii bola. Ona tu teraz nie je, ja to len interpretujem, že teda ak 

by, tak má ona ten záujem. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Neviem čo bude do septembra. Takže pokiaľ pán poslanec má iné? Dobre, tak poďme 

vybaviť pani Remišovú. Návrh uznesenia. 

Niekto: 

... Vy ste sa zaviazali v komisii ...  

Starosta: 

Bytovej? 

Niekto: 

...bytovej a v tej bytovej komisii nastali zmeny už pred Vami, pribudol tam pán 

Ležovič miesto už ani neviem koho. Vtedy sme to ale nejako neriešili cez zastupiteľstvo, že či 

je to teraz potrebné, lebo to vymenovával pán starosta komisiu. 

Starosta: 

Bytová nie, bytová nie. Pavlinka. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Tak dobre. No takže najskôr hlasovať o vzdaní sa, zobrať na vedomie. Zobrať na 

vedomie? Zobrať na vedomie. Máte, takže nech sa páči. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 
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Je to pekne napísané, fakt ako na tlačiarni vytlačené, ja to prečítam preto celé. Máme 

návrh uznesenia pani Veroniky Remišovej, je to návrh uznesenia k bodu 29 Vzdanie sa 

funkcie členstva poslankyne Veroniky Remišovej v komisii pre posudzovanie žiadostí 

o nájom obecného bytu schváleného uznesením č. 7/2015 časť B zo 17.19.2.2015 a návrh na 

zvolenie nového člena komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu. 

Niekto: 

Najprv jedno a potom druhé. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Ja to čítam ako to je. 

Starosta: 

Vyčkajte, on to vie. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Ja to čítam, ako som to dostal, čiže ide to ďalej ešte návrh znenia uznesenia. „Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po a) berie na vedomie vzdanie sa 

členstva poslankyne Veroniky Remišovej v komisii pre posudzovanie žiadostí o nájom 

obecného bytu schváleného uznesením číslo 7/2015 časť B zo 17 a 19.2.2015 a po b) volí za 

člena komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu poslanca Miroslava Kollára. 

Čiže budeme hlasovať najsamprv o bode a) berie na vedomie vzdanie sa členstva poslankyne. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Návrhová komisia dala návrh, návrh postupne, takže najskôr, či? Je to na nich, oni 

navrhujú. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Tak pani Remišová tu napísala to naraz spolu po a) po b). Keby bola dvakrát dala 

napríklad po a), tak budeme samostatne. A keďže urobila a) a b) tak dáme to naraz. 

Starosta: 

Dobre. Prosím? 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Poďme zvoliť pána Kollára, aby sa necítil ukrivdený, dobre? 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 
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Starosta: 

Vy tam potom budete spolu v tej komisii, že? 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

No dobre. Dobre, tak nech sa páči, prosím prezentujte sa, dámy a páni. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Pozrite. Jedno telo, jedna myseľ. Za 15, osobitný zreteľ, nikto sa nezdržal, nikto nebol 

proti, takže všetci za. Poprosím ďalšie uznesenie. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Uznesenie 29A, bod 29A Návrh uznesenia vzdanie sa funkcie predsedu a členstva 

poslankyne Veroniky Remišovej v komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh na zvolenie predsedu 

komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. Návrh znenia uznesenia: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto po a) berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu a členstva 

poslankyne Veroniky Remišovej v komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Po b) volí za predsedu 

komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto poslankyňu Vieru Satinskú. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, prosím, prezentuje sa. Súhlasíte, pani poslankyňa.  

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Takže prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

/Prezentácia/ 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 
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Pán poslanec, ešte počkajte chvíľočku Za hlasovalo 13 poslancov, to už je hraničný 

termín, takže poprosím ak... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Dobre, takže schválili ste, nech sa páči, takže poďme ďalej. To máme všetko, pán 

poslanec, áno?  

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Všetko, už viacej nemáme. 

Starosta: 

Pán poslanec Domorák ešte má slovo v bode Rôzne, nech sa páči. 

Poslanec Domorák: 

Ďakujem. Ja len veľmi stručne, ja som chcel podať interpeláciou ohľadom 

Škarniclovej, že aby som dostal písomnú informáciu, že teda... 

Niekto: 

Ešte sme v Rôznom. 

Starosta: 

On vie. 

Poslanec Domorák: 

Hovorím chcel som podať interpeláciu ale nepodám ju, ale chcel by som dostať 

písomnú informáciu ohľadom Škarniclovej teda, že v akých prípravách je práve tá oprava, 

ktorú sme hovorili na komisii, že by sa to malo stíhať počas leta, takže to by som chcel dostať 

tú informáciu. 

Starosta: 

Písomne. 

Poslanec Domorák: 

Áno písomne mailom. Ďakujem veľmi pekne. 

Starosta: 

Ja len pre informáciu na oslavách teda Akadémie osemdesiatich rokov Základnej 

školy Škarniclova verejne prisľúbil, že toto leto to bude urobené, takže bude urobená aj fasáda 

aj ten oporný múr a do piatku bude hotová vlastne aj chodníky, komunikácie a tak aby vlastne 

už na záver školského roka mali deti novú ulicu. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 
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Starosta: 

Ja viem viem viem. 

Pán poslanec Vagač. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem. V rámci Rôzneho som chcel sa spýtať, ak to bude treba, tak môžem prijať aj 

uznesenie. Bolo medializované, aj Vy ste v tom vystupovali, revitalizácia Námestia slobody. 

Všimli sme si, že v tomto volebnom období sa proste používa iný typ na usporiadanie 

verejného priestoru, Šafárikovo, Jakubovo, či sa používa aj názor verejnosti v rámci tohto 

Námestia slobody som nezaznamenal, že by sa vôbec začalo diskutovať o názore verejnosti 

o nejakej participácii. Či by zaujímalo, že či s tým Staré Mesto akože počíta alebo treba do 

toho nejakým spôsobom začať do toho búšiť alebo čo, lebo toto sa mi naozaj nepáči, že sa 

dohodne nejaký investor, ktorý dá 500 000 a teraz namotá neviem koho z mesta, Vy ste tam 

tiež sa vyjadrovali, že áno, ale ja sa pýtam, že kedy sa tam bude môcť verejnosť do toho 

zapojiť. Ďakujem. 

Starosta: 

Nositeľom vlastne tohto projektu je hlavné mesto, magistrát a pán primátor. 

Poslanec Ing. Vagač: 

... v Starom Meste. 

Starosta: 

Jasné, v Starom Meste všeličo. Ale určite áno, ako bolo povedané, je tam záujem, tie 

dáta alebo to zadanie pre vypracovanie vlastne nejakého projektu malo by tomu predchádzať 

participácia s občanmi. Toto zabezpečuje hlavné mesto a partner, ktorým je občianske 

združenie Naše Miesto či Mesto. 

Poslanec Ing. Vagač: 

... mediálne výstup vôbec nehovoril o verejnej participácii. 

Starosta: 

Hovorilo, bol som tam, tam to zaznelo. Toto je problém, že tam to zaznelo, ale sa to 

nedostalo ďalej. Tam to zaznelo. To je zase žiaľ média si vybrali z toho, čo potrebovali. 

Určite tam bude. Ako ...  

Poslanec Ing. Vagač: 

Čiže dostaneme to normálne do komisie územného plánu kedy sa to začne, aby sme 

dostali tú informáciu dopredu, vedeli s tým počítať, nie aby to bolo ad hoc. 

Starosta: 
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Uvidíme čo bude. Ako hovorím, nositeľom tohto tejto myšlienky a toho projektu je 

magistrát hlavného mesta, takže my sme v podstate len ako partner pridružený s tým, že ja 

určite budem trvať na tom, aby to bolo odkomunikované ako každé verejné priestranstvo musí 

byť odkomunikované s ľuďmi, aby slúžilo tým ľudom, nie aby bolo urobené len tak, aby bolo 

preto, aby bolo urobené. Stačí takto? 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Nechcem to dávať ako interpeláciu, ja som sa chcela opýtať ako pokračuje budovanie 

detských jaslí na Záhrebskej. 

Starosta: 

Pokiaľ viem, pokračuje. Teda ... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Prosím? 

Niekto: 

Prvého septembra budú detičky v jasličkách? 

Starosta: 

Neviem Vám povedať tejto chvíli, zistím, v akom to je stave. My v princípe nie sme 

viazaní, lebo máme stále funkčné jasle, to znamená, že keby to aj nebolo prvého septembra, 

prvého septembra to určite nebude, ak tak štvrtého začína školský rok, ale či to bude štvrtého 

alebo pätnásteho jednoducho deti určite štvrtého nastúpia do detských jaslí. Či to bude tam 

alebo tam tak. 

Prihlásiť, Vy sa nikde neprihlásite pani Remišová, nech páči. 

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

Už keď som tu, tak sa budem pýtať, ale pri tej revitalizácii Jakubovo tam bolo 

hovorené, že sa našiel investor a chcela som sa spýtať, že kto je tým investorom. 

Starosta: 

Zatiaľ by som nerád o týchto veciach hovoril, lebo pokiaľ to nie je dohodnuté všetko 

nie je dohodnuté nič. My samozrejme mojím zámerom je alebo ambíciou je, aby lebo 

nemáme stále peniaze z poplatku za rozvoj, keďže vlastne ten ide pomaly ale zatiaľ teda ak 

môžem poprosiť že teda určite budete o tom včas informovaní. 

Pani poslankyňa Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 
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Ja sa chcem spýtať, lebo sa tu operovalo zeleňou ako sa úžasne staráme, však určite 

áno, revitalizácia Šafárikovko námestia, kedy tam budú tie lúčne kvety, ktoré tam mali byť 

toto leto. 

Starosta: 

Tie boli vysiate. Bohužiaľ sa nepočítalo s agresívnym prístupom holubov... 

Niekto: 

Koho? 

Starosta: 

Holubov, ktoré sabotujú systematicky túto snahu mestskej časti, takže. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Zatiaľ. Oddelenie životného prostredia to rieši. Dodávateľ, ktorý to vysadil na vlastné 

náklady zabezpečí nový výsev, hľadajú spôsob ako to vysiať tak, aby nedošlo k opätovnému 

odcudzeniu semien. Odháňali ich, ale nedalo sa to proste ustáť. Bolo ich príliš veľa. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Nie toto je trošku väčší priestor, to je 400 metrov štvorcových. Asi to budú riešiť 

nejakou textíliou, ktorou by sa to prikrylo, ktorá bude prepúšťať svetlo ale ktorá zabráni 

holubom, aby to zožrali. 

Pán poslanec Muránsky. 

Poslanec Muránsky: 

Navrhujem uzavretie zmluvy so sokoliarmi, to je dosť účinný... 

Starosta: 

Pani poslankyňa Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

... investor či my? Lebo my tu máme na revitalizáciu 200 000, to nám tie holuby 

zožrali tie lúčne kvetinky? 

Starosta: 

Nie nie nie nie nie. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

... a my sme za to zaplatili 200 000 euro? Lebo toľko je v rozpočte, pozerám sa na 

návrh rozpočtu. 
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Starosta: 

Nie nie nie nie nie, na výsadbu a na úpravu toho. Neviem teraz tú sumu presne, určite 

nie, to v žiadnom prípade. Pre vašu informáciu dodávateľ alebo náš partner, ktorý 

zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev a zelene spoločnosť A.I.I. Technické služby nám 

sponzorsky zabezpečila kompletný orez stromov na Gajovej a Alžbetínskej. Oni vlastne 

zabezpečovali aj tento výsev a ponúkli sa, že na ich náklady oni vlastne zabezpečia nový tak, 

aby bol efektívny. Bohužiaľ, už teraz je tie agrotechnické termíny hovoria, že už teraz je asi to 

nezmyselné to sadiť, takže skôr to vyzerá tak, že to bude až na jeseň vysadené. 

Pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem, som rada, že som sa dostala k tomuto bodu. Na ostatné som dávala 

interpelácie, na toto interpeláciu nechcem, teda odpoveď nechcem písomnú, ale bola by som 

rada, keby sa mestská časť, eventuálne policajti pozreli na to. Minule som našla štvorkolku, 

normálne po lúkach čo behá zaparkovanú pod Michalskou bránou, aby ste vedeli. To je pešia 

zóna, kde nesmie ísť ani auto, ani štvorkolka, technická, hnusná, lúčna, terénna, čo tam nemá 

vôbec čo robiť a nebolo to prvý krát, no čo behá po kopcoch a neviem po čom rozhodne nemá 

čo robiť. 

Starosta: 

Lúčna či hlučná? 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Hlučná, lúčna to je jedno. No nemá čo robiť v centre Starého Mesta jedná vec a ak ste 

si nevšimli, rozmohlo sa obrovské množstvo elektrických kolobežiek. Ale oni chodili lietajú, 

oni. Ty chodíš pomaly, ale ty chodíš pomaly, ty chodíš jak slimák, ale títo lietajú tak rýchlo to 

päťkrát rýchlejšie ako bicyklisti. To je životu nebezpečné a presne to isté, zatiaľ chodia 

segvejisti len tí, čo predávajú služby. Včera som im povedala tam nemajú čo robiť, lebo to 

centrum je tak prepchaté, že vy nemáte kadiaľ ísť a keď do toho ešte ide dva segveje vedľa 

seba je to hrozné. Bola by som rada, keby mestská polícia, mestská časť s tým niečo robila. Aj 

s kolobežkami elektrickými, aj so segvejami aj s no s tou štvorkolkou tak to bol vrchol. 

Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ja by som len poinformovať, že z príležitosti osemnásteho výročia Európskeho dňa 

susedov sme uskutočnili za účasti pána starostu ale aj niektorých poslancov, susedské 
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posedenie vo vnútrodvore Chorvátska, Justičná, Karadžičova, Poľská a tam sme ukončili aj 

petičnú akciu, ktorou žiadajú občania tohto vnútrodvora o znovu zverenie tohto priestoru pod 

správu Starého Mesta a pripraví podmienky na revitalizáciu tohto vnútrodvora. Chcem sa 

opýtať, ľudia sa ma pýtajú ako to dopadlo, či Staré Mesto v tomto smere koná s hlavným 

mestom. Totiž nedopatrením sa stalo v rámci nejakej inventarizácie, že tento vnútrodvor bol 

zverený magistrátu. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Áno. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ja už som mal byť dve hodiny v aute do Prešova, ja tu sedím... 

Starosta: 

My Vás počúvame, pán poslanec. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

To som rád, lebo musíte... žiadam odpoveď. 

Starosta: 

Ospravedlňujem sa, neviem, zistím v akom to je stave. Pán prednosta neviem, či vie. 

Zistíme, dáme informáciu o tom určite. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Tak budem rokovať s pánom prednostom ak dovolíte. 

Starosta: 

Áno, môžete. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

A zároveň by som vás chcel informovať, že sme urobili ďalšiu vnútrodvorovú akciu, 

to bola kapustnica na Poľná Moskovská a verím, že táto tradícia sa rozvinie na všetky naše 

vnútrodvory a chcem poďakovať za spoluprácu aj úradu Starého Mesta a Technickým 

službám. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

... opakovane sa ma ľudia pýtali, či je pravda, že sme otvorili kúpalisko na Búdkovej 

a kedy a aké máme o tom informácie. Ja som myslela, že sa o tom rozprávalo, ale keďže sa 
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o tom nerozprávalo, rada by som počula odpoveď, vraj sa to má teraz v júli niekedy otvoriť. 

Vieme niečo o tom? 

Starosta: 

Malo by to byť začiatkom júla, je to v kompetencii Ministerstva školstva. Akonáhle... 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Dajte nám vedieť. 

Starosta: 

... od hygieny, keď budú mať oni vyjadrenie, tak vlastne. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Bude to zverejnené dúfam. 

Starosta: 

Ja si myslím, že to bude zverejnené. Bude okolo toho veľké. 

Pán poslanec Muránsky... 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. 

Starosta: 

Nech sa páči faktická. 

Poslanec Muránsky: 

Kúpalisko na Mičurine sa otvára, je tam teraz jediný problém s vyjadrením 

hygienikov. Nie je problém s hygienou, ale s ich vyjadrením. Hneď jak dôjde, hneď sa otvára. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pokiaľ nie sú ďalšie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jeden ma chýba, kto 

chýba? 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

On išiel, on sa vráti. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Nemôžme, nemôžme. Takže končíme bod Rôzne. 
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30. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 

Starosta: 

Otváram bod č. 30 Informácie o vybavovaní interpelácii poslancov, otváram diskusiu.  

Tak nech sa páči, takže prosím, návrh uznesenia poznáme, beriete na vedomie, prosím 

prezentujte sa, dámy a páni. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

Takže prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Dámy a páni, končím, to je asi všetko, takže pokiaľ nie sú interpelácie, tak. Takže 

končím, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste ostali do konca. Osobitne teda som rád, že 

pani poslankyňa Remišová budeme si to veľmi veľmi si to budeme vážiť že takto a dúfať, že 

teda Národná rada nebude aj pán poslanec Dostál ten chodí častejšie. Takže ďakujem veľmi 

pekne a naozaj želám vám všetkým krásne leto. 
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